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POVZETEK 

Cilj vseživljenjskega usposabljanja oseb z motnjami v duševnem razvoju je krepitev njihove 

samostojnosti in omogočanje kakovostnega življenja. V obdobju odraslosti je v ospredju 

vprašanje dela, ki aktivnemu posamezniku omogoča participacijo v družbi, neodvisnost, 

samostojnost in krepitev socialnih odnosov. Večina odraslih, sploh tistih, ki potrebujejo 

izrazitejšo podporo, še vedno dela v varovanih delovnih okoljih. Izhodišče za načrtovanje 

podpore pri življenjskih in delovnih aktivnostih odraslih je izhajanje iz njihovih močnih 

področij, ciljev, pričakovanj in izkušenj. Še posebej je pomembno, da so pri delu samostojni in 

kar se da neodvisni od drugih. To je mogoče doseči z uporabo ustreznih strategij usposabljanja 

in motiviranja ter ob aktivnem vključevanju oseb v procese načrtovanja (npr. izbira delovnih 

nalog, zastavljanje ciljev), izvedbe (npr. usposabljanje za samostojnost) in evalvacije (npr. 

analiza dela) delovnega procesa. 

V empiričnem delu prikazujemo pripravo, izvedbo in evalvacijo na osebo usmerjenega 

programa za spodbujanje samostojnosti pri opravljanju delovnih nalog. Vključenih je bilo deset 

odraslih z motnjami v duševnem razvoju, ki delajo pod posebnimi pogoji in za uspešno 

funkcioniranje potrebujejo omejeno, obsežno ali vseobsegajočo pomoč. Program sestavlja pet 

korakov, ki omogočajo krožno izvajanje: analiza dosedanjega dela in sestava lestvice za oceno 

samostojnosti, ocenjevanje začetne stopnje samostojnosti, priprava osebnih načrtov za 

spodbujanje delovne samostojnosti, trimesečno usposabljanje na delovnem mestu in evalvacija 

napredka, del katere je načrtovanje novih ciljev. Temelj programa je usmerjanje na osebo in 

krepitev individualne samostojnosti. Vključeni so aktivno sodelovali v vseh korakih programa, 

kjer so vrednotili lastno stopnjo samostojnosti, odločali o izboru nalog, predstavljali svoja 

močna področja, se usposabljali, prepoznavali napredek in poročali o zadovoljstvu. Zapisali 

smo splošne ugotovitve o programu, ki so podkrepljene z individualnimi rezultati vsakega 

posameznika. 

Rezultati kažejo, da na samostojnost vključenih pozitivno vplivata na osebo usmerjeno 

načrtovanje in vodeno usposabljanje (znotraj katerega so zagotovljeni osebni načrti, opore, 

primerne strategije poučevanja in motiviranje). Sodelujoči so v treh mesecih dosegli višje 

stopnje samostojnosti pri opravljanju delovnih nalog, ki so jih večinoma izbirali sami. Skoraj 

vsi so med usposabljanjem uporabljali opore, ki so jih med izvedbo opustili. Usposobili so se 

za samostojnejšo izvedbo tudi novih nalog. Z izvedbo so bili zadovoljni. Predlagali so, da bi se 

v podobnih programih usposabljali tudi v prihodnje. 

 

Ključne besede: osebe z motnjami v duševnem razvoju, delo pod posebnimi pogoji, program 

spodbujanja samostojnosti, usposabljanje na delovnem mestu.  
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ABSTRACT 

The goal of lifelong training for people with intellectual disabilities is to strengthen their 

independence and enable them a quality of life. In adulthood, the focus is placed on the issue 

of work and employment enabling each and every one an active participation in the society, 

independence, autonomy in addition to building social relationships. Most adults, especially 

those who need more support, are still working in protected working environments. The starting 

point for support planning in life and work activities of adults with intellectual disabilities 

derives from their strengths, goals, expectations and experiences. It is vital that they are 

autonomous and as independent as possible, which can be achieved by applying appropriate 

training and motivation strategies as well as by actively involving them in the planning 

processes (e.g. task selection, goal setting), implementation (e.g. autonomy training) and 

evaluation (e.g. work analysis) of the work process. 

 

The present research thus provides the preparation, implementation and evaluation of a person-

oriented incentive program for encouraging independence in individuals with intellectual 

disabilities who are employed under special conditions. The study included ten adults with 

intellectual disabilities who work under special conditions and need comprehensive assistance. 

The program consists of five steps that enable circular implementation, i.e. analysis of the 

previous work and scale preparation for independence assessment, assessment of the initial 

level of autonomy, personal development plan for encouraging work independence, a three-

month training at the workplace, and progress evaluation, part of which is setting new goals. 

The main aim of the program is to promote person-centered planning and strengthen individual 

independence. The participants actively participated in all steps of the program in which they 

evaluated their own level of independence, decided on task selection, presented their strengths, 

trained, observed their progress and reported on their satisfaction. Accordingly, the study 

provides general findings about the program, which are supported by individual results of each 

research participant. 

 

The results show that a person-centered planning and guided training of the participating 

individuals (supported by personal development plans, personalized support, appropriate 

teaching strategies and motivation) positively affects their independence. Within three months, 

the participants achieved higher levels of autonomy in the performance of their tasks, most of 

which were chosen by the participants themselves. Almost all of the participants used different 

types of support during the training, which they were able to completely abandon during the 

course of the program. What is more, they were able to undertake new tasks and perform them 

more independently. The participants were satisfied with the implementation, and suggested 

that they be part of similar training programs in the future. 

 

Keywords: People with Intellectual Disabilities, Employment Under Special Conditions, 

Independence Promotion Program, On-the-Job Training. 
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UVOD 
 

V magistrskem delu se ukvarjamo s tematiko dela oziroma samostojnosti izvedbe delovnih 

nalog odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki kažejo potrebo po omejeni, obsežni ali 

vseobsegajoči pomoči. 

Motnje v duševnem razvoju pomembno omejujejo intelektualno funkcioniranje in 

prilagoditveno vedenje. Izražajo se preko konceptualnih, socialnih in praktičnih veščin, 

pojavijo se pred 18. letom starosti (Definition of Intellectual Disability AAIDD, b. d.). Kljub 

vseživljenjskosti motenj se lahko njihova izraženost z ustrezno rehabilitacijo in treningom 

sčasoma spremeni (International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems, b.d.).  

V obdobju odraslosti je v ospredju vprašanje dela in zaposlitve. Uresničevanje pravice do dela 

se za osebe z motnjami v duševnem razvoju ureja z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov. Sploh posamezniki, ki potrebujejo več pomoči, so pogosto spoznani 

kot nezaposljivi in običajno delajo v programih socialne vključenosti oziroma znotraj 

socialnovarstvenih storitev (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 

2004). Naloga strokovnjakov v tem obdobju je zagotovitev pogojev, ki omogočajo opravljanje 

njihovim sposobnostim prilagojenega dela (Novljan in Jelenc, 2000). V ospredju sodobnih 

modelov podpore in skrbi je predpostavka, da težave, s katerimi se osebe srečujejo, nastanejo 

kot rezultat interakcij bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov (Norwich, 2016;  WHO, 

2017). Cilj ponujenih obravnav in usposabljanj mora biti zagotovitev čim višje kakovosti 

življenja. Da osebe z MDR dojamejo svoje življenje kot kakovostno, pa je treba z 

vseživljenjskim procesom usposabljanja in učenja omogočati in uriti predvsem njihovo 

samostojnost in samoodločanje na različnih področjih, med drugim tudi pri izvajanju delovnih 

aktivnosti. 

S področjem dela oseb z motnjami v duševnem razvoju se ukvarjajo mnogi slovenski in tuji 

avtorji. Ugotavljajo, da mladi pogosto ne dosežejo cilja zaposlitve v običajnem delovnem 

okolju, pa vendar jim delo v varovanem okolju omogoča socialne interakcije in izvajanje 

smiselnih dejavnosti (Butcher in Wilton, 2008). S spodbujanjem delovne samostojnosti (z 

učenjem spretnosti, ob nudenju podpore in omogočanju priložnosti) lahko prispevamo k dvigu 

kakovosti njihovega življenja (Ayres, Mechling in Sansosti, 2013). Posamezniki imajo pogosto 

omejen nadzor nad lastnim življenjem, zato je znotraj te populacije vprašanje samoodločanja 

posebej pomembno (Wehmeyer, 1996). Različni avtorji potrjujejo pomen samoodločanja za 

izboljšanje kakovosti življenja (Wehmeyer, 1996; Schalock in Verdugo, 2002; Lachapelle idr., 

2005; Nota idr., 2007; Bratković idr., 2010). Slovenske in tuje oblike dela ter s tem povezane 

možnosti za delo se v nekaterih točkah razlikujejo, pa vendar avtorji izpostavljajo pomembne 

ugotovitve, ki jih je mogoče realizirati ne glede na obliko dela in pripomorejo k samostojnosti, 

samoodločanju in navsezadnje h kakovostnejšemu življenju. Individualizacija delovnih nalog 

veča vpliv posameznika na načrtovanje, izvajanje, nagrajevanje in ocenitev lastnega doprinosa 

(Škerjanc, 2006). Načrtovanje in izhajajoči procesi morajo biti usmerjeni na osebo (Alfirev in 

Grbac Plavčić, 2010; O'Brien in Lovett, 1992; Schwartz, Holburn in Jacobson, 2000, v Kyeong-
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Hwa in Turnbull, 2004; Krampač-Grljušić in Mihanović, 2010). Poleg uporabe ustreznih opor 

in strategij je v procesu usposabljanja izrazitega pomena tudi ustrezno motiviranje (Grubešič, 

2014; Denny, 1997), ki se kaže kot eden najpomembnejših napovedovalcev izida dela (Rose 

idr., 2005). 

Namen magistrskega dela je priprava, izvedba in evalvacija intenzivnega, individualnega 

programa spodbujanja samostojnosti izvedbe delovnih nalog. V petih korakih želimo desetim 

vključenim osebam zagotoviti na osebo usmerjeno izkušnjo, jih aktivno vključiti in omogočiti, 

da (ob nudenju pomoči, opor, ustreznega poučevanja in motiviranja) izvedeni procesi temeljijo 

na njihovih močnih področjih in pričakovanjih. Doseči želimo, da podobni programi in 

izhajajoči načrti postanejo stalni del življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju in služijo 

naboru informacij, znanj, kompetenc in delovnih izkušenj. S posodabljanjem in nadgrajevanjem 

so namreč širše uporabni ne le za osebe z motnjami v duševnem razvoju, ampak tudi za druge 

posameznike, delodajalce in vse vključene v različne organizacije. 
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I. TEORETIČNI DEL 
 

1 KDO SO OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU? 

 

Skupina oseb z motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR) je ena od skupin oseb s 

posebnimi potrebami (v nadaljevanju PP). To so specifične potrebe posameznika ali skupine, 

ki nastanejo zaradi interakcij med vplivi okolja, genetskimi in biološkimi dejavniki. Termin se 

najpogosteje uporablja v obdobju šolanja otrok, ki potrebujejo prilagoditve pri vzgoji in 

izobraževanju (v nadaljevanju VIZ). V obdobju odraslosti se namesto termina »osebe s PP« 

predvsem v pravnih aktih uporablja pojem »invalid«. Pridobitev statusa invalida omogoča 

odraslim uresničevanje zakonsko določenih pravic. V literaturi se vse bolj pojavljata tudi izraza 

»oseba z invalidnostjo« in »oseba z zmanjšanimi zmožnostmi in/ali invalidnostjo«. Slednjega 

izpostavljata Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (2008) 

in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO, 2007), ki opozarjata na pravico ljudi, da so 

poimenovani, kot želijo sami. Zaradi te pravice tudi organizacije ne dajejo prednosti zgolj 

enemu izmed poimenovanj. V tuji literaturi se za opis skupine oseb z MDR večinoma uporablja 

izraz »osebe z intelektualnimi primanjkljaji« (»People with Intellectual Disabilities«), vse bolj 

se termin uveljavlja tudi pri nas. V magistrskem delu uporabljamo izraz »osebe z MDR«, ki je 

skladen z aktualno terminologijo slovenske zakonodaje in literature. 

MDR se kažejo kot pomembne omejitve v intelektualnem funkcioniranju in prilagoditvenem 

vedenju (»Definition of Intellectual Disability AAIDD«, b.d.). Funkcionalne omejitve v 

spretnostih prilagajanja so izražene vsaj na dveh od navedenih področij: komunikaciji, skrbi 

zase, življenju v družini, socialnih veščinah, orientaciji v širšem socialnem okolju, 

samoodločanju, zdravju in varnosti, funkcionalnih znanjih šolskih vsebin, prostem času in delu 

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

potrebami, 2015). Motnje se odražajo na področjih konceptualnih, socialnih in praktičnih 

veščin. Prisotne so pred 18. letom starosti in se lahko pojavijo z drugimi razvojnimi motnjami 

(Definition of Intellectual Disability AAIDD, b.d.). Opisana definicija se prepleta z 

mednarodno opredelitvijo ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems, b.d.), ki MDR poimenuje kot stanje zaostajanja ali nižjih spretnosti 

(kognitivnih, jezikovnih, motoričnih in socialnih), izraženih v določenem razvojnem obdobju, 

kar vpliva na splošno raven inteligence. Izraženost motenj se običajno meri s standardiziranimi 

testi inteligentnosti, ki se dopolnjujejo z lestvicami ocenjevanja socialnega prilagajanja v 

danem okolju. Intelektualne spretnosti in socialna adaptacija se lahko z ustrezno rehabilitacijo 

in treningom sčasoma spremenita (International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems, b.d.). 
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1.1 KLASIFIKACIJA MOTENJ V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Pri iskanju ustreznih terminov se med strokovnjaki do danes pojavljajo dileme, ki povzročajo 

spremembe in dopolnjevanja ter vplivajo na uporabljeno terminologijo. Klasifikacijske stopnje 

sicer le okvirno določajo funkcioniranje posameznika, je pa razdelitev pomembna predvsem 

zaradi tega, ker omogoča izhodišča za prepoznavanje, razumevanje, razporejanje virov pomoči 

in uveljavljanje pravic po različnih zakonih (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji, 2011). V okviru šolske zakonodaje je umeščanje v skupine ključno v procesu 

usmerjanja učencev, ki za uspešno vključevanje v proces VIZ potrebujejo ustrezne programe 

ter različne oblike in načine pomoči (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, 

ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). 

Klasifikacijske stopnje MDR so opisane v Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (2015). Kriteriji razvrščajo 

posameznike v štiri skupine (osebe z lažjimi, zmernimi, težjimi ali težkimi MDR), glavni 

kriterij je stopnja oziroma intenzivnost motenj (prav tam):  

 POSAMEZNIKI Z LAŽJIMI MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU: Zaznane so 

znižane sposobnosti učenja, usvajanja znanj, načrtovanja, organizacije, odločanja, izvedbe 

nalog. Miselni procesi potekajo na konkretni ravni, uporabljajo preprost jezik, včasih 

nezrelo ravnajo v socialnih situacijah. Ob prilagoditvah in z individualnim pristopom v 

procesu VIZ lahko dosežejo temeljna šolska znanja (ne zadostujejo minimalnim 

standardom znanja) in se usposobijo za samostojno življenje ter enostavnejša poklicna dela. 

 POSAMEZNIKI Z ZMERNIMI MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU: Običajno 

potrebujejo podporo pri vključevanju v socialno okolje. Izražajo potrebe in želje, nekateri s 

podporno in nadomestno komunikacijo. Običajno usvojijo osnove pisanja, branja in 

računanja, nekateri dosegajo boljše rezultate na drugih področjih (npr. umetnost). Za 

izvajanje procesov VIZ potrebujejo prilagoditve in ponazorila, usposobijo se za nezahtevna 

opravila. 

 POSAMEZNIKI S TEŽJIMI MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU: Razumejo 

enostavna sporočila, nanje se odzovejo. Težave pri izražanju premagujejo s podporno in 

nadomestno komunikacijo. Potrebujejo pomoč in usmeritve pri skrbi zase. Pogosto so 

gibalno ovirani, večkrat imajo pridružene dodatne razvojne motnje in bolezni. V procesu 

VIZ se usposobijo za najenostavnejša opravila. 

 POSAMEZNIKI S TEŽKIMI MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU: Redko usvojijo 

osnove sporazumevanja, omejeno je odzivanje na zunanje dražljaje ter razumevanje in 

upoštevanje navodil. Potrebujejo stalno vodenje, pomoč in nego. Pogosto so gibalno ovirani 

ter imajo težke dodatne motnje in obolenja. V procesu VIZ se usposobijo za sodelovanje 

pri posameznih enostavnih aktivnostih. 

 

Kritike opisane klasifikacije zadevajo po eni strani prevelik poudarek na orientacijskem 

inteligenčnem količniku in po drugi strani slabšo uporabnost, saj je klasifikacija aktualna v 

obdobju šolanja otrok in mladostnikov, manj pa v obdobju odraslosti. V novejši literaturi je 

opazen trend opuščanja klasificiranja po navedenih kategorijah. Izvor novejših načinov 
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klasificiranja sega v leto 1992, ko je bil predlagan nov sistem. Ta temelji na stopnji pomoči, ki 

jo oseba potrebuje, da je uspešnejša (Luckasson idr., 1992, v Teodorović in Bratković, 2005; 

Gargiulo, 2015). Stopnje pomoči se delijo na občasno, omejeno, obsežno in poglobljeno (prav 

tam): 

 POTREBA PO OBČASNI POMOČI: Osebi je pomoč nudena ob pomembnejših 

življenjskih prehodnih obdobjih ali ob spremembi življenjskih okoliščin. Večinoma je 

podpora kratkotrajna. Izvaja se v rednih ali specializiranih ustanovah. 

 POTREBA PO OMEJENI POMOČI: Osebi je pomoč nudena redno v določenem časovnem 

obdobju. Posamezniki so na nekaterih prilagoditvenih področjih popolnoma samostojni, na 

več področjih pa delno. Pomoč se običajno izvaja v specializiranih, izjemoma v rednih 

ustanovah, kjer je za posameznika pripravljen individualiziran program. 

 POTREBA PO OBSEŽNI POMOČI: Osebi je pomoč nudena stalno v določenih 

situacijah ali okoljih in ni časovno omejena. Posamezniki so na nekaterih prilagoditvenih 

področjih delno samostojni, na večini pa potrebujejo stalno pomoč. Pomoč je nudena na 

posebnih oddelkih, v zavodih ali specializiranih ustanovah. 

 POTREBA PO VSEOBSEGAJOČI POMOČI: Posamezniki se z nesamostojnostjo 

soočajo vse življenje, zato jim je pomoč nudena stalno in intenzivno, v vseh okoljih. 

Lahko je življenjskega pomena. Običajno pomoč nudi več oseb, ki se pri nudenju 

izmenjujejo. Izvaja se v višje specializiranih ustanovah (zavodi in centri). 

 

V magistrskem delu bomo za opis populacije uporabljali različne izraze. Najpogostejša sta 

»osebe s PP« in »osebe z MDR«. Izraz »uporabniki« opisuje osebe z MDR, ki so uporabniki 

storitev vodenja, varstva in zaposlovanja pod posebnimi pogoji ter različnih oblik 

institucionalnega varstva. Pri opisovanju pravnih okvirov bomo uporabili pojem »oseba s 

statusom invalida« oziroma »invalid«. 

 

1.2 MODELI SKRBI ZA OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

1.2.1 PODPORA IN SPREJEMANJE SKOZI ZGODOVINO 

 

Osebe z MDR so del družbe v vseh obdobjih človeštva, odnos družbe do njih pa se je v 

zgodovini spreminjal. Negativen odnos v starejši zgodovini je nasledila bolj organizirana skrb 

v obdobju renesanse, ko so se ob možnostih usposabljanja začeli zametki današnje VIZ (Novak, 

b.d.; Rovšek, 2011). Binet in Simon sta leta 1905 razvila prvi instrument za merjenje 

inteligence, ki je bil še dolgo v uporabi in je takrat veljal kot edini kriterij za klasifikacijo ter 

diagnosticiranje. Proti koncu 19. in na začetku 20. stoletja so se začeli razvijati veliki zavodi, 

ki pa so bili pogosto izolirani in prenatrpani. Pomembni premiki so se v 20. stoletju pokazali 

preko vplivov Združenih držav Amerike z uvajanjem principov normalizacije in 

deinstitucionalizacije, ki predstavljata premik v smeri omogočanja polnejšega vključevanja v 

družbo. Na področju skrbi za osebe z MDR se pojavljajo nove možnosti in pravice, do katerih 

prej niso bile upravičene (npr. pravica do dela in zaposlitve). Tovrstne spremembe ponujajo 
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priložnosti, da se lahko vedno bolj aktivno in koristno vključijo v družbene sredine (Novak, 

b.d.). 

 

1.2.2 SODOBNI MODELI PODPORE IN SKRBI 

 

Obravnava oseb z MDR se odraža preko različnih konceptualnih modelov, ki vplivajo na 

uporabo terminologije in nudeno obravnavo (WHO, 2007). V literaturi je najpogostejša delitev 

na medicinske in socialne modele, ki so pogosto prikazani kot nasprotujoči. Temelj medicinskih 

modelov je predpostavka, da posameznik zaradi posebnosti odstopa od norm okolja. Viri so 

zato usmerjeni v odkrivanje in definiranje motenj ter v iskanje načinov, kako jih ozdraviti, 

spremeniti oziroma približati normam okolja s ciljem, da bi posameznik lahko v njem 

funkcioniral (WHO, 2007; Inkluzivno izobraževanje, b.d.). Medicinski modeli so deležni 

mnogih kritik, usmerjenih predvsem v izhodišče modela, ki je primanjkljaj in ne posameznik. 

Ustreznejši so običajno predlagani socialni modeli, ki MDR opisujejo z drugega zornega kota. 

Ti predpostavljajo, da so za posameznika večje ovire tiste, ki jih z neustreznim ravnanjem 

povzroča družba oziroma okolje (npr. arhitekturne ovire, nedostopnost informacij) kot 

pridobljene oziroma prirojene. Zagovorniki modela menijo, da je participacijo oseb v družbi 

mogoče zagotoviti z odpravljanjem socialnih ovir oziroma s spremembo okolja, odgovornost 

za to pa pripisujejo družbi (WHO, 2007; Inkluzivno izobraževanje, b.d.). Sodobne specialno 

pedagoške prakse res poudarjajo izhajanje iz posameznikovih potreb, po drugi strani pa so 

klasifikacije še vedno bistvene za zagotavljanje pravic. Novejše prakse zato kritizirajo in 

opuščajo delitev na medicinske in socialne modele ter spodbujajo bio-psiho-socialni model 

obravnave (model kompetenc, model vključevanja v skupnost). Ta model povezuje aspekte na 

videz nasprotujočih modelov. Gre za temeljni model Mednarodne klasifikacije funkcioniranja, 

zmanjšane zmožnosti in zdravja. Temelji na predpostavki, da težave nastanejo kot rezultat 

kompleksnih interakcij bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov (Norwich, 2016). Model 

je usmerjen k doseganju sinteze med modeli, da bi tako zagotovil skladen pogled na različne 

vidike zdravja z biološke, individualne in socialne perspektive (WHO, 2017). Pojavljajo se 

nove oblike in načini dela, ki temeljijo na načelih bio-psiho-socialnega modela. Za aktivacijo 

posameznikov z MDR v sferi dela je potreben premik k modelu kompetenc, ki poudarja 

prednosti, sposobnosti in znanja (Drobnič, 2014). Temelji na opredelitvi močnih področij in 

prednosti, ki lahko posameznikom zagotovijo uveljavitev na podlagi njihovih kompetenc ter 

posledično izboljšajo položaj na trgu dela in v družbi (prav tam). 
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2 POSEBNOSTI ŠOLANJA IN USPOSABLJANJA OSEB Z MOTNJAMI 

V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Življenje teče po obdobjih, ki so v grobem razdeljena na obdobje od spočetja do rojstva, 

obdobje otroštva, obdobje odraščanja, obdobje odraslosti in obdobje starosti. V vsakem izmed 

njih so v ospredju posebne razvojne potrebe in možnosti. Pridobljene izkušnje vplivajo na 

funkcioniranje v sledečih obdobjih. Osebe z MDR pogosto potrebujejo več pomoči in spodbud 

že pri vsakodnevnem opravljanju aktivnosti, značilnih za neko obdobje (v otroštvu npr. pri igri, 

v obdobju šolanja npr. pri usvajanju šolskih vsebin, v odraslosti npr. pri izvajanju delovnih 

nalog). Še obširnejšo podporo običajno potrebujejo pri tranziciji iz enega obdobja v drugega. 

Vprašanja o delu in zaposlitvi si običajno postavljajo mladostniki pred vstopom v odraslost, pa 

vendar temeljne spretnosti, ki omogočajo lažje izvajanje delovnih nalog, razvijajo že v 

predhodnih obdobjih (npr. vztrajnost, aktivno sodelovanje, poslušanje, sledenje navodilom, 

samostojnost, skrb zase). Ciljna skupina v magistrskem delu so sicer odrasli z izrazitejšimi 

MDR, za boljše razumevanje njihovega funkcioniranja v odraslosti, ki od njih zahteva bolj 

ciljno usmerjeno praktično delo, pa je treba razumeti tudi značilnosti zgodnejših obdobij. 

 

2.1 OBRAVNAVA IN ŠOLANJE OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Različne stroke (npr. specialno pedagoške, zdravstvene, psihološke) vse več pozornosti 

posvečajo obdobju zgodnjega otroštva, ko dinamični razvojni procesi omogočajo veliko 

možnosti za učenje. Poudarek je na zgodnji obravnavi predvsem tistih, pri katerih je ob 

anamnestičnih informacijah in ob izvedenih diagnostičnih postopkih prepoznano povečano 

tveganje za nastanek MDR. Zgodnja obravnava omogoča natančnejše prepoznavanje 

zaostankov v razvoju, potreb otrok in njihovih družin ter zagotavlja takojšnje ukrepanje. 

Spodbuja učenje v zgodnjem otroštvu z namenom premagovanja zaostankov in manjšanja 

njihove izraženosti. 

Usmerjanje otrok v programe VIZ ureja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(2011). Če so izrazite MDR pri posamezniku prepoznane že v otroštvu, je običajno usmerjen v 

program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali v 

prilagojen program za predšolske otroke (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

2011). Mogoče je prehajanje med programi VIZ (med celotnim izobraževanjem), če so MDR 

prepoznane kasneje ali pa se spremeni odločba o usmeritvi. 

Šolanje otrok z MDR zaradi njihovega upočasnjenega razvoja poteka drugače. Njihova 

samostojnost se v obdobju šolanja uresničuje v posebnih procesih VIZ. Nekateri otroci z 

zmernimi MDR so sicer vključeni v prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, 

veliko pa jih je vključenih poleg otrok s težjimi in težkimi MDR v posebni program VIZ 

(Grubešič, 2014). Posebni program sledi posebnostim vključenih, zato je v oddelkih manjše 

število učencev, vsak učenec ima svoj individualiziran program, v katerem so cilji prilagojeni 

potrebam posameznika, njegovim sposobnostim in zmožnostim učenja (Aberšek, Kordigel 

Aberšek in Schmidt, 2007). Posamezniki v programu napredujejo po stopnjah, glede na starost. 
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Posebni program je sestavljen iz treh delov; zaključi se, ko posameznik dopolni 26 let. Obvezni 

del traja devet let in vključuje prve tri stopnje, nadaljevalni del traja tri leta in vključuje četrto 

stopnjo. Ko učenci dopolnijo 18 let, lahko nadaljujejo šolanje v nadaljevalnem delu – raven 

učenje za življenje in delo, ki traja osem let in vključuje peto in šesto stopnjo (Grubešič, 2014). 

Program lahko izvajajo centri za usposabljanje, delo in varstvo (v nadaljevanju CUDV), zavodi 

za usposabljanje, delo in varstvo ter ostali socialnovarstveni zavodi. Če so osebe usmerjene v 

zavod vključno z namestitvijo, so hkrati vključene v vzgojni (socializacijsko-namestitveni) 

program. Smiselno delo oziroma delovne aktivnosti so stalna tema Posebnega programa, 

najbolj izražene so pri predmetnih področjih Delovna vzgoja ter Delovne in zaposlitvene 

tehnike, kjer se učenci usposobijo za opravljanje enostavnih praktičnih del (prav tam). Po 

končanem šolanju se večinoma vključijo v varstveno-delovne centre (v nadaljevanju VDC), ki 

nudijo storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Za razvoj delovnih 

kompetenc so običajno pomembni: veščine (biti sposoben nekaj narediti), znanje (vedeti, kaj je 

potrebno) ter k temu usmerjena stališča (biti motiviran in pripravljen) (Novak, 2018), kar osebe 

z MDR urijo že med procesi VIZ v obdobju mladostništva, ko krepijo funkcionalno pismenost, 

matematične predstave, vedenje na delovnem mestu, socialne veščine in izpostavljenost 

različnim delovnim nalogam (Dominica, b.d.). Vse to jim pomaga pri izvajanju delovnih nalog, 

ki jih od njih zahteva delovno okolje. 

Osebe z intenzivnejšimi oblikami MDR potrebujejo različno obsežno vseživljenjsko pomoč na 

več področjih, tudi na področju dela. V obdobju šolanja se usposabljanju posameznikov z MDR 

posveča posebna pozornost, ki pa je pogosto manj intenzivna v obdobju odraslosti. V praksi se 

vse bolj kažejo uspehi kontinuiranega, vseživljenjskega učenja, ki je pomembno tudi za osebe 

z MDR. Eno glavnih načel Bele knjige o VIZ je načelo vseživljenjskega učenja, ki predstavlja 

temelj VIZ v Sloveniji (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011). Izobraževanje odraslih je 

enako pomembno kot izobraževanje otrok in mladih (prav tam). Zavedanje o pomenu 

vseživljenjskega učenja usmerja nove pristope, ki odraslim z MDR omogočajo udejstvovanje v 

raznolikih usposabljanjih in urjenjih, le-ta lahko med drugim spodbujajo tudi samostojnost pri 

opravljanju delovnih nalog. 

 

2.2 POSEBNOSTI V PROCESIH UČENJA, POUČEVANJA IN USPOSABLJANJA 

OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Učenje je zapleten proces, saj zajema različne umske in telesne dejavnosti in običajno 

predstavlja izzive posameznikom z MDR. Pri izobraževanju oziroma usposabljanju je nujno 

zavedanje, da počasneje usvajajo, ozavestijo, osmislijo in ponotranjijo zahtevnejše kognitivne 

ali razvojne procese (Žgur, 2016a). Na procese vpliva tudi osebnostna struktura, del katere je 

(slabše razvita) inteligentnost (prav tam). Posebnosti MDR se kažejo v nižji motivacijski sferi, 

posamezniki so manj samoaktivni, imajo nižje potrebe po samopotrjevanju in slabšo 

intencionalno usmerjenost. Da uspešno usvojijo in ohranjajo znanja, je treba procese 

poučevanja in usposabljanja prilagoditi njihovim potrebam, sposobnostim in stopnji 

razumevanja, pa naj gre za šolske vsebine ali aktivnosti vsakdanjega življenja (Grubešič, 2014; 

Žgur, 2016a). V obdobju šolanja je proces pridobivanja znanj prilagojen njihovim 
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individualnim potrebam, vseživljenjskost motnje pa terja prilagajanje procesov usvajanja 

znanja oziroma usposabljanja za izvajanje nalog tudi v obdobju odraslosti.  

 

2.2.3 SMERNICE PRI POUČEVANJU OZIROMA USMERJANJU OSEB Z MDR 

 

V literaturi so izpostavljene razne smernice, ki spodbujajo procese usvajanja in ohranjanja 

naučenega, ne glede na starost oseb z MDR, stopnjo motenj ali obravnavano vsebino. Vsekakor 

pa je pri izboru konkretnejših strategij treba upoštevati dejstvo, da niti dva posameznika nista 

enaka in je za dosego optimalnih ciljev nujno individualno prilagajanje. 

Uvajanje raznolikosti poti posredovanja informacij. Zaznavni sistemi so načini prejemanja, 

shranjevanja in zapisovanja podatkov v možganih. Stili učenja ljudi se v grobem delijo na 

vizualne, slušne in gibalne. Z leti običajno eden izmed čutov postane prevladujoč, so pa ocene 

o zastopanosti zaznavnih tipov precej različne. Razumevanje načina učenja pomaga pri 

opredelitvi najprimernejših pogojev za učenje, mnogi pa se najlažje učijo preko kombinacije 

zaznavnih tipov. Sploh pri poučevanju skupin je nujno, da vodja nagovarja več čutov in s tem 

zadovoljuje potrebe vseh vključenih. Ker je pri osebah z MDR pogosto izrazitejši proces 

pozabljanja, potrebujejo več ponovitev in večkratno ali dlje trajajoče usposabljanje (Žgur, 

2016a). Ponovitve so lahko nudene po različnih poteh, ki se med sabo prepletajo in 

dopolnjujejo. S tem je učenje raznovrstnejše, osebe so običajno bolj motivirane. 

Uporaba pripomočkov in tehnologije. Osebe z MDR se lažje učijo v okoljih, ki ponujajo 

pripomočke in opore. Vizualni pripomočki so lahko v pomoč pri razumevanju pričakovanj, 

prikazovanju napredkov ali kot sredstvo za spodbujanje ustreznega vedenja (Reynolds, 

Zupanick in Dombeck, b.d.). Ker vizualni in slušni pripomočki ne zahtevajo bralnih 

sposobnosti, jih osebe z MDR lahko uporabljajo samostojneje (Minarovic in Bambra, 2007). 

Urniki pripomorejo k vnašanju rutine in lažji zapomnitvi predvidenih aktivnosti ali korakov 

(Creative Commons, 2013). Raziskave potrjujejo tudi uspešnost poučevanja z uporabo video 

materialov (Goh in Bambra, 2013). Tehnologija je lahko že sama po sebi motivacijsko sredstvo, 

pozitivno pa učinkuje tudi na področju pridobivanja znanja oziroma usvajanja delovnih 

izkušenj (Wehmeyer, Palmer, Smith, Davies in Stock, 2008). 

Primeri opor (Russell, 2006): 

 Vizualne: vizualni materiali v različnih formatih, organizirane vizualne predstavitve, 

dodajanje slik ali simbolov k besedilu, ki naj bo lahko berljivo, slikovni urniki, uporaba 

tehnologije (računalnik, projektor, fotografije ipd.). 

 Slušne: uporaba preprostega jezika, jasna in jedrnata komunikacija, podajanje enake 

informacije z uporabo različnih besed, prilagajanje govora, verbalna navodila, vključevanje 

tehnologije, ki proizvaja zvok, snemanje in poslušanje zvokov ipd. 

 Gibalne: taktilno-gibalne aktivnosti, posnemanje procesov, izvajanje konkretnih nalog ipd. 

 

Zagotovitev pomoči, ko jo potrebujejo. Dobro je, da je osebam z MDR podpora dostopna ves 

čas, a zgolj dostopnost včasih ni dovolj. Posameznike je treba informirati in naučiti, kako in kje 
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čim bolj samostojno poiščejo pomoč in zanjo prosijo. Po drugi strani pa ne gre spregledati 

dejstva, da je pri osebah z MDR pogost pojav naučene nemoči, zato je količino ponujene 

pomoči treba prilagajati potrebam vključenih. 

Zagotavljanje povratnih informacij. Osebe z MDR potrebujejo takojšnje in neposredne 

povratne informacije. To omogoča povezavo med vedenjem in odzivom okolice (Reynolds idr., 

b.d.). Zamuda pri dajanju povratnih informacij otežuje povezavo med vzrokom in posledico, 

zaradi česar je lahko proces učenja upočasnjen ali neuspešen. Takojšnja pozitivna povratna 

informacija na posameznika deluje spodbudno in okrepi ustrezno vedenje (prav tam). 

Omogočanje konkretnih izkušenj in praktičnega usposabljanja. Frontalno podajanje 

informacij je za mnoge neučinkovita oblika učenja, boljši rezultati se kažejo ob neposrednem 

izvajanju nalog. Podane informacije so konkretne, vključeni jih lahko vidijo, občutijo, naredijo 

sami. Učenje iz izkušenj prinaša dolgoročnejše pomnjenje in hitrejšo avtomatizacijo (Reynolds 

idr., b.d.). 

Razdelitev kompleksnih nalog na korake. Pri večini delovnih nalog gre za verižne krajše 

naloge. Te od posameznika zahtevajo, da izvede serijo korakov in tako dokonča celotno nalogo 

in iz nalog izhajajočo delovno rutino (Goh in Bambra, 2013). Ko je vsak korak predstavljen 

posebej, posameznik ni preobremenjen. Ob uspešni izvedbi koraka se premakne k naslednjemu. 

Gre za progresiven, postopen učni pristop, ki se uporablja v različnih modelih učenja. Učenje 

korak za korakom spodbuja pomnjenje in občutek za zaporedja (Reynolds idr., b.d.). 

»Povezovanje nazaj« je tehnika, kjer je naloga sicer razdeljena na korake, ki pa se jih 

posameznik uči v obratnem vrstnem redu (Creative Commons, 2013). Poučevanje se začne pri 

zadnjem koraku in traja, dokler oseba ne opravi sama celotne naloge. Tehnika omogoča 

takojšnji uspeh (dokončanje naloge), kar spodbuja motivacijo in samozavest (prav tam). 

Prilagajanje lokacije poučevanja. Proces pridobivanja znanj je najučinkovitejši, ko je lociran 

v prostoru, kjer se opravilo oziroma naloga običajno izvaja (Creative Commons, 2013).  

Načrtovanje velikosti skupine. Osebe z MDR se lažje učijo v manjših skupinah oziroma 

individualno s podporo vodje. Na ta način imajo več priložnosti za izražanje nejasnosti, 

postavljanje vprašanj in več časa za konkretno izvajanje nalog. Prav tako v manjši skupini vodja 

lažje opazi morebitne spremembe in nerazumevanja pri vključenih in se nanje ustrezno odzove. 

Zagotovitev priložnosti za učenje. Redno izvajanje nalog in možnost opravljanja in 

ponavljanja nalog spodbujata proces pridobivanja in ohranjanje naučenega (prav tam).  
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3 KAKOVOST ŽIVLJENJA ODRASLIH OSEB Z MOTNJAMI V 

DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Običajno se v obdobju odraslosti pričakuje povečanje samostojnosti, lastnega nadzora, 

pridobivanje ter izražanje vrednot in sprejemanje novih družbenih vlog (Baker, 1991, v 

Teodorović in Bratković, 2005). Prisotnost MDR vpliva na procese sprejemanja in 

uresničevanja razvojnih nalog, odstopanja so lahko prisotna na enem ali več področjih. Nudena 

pomoč mora biti usmerjena k zagotavljanju čim višje kakovosti življenja. 

 

3.1 OPREDELITEV POJMA ODRASLOST IN PRAVNI OKVIR POJMOVANJA 

ODRASLOSTI 

 

Odraslost je širok pojem, ki ga je težko enoznačno opredeliti, saj se v njem prepletajo elementi 

biološke, psihološke, socialne in strokovne zrelosti. Pojmovanje odraslosti se ne razlikuje le 

med različnimi kulturami, ampak tudi med pripadniki iste kulture. Medtem ko zakonske osnove 

temeljijo predvsem na starosti oziroma stopnji mentalnega razvoja posameznikov, pa bolj 

poglobljeno razumevanje obdobja, sploh ko je govor o osebah z MDR, zahteva upoštevanje 

tudi fizičnega dozorevanja in pripravljenost za prevzem družbenih vlog (Teodorović, 1997, v 

Teodorović in Bratković, 2005). Položaj odraslih z MDR, sploh če potrebujejo več pomoči, ni 

enak položaju večinske populacije (Novljan in Jelenc, 2000). 

Zakonodaja Republike Slovenije ureja področje polnoletnosti v Zakonu o zakonski zvezi in 

družinskih razmerjih. Posamezniki običajno postanejo polnoletni (poslovno sposobni), ko 

dopolnijo 18 let. Priznajo se jim določene pravice, sposobnost samostojnega sprejemanja 

odgovornosti in sklepanja pravnih poslov (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 

2019). Sodišče lahko po predlogu staršev, bližnjih ali centra za socialno delo (v nadaljevanju 

CSD) izda odločbo, s katero se roditeljska pravica podaljša. V primeru, da zaradi telesnih ali 

duševnih primanjkljajev posameznik ni sposoben skrbi zase, mu je delno ali v celoti odvzeta 

poslovna sposobnost (prav tam). Prav osebe z MDR so ena izmed skupin posameznikov, ki jim 

je poslovna sposobnost pogosto odvzeta. Pri delnem odvzemu poslovne sposobnosti 

posameznik dobi status petnajstletnika, popoln odvzem poslovne sposobnosti pa pomeni, da za 

osebo postanejo odgovorni skrbniki, ki si morajo prizadevati k odpravljanju vzrokov odvzema 

in spodbujati usposabljanje osebe za čim bolj samostojno življenje in delo (Zakon o zakonski 

zvezi in družinskih razmerjih, 2019). S prenehanjem razlogov za odvzem poslovne sposobnosti 

lahko sodišče odloči o delni ali popolni vrnitvi poslovne sposobnosti (prav tam). 

V obdobju odraslosti so tudi osebam z MDR pomembni zdravje, delo, prijateljstvo, partnerstvo 

in možnost usposabljanja. Pomembnejše od akademskega znanja je usvajanje in ohranjanje 

spretnosti, potrebnih za čim višjo samostojnost pri izvajanju opravil vsakdanjega življenja 

(Jurišić, b.d.). Skromnejše sposobnosti generalizacije in transfera socialnih izkušenj osebam z 

MDR pogosto omejujejo doživljanje vsakdanjih, življenjskih izkušenj. Neprimerne 

emocionalne reakcije in interpretacije okolja lahko vodijo v neprilagojeno vedenje ter k 

slabšemu sprejemanju okolice (Novak, b.d.). Naloga strokovnjakov v tem obdobju je 
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zagotovitev pogojev za spodbujanje izpolnitve pravic odraslih z MDR, ki zadevajo ustrezno in 

aktivno preživljanje prostega časa, bivanje v varnem okolju in možnost opravljanja njihovim 

sposobnostim prilagojenega dela (Novljan in Jelenc, 2000). Za uspešno vključenost osebe v 

okolje je pomembno upoštevati več komponent vključenosti, kot so: sprejemanje družbe, 

osebno zadovoljstvo posameznika, socialna, bivalna in prostočasna vključenost, ekonomska 

vključenost ter zaposlitvena oziroma delovna vključenost (Lipec Stopar, 2011). 

Osebe, pri katerih je v obdobju šolanja prepoznana lažja stopnja MDR, se vključujejo v življenje 

in zaposlovanje podobno kot drugi ljudje, brez posebnih omejitev, pravic ali statusa. Običajno 

pridobijo nižjo poklicno izobrazbo in v skladu z njo opravljajo poklice, večinoma živijo 

samostojno in si sami razporejajo prosti čas. O njih v obdobju odraslosti najpogosteje ne 

govorimo več kot o osebah z MDR (Jurišić, b.d.). Po drugi strani pa posamezniki z bolj 

izraženimi MDR potrebujejo več pomoči. Pomoč potrebujejo vse življenje. Država jim lahko 

dodeli status invalidne osebe, ki jim zagotavlja različne oblike pomoči (prav tam). Običajno 

delajo brez delovne pogodbe in za opravljeno delo prejmejo nagrado, zato pri njih ne moremo 

govoriti o zaposlitvi, ampak bolj o izvajanju delovnih aktivnosti. 

V kanadski raziskavi so preučevali izkušnje mladih odraslih z MDR pri prehodu iz sistema VIZ 

v sfero dela. Podatke so pridobili iz razgovorov z mladimi, njihovimi starši in delodajalci, pa 

tudi z opazovanjem v programih usposabljanja za delo. Glavni cilj mladih in njihovih staršev 

je bilo plačano delo, kar pa ni bilo uresničljivo zaradi pomanjkanja načrtovanja prehoda in 

priložnosti (Butcher in Wilton, 2008). Večinoma so mladi dolgoročno delali v posebnih oblikah 

dela zaposlitve. S tem sicer niso dosegli želenega cilja (plačane zaposlitve), jim je pa tovrstno 

delo omogočilo socialne interakcije in izvajanje smiselnih dejavnosti izven doma. Avtorja 

poudarjata, da je včasih pomembno preseči mišljenje, ki pripisuje bistvo uspešnega prehoda 

plačanemu delu, in je treba upoštevati širši cilj vključenosti v smiselne dejavnosti (prav tam). 

 

3.2 KAKOVOST ŽIVLJENJA 

 

Kakovost življenja je pogosto uporabljen termin, vendar pri iskanju definicije ugotovimo, da jo 

je težko enoznačno definirati. Pojem sestavljata dve besedi: kakovost in življenje. Prvi del – 

kakovost predstavlja standarde v povezavi s človeškimi lastnostmi in pozitivnimi vrednotami 

(npr. sreča, uspeh, bogastvo, zdravje in zadovoljstvo). Drugi del – življenje pa poudarja, da 

koncept zadeva bistvo človekovega obstoja (Lindstrom, 1992, v Bratković in Rozman, 2007). 

Pojem kakovost življenja se povezuje s področji VIZ, zdravstva, sociale in družinskega 

življenja, saj je bistvo koncepta osredotočanje na posameznike in prakse, ki ne spreminjajo le 

življenja ljudi, ampak tudi njihovo dojemanje lastne kakovosti življenja (Schalock in Verdugo, 

2002). Kakovost življenja bi torej lahko povzeli kot ocenjevanje lastnega življenja. Ne smemo 

pa prezreti vpliva različnih (notranjih in zunanjih) dejavnikov na vrednotenje. Interakcija med 

njimi sooblikuje oceno, ki je lastna vsakemu posamezniku. Lindstrom (1992, v Bratković in 

Rozman, 2007) navaja štiri osnovne vidike, s katerih lahko opazujemo kakovost življenja: 

osebni (telesne, psihološke in duševne značilnosti), medosebni (družinske, prijateljske in 

socialne mreže odnosov), zunanji (življenjske razmere, delo in dohodek) ter globalni (kulturne 
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osebnosti in zakonodaja). Kakovost življenja je multidimenzionalni pojem, ki ga sestavlja več 

področij. Avtorji izpostavljajo različna področja in z njimi povezane indikatorje kakovostnega 

življenja. Schalock idr. (2002) kot bistvena področja izpostavijo: čustveno blagostanje, 

medosebne odnose, materialno blaginjo, osebni razvoj, fizično počutje, samoodločanje, 

socialno vključevanje in pravice. Z razvojem posameznika se spreminja vpliv dejavnikov na 

kakovost njegovega življenja (Teodorović in Bratković, 2005). Sfero dela v indikatorje 

kakovosti življenja vključujejo različni avtorji. Sploh v obdobju odraslosti je večini ljudi 

pomembna vloga delavca ali zaposlenega, uresničevanje vloge pa je povezano z dojemanjem 

kakovosti življenja (prav tam).  

Različni avtorji oziroma raziskovalci se strinjajo, da je pri merjenju kakovosti življenja treba 

upoštevati subjektivne in objektivne elemente (Brown, Hatton in Emerson, 2013; Claussen, 

2004). Najpogosteje se v te namene uporabljata Vprašalnik kakovosti življenja (»Quality of 

Life Questionnaire«), ki sta ga razvila Schalock in Keith leta 1993, ter Cumminsova Celovita 

lestvica kakovosti življenja (»Comprehensive Quality of Life Scale«) iz leta 1993 (Claussen, 

2004). Ocenitev kakovosti življenja oseb z MDR je pomembna za spodbujanje njihovega 

razvoja in uvajanje na osebo usmerjenega načrtovanja (Brown idr., 2013). Pri ocenjevanju 

kakovosti življenja posameznikov, ki imajo težave pri komunikaciji ali slabše sposobnosti 

samoocenjevanja (oboje je prisotno pri osebah z MDR), so lahko v pomoč prilagojeni 

vprašalniki, razne oblike nadomestne komunikacije, opazovanje njihovega vedenja, veliko 

informacij pa lahko priskrbijo tudi njihove bližnje osebe, ki jih dobro poznajo. 

 

3.3 KAKOVOST ŽIVLJENJA OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

S pojmom kakovosti življenja oseb z MDR se je med drugimi ukvarjala mednarodna skupina 

strokovnjakov, ki je pri svojem delu upoštevala predhodno delo in raziskave Svetovne 

zdravstvene organizacije in se pri oblikovanju članka povezala z drugimi avtorji in 

organizacijami (Schalock idr., 2002). Po pregledu mednarodne literature so izpostavili temeljna 

načela, ki služijo kot okvir za merjenje in uporabo kakovosti življenja (prav tam): 

 kakovost življenja vseh ljudi sestavljajo isti dejavniki in odnosi, ne glede na prisotnost 

motenj; 

 kakovostno življenje se začne z zadovoljevanjem potreb in želja oziroma s sledenjem 

tistemu, kar nas bogati in izpolnjuje v širšem pomenu; 

 kakovost življenja ima subjektivne in objektivne komponente, v osnovi pa gre za dojemanje 

posameznika, saj odraža kakovost življenja, ki ga izkuša vsak zase; 

 temelji na individualnih oziroma osebnih potrebah, odločitvah in nadzoru; 

 je multidimenzionalni konstrukt, na katerega vplivajo osebni dejavniki in dejavniki okolja 

(intimni odnosi, družinsko življenje, prijateljstva, delo, soseska, mesto prebivališča, 

izobrazba, zdravstveno stanje, življenjski standard ipd.). 
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Na kakovost življenja oseb z MDR izraziteje vplivajo zunanji dejavniki (npr. njihovi bližnji, 

strokovnjaki, zakoni, okolje, družba). Za ustvarjanje ustreznih zunanjih pogojev je nujen 

pozitiven odnos okolja, saj v interakciji z njim pridobivajo in ponotranjijo izkušnje in na podlagi 

le-teh običajno presojajo vrednost lastnega življenja. Da osebe z MDR dojamejo svoje življenje 

kot kakovostno, pa moramo v vseživljenjskem procesu usposabljanja in učenja omogočati in 

uriti predvsem njihovo samostojnost, samoodločanje in samozagovorništvo na različnih 

področjih, med drugim tudi pri izvajanju delovnih aktivnosti. 

 

3.3.1 SAMOSTOJNOST 

 

Kot samostojnega posameznika si večinoma predstavljamo nekoga, ki ustrezno ravna po lastni 

presoji v skladu z zakoni in družbenimi vrednotami. Stopnja samostojnosti se na različnih 

področjih in ob različnih vplivih lahko skozi življenje spreminja. Osebe z MDR sicer 

potrebujejo različne stopnje pomoči vse življenje, pa vendar se lahko ob usmerjenem 

usposabljanju njihova raven samostojnosti razvija. Proces razvijanja in ohranjanja 

samostojnosti poteka v različnih okoljih glede na to, na katerem področju urimo samostojnost 

(na delovnem mestu, doma, v socialnih sredinah ipd.). Pri posameznikih z MDR je samostojnost 

mogoče spodbuditi že z vodenim učenjem aktivnosti vsakdanjega življenja, kot so prevozi z 

javnimi sredstvi, omogočanje uporabe raznih pripomočkov in aparatov, navajanje na skrb zase, 

usposabljanje pri izvajanju delovnih nalog (Jurišević, b.d.). Proces spodbujanja samostojnosti 

zahteva na osebo usmerjeno delo in načrtovanje, kar terja timsko delo strokovnjakov, oseb z 

MDR in njim pomembnih oseb. Področje dela in bivanjska ureditev sta dve najpogostejši 

spremenljivki, s katerima se ocenjuje kakovost življenja odraslih z MDR (Ayres, Mechling in 

Sansosti, 2013). Nesamostojnost na teh področjih lahko povzroča izolacijo posameznikov. S 

spodbujanjem delovne samostojnosti (z učenjem spretnosti, ob nudenju podpore in omogočanju 

priložnosti) lahko prispevamo k dvigu kakovosti njihovega življenja (prav tam). 

 

3.3.2 SAMOODLOČANJE IN SAMOZAGOVORNIŠTVO 

 

»Samoodločanje zajema kombinacijo veščin, znanj in prepričanj, ki posamezniku omogočajo 

ciljno usmerjeno, samoregulacijsko in avtonomno vedenje. Ključnega pomena za posameznika 

je razumevanje lastnih močnih področij in omejitev ter prepričanje v lastne sposobnosti in 

učinkovitost.« (Field idr., 1998, str. 9–10, v Licardo in Schmidt, 2014, str. 67). Samoodločujoči 

posameznik ve, kaj želi in kako to doseči. Glede na lastne potrebe si zastavi cilje in jim sledi 

(Martin in Marshall, 1995). Vsak ima v sebi notranjo težnjo po odločanju, ki ga vodi k izvajanju 

njemu zanimivih dejanj in vedenja (Deci in Ryan, 1985, v Licardo in Schmidt, 2014). V procesu 

samoodločanja posameznik primerja lastne potrebe s potrebami drugih, se prilagaja, spremlja 

napredek in ustvarja svojevrstne pristope k reševanju problemov (Martin in Marshall, 1995). 

Možnost samoodločanja in kakovost življenja se prepletata, kar izpostavljajo avtorji na obeh 

področjih (Wehmeyer, 1996; Schalock in Verdugo, 2002). Tako pri samoodločanju kot pri 

iskanju kakovosti življenja na posameznika vplivajo subjektivni in objektivni dejavniki 
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(Wehmeyer, 1996). Vsaka izbira in odločitev v različni meri prispeva k vidikom kakovosti 

življenja. S sprejemanjem odločitev vplivamo na kakovost ne glede na to, ali gre za večje 

(življenjske) ali vsakodnevne odločitve (prav tam). Oba koncepta preučujeta vprašanje izbire 

in možnosti dostopa do različnih želenih dejavnosti. 

Bistvo samoodločanja je možnost, da čim več odločitev o sebi vsakdo sprejme sam. Osebe z 

MDR imajo pogosto omejen nadzor nad lastnim življenjem, zato je znotraj te populacije 

vprašanje samoodločanja posebej pomembno (Wehmeyer, 1996). Pri spodbujanju 

samoodločanja oseb z MDR se večinoma uporablja pristop, ki je usmerjen v razvoj 

konkretnejših znanj, veščin in stališč (Licardo in Schmidt, 2014). Ob uvajanju inkluzivne 

naravnanosti in bio-psiho-socialnega modela v rehabilitaciji se veča potreba po usposabljanju 

in krepitvi oseb z MDR, da bi se lažje samoodločale in vključevale v družbeno življenje v 

skupnosti (Bratković, Bilić in Alfirev, 2010), del katerega je tudi vključevanje v smiselno delo. 

V procesu spodbujanja in učenja samoodločanja se po eni strani naučijo sprejemati odločitve, 

po drugi strani pa spoznajo, da ima samoodločanje tudi meje. Raziskave so pokazale, da imajo 

osebe z MDR pogosto manj možnosti izbire in omejen dostop do želenih aktivnosti (Wehmeyer, 

1996). V mednarodni študiji o povezanosti med samoodločanjem in kakovostjo življenja je 

sodelovalo 182 odraslih z MDR iz Kanade, Belgije, Amerike in Francije. Avtorji so potrdili 

pomen samoodločanja za izboljšanje kakovosti življenja (Lachapelle idr., 2005). 

Osebe z MDR, ki uspešno usvajajo veščine samoodločanja, pridobijo sposobnosti, znanja in 

predvsem možnost vpliva na svoje življenje (Licardo in Schmidt, 2014). Posledično je njihovo 

sprejemanje pričakovanih vlog obdobja odraslosti lažje. Razvoj veščin samoodločanja je pri 

osebah z MDR do neke mere spontan proces, ki pa zahteva vzpostavitev ustreznih okoliščin in 

možnosti za učenje. Pomembna je dostopnost izkušenj v vseh družbenih okoljih in različnih 

socialnih sredinah, ki omogočajo, da posamezniki izražajo stališča, so avtonomni in pridobivajo 

kompetence samoodločujočega posameznika (prav tam). 

D. Bratković idr. (2010) so preizkušale učinkovitost programa, ki še posebej spodbuja 

samoodločanje odraslih z MDR. Program je zajemal strukturirane dejavnosti, ciljno usmerjene 

k spodbujanju samoodločanja. Pred izvedbo programa je bila raven samoodločajočega vedenja 

pri vključenih posameznikih nizka, ob analizi sprememb po izvedbi programa pa so ugotovili 

statistično pomemben napredek. Izvajanje programa je spodbudilo razvoj samoodločanja, 

vključeni so pokazali napredek pri sprejemanju odločitev. Rezultati so skladni s podobnimi 

raziskavami po svetu in s tem upravičujejo nadaljnji razvoj ter izvajanje tovrstnih programov. 

Osebam z MDR moramo zagotoviti ohranitev določene ravni nadzora nad svojim življenjem. 

Eden ključnih dejavnikov kakovosti življenja oseb z MDR je njihovo opolnomočenje za razvoj 

osebne avtonomije in samostojnega odločanja (prav tam). 

V italijanski raziskavi so preučevali povezave med sposobnostjo samoodločanja, socialnimi 

spretnostmi in kakovostjo življenja odraslih z MDR. Študija vključuje mnenja 141 odraslih z 

MDR, podkrepljena z mnenji strokovnjakov, ki vključene poznajo oziroma z njimi delajo vsaj 

eno leto. Ugotovili so, da se osebe z izrazitejšimi MDR manj samoodločajo, da kažejo nižjo 

raven socialnih spretnosti in svoje življenje ocenjujejo kot slabše kakovostno kot posamezniki 

z manj izrazitimi MDR (Nota, Ferrari, Soresi in Wehmeyer, 2007). Tudi avtorji te raziskave 
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izpostavljajo bistven pomen omogočanja priložnosti oseb z MDR, da sprejemajo čim več 

odločitev (prav tam). 

Temelj sodobnih modelov podpore oseb z MDR je načelo na osebo usmerjenega načrtovanja 

in krepitev vključenih za samozagovarjanje, s ciljem ustvariti individualizirano kakovost 

življenja (Bratković idr., 2010). Da pa se posameznik lahko aktivno samozagovarja, je 

pomembno predhodno razviti veščine samoodločanja, s pomočjo katerih opredeljuje svoje 

potrebe in prevzame pobudo za doseganje želenih rezultatov. Samoodločanje je lahko v tem 

kontekstu opredeljeno kot zavzemanje za lastne pravice in dolžnosti, pa tudi opolnomočenje za 

varovanje lastnih prepričanj (prav tam). 

Bistvo samozagovorništva je, da oseba spregovori zase, zagovarja lastna stališča, ima možnost 

odločanja in se uči stvari, ki spodbujajo vključitev v družbo. Ob krepitvi veščin izražanja, 

zagovarjanja, uveljavljanja in odločnosti vključeni spoznava lastna močna in šibka področja 

(Licardo in Schmidt, 2014). Na področju samozagovorništva oseb z MDR je v ospredju 

predvsem vprašanje, kje in kako se bodo naučili samozagovarjati. Za te namene so oblikovane 

skupine za samozagovorništvo, kjer se posamezniki z MDR opolnomočijo, pridobijo zaupanje 

vase in strategije, kako vplivati na svoje življenje ter izboljšati njegovo kakovost (Pelicon, 

1999). Z druženjem znotraj teh skupin lahko posamezniki delijo ideje, se učijo drug od drugega 

ter si med seboj nudijo podporo – se razumejo in spoznavajo (prav tam). Vrednote 

samozagovorniških gibanj temeljijo na stališču, da je vsakdo najprej človek, ki ima svojo 

identiteto, vrednosti in pravico do sprejemanja lastnih odločitev. Gibanja želijo zagotovitvi 

procese usposabljanja, preko katerih osebe (ob pomoči podpornih oseb) postanejo sam svoj 

zagovornik. Osebe z MDR imajo pravico in želijo sprejemati lastne odločitve, želijo biti 

sprejete kot odrasli in odločati o svojem življenju, četudi to zahteva več časa. Omogočiti jim je 

treba učenje iz napak in izražanje lastnega mnenja, saj tako postajajo del širšega sistema, ki 

odloča o njihovem delu in življenju nasploh (prav tam). 

 

3.3.3 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN USPOSABLJANJE 

 

Vseživljenjsko učenje je pomemben koncept, ki prejema vse večjo veljavo. Že sama beseda 

vseživljenjsko pomeni, da gre za vse življenje trajajoč, kompleksen proces, ki ga je pomembno 

upoštevati na vseh področjih posameznikovega delovanja in bivanja (Golob, 2016). Danes si 

težko predstavljamo družbo brez vseživljenjskega učenja, že zaradi inovacij in tehnološko-

informacijskega napredka. Ne gre zgolj za izbiro, ampak za nujnost oziroma dolžnost, ki je 

posledica nenehnih sprememb družbe (Bela knjiga, 2011). Vseživljenjsko učenje je pravica 

vseh ljudi in eden izmed ciljev procesov VIZ. Spodbuja osebni in strokovni razvoj, saj ne gre 

le za učenje in pridobivanje akademskega znanja, ampak spodbuja tudi razvoj komunikacije, 

delovnih navad, odgovornosti in skrbi za okolje. Pomemben cilj koncepta je spodbuda 

posameznika k nadaljnjemu (formalnemu ali neformalnemu) izobraževanju (Bela knjiga, 

2011). Pomen vseživljenjskega učenja se kaže zaradi pomanjkljivosti pri formalnem 

izobraževanju, saj se le-to na neki točki konča. Pojem izobraževanje se običajno nanaša na 

formalnejše dejavnosti, pojem učenje pa zajema tudi neformalne dejavnosti (Jelenc, 2018; 



17 
 

Golob, 2016). Vseživljenjsko učenje ponuja premik od dominantnosti izobraževanja v enem 

obdobju življenja h kontinuiranemu učenju v vseh obdobjih življenja. Vodilno načelo Bele 

knjige o VIZ je načelo vseživljenjskosti učenja za vse, kjer je posebna pozornost namenjena 

izobraževanju oseb s PP. Vseživljenjsko učenje zajema nabor storitev, ciljno usmerjenih v 

ohranjanje že pridobljenih in v pridobivanje novih znanj (prav tam). Izvajanje je prilagojeno 

individualnim potrebam posameznika (Zakon o socialnem vključevanju invalidov, 2018). 

Osebe z MDR so vključene v procese VIZ do dopolnjenega šestindvajsetega leta, ko se konča 

njihovo formalno izobraževanje. Koncept vseživljenjskega učenja je treba načrtovati in začeti 

že v obdobju šolanja, saj tudi učenci, ki potrebujejo nižje stopnje pomoči, včasih ne nadaljujejo 

izobraževanja znotraj nižjega poklicnega šolanja (Žgur, 2015). Izobraževanje je smiselno 

nadaljevati v okviru različnih oblik vseživljenjskega učenja (Žgur, 2013). To je mogoče 

udejanjiti s sistematičnimi izobraževalnimi vsebinami, v katere so posamezniki vključeni daljši 

čas (prav tam). Možnost vseživljenjskega izobraževanja in učenja prispeva h kakovosti 

življenja, hkrati pa zmanjšuje socialno neenakost (Bela knjiga, 2011; Golob, 2016). 

Pomemben del učenja v obdobju odraslosti je usposabljanje na področju delovnih navad in 

nalog. Osebe z MDR sicer potrebujejo pomoč in prilagoditve, so pa sposobne (vsaj do neke 

mere) izvajati delovne naloge. Preko smiselnega dela in zaposlitve lahko osebe z MDR 

pripomorejo k funkcioniranju družbe tako v ekonomskem kot v socialnem smislu, obenem pa 

smiselno delo vpliva na kakovost njihovega življenja. 

T. Dolenc (2012) je v diplomskem delu preučevala kakovost življenja odraslih z MDR, ki so 

vključeni v VDC in delajo pod posebnimi pogoji. Ugotovila je, da imajo intervjuvani omejen 

dostop do vseživljenjskega učenja oziroma izobraževanja, si pa želijo, da bi se naučili kaj 

novega. Udeležujejo se izobraževanj znotraj VDC (delavnice, okrogle mize, krožki, tečaji ipd.), 

pa tudi učnih delavnic, izletov in ekskurzij, ki jih organizirajo razna društva. Kot pomemben 

element življenja so izpostavili možnost dela, ki jim omogoča delno finančno neodvisnost (prav 

tam). 

V avstralski raziskavi o vplivu dela oziroma zaposlitve na kakovost življenja oseb z MDR so 

avtorji dokazali statistično pomembno višjo kakovost življenja tistih posameznikov z MDR, ki 

delajo ali so zaposleni, od tistih, ki te možnosti nimajo (Eggleton, Robertson, Ryan in Kober, 

1999).  
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4 DELO IN ZAPOSLITEV OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 

RAZVOJU 

 

Delo ljudem prinaša mešane občutke. Lahko je vir bolečine ali dolgčasa, pa tudi veselja in 

energije (Wrzesniewski, 2003). Je pomemben del obdobja odraslosti, stopnja pomembnosti pa 

je odvisna od dinamičnega prepletanja med posameznikom, organizacijo in vrsto dela (prav 

tam). Pomen dela oseb z izrazitejšimi MDR se lahko še posebej dobro pokaže v organiziranih 

oblikah dela, kjer skupaj s sodelavci dosegajo rezultate. 

 

4.1 OPREDELITEV KLJUČNIH POJMOV NA PODROČJU DELA IN ZAPOSLITVE 

 

Delo običajno razumemo kot ciljno usmerjeno dejavnost, preko katere zadovoljujemo 

materialne ali osebne potrebe. Poklic je delo ali dejavnost, ki ga navadno izvajamo s ciljem 

pridobivanja materialnih dobrin, od posameznika pa zahteva znanje in usposobljenost za 

izvajanje, ki ju pridobi v raznolikih programih izobraževanja (Drobnič, 2014). Kariera je v 

literaturi pogosto definirana v smislu zaporednega, dolgoročnega dela v pričakovanju 

napredovanja, ki prinaša večje dohodke, moč in status. Hall (1996) pa meni, da bi kariero morali 

opredeliti bolj kot proces vseživljenjskega učenja in pridobivanja delovnih izkušenj. Pri 

opravljanju poklicev ali dela lahko posameznik napreduje, saj je to vseživljenjski proces, 

znotraj katerega potekajo nenehno učenje ter strokovni, delovni in osebnostni razvoj (Ivajnšič 

in Ivanuš-Grmek, 2009; Majcen, 2009). Delo, poklic, kariera in poklicni oziroma karierni 

razvoj v literaturi sicer niso enoznačno definirani, pa vendar obstajajo skupne točke definicij: 

pričakovanje dobrin, izvajanje delovnih nalog, vse bolj pa tudi koncept vseživljenjskosti. Osebe 

z izrazitejšimi MDR se sicer le redko usposobijo za opravljanje poklica, imajo pa pravico do 

vseživljenjskega učenja in izražajo interes za opravljanje dela, za katero prejmejo plačilo 

oziroma nagrado. 

Običajno delovne naloge posamezniki izvajajo v okviru organizacij. To so skupine 

posameznikov, ki s sodelovanjem in opravljanjem delovnih nalog skupaj dosegajo cilje 

(Ivanuša-Bezjak, 2006). Procesi v organizacijah običajno tečejo v treh stopnjah. Prva stopnja 

je vhod, ki zajema ljudi, energijo, informacije in vire (finančne, materiale in tehnološke). Sledi 

stopnja transformacije ali preoblikovanja, kjer se izvajajo storitve. Zadnja stopnja je dobljeni 

rezultat oziroma izhod. Organizacije povezujejo delavce, delodajalce in državo (prav tam). 

Zakon o delovnih razmerjih (2013) opredeli delavca oziroma delavko kot osebo, ki je s pogodbo 

o zaposlitvi v delovnem razmerju z delodajalcem. Delavec je prostovoljno vključen v 

delodajalčev delovni proces, v katerem osebno in nepretrgano opravlja delo (glede na navodila 

delodajalca) in za opravljeno delo prejme plačo (Zakon o delovnih razmerjih, 2013). Zakon 

opredeljuje delavca, a ta definicija ne zajema posameznikov z izrazitejšimi MDR. Ne moremo 

pa zanemariti dejstva, da tudi oni želijo in v različnih oblikah sprejmejo vlogo delavca. 

Formalno sicer pogosto nimajo sklenjenega delovnega razmerja, so pa vedno bolj vključeni v 

različne oblike dela, prilagojenega njihovim potrebam. 
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M. Ivanuša-Bezjak (2006) meni, da je za dolgoročno učinkovitost organizacije nujna 

uravnoteženost med ekonomsko uspešnostjo in zadovoljstvom vpletenih. Organizacija ne more 

funkcionirati brez ljudi, ki so tako sredstvo kot cilj, zato morajo biti njihove potrebe, kolikor je 

mogoče, zadovoljene. Kot pomemben del organizacij izpostavi tudi naloge, preko katerih 

vključeni dosegajo cilje in informacije, ki jih potrebujejo za razumevanje in izvedbo nalog. 

Uspešnost opravljanja nalog je običajno skladna z znanji, sposobnostmi ter fizičnimi in 

psihičnimi lastnostmi vključenih, ki si pri udejanjanju lahko pomagajo z raznimi sredstvi. Z 

usklajevanjem nalog, sredstev in informacij se v organizaciji vzpostavljajo povezave, iz katerih 

izhaja struktura organizacije. Ta določa način in pravila izvajanja nalog. Povezanost predstavlja 

urejenost in stabilnost organizacije, saj neustrezna struktura lahko delovanje zavira. Togost 

organizacije je lahko eden glavnih vzrokov, da je neučinkovita (Ivanuša-Bezjak, 2006). 

Kadar so del organizacije osebe z MDR, morajo odgovorni posebno pozornost posvetiti 

upoštevanju njihovih posebnih potreb. Specifičnosti MDR se kažejo na različnih nivojih. 

Včasih ne zmorejo ubesediti občutkov in njihova pričakovanja ostanejo preslišana. Ker občutja 

pogosto pokažejo z vedenjem, je lahko to (v kolikor so občutja negativna) neprilagojeno. Prav 

tako potrebujejo dodatno informiranje o samem delovanju organizacije (npr. pravila) in nalogah 

ter strukturirano usposabljanje pri usvajanju in urjenju zahtevanih spretnosti. Običajno 

potrebujejo dodatna sredstva (pomoč in opore) za izvajanje nalog. Ker je povezanost med 

nalogami, sredstvi in informiranjem bistvena za stabilnost organizacije, je v organizacijah, kjer 

delajo osebe z MDR, nujno prilagoditi procese do take mere, da bodo lahko vključeni v vse tri 

stopnje izvedbe procesov, kolikor je to le mogoče. Tako bodo lahko bolj samostojno opravljali 

naloge, prispevali k uspešnosti organizacije in krepili samostojnost pri delu ter vzpostavljali 

ustrezne delovne odnose. To pa od delodajalca in ostalih zaposlenih v organizaciji terja dodatno 

fleksibilnost, dovzetnost, potrpežljivost ter navsezadnje znanje in usposobljenost za delo z 

osebami z MDR. 

 

4.2 PRAVNI OKVIR (SISTEMSKA PODPORA) IN IZHAJAJOČE OBLIKE DELA 

OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU V SLOVENIJI IN SVETU 

 

Uresničevanje pravice do dela se za osebe z MDR v Sloveniji ureja preko različnih pravnih 

aktov, ki posameznike usmerjajo v različne oblike dela in zaposlitve. V ospredju sta Zakon o 

zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljevanju ZZRZI) ter Zakon o 

socialnem vključevanju invalidov (v nadaljevanju ZSVI), ki se prepletata s Konvencijo o 

pravicah invalidov, Deklaracijo EASPD o zaposlovanju in drugimi zakoni. V pravnih aktih 

izraz »osebe z MDR« zamenja izraz »invalid«. Zaradi obsežnosti pojma »invalid« so specifike 

posameznih skupin včasih premalo upoštevane. 
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4.2.1 KONVENCIJA O PRAVICAH INVALIDOV 

 

Namen Konvencije o pravicah invalidov je zagotovitev pravic in dostojanstva. Načela 

spodbujajo svobodo izbire, neodvisnost, nediskriminacijo, sodelovanje, spoštovanje različnosti 

in sprejemanje. V 27. členu Konvencije je predstavljeno področje dela in zaposlovanja. Cilj je, 

da bi vsi imeli enake pravice do dela in možnost preživljanja z delom v dostopnem okolju, ki 

ga brez prisile izberejo sami (Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega 

protokola h Konvenciji o pravicah invalidov, 2008). Države morajo sprejemati in izvajati 

ustrezne ukrepe, preko katerih sledijo načelom Konvencije. Ukrepi so usmerjeni k 

zagotavljanju pravic, manjšanju diskriminacije in omogočanju ustreznih delovnih razmer ter 

dostopnosti do programov (usmerjanja, zaposlovanja in usposabljanja). Države z ukrepi 

pomagajo posameznikom pri iskanju in ohranjanju zaposlitve, spodbujajo napredovanje, 

samozaposlovanje, podjetništvo, socialno podjetništvo, ustanovitev lastnih podjetij in 

zaposlovanje v javnem sektorju. Konvencija spodbuja prilagoditve delovnih mest ter poklicno 

in strokovno rehabilitacijo (prav tam). 

 

4.2.2 DEKLARACIJA EASPD O ZAPOSLOVANJU 

 

Evropsko združenje ponudnikov socialnih storitev za osebe s PP (v nadaljevanju EASPD) prav 

tako spodbuja njihovo delo in zaposlitev. Združenje se bori za pravice ter spodbuja enake 

možnosti z iskanjem obstoječih možnosti in novih rešitev za vključevanje oseb s PP na trg dela 

(Deklaracija EASPD o zaposlovanju, 2015).  

Deklaracija EASPD o zaposlovanju (2015) našteva dejavnike, ki spodbujajo in omogočajo 

zaposlitev oseb s PP: 

 razširitev problematike dela in zaposlovanja oseb s PP iz socialne politike tudi v 

ekonomsko; 

 naravnanost k spodbujanju aktivnega vključevanja na trg dela; 

 prilagojeni programi izobraževanja, ki lajšajo prehod na delovni trg; 

 lajšanje tranzicije s sodelovanjem in delitvijo finančnih sredstev med sistemi izobraževanja 

in zaposlovanja; 

 dostopnost raznolike podpore v vseh fazah dela in zaposlitve; 

 pomoč in podpora sodelavcev in soljudi pri premagovanju učinkov motenj; 

 povezovanje med sektorji (s ciljem, da se vzpostavi kakovostna podpora in se konstruktivno 

rešujejo nastale dileme); 

 povečevanje dostopnosti; 

 uporaba pristopov, ki v ospredje postavljajo spretnosti in kompetence; 

 podpora delodajalcem in podjetjem, ki spodbujajo usposabljanje in zaposlovanje oseb s PP. 
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Deklaracija (prav tam) poziva članice k spodbujanju smernic oziroma priporočil, ki stremijo k: 

 ustvarjanju sodelovalne politike; 

 izmenjavi dobrih praks (podporna zaposlitev, zaščitno zaposlovanje ipd.); 

 finančnim spodbudam modelov za spodbujanje poklicnega usposabljanja in zaposlovanja 

(socialna podjetja in zadruge); 

 večanju možnosti dela in zaposlovanja na trgu dela; 

 spodbujanju sodelovanja med zaščitenim zaposlovanjem s strankami na prostem trgu dela; 

 omogočanju zaposlovanja s podporo kot obliko zaposlitve; 

 aktivnemu spremljanju izvajanja evropske direktive o zaposlovanju; 

 omogočanju zaposlovanja za osebe s PP z evropskimi instrumenti. 

Konvencija o pravicah invalidov in Deklaracija EASPD o zaposlovanju sicer ponujata smernice 

za spodbujanje ter večanje možnosti vključevanja oseb z MDR na trg dela, v realnosti pa to 

uspe le redkim. Sploh osebe z izrazitejšo potrebo po pomoči najpogosteje delajo oziroma 

izvajajo delovne naloge v programih socialne vključenosti, nekatere tudi v invalidskih 

podjetjih, zaposlitvenih centrih ter v okviru zaščitne ali podporne zaposlitve. Tematika dela 

oziroma zaposlovanja oseb z MDR je trenutno precej aktualna in s posodabljanjem zakonov se 

počasi odpirajo nove možnosti (npr. nov Zakon o socialnem vključevanju, predstavljen v 

nadaljevanju). 

 

4.2.3 ZAKON O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV 

 

Cilj ZZRZI je povečati zaposljivost, socialno vključenost ter z ustvarjanjem ustreznih razmer 

in delovnih mest omogočiti čim bolj enakovredno udeležbo invalidov na trgu dela (Zakon o 

zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 2004). Običajno so posamezniki najprej 

vključeni v proces zaposlitvene rehabilitacije, po zaključenem procesu pa Zavod RS za 

zaposlovanje oceni njihove zaposlitvene možnosti (ocena doseganja delovnih rezultatov). 

Ocena odloča o tem, v kakšno obliko dela oziroma zaposlitve bo posameznik usmerjen. 

Podrobnejši opisi postopkov so povzeti v nadaljevanju.  

 

4.2.3.1 PRIDOBITEV STATUSA INVALIDA IN POSTOPEK ZAPOSLITVENE 

REHABILITACIJE 

 

Za pridobitev statusa invalida morajo biti pri osebi ugotovljene trajne posledice duševne ali 

telesne bolezni oziroma okvare, ki se kažejo kot težave pri izvajanju delovnih aktivnosti in 

vplivajo na zaposljivost ter vključevanje v delovno okolje (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji 

in zaposlovanju invalidov, 2004). Po pridobitvi statusa se posameznik vključi v zaposlitveno 

rehabilitacijo, ki zajema ciljno usmerjene storitve usposabljanja, zaposlitve, zadržanje 

zaposlitve ter napredovanj in sprememb znotraj zaposlitve. Naloge v zvezi z izvajanjem ZZRZI 

opravlja Univerzitetni rehabilitacijski inštitut SOČA, izvaja pa se kot javna služba preko javnih 
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zavodov in drugih oseb. V sklopu zaposlitvene rehabilitacije so vključenim nudene različne 

storitve: svetovanje, motiviranje, razvoj socialnih veščin, analiza delovnega mesta in okolja, 

usposabljanje, spremljanje, strokovna pomoč, ocenjevanje ipd. Med procesom dobi posameznik 

poleg pravice do denarnih prejemkov tudi obveznost, da v storitvi aktivno sodeluje (prav tam). 

 

4.2.3.2 OCENA ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI  

 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po zaključenem procesu zaposlitvene rehabilitacije 

oceni zaposlitvene možnosti posameznika. Oceno sestavljajo: ocena primerne oblike 

zaposlitve, usposobljenost za izvedbo nalog in priporočene prilagoditve oziroma opore (Zakon 

o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 2004). Ocenjevanje mora biti 

nepristransko, individualno zasnovano, prilagojeno stopnji razumevanja vključenega in 

usmerjeno k spoštovanju zasebnosti (Pravilnik o merilih in postopku za določitev višine 

subvencije plače za invalide, 2006). Če ni izdana odločba o nezaposljivosti ali zaposljivosti v 

podporni ali zaščitni zaposlitvi, se lahko posameznik zaposli na rednem trgu dela (Zakon o 

zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 2004). Območna služba mu pomaga pri 

iskanju zaposlitve. Odločba o nezaposljivosti se lahko izda po zaključeni zaposlitveni 

rehabilitaciji ali pa že med postopkom pridobivanja statusa, če izvajalec ugotovi popolne težave 

na področju zaposlovanja. V tem primeru rehabilitacijski svetovalec predstavi osebi možnosti 

udeležbe znotraj programov socialne vključenosti (prav tam). Ravno osebam z izrazitejšimi 

oblikami MDR se odločba o nezaposljivosti pogosto izda že med postopkom pridobivanja 

statusa, kar pomeni, da niso udeleženi v vseh procesih in so takoj usmerjeni v delo znotraj 

programov socialne vključenosti. Tudi način ocenjevanja je za osebe z MDR lahko neprimeren, 

saj je le-to celostno in zajema vse korake dela, ki sooblikujejo skupno oceno. Posamezniki bi 

lahko določen korak opravili dobro, večja potreba po pomoči pri ostalih pa jim zniža oceno. 

Osebe z MDR bi verjetno pokazale boljše rezultate, če bi se ločeno ocenjeval vsak korak.  

 

4.2.3.3 OBLIKE DELA OZIROMA ZAPOSLITVE ZA OSEBE Z MOTNJAMI V 

DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

ZZDRZ osebam z MDR omogoča različne oblike zaposlitve: zaposlitev v običajnem delovnem 

okolju, podporno zaposlovanje, zaščitno zaposlitev in delo v programih socialne vključenosti 

oziroma v socialnovarstvenih storitvah. V nadaljevanju so predstavljene omenjene oblike 

zaposlitve v povezavi s podobnimi oblikami v tujih državah in raziskavami o uspešnosti. 

4.2.3.3.1 Zaposlovanje v običajnem delovnem okolju 

 

Po ZZRZI (2004) se v običajnem delovnem okolju (na delovnih mestih, kjer invalidnost ne 

ovira procesa dela) zaposlijo delovno sposobni invalidi. Delodajalci spodbujajo zadržanje 

zaposlitve, če pa posameznik zaradi invalidnosti ne zmore doseči pričakovanj, mu mora 
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delodajalec ponuditi spremenjeno pogodbo ali poiskati drugega delodajalca, ki mu nudi 

nadaljnjo zaposlitev (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 2004). 

 

4.2.3.3.2 Podporno zaposlovanje 

 

Koncept podporne zaposlitve se je razvil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v Ameriki in 

se razširil po svetu. Spodbuja zaposlovanje invalidov v integrirana delovna okolja. Temelji na 

prepričanju o pravici vseh ljudi do plačanega dela ter vključenosti v družbo in življenje (Kovač 

idr., 2009). Ponekod v tujini je podporno zaposlovanje uspešna strategija zaposlitve za osebe z 

različnimi stopnjami in oblikami zaposlitvene oviranosti, ki se v preteklosti niso mogle zaposliti 

v integriranem oziroma rednem delovnem okolju (prav tam). V Sloveniji so v oblike podporne 

zaposlitve vključeni le posamezniki z blažjimi oblikami MDR. 

Po ZZRZI odločbo o podporni zaposlitvi prejme posameznik, ki dosega delovne rezultate višje 

od 70 %. Ob ustrezni pomoči se vključi v običajno delovno okolje, kjer je strokovna podpora 

zagotovljena vsem na delovnem mestu – vključenemu posamezniku, delodajalcu in ostalim 

zaposlenim. Pogoji za tovrstno zaposlitev so: usposobljenost posameznika za opravljanje dela, 

osebnostne lastnosti, ki zagotavljajo uspešno delo, izdelan individualiziran načrt podpore, 

pripravljenost delodajalca na sodelovanje in prilagoditev delovnega okolja. Znotraj procesa 

podporne zaposlitve delodajalec in vključeni posameznik skleneta pogodbo o zaposlitvi, kjer 

sta poleg obveznih sestavin opredeljena tudi obseg ter način tehnične in strokovne podpore 

vsem vpletenim (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 2004). 

Parmenter (2011) opisuje modele, ki so se v sklopu podporne zaposlitve razvili v tujih državah 

in so namenjeni predvsem posameznikom z zelo visokimi potrebami po pomoči: model 

individualnega zaposlovanja, skupni model oziroma model enklave, model mobilnih skupin in 

model malih podjetij. Model individualnega zaposlovanja (»Supported jobs model«) se je razvil 

kot kritika na prakse ustanov, ki najprej začnejo z usposabljanjem in delovno mesto iščejo šele 

kasneje. V tem modelu najprej identificirajo interese in spretnosti vključenega, sledi iskanje (in 

prilagajanje) ustreznega delovnega mesta, kjer v zadnji fazi poteka usposabljanje. Posamezniku 

pomagajo delovni asistenti ali ostali delavci na delovnem mestu (prav tam). V skupnem modelu 

oziroma modelu enklave (»Enclave model«) skupina oseb z MDR dela z osebami brez motenj. 

Ti »sodelavci« jih usposabljajo, spremljajo njihovo delo in jim nudijo kontinuirano pomoč. V 

prvotnem načrtu naj bi bili plačani glede na produktivnost pri delu, ker pa so modele prevzele 

zaščitene delavnice, je plačilo v njihovi pristojnosti (prav tam). V modelu mobilnih skupin 

(»Mobile crew model«) skupina posameznikov z MDR ni locirana v objektu, ampak opravlja 

storitve v različnih okoljih v skupnosti (npr. košnja, čiščenje oken). Tudi ta model se je začel 

prakticirati kot vrsta zaščitne zaposlitve, kar povzroča odvisnost glede plače in pogojev (prav 

tam). Model malih podjetij (»Benchwork model«) deluje kot majhna, neprofitna organizacija, 

ki zagotavlja določeno storitev. Zahteva veliko strokovno usposobljenost osebja za 

usposabljanje vključenih. Organizacije so locirane v bližini lokalnih skupnosti za zagotovitev 

integracije in vključevanja v socialne aktivnosti, vključeni pa so plačani glede na produktivnost 

(prav tam). 
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Na Hrvaškem so v zaposlitev s podporo poleg oseb s priznano poslovno sposobnostjo (z 

delodajalcem sklenejo pogodbo za delo) vključene tudi osebe brez poslovne sposobnosti (z 

delodajalcem sklenejo pogodbo o delovni aktivnosti). Pri tovrstni zaposlitvi imajo pomembno 

vlogo delovni asistenti, ki posamezniku nudijo podporo znotraj delovne sredine, ga spodbujajo 

in podpirajo socialno integracijo, delovno učinkovitost, kakovost delovnega življenja in 

ohranjanje zaposlitve (Bratković, 2007). Njihova pomoč se v nekaterih primerih postopno 

zmanjšuje, pri drugih ostane trajna in obsežna (prav tam). Avtorica meni, da zaposlovanje s 

podporo prinaša nove možnosti osebam z MDR, saj so v interakciji s sodelavci, imajo možnost 

soodločanja, prejemajo finančno podporo in druge ugodnosti (npr. dopust, usposabljanje).  

M. Petković (2009) predstavlja nov možni pristop individualnega zaposlovanja, namenjen 

osebam z izrazitejšimi MDR, ki bi delale v banki hrane. Temelji na nudenju pomoči v skupnosti 

(in ne v instituciji), kjer se povezujejo strokovnjaki s področja izobraževanja in strokovnjaki 

izvedbe konkretnega dela. Model sestavljajo štiri faze dela. Prva faza je začetna ocena 

funkcioniranja posameznika, ki jo sooblikujejo posameznik in njegovi bližnji. Sledi 

vzpostavitev kontakta z organizacijo s ciljem, da bi v njih vzbudili interes za sodelovanje. Po 

sklenjenih dogovorih sledita analiza in prilagoditev delovnega mesta, v zadnji fazi pa 

individualiziran program usposabljanja, kjer se posameznik uči korakov dela ob posnemanju 

oziroma s pomočjo demonstracij (prav tam). 

I. Borštnik in T. Popovič (2016) opisujeta pilotni projekt, kjer je bilo šest oseb (z MDR in s 

pridobljeno možgansko poškodbo) zaposlenih na rednem trgu dela z možnostjo podpore in 

prilagoditve delovnega mesta v obdobju štirih mesecev. Vključeni posamezniki so bili z delom 

zadovoljni, četudi je bilo težje od dela znotraj VDC. Veseli so bili predvsem priložnosti, občutili 

so sprejetost in enakopravnost. Tudi v prihodnje bi radi delali v okoljih, kjer bi za svoje delo 

prejeli nagrado. Delodajalci so bili presenečeni nad zagnanostjo in odnosom vključenih do dela, 

čeprav so nekateri pri delu še potrebovali spremljanje in usmerjanje. Vključeni posamezniki so 

pridobili nova delovna znanja in socialne veščine, samozavest in višjo stopnjo samostojnosti 

ter nadgradili socialne spretnosti, čeprav je bil čas projekta za nekatere vključene prekratek za 

samostojnejše delo (prav tam). 

 

4.2.3.3.3 Zaščitna zaposlitev 

 

Odločbo o zaščitni zaposlitvi prejme posameznik, ki potrebuje visoko stopnjo pomoči 

strokovnjakov (dosega višje delovne rezultate od 30 %, a nižje od 70 %). Delovno mesto in 

okolje sta prilagojena njegovim potrebam in delovnim sposobnostim (Zakon o zaposlitveni 

rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 2004). Zaščitena delovna mesta večinoma zagotavljajo 

zaposlitveni centri in invalidska podjetja, mednje sodi tudi opravljanje dela na domu. V pogodbi 

so poleg obveznih sestavin opredeljeni obseg in način izvajanja strokovne pomoči, spremljanje 

osebe ter druge storitve. Posameznik ima možnost podpornih storitev in pravico do subvencije 

plače (prav tam). 

Nekaj tujih raziskav je do zaščitne zaposlitve kritičnih, saj naj bi diskriminirale posameznike 

(Nirje, 1985, v Parmenter, 2011). Avtor meni, da tovrstne oblike zaposlitve osebam z MDR in 
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družbi sporočajo, da so ti posamezniki različni in da potrebujejo druge možnosti za dosego 

enakih pogojev življenja kot vsi ostali (prav tam). Po drugi strani pa nekateri avtorji 

izpostavljajo argumente v korist tovrstnemu načinu zaposlitve. Osebe z MDR naj bi se izognile 

tveganjem v zunanjem svetu (Migliore, Grossi, Mank in Rogan, 2008; Dudley in Schatz, 1985, 

v Parmenter, 2011), delovne naloge znotraj redne zaposlitve so za osebe z MDR preveč 

kompleksne (McConkey in Mezza, 2001), zaščitna delovna mesta zagotavljajo več priložnosti 

za razvoj prijateljstev (Dudley in Schatz, 1985, v Parmenter, 2011), obenem pa zaščitna 

zaposlitev zagotavlja možnost dela in omogoča subvencijo plače tistim, ki ne najdejo ali ne 

zmorejo ohraniti druge vrste zaposlitve (Parmenter, 2011). 

 

4.2.3.3.4 Programi socialne vključenosti, socialnovarstvene storitve 

 

Programi socialne vključenosti so namenjeni tistim, ki so prepoznani kot nezaposljivi, in 

osebam z MDR, ki nimajo možnosti vključitve v ustrezne socialnovarstvene storitve. Namen 

programov je ohranjanje delovnih sposobnosti in spodbujanje vključevanja v družbeno okolje 

(Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 2004). V njih se prepletajo 

delovne in socialne vsebine (Programi socialne vključenosti, b.d.). Skozi aktivnosti delovnih 

vsebin vključeni ohranjajo in razvijajo delovne sposobnosti, kondicijo, kompetence, 

vzdržljivost ter uporabnost. Socialne vsebine pa skozi različne aktivnosti spodbujajo socialne 

spretnosti ter opolnomočenje vključenih, ki krepijo motiviranost, samosprejemanje, osebno 

rast, pridobivanje znanj in kompetenc, opismenjevanje idr. (prav tam).  

Veliko odraslih oseb z MDR, ki imajo izrazitejše potrebe po pomoči, je v sklopu 

socialnovarstvenih storitev vključenih v VDC, kjer izvajajo prilagojene oblike dela. Gre za 

storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki omogočajo vključenim 

ohranjanje pridobljenih znanj, po drugi strani pa pridobivanje novih spretnosti in socialnih 

navad s ciljem spodbujanja ustvarjalnosti, občutka koristnosti in samopotrditve (Vodenje, 

varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, b. d.). Storitve zagotavljajo pogoje za varno delo, 

prilagoditve pripomočkov in uvajanje v delo, razvijajo delovne spretnosti in sposobnosti, 

omogočajo spremljanje procesov ter nabavo in prevoz sredstev, pripomočkov in materialov 

(Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, 2010). V sklopu storitev se 

izvaja prodaja izdelkov. S sredstvi prodaje so uporabniki nagrajeni, z njimi pa se spodbuja tudi 

kakovost njihovega dela in bivanja (prav tam). Kljub napredkom so te storitve večkrat izvajane 

v bolj institucionalnih oblikah, saj se oblike in način dela v VDC običajno prepletajo z 

institucionalnim varstvom, v katerega so odrasli posamezniki z intenzivnejšimi MDR 

nemalokrat vključeni. 

Dnevni centri (»Day centres«) so v mnogih pogledih enaki programom socialne vključenosti. 

Tudi drugod po svetu je le malo oseb z MDR vključenih v zaščitno ali podporno zaposlitev, 

zato tovrstni programi predstavljajo edini način vključitve oseb z MDR (Parmenter, 2011). Z 

leti posamezniki tam vzpostavijo socialne vezi, ki pa pri osebah z MDR lahko povzročijo odpor 

do drugih oblik zaposlitve, razen če so te oblike odprte za ohranjanje prijateljstev (prav tam). 

To spoznanje poudarjajo tudi Beyer idr. (2014), obenem pa ugotavljajo, da je v življenju oseb 
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z MDR v tovrstnih programih več omejevanja. To vodi v slabši odnos in nižji interes za delo, 

nižjo samozavest in pomanjkanje izkušenj, da bi se lahko odločali o tem, kakšno delo želijo 

opravljati. Dnevni centri v Avstraliji so v izogib temu oblikovali programe tranzicije v delo 

(»transition to work programme«), namenjene mladim z MDR, ki niso pripravljeni na 

zaposlitev (Parmenter, 2011). Izvajalci programov pomagajo posameznikom razvijati praktične 

spretnosti (pomembne za zaposlitev), dostopati do usposabljanj in pridobivati delovne izkušnje 

ter jih usmerjajo pri iskanju priložnosti za delo (Department of Jobs and Small Business, 2016). 

Vpliv vrste zaposlitve na kakovost življenja opisuje študija španske populacije oseb z MDR. 

Avtorji so raziskovali in primerjali podporno in zaščitno zaposlitev (Verdugo, Jordán de Urries, 

Jenaro, Caballo in Crespo, 2006). V raziskavi je sodelovalo 232 oseb z MDR iz devetih 

organizacij. Avtorji so ugotovili, da ni pomembnih razlik v kakovosti življenja posameznikov 

glede na vrsto zaposlitve. So pa dokazali višjo kakovost življenja pri posameznikih, ki znotraj 

podporne zaposlitve delajo bolj »tipična dela« (bolj podobna delu ostalih zaposlenih). Splošna 

»tipičnost« je povezana s kakovostjo življenja, predvsem z vidika produktivnosti vključenih in 

njihovega samoodločanja oziroma samostojnosti. Dokazali so vpliv nudene pomoči (glede na 

to, kdo, kdaj in na kak način jo nudi) na kakovost življenja. Ugotovili so, da je višja stopnja 

neposredne pomoči v korelaciji z nižjo kakovostjo življenja, saj so osebe z MDR manj 

produktivne in se manj odločajo same. Poleg časovnega okvira je osebam z MDR pomembno 

tudi, kdo jim pomoč nudi. Več socialne pripadnosti, samoodločanja in neodvisnosti so pokazali 

ob delu s sodelavci, ki delajo podobno delo (večinoma niso strokovnjaki s področja specialne 

pedagogike) in so jim po potrebi nudili pomoč (prav tam). Parmenter (2011) pravi tudi, da 

naravna podpora (preko uslužbencev) vodi k večji trajnosti zaposlitve kot zunanja podpora, ki 

jo nudi npr. poklicni trener. Kljub temu pa poudari, da je pri vključevanju oseb z izrazitejšimi 

MDR potrebna kombinacija obeh vrst podpore, ki je prilagojena okoliščinam in individualnim 

potrebam vključenega (prav tam). 

V ameriški raziskavi so preučevali odnos oseb z MDR (vključenih v programe socialne 

vključenosti v institucijah) in njihovih bližnjih do načina izvajanja dela in s tem povezanih 

možnosti. Preučevali so mnenja 210 odraslih (oseb z MDR, družinskih članov in zaposlenih v 

instituciji). Večina sodelujočih je izrazila željo, da bi opravljali delovne naloge izven 

organizacij, ki so del institucije, ali vsaj, da bi to postala ena izmed možnosti. Več kot polovica 

sodelujočih verjame, da lahko posamezniki ob ustrezni podpori delajo izven delavnic, ki jih 

vodijo institucije (Migliore, Mank, Grossi in Rogan, 2007). Tudi študije, izvedene v Španiji in 

na Irskem, so pokazale enake rezultate (McConkey in Mezza, 2001). 

V raziskavah lahko vidimo dva vidika – avtorji španske raziskave ugotavljajo, da za kakovost 

življenja oblika zaposlitve ni pomembna, v ameriški raziskavi pa vključeni drugim oblikam 

dela pripisujejo velik pomen. Rezultati se lahko razlikujejo že zaradi pravnih ureditev držav, pa 

tudi glede na mesto zbiranja podatkov, delovno okolje, odnose na delovnem mestu, osebne 

značilnosti vključenih idr. 
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4.2.4 ZAKON O SOCIALNEM VKLJUČEVANJU 

 

Do nedavnega je mnogo težav pri zaposlitvi oseb z MDR izhajalo iz dejstva, da prehajanje med 

zaposlitvijo in možnostjo izplačila nadomestila za invalidnost ni bilo mogoče. Državni zbor je 

leta 2018 sprejel ZSVI, ki z novostmi izboljšuje leta 1983 sprejeti Zakon o družbenem varstvu 

duševno in telesno prizadetih oseb (Državni zbor sprejel zakon o socialnem vključevanju 

invalidov, 2018). 

Cilj ZSVI je ustvariti pogoje za čim bolj neodvisno življenje invalidov v skupnosti, zagotoviti 

socialnovarstvene storitve ter omogočiti kakovostno in varno izvajanje inovativnih programov 

(Zakon o socialnem vključevanju invalidov, 2018). Zakon zajema večji spekter oseb, ki lahko 

pridobijo pravice (med njimi so tudi osebe z zmernimi, težjimi in težkimi MDR). Namen ZSVI 

je razreševanje problematike vseh, ki se z invalidnostjo soočijo pred prvo zaposlitvijo in 

posledično ne pridobijo pravic po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Invalidi 

s statusom po ZSVI bodo pridobili pravico do nadomestila za invalidnost (denarna socialna 

pomoč in varstveni dodatek) ter do dodatka za pomoč in postrežbo (Zakon o socialnem 

vključevanju invalidov, 2018; Državni zbor soglasno sprejel zakon o socialnem vključevanju 

invalidov, 2018). Še posebej je pomembna novost 5. člena ZSVI, saj v primeru prenehanja 

delovnega razmerja omogoča ponovno izplačilo nadomestila v polnem znesku, kar do sprejetja 

zakona ni bilo mogoče. Čeprav bodo posamezniki dobivali plačo, jim pripada nadomestilo do 

višine neto minimalne plače (prav tam). Druga pomembna novost so v 10. členu opisane storitve 

socialnega vključevanja, katerih namen je spodbujati usposabljanje za samostojno življenje, 

vseživljenjsko učenje, bivanje s podporo in storitve za starejše invalide. Cilj storitev je 

omogočiti neodvisno življenje, izražanje lastnih pričakovanj in predlogov ter vključevanje 

posameznikov v širše družbeno okolje (Zakon o socialnem vključevanju invalidov, 2018). 

Storitve socialnega vključevanja predstavljajo napredek pri enakovrednem oziroma 

enakopravnem vključevanju, saj pomenijo deinstitucionalizacijo in možnost izbire (Državni 

zbor soglasno sprejel Zakon o socialnem vključevanju invalidov, 2018). 

 

4.2.5 PRILAGODITVE DELOVNEGA OKOLJA 

 

Prilagoditve dela oziroma delovnega mesta za osebe z MDR lahko v grobem razdelimo na tiste, 

ki jim omogočajo kognitivno dostopnost, in tiste, ki zagotavljajo fizično dostopnost. Medtem 

ko kognitivne prilagoditve pomagajo osebam z MDR pri razumevanju, procesiranju, 

obdelovanju, shranjevanju in posredovanju informacij, jim fizične zagotovijo primerno delovno 

okolje glede na morebitno prisotnost gibalne oviranosti. 

Zakonsko določene prilagoditve, ki vključenim omogočajo samostojnejše delo, so navedene v 

Kodeksu o ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu. V skladu s potrebami se prilagodijo 

ali preoblikujejo: pripomočki in stroji, delovno okolje, delovna mesta, organiziranost dela, 

delovni čas, razpored in zaporedje dela, delovne naloge se lahko razčlenijo v temeljne elemente. 

Ukinejo se lahko opravila, ki jih posameznik ne more izvajati, in se nadomestijo z drugimi 

(Uršič in Kroflič, 2002). Dokument narekuje tudi izboljšanje dostopnosti delovnih prostorov. 
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Pomembne prilagoditve delovnih mest za osebe z MDR so tudi: osebnostne lastnosti delovnih 

mentorjev, inštruktorjev in zaposlenih, ustrezno dajanje navodil in informiranje, na osebo 

usmerjen pristop, pomembnost vključevanja osebe z MDR ter ključne osebe v vse korake 

načrtovanja ter pomoči, prilagoditve delovnega prostora in površine (Novak, 2018). Za 

uspešnejšo vključitev na delovno mesto je pomemben tudi osebni načrt zaposlitve (prav tam). 

Na avstralski strani nacionalnega središča za informiranje o delovnih mestih in zaposlovanju 

oseb s osebnimi potrebami Job Access so navedene konkretnejše prilagoditve delovnih mest. 

Primeri prilagoditev, ki zagotavljajo fizično dostopnost (Job Access, 2018): 

 široke poti, klančine, odstranitev preprog; 

 oprijemala in otipni kazalniki na tleh; 

 zadostna širina vhodov v objekte za omogočanje dostopa tistim, ki uporabljajo pripomočke 

za gibanje ali invalidske vozičke; 

 postavitev predmetov na dosegljivo mesto; 

 prilagodljiva tehnologija ali oprema za zmanjšanje ali odpravo fine ročne uporabe; 

 omogočanje odmorov za raztezanje. 

Primeri prilagoditev, ki omogočajo kognitivno dostopnost (prav tam): 

 vzpostavitev programa za druženje s sodelavci za zagotavljanje podpore in spodbude; 

 skupinske dejavnosti za razvijanje medsebojnega razumevanja; 

 opozorila, opomniki in kontrolni seznami za pomoč pri reševanju problemov; 

 uporaba grafičnih organizatorjev (zajemajo samo ključne besede in slike, kar omogoča 

osebam z MDR, da si ogledajo celoten problem in tudi med seboj povezane manjše 

probleme); 

 vključevanje uporabe kratic in mnemotehnik za zapomnitev informacij; 

 uporaba organizacijskih in časovnih naprav (koledarji, ure in časovne naprave s pozivi ipd.); 

 razdelitev nalog na majhne korake in uporaba vizualnih opor pri vsakem koraku; 

 uporaba »ček list« za lažje sledenje; 

 načrtovanje dneva na način, da so zahtevnejše naloge predvidene prej, manj zahtevne pa 

kasneje; 

 izmenjevanje med nalogami za ohranitev zanimanja; 

 zmanjšanje potencialnih motenj koncentracije (razdelitev delovnega prostora, oddaljevanje 

delovne postaje od drugih sodelavcev, zmanjšanje hrupa ali drugih motečih dejavnikov); 

 zagotavljanje očesnega stika; 

 omogočanje priložnosti za vajo in zagotovitev ustrezne povratne informacije. 

 

4.3 TRENDI ZAPOSLOVANJA OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Nekateri posamezniki z MDR delajo v zaščitni ali podporni zaposlitvi. Tisti z izrazitejšimi 

oblikami MDR so v Sloveniji večinoma spoznani kot nezaposljivi in so vključeni v programe 

socialne vključenosti (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 2004), 
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kljub temu da je na mednarodni ravni kot najprimernejša možnost za delo izpostavljeno 

podporno zaposlovanje, ki je skladno tudi s Konvencijo o pravicah invalidov. Modeli 

podpornega zaposlovanja in usposabljanja se vseskozi spreminjajo in dopolnjujejo, pa vendar 

ne vključujejo vseh ljudi z MDR, ki bi želeli delati. To je privedlo do spremenjene različice 

podporne zaposlitve, katere temelj je na osebo usmerjeno načrtovanje. Prvi korak prilagojenega 

zaposlovanja (»Customized employement«), ki ga opisujejo ameriški avtorji, je prepoznavanje 

potreb, pričakovanj, talentov in spretnosti posameznika, kar tvori osnovni profil za iskanje 

potencialnih delodajalcev (Inge, 2008). Bistvo modela so samoodločanje, močna področja in 

spretnosti osebe z MDR (prav tam). 

Osebe z MDR so sposobne delati in opravljati delovne naloge, čeprav mnogi izmed njih 

potrebujejo dolgotrajno ali celo stalno podporo, da bi se uspešno usposobili za izvedbo delovnih 

nalog (Bratković, 2007). Nekateri imajo potrebne sposobnosti za izpolnitev delovnih zahtev, a 

potrebujejo razne oblike pomoči, ki so z delom posredno povezane (razpolaganje z denarjem, 

prihod na delo, odhod z dela idr.). Njihovo učenje je najučinkovitejše v naravnih, konkretnih 

situacijah, zato se obvladovanja delovnih nalog najlažje naučijo na konkretnih delovnih mestih 

(prav tam). Pomembna novost pri spodbujanju možnosti zaposlovanja so inovativna učna 

okolja (npr. pobiranje sadja, pridelava grozdja, storitvene dejavnosti s področja gostinstva, 

cvetličarstva, avtopralništva), saj omogočajo transfer znanja v prakso oziroma neposredno 

aktivnost ob izvajanju dela (Žgur, 2016b). Petinpetdeset posameznikov (mentorji, obrtniki in 

osebe s PP), ki so bili vključeni v inovativna učna okolja, je ob raziskavi uspešnosti izrazilo 

zadovoljstvo s potekom dela v novih učnih okoljih, uspešnost načina dela in željo po 

nadaljevanju (prav tam). 

Ustvarjanje novih delovnih mest oziroma prilagajanje že obstoječih je sicer zahteven, ne pa 

nedosegljiv cilj. Obstaja mnogo primerov dobre prakse, ki pa zahtevajo več sredstev, da bi 

postali vsakodnevna praksa. Potreba po učinkovitih in konkretnih sredstvih za organizacijo 

izobraževanja in prehoda k zaposlitvi je še vedno velika. Poleg finančnega vidika je za 

povečanje zaposljivosti (in s tem povezane prilagodljivosti, mobilnosti in možnosti razvoja 

zaposlitvenih možnosti) pomemben tudi dobro zastavljen pravni okvir. Pomemben dejavnik pri 

spodbujanju zaposlitve oziroma dela je terminologija, ki še vedno ljudi uvršča po kategorijah, 

namesto da bi bolj spodbujala njihovo uporabnost, močna področja in možnost doprinosa 

družbi. 

V skladu s smernicami Evropske unije se v Sloveniji v zadnjih letih na različne načine 

premikamo k širšemu, bolj vključujočemu delu in potencialnemu zaposlovanju oseb z MDR. 

Cilj prizadevanj za delo in zaposlitev oseb z MDR je spodbujanje strokovnjakov, javnosti in 

odgovornih v državi h kritičnemu razmišljanju o pomenu smiselnih in raznolikih oblik 

zaposlitve ter njihove realizacije v smislu koristi zanje, za družine in celotno družbo (Novak, 

2018). 

Pri raziskovanju o delu in zaposlovanju oseb z MDR na Hrvaškem je L. Kiš - Glavaš (2009) 

ugotovila, da se dlje časa nezaposlene osebe z MDR tudi manj prijavljajo na morebitna delovna 

mesta, čeprav so se pripravljene dodatno izobraževati (tudi na lastne stroške). Pomembno jim 

je predvsem omogočiti dostop do delovnega mesta, saj želijo delati nekaj koristnega, kar ni 

nujno povezano z višino plače oziroma nagrade. V raziskavi sodelujoči delodajalci so bili z 
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vključenimi zadovoljni, saj so se slednji pokazali kot lojalni in zanesljivi, upoštevali so 

avtoriteto. Dobro pripravljeni tranzicijski programi, zaposlovanje s podporo, trening na 

delovnem mestu ter priprava delodajalca in ostalih zaposlenih pripomorejo k večji zaposlenosti 

in stalnosti zaposlitve (prav tam). Raziskave kažejo mnoge pozitivne učinke dela in zaposlitve: 

dvig kakovosti življenja posameznika, socialno vključenost, zaslužen denar, samostojnost, 

osebno rast, nove spretnosti (delovne in socialne), pripadnost in korist družbi (Novak, 2018). 

Po drugi strani pa se kažejo tudi negativni učinki pri tistih, ki niso zaposleni: izključenost, 

institucionalizacija, večje nezadovoljstvo, slabše življenjske razmere, večja stopnja vedenjskih 

in čustvenih težav. Ovire, zaradi katerih ne pride do zaposlitve, so predvsem predsodki, 

diskriminacija, mnenja o potrebi po zaščiti ter nevarnost poškodb in zlorab (prav tam). 

Opisane raziskave nakazujejo, da je za spodbuditev kakovosti življenja in delovne uspešnosti 

potrebno individualizirano in na osebo usmerjeno načrtovanje, s katerim pa navsezadnje 

spodbujamo tudi motiviranost vključenih za usposabljanje, izvajanje dela in zadržanje le-tega. 

 

4.4 POMEN INDIVIDUALIZACIJE ZA OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 

RAZVOJU 

 

Jasno je, da so zakonski in pravni okviri nujni za funkcioniranje družbe, saj določajo splošne 

pravne okvire. Običajno so usmerjeni na skupino ljudi in ne neposredno na posameznike. Kljub 

posodobitvam, spremembam in napredkom je nemogoče, da bi specifično opredeljevali potrebe 

posameznikov. Nekateri zakoni in smernice sicer narekujejo individualno delo in načrtovanje, 

udejanjanje v praksi pa pogosto ni dovršeno. Večkrat so namreč posamezniki z MDR 

obravnavani kot skupina glede na podobnosti in ne kot individuumi glede na razlike in njihova 

lastna močna področja. Razumljivo je, da se klasifikacije uporabljajo v zakonih in pri 

opisovanju teoretskih vidikov, pri konkretni obravnavi pa je potrebno čim bolj individualno in 

na osebo usmerjeno delovanje. Izhodišče individualizacije je posameznik in krepitev njegovega 

vpliva nad procesi, v katere je vključen (Škerjanc, 2006). Ključnega pomena sta možnost izbire 

in ohranitev vpliva, še posebej pri pomembnih življenjskih odločitvah (prav tam). 

Že v obdobju šolanja večina vsebin VIZ poteka v frontalni (strokovnjak predaja znanje) in 

skupinski (skupina sodeluje in dosega cilje) obliki, nekatere aktivnosti so zasnovane 

individualno (posameznik dela sam), manj pogosto pa je individualno delo strokovnjaka z 

udeleženim, že zaradi določenih normativov ter časovne in prostorske omejenosti. Se pa 

osebam z MDR tudi v procesu VIZ (glede na stopnjo potrebe po pomoči) lahko omogoči 

določena stopnja individualiziranega dela (npr. dodatna strokovna pomoč, individualiziran 

program, druge obravnave). Čeprav delo v skupini lahko krepi sodelovanje, odnose, 

komunikacijo in skrb za druge, pa je nujna tudi določena stopnja na osebo usmerjenega dela. 

Pomembno je, da so vidiki na osebo usmerjene obravnave prisotni vse življenje, skladno s 

potrebami in interesi osebe. V obdobju šolanja taka pomoč omogoča lažje prilagajanje procesov 

VIZ, preverjanje napredka, organizacijo, sodelovanje in motiviranje. Glede na individualne 

potrebe se lahko prilagajajo oblike dela in evalvacije rezultatov (Kavkler, 2008). Tak način dela 

lahko s pogovori, osebnim stikom, spodbudami in možnostjo za sprostitev omogoči pozitivno 
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naravnanost, vzpostavitev zaupanja, motiviranost, izražanje močnih področij, premagovanje 

ovir ter napredek na vseh življenjskih področjih, tudi na področju dela. 

Ena pomembnih vlog je prav vloga delavca oziroma zaposlenega. Predvsem v obdobju prehoda 

od mladosti k odraslosti je bistvenega pomena ustrezno nudenje pomoči, katere temelj je dobro 

poznavanje posameznika, njegovih potreb, pričakovanj in pravic (Teodorović in Bratković, 

2005). Le z individualno usmerjenim in strokovno vodenim procesom je mogoče po eni strani 

posameznika zaščititi, a hkrati spodbuditi njegovo samostojnost in samorealizacijo ter tako 

omogočiti, da si v skupnosti organizira kakovostno življenje (Teodorović in Bratković, 2005; 

Škerjanc, 2006). 

Individualizacija delovnih nalog zajema nabor usmeritev, načel, postopkov in metod, ki 

ohranjajo oziroma večajo vpliv posameznika na načrtovanje, izvajanje, nagrajevanje in 

ocenitev lastnega doprinosa (Škerjanc, 2006). Avtorica opredeli pet korakov zagotavljanja 

kakovostne storitve odraslim z MDR: opredelitev ciljev in situacije, načrtovanje, izvedba, 

plačilo (nagrada) in ocena storitve. Pri analizi obsega vpliva vključenih v posameznih fazah je 

avtorica ugotovila, da individualna obravnava še ne prepreči institucionalnih pristopov in 

posamezniku ne zagotovi nujno ustreznih pogojev za uresničitev življenjskih ciljev. Usmeritev 

na individualno obravnavo sama po sebi ni dovolj, ampak je za kakovostno in učinkovito 

storitev pomemben vpliv, ki ga ima posameznik pri vseh petih omenjenih korakih, saj bo le z 

večjim vplivom lahko izboljševal kakovost življenja (prav tam). Avtorica poudari tudi, da 

morajo strokovnjaki spoštovati vrednosti in dostojanstvo vključenih. Upoštevati morajo njihove 

pravice (do samoodločanja, sodelovanja, izbire, do učenja iz napak, da si vključeni lahko 

premisli, pravica do ohranjanja nadzora in do ustrezne komunikacije) in upoštevati načela za 

uveljavljanje omenjenih pravic (zaupnost, zavezanost k udejanjanju ciljev, vključenost, 

zagotavljanje vpliva, izbira, določene vloge, mandat za prispevek, proslavljanje dosežkov) 

(prav tam). 

 

4.5 NA OSEBO Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU USMERJENO 

NAČRTOVANJE PRI DELU 

 

Odrasli običajno sami načrtujejo svoje življenje in življenjski ritem. V skladu z danim socialnim 

in fizičnim okoljem, možnostmi in interesi izbirajo vsebine, s katerimi si zapolnijo čas. Malo 

drugače je v življenju oseb z MDR. Četudi razvoj skrbi omogoča vključevanje, 

samozagovorništvo in različne vrste spodbud, mnogi izmed njih še potrebujejo pomoč pri 

načrtovanju svojega življenja (Ulaga, 2005). Pri sprejemanju odločitev jim lahko pomagajo 

strokovnjaki, ki pa morajo zagotoviti, da so odločitve zares njihove in niso odraz pričakovanj 

stroke, okolja ali staršev. Za doseganje tega je nujno vživljanje v položaj vsakega posameznika, 

spoznavanje njegovih želja in potreb, poznavanje in spoštovanje njegove zgodovine, socialnih 

izkušenj, strahov in uspehov (prav tam). 

Tudi na tem področju je prisotna terminološka zmeda. »Individualno«, »osebno«, »na osebo 

usmerjeno« idr. so različni pojmi s skupnim jedrom. V ospredju naj ne bo poimenovanje, ampak 

zavedanje, da je pri obravnavi oseb z MDR v prvi vrsti bistven posameznik, s svojo unikatno 
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osebnostjo, cilji, močnimi področji, motivacijo, skrbmi, pričakovanji, interesi ipd. Vse to 

predstavlja izhodišče za načrtovanje njegovega življenja. V literaturi pogosto zasledimo pojma 

»individualizirano« in »na osebo usmerjeno« načrtovanje. Obe obliki predpostavljata 

vseživljenjsko načrtovanje, usmerjenost na posameznika ter aktivno vključenost posameznika 

in njegovih bližnjih. M. Alfirev in D. Grbac Plavčić (2010) kot bistveno razliko med njima 

navedeta, da se »individualizirano načrtovanje« običajno bolj nanaša na načrtovanje znotraj 

tradicionalnega sistema VIZ. V nalogi bomo uporabljali pojem »na osebo usmerjeno 

načrtovanje«, saj so v študijo primera vključeni odrasli z MDR.  

Na osebo usmerjeno načrtovanje je proces, ki zajema pristope organiziranja in vodenja. Ne gre 

zgolj za rehabilitacijo ali pedagoški program, ampak je del širšega sistema podpore, saj 

vključuje posameznika, osebe iz njegove socialne sredine in strokovnjake, ki usklajujejo 

načrtovanje, izvedbo in evalvacijo načrta (Alfirev in Grbac Plavčić, 2010; O'Brien in Lovett, 

1992). Temelji na predpostavki, da osebe z MDR pripadajo skupnosti, znotraj katere skupni 

odnosi služijo kot viri podpore posamezniku. 

Značilnosti na osebo usmerjenega načrtovanja so (Schwartz, Holburn in Jacobson, 2000, v 

Kyeong-Hwa in Turnbull, 2004): 

 temelj aktivnosti, storitev in podpore so posameznikove želje, interesi, močna področja in 

sposobnosti; 

 posameznik in njegovi bližnji so aktivno vključeni v procese načrtovanja, omogočena sta 

jim nadzor in sprejemanje odločitev; 

 posameznik lahko sprejema lastne odločitve glede na svoje izkušnje; 

 posameznik lahko uporabi podporo, ki je na voljo; 

 cilj aktivnosti, storitev in podpore je spodbujanje k odnosom, vključevanju v družbo ter 

razvijanju dostojanstva in spoštovanja; 

 posamezniku je treba ponuditi čim več možnosti in izkušenj, z upoštevanjem obstoječih 

pravnih in finančnih okvirov; 

 načrtovanje je skupinski proces, ki se krožno ponavlja; bistven dejavnik procesa je 

neprestana predanost posamezniku; 

 posameznik je med izvedbo zadovoljen z odnosi, bivanjsko ureditvijo in vsakodnevno 

rutino. 

 

Izvedba je fleksibilna in možna v vseh obdobjih življenja, na različnih področjih (izobraževanje, 

delo, prosti čas, bivanje idr.) in v različnih okoljih, v katera je posameznik vključen. Vodi lahko 

k pomembnim razlikam v napredku (Krampač-Grljušić in Mihanović, 2010; Alfirev in Grbac 

Plavčić, 2010). Glede na namen izdelave načrta obstajajo različne tehnike načrtovanja. 

Nekatere so oblikovane za podporo učencem in družinam v obdobju tranzicije, druge se bolj 

posvečajo vprašanjem bivanja, lahko pa so usmerjene v pomoč odraslim na področju dela 

(Menchetti, b.d.). Še posebej je tovrstno načrtovanje pomembno pri prehodnih obdobjih, kot je 

na primer prehod med zaključevanjem šolanja in začetkom izvajanja dela (Krampač-Grljušić 

in Mihanović, 2010; Alfirev in Grbac Plavčić, 2010). Znotraj procesa na osebo usmerjenega 

načrtovanja je produkt v lasti in pod nadzorom osebe, včasih tudi njene družine in prijateljev. 
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Za gradnjo odnosov in prijateljstev sta nujni stalna bližina ljudi in možnost za komunikacijo. 

Kljub ponujenim možnostim nekateri posamezniki ne uspejo izgraditi odnosov in za to 

potrebujejo bolj poglobljeno načrtovanje strategij, ki ob odgovornosti posameznika dajejo 

poudarek tudi večji odgovornosti tima, vključno z družino in prijatelji (Krampač-Grljušić in 

Mihanović, 2010). 

Različne raziskave potrjujejo uspešnost na osebo usmerjenega načrtovanja pri delu z osebami 

z MDR (Robertson idr., 2006; Holburn, Jacobson, Schwartz, Flory in Vietze, 2004). Pomemben 

napredek je opažen na področju socialnih veščin, družinskih in prijateljskih odnosov, dnevnih 

aktivnosti in možnosti izbire (Robertson idr., 2006). Pomemben vpliv tovrstnega načrtovanja 

se kaže tudi na področju deinstitucionalizacije, saj se več posameznikov, ki so deležni 

tovrstnega načrtovanja, preseli iz ustanov v druge oblike življenja v skupnosti (Holburn idr., 

2004). 

Konstrukt procesov načrtovanja je običajno osebni načrt, ki je lahko v oporo posamezniku in 

ostalim vključenim. Beleženje omogoča neprekinjeno delo in nudenje ustrezne podpore. Tim 

vključenih izvajalcev beleži ugotovitve, aktualna stanja, cilje, izvedene evalvacije, napredke, 

pričakovanja idr. (Petković, 2009). Vsa omenjena dokumentacija lahko tvori osebno mapo 

posameznika, ki omogoča spremljanje napredka, pregled nad preteklim izvajanjem, preverjanje 

ustreznosti zastavljenih ciljev in lažjo evalvacijo v prihodnje. Obenem je osebna mapa koristna 

za tiste, ki se v tim vključijo na novo, saj zajema poglobljene informacije. Na področju dela in 

zaposlitve so tovrstni dokumenti lahko v pomoč pri predstavitvi osebe potencialnim 

delodajalcem. 

 

4.6 DELOVNA MOTIVACIJA 

 

Za spodbujanje samostojnosti pri izvedbi delovnih nalog je sicer pomembno poznavanje 

vključenih, umestitev v ustrezno obliko dela, pripravljenost strokovnjakov in družine na 

sodelovanje ter na osebo usmerjeno načrtovanje – pa vendar vse to ni dovolj, če posameznik ni 

motiviran za izvedbo delovnih nalog. Kljub vključitvi v proces načrtovanja lahko nivo 

motivacije ob izvedbi delovnih nalog niha ali upade (Rose, Saunders, Hensel in Kroese, 2005). 

Pri osebah z MDR je področje motivacije občutljiva tema, ki ji je treba posvetiti posebno 

pozornost. V nadaljevanju so opredeljeni pojmi, vezani na proces motivacije, in povzeta 

spoznanja o motivaciji pri izvajanju delovnih nalog, ki so pomembna pri motiviranju oseb z 

MDR. 

 

4.5.1 OPREDELITEV KLJUČNIH POJMOV NA PODROČJU MOTIVACIJE 

 

Motiv je nekaj, kar povzroči ravnanje ali dejanje. Je sila, ki spodbudi posameznika za neko 

dejavnost in obenem omogoča, da ta posameznik pri dejavnosti dlje časa vztraja in jo dokonča 

(Uranič, 2008). Glede na vlogo v življenju posameznika poznamo primarne in sekundarne 

motive. Primarni so nujni za posameznikovo preživetje, saj aktivnost posameznika usmerjajo k 
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zadovoljevanju osnovnih (bioloških in socialnih) potreb. Sekundarni za preživetje niso nujni, 

povzročajo pa zadovoljstvo (Možina idr., 1994). Poleg notranjih motivov je v procesu 

motivacije pomembno tudi okolje. Slednje z dražljaji vpliva na posameznika, ki jih predela in 

glede na njih uravnava svoje vedenje ter tako posega nazaj v okolje (Musek, 1997). Osnova 

motivacije je zadovoljitev potreb. Potrebe v organizmu povzročijo napetost, ki jo lahko 

zmanjšamo z dosego cilja (Schiffman in Kanuk, 2000; Solomon, Bamossy, Askegaard in Hogg, 

2006). Cilj lahko dosežemo z uporabo predmetov ali s situacijo, če menimo, da bomo na ta 

način zadovoljili nastalo potrebo. Težnje po zadovoljitvi potreb so lahko zavedne ali nezavedne 

(Schiffman in Kanuk, 2000). Motivacija ni enoten pojem, vsak jo lahko razume drugače. 

Motiviranost variira skozi življenjska obdobja in po področjih delovanja. Pri ljudeh se 

pojavljajo različne stopnje in vrste motiviranosti (Ryan in Deci, 2000). 

Temelj motivacije so razlogi ali cilji, ki povzročajo dejanja oziroma akcijo. Iz tega izhaja delitev 

na dve vrsti motivacije, notranjo in zunanjo (Ryan in Deci, 2000). Notranja motivacija sproži 

dejanja zaradi njihove zanimivosti oziroma prijetnosti, ob zunanji motivaciji pa posameznik 

deluje zaradi določenega izida. V več kot treh desetletjih raziskovanja sta Ryan in Deci (2000) 

dokazala, da se kakovost izkušenj in izvedbe lahko razlikuje glede na to, ali je reakcija rezultat 

zunanjih ali notranjih razlogov (prav tam). Za razumevanje posameznikove motiviranosti je 

treba poznati izvor motivacije (notranji ali zunanji), saj so dejanja lahko odraz njega samega ali 

pa posledica vplivov iz okolja. Bolj dolgoročno so motivirani posamezniki, ki reagirajo zaradi 

notranjih razlogov (prav tam). Motivacija je pogosto povezana z nagradami, ki se na 

najosnovnejši ravni prav tako delijo na notranje in zunanje (Kim, 2001). Notranje nagrade so 

motivacijska čustva posameznika (npr. sreča, ljubezen, mir, razumevanje). So najmočnejše 

motivacijsko sredstvo za dosego dolgoročne motiviranosti. Zahtevajo aktivno vlaganje 

čustvene energije, zato je izvedba oziroma dajanje notranjih nagrad običajno kompleksen in 

zahteven proces. Zunanje nagrade je lažje dati, saj gre za otipljive predmete (denar, darila, 

priznanje). Večinoma so močni motivatorji za kratkotrajno motivacijo. Take nagrade lahko 

hitro zasvojijo, saj obstaja velika možnost, da bo posameznik za izvedbo dejanja tudi v 

prihodnosti vedno pričakoval nagrado (prav tam). 

 

4.5.2 MOTIVACIJA V DELOVNEM OKOLJU – ZAKAJ LJUDJE DELAMO? 

 

Stopnja in vrsta motiviranosti vplivata na vsa področja življenja. Motiviranost nekoga pri delu 

lahko vpliva na kakovost ne le njegovega življenja, temveč tudi na kakovost življenja in dela 

množice posameznikov v organizaciji. Ko se vprašamo, zakaj ljudje delamo, se vprašanje 

nanaša na to, kaj posameznika motivira k vlaganju truda. Verjetno obstaja toliko različnih 

odgovorov, kolikor je posameznikov, ki delajo. Pa vendar obstajajo splošne smernice, ki 

zagotavljajo višjo motiviranost pri izvajanju delovnih nalog. 

V delovnem smislu je motivacija način za doseganje rezultatov in ciljev, ki povezuje vse 

zaposlene v organizaciji (Evererd in Moriss, 1996, v Ivanuša-Bezjak, 2006). Motivacija je 

pomemben proces predvsem za vodje, saj lahko skoznjo dobro usmerjajo zaposlene. Cilj vodij 

na delovnem mestu je z raznimi metodami spodbujati in motivirati zaposlene za čim višjo 
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delovno uspešnost (Treven, 1997, v Ivanuša-Bezjak, 2006). Proces motiviranja mora biti 

organiziran celostno, v organizaciji je treba vzpostaviti sodelovalno naravnanost in spodbuditi 

pripravljenost na vključevanje pri vseh zaposlenih. Organizacije z visoko stopnjo sodelovanja 

so se pojavile že leta 1970, zaradi teženj po izboljšanju kakovosti življenja znotraj delovnega 

okolja (Tosi idr., 1994, v Ivanuša-Bezjak, 2006). A. Andrews in Rose (2010) sta preučevala 

dejavnike, ki motivirajo osebe z MDR k delu oziroma izvajanju delovnih nalog. Ugotovila sta, 

da vključeni najbolj izpostavljajo tri glavne teme, ki vplivajo na njihovo motiviranost za delo: 

denarni dobiček, socialne vidike in pridobljene kompetence oziroma usposobljenost. 

 

4.5.3 USMERITVE, KI VODIJO K VISOKI MOTIVACIJI 

 

Znižana motivacija je prisotna pri večini oseb z MDR. Prav tako so manj samoaktivni, imajo 

manjše potrebe po samopotrjevanju in so manj ciljno usmerjeni. To se odraža tudi pri 

usposabljanju in izvajanju delovnih nalog (Grubešič, 2014). Uspešno voditi in motivirati druge 

ni lahko, saj je za to nujno poznavanje vključenih. Specifičnosti, ki so del MDR, lahko te 

procese dodatno zapletejo. Za uspešno vodenje posameznikov pri izvajanju delovnih nalog je 

dobro upoštevati devet načel ali zakonitosti, ki vodijo k visoki motivaciji vključenih (Denny, 

1997): 

 Če nekdo želi motivirati druge, mora biti najprej motiviran sam. Dobro je, da vodja na delo 

pride pred drugimi, dela z zanosom in pozitivnim odnosom, zanesljivo in pošteno. 

 Motiviranje je v nekem smislu prizadevanje za prihodnost. Brez jasno določenega cilja 

prizadevanje nima smisla in je proces motivacije tima ali posameznikov skoraj nemogoč. 

 Nivo motivacije se lahko spreminja ali celo izgine, če proces motiviranja ni stalen. 

Motiviranost je treba vzdrževati. Delo posameznikov naj bo sistematično in s pravilnim 

pristopom tudi ocenjeno. 

 Za motiviranost sta nujna prepoznavanje in priznanje. To je posameznikom pogosto bolj 

pomembno kot druge nagrade. Priznanja se lahko izrazijo v različnih oblikah (zahvalna 

pisma, pohvale, občudovanje idr.). 

 Že vključitev, soudeležba oziroma občutek koristnosti lahko motivirajo. Motivacija se 

običajno zviša ob občutenju vključenosti v uresničevanje ciljev. 

 Videnje napredka lahko motivira. Občutenje uspeha in bližanje dosega ciljev viša 

motivacijo. Obratno se lahko motivacija tudi manjša pri nazadovanju, preveč oddaljenem 

cilju ali ko gre kaj narobe. 

 Ko je možnost dosega cilja realna, motivira tudi izziv. Če posameznik ne verjame v lastno 

uspešnost, je motivacija nižja ali pa sploh ni prisotna. Tu je še posebej pomembna spodbuda, 

saj ob njej posameznik začuti potrebo po vlaganju truda. 

 Vsakdo ima mejo, do katere proces motiviranja nanj učinkuje. Po preseganju te meje bo 

spodbujanje k boljšemu delu ali aktivnostim neučinkovito. 

 Motivira lahko že pripadnost skupini. Motivacija, zvestoba in prizadevanje so običajno višji 

v skupinah z manj člani. Vodja bi moral poskrbeti za različne aktivnosti in naloge, katerih 

cilj je sodelovanje in združevanje vključenih. 
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V angleški študiji so raziskovali dejavnike, ki vplivajo na osebe z MDR pri iskanju in 

ohranjanju zaposlitve. Analizirali so 200 osebnih map posameznikov, preučevali so različne 

spremenljivke (demografske dejavnike, preference, potrebo po podpori, motivacijo idr.). 

Ugotovili so, da je bila motivacija edini pomemben napovedovalec izida zaposlitve (Rose idr., 

2005). V isti raziskavi so avtorji ugotovili tudi, da se je po preteku dveh tednov izvajanja 

delovnih nalog stopnja motiviranosti zmanjšala pri vseh vključenih osebah z MDR, ne glede na 

rezultat dela. Večanje skrbi in usmerjenega dela na področje motivacije lahko poveča možnosti, 

da osebe z MDR najdejo delo in pri njem dlje časa vztrajajo (prav tam). 

Vprašanje prehajanja v odraslost in delo oseb z MDR je kompleksno, sestavljeno iz mnogih 

med seboj prepletenih elementov. Poleg zmožnosti, izkušenj, pričakovanj in motiviranosti 

osebe z MDR na vključitev v delovni proces vplivajo še številni zunanji dejavniki (zakonodaja, 

strokovnjaki, bližnje osebe, stališča družbe idr.). V procesih usposabljanja oseb z MDR je 

ključno, da ne pozabimo na cilj procesa – vključenega posameznika, ki po svojih najboljših 

zmožnostih participira v družbi. Če se resnično trudimo poiskati njegove interese in 

pričakovanja ter jih približati možnostim okolja, lahko zagotovimo napredek k samostojnosti 

in posledično k doživljanju kakovosti življenja. 
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Odraslost v sodobni družbi pojmujemo predvsem kot samostojnost, neodvisnost, 

samoodločanje in pravico do kontinuiranega izobraževanja (Teodorović in Bratković, 2005). 

Pomemben element življenja v obdobju odraslosti je smiselno delo, saj krepi samostojnost, 

spodbuja socialno vključenost in vpliva na kakovost življenja. Osebe z intenzivnejšimi 

oblikami MDR potrebujejo različno obsežno vseživljenjsko pomoč na več področjih, tudi na 

področju dela. V obdobju šolanja se z implementacijo posebnega programa VIZ njihovemu 

usposabljanju sicer posveča posebna pozornost, ki pa je pogosto manj intenzivna v obdobju 

odraslosti, kljub pravici do vseživljenjskega učenja. 

Po ZZRZI so osebe z izrazitejšimi oblikami MDR v odraslosti pogosto spoznane kot 

nezaposljive, zato je pridobivanje delovnih izkušenj zanje omejeno na programe socialne 

vključenosti in socialnovarstvene storitve (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 

invalidov, 2004). Tovrstne oblike dela omogočajo ohranjanje pridobljenih znanj in pridobivanje 

novih spretnosti, socialnih navad in delovnih izkušenj, obenem pa spodbujajo samostojnost, 

ustvarjalnost, samopotrditev in delovno usposobljenost (Vodenje, varstvo in zaposlitev pod 

posebnimi pogoji, b.d.). Pa vendar pri izvajanju z delom povezanih nalog osebe z MDR pogosto 

ne dosegajo optimalne ravni samostojnosti. Običajno za izvajanje delovnih nalog potrebujejo 

prilagoditve delovnega mesta in načina posredovanja informacij (Bratković, 2007; Žgur, 

2016a). Razlog ni vedno to, da naloge zaradi prisotnosti motenj ne bi zmogli samostojno 

opraviti, ampak je lahko razlog tudi premalo učinkovita ali ne dovolj prilagojena pomoč. 

Pri usposabljanju oseb z MDR je potreben strukturiran, na osebo usmerjen program. Izhodišče 

dela mora biti posameznik in krepitev njegovega vpliva, saj bo le z večjim vplivom lahko 

izboljševal kakovost življenja (Škerjanc, 2006; Novak, 2018). Možnost odločanja zase se 

prepleta tudi z ocenjevanjem kakovosti življenja, kar izpostavljajo avtorji na obeh področjih 

(Wehmeyer, 1996; Schalock in Verdugo, 2002). Individualno zasnovan osebni načrt na 

področju dela je ključen dokument za osebe z MDR, zlasti v organizacijah z večjim številom 

zaposlenih. Omogoča spremljanje napredka, določanje novih ciljev in kontinuirano zbiranje 

podatkov o učinkovitosti nudenega usposabljanja. Za dolgoročni napredek je bistvena uporaba 

modela kompetenc, vključevanje oseb z MDR na vseh nivojih, njihovo motiviranje ter 

osmišljanje postopkov, da doživijo napredek in rast samostojnosti kot posledico lastnega truda 

in dela.  

Znotraj raziskovane skupine opažamo nezadosten razvoj samostojnosti pri izvajanju delovnih 

nalog. Z uvedbo novih strategij ocenjevanja in bolj načrtovanega, na osebo usmerjenega 

usposabljanja, želimo ugotoviti, koliko je možno povečati samostojnost oseb z MDR pri 

izvajanju delovnih nalog. 
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6 CILJI RAZISKAVE 

 

Glavni cilj raziskovalnega dela je priprava, izvedba in evalvacija intenzivnega, na osebo 

usmerjenega programa za spodbujanje samostojnosti na izbranem delovnem mestu. Iz tega 

vodilnega cilja izhajajo naslednji podcilji:  

 priprava lestvice za oceno stopnje samostojnosti pri izvedbi delovnih nalog, 

 ocenjevanje začetne stopnje samostojnosti vključenih, 

 izbor konkretnih nalog in ciljev za vsako vključeno osebo posebej, 

 izdelava osebnih načrtov za spodbujanje delovne samostojnosti, 

 izvedba trimesečnega usposabljanja z namenom spodbujanja samostojnosti, 

 ponovna ocenitev stopnje samostojnosti pri izbranih nalogah in preverjanje napredka, 

 evalvacija uspešnosti programa. 

 

7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja: 

R1: Ali bodo posamezniki pokazali interes za sodelovanje v programu? 

R 2: Kakšna je začetna stopnja samostojnosti vključenih posameznikov? 

R 3: Kako se bo spreminjala raven motiviranosti vključenih? 

R 4: Pri katerih opravilih bodo sami izrazili interes za dodatno usposabljanje? 

R 5: Ali bodo poiskali oporo oziroma prosili za pomoč, ko jo bodo potrebovali, ter ali jo bodo 

opustili sami? 

R 6: Ali bodo vključeni po izvedenem programu pri izvajanju delovnih nalog samostojnejši?  

R 7: Ali je trimesečno izvajanje programa dovolj, da se posameznik usposobi in samostojno 

izvede novo nalogo? 

R 8: Ali bodo vključeni zadovoljni s programom oziroma nudenim usposabljanjem? 

 

8 METODE DELA 

 

Uporabljeni sta deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda. Kljub delni vključitvi 

kvantitativnih podatkov je raziskovanje v večinskem delu kvalitativno. 

Raziskava je študija primera oblike dela z osebami z MDR. Raziskovali smo uspešnost 

programa za spodbujanje samostojnosti pri izvajanju delovnih nalog. 
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8.1 IZBOR OSEB ZA RAZISKAVO 

 

V raziskavo je vključenih deset posameznikov z MDR. Vsi so starejši od 26 let, zato je proces 

formalnega izobraževanja (po posebnem programu VIZ) pri njih zaključen. Tri vključene osebe 

so ženskega spola, sedem oseb moškega. Vsem smo v namene raziskave zaradi varovanja 

osebnih podatkov spremenili imena. Natančnejši podatki o vključenih so zapisani v 

nadaljevanju. 

Izbor oseb je namenski. Vseh deset oseb je vključenih v VDC in delajo pod posebnimi pogoji. 

Vsi so bili pripravljeni sodelovati pri raziskavi.  

V nadaljevanju so v tabeli zapisane kratke predstavitve vključenih. Podatke so posredovali 

zaposleni v VDC, v katerega so posamezniki vključeni. 

Tabela 1: Predstavitev vključenih v program 

ANA 

Bivanje Biva v bivalni enoti. 

Vključitev v 

programe in 

aktivnosti 

Poleg posebnega programa dela in zaposlitve je vključena še v druge 

programe. Tam izvaja razne dramske, športne in likovne dejavnosti, 

aktivnosti vrtnarjenja, skrbi za živali. Dela z različnimi materiali in ustvarja 

unikatne kakovostne izdelke. 

Interesi V prostem času posluša glasbo, teče in se udeležuje tekmovanj in prireditev. 

Kaže interes za opravljanje različnih del, najpogosteje za gospodinjska 

opravila. 

Splošen opis 

funkcioniranja 

Osnovne dnevne življenjske aktivnosti večinoma opravlja samostojno, le 

redko potrebuje kontrolo (npr. na področju mobilnosti, načrtovanja urnika). 

Razume enostavna sporočila in preprosta navodila ter jim sledi. Pri 

finomotoričnih aktivnostih kaže skrbnost, vztrajnost in spretnost. V 

socialnih odnosih izraža razumevanje za soljudi in empatijo. Pogosto 

klepeta z drugimi, tudi neznanimi ljudmi. Obvlada osnovne komunikacijske 

veščine, včasih je njen govor hiter. Ob vprašanjih o preteklih dogodkih kaže 

slabše časovne predstave, slabo si zapomni imena. 

BINE 

Bivanje Biva v bivalni enoti. 

Vključitev v 

programe in 

aktivnosti 

Poleg posebnega programa dela in zaposlitve je vključen v druge programe, 

kjer ustvarja na raznih umetnostnih področjih. Udeležuje se dejavnosti 

vrtnarstva in skrbi za živali. 

Interesi V prostem času počiva ob poslušanju glasbe, gleda televizor, pregleduje 

slike v časopisu ali se sprehaja v bližini bivalne enote. 

Splošen opis 

funkcioniranja 

Osnovne dnevne življenjske aktivnosti večinoma opravi samostojno (pomoč 

potrebuje npr. pri pripravi zahtevnejših obrokov, pri dogovarjanju za prevoz 

in načrtovanju dejavnosti). Razume enostavna sporočila, sledi enostavnim 

navodilom, včasih z vprašanji in prošnjami za pomoč išče povratne 
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informacije. Obvlada osnovne komunikacijske veščine. Je vljuden, vedno 

pozdravi, se rokuje. Večkrat pozablja, npr. vsebino pogovorov (ki so se 

zgodili pred kratkim), enako vprašanje ali niz besed pogosto večkrat ponovi. 

BOJAN 

Bivanje Biva v bivalni enoti. 

Vključitev v 

programe in 

aktivnosti 

Poleg posebnega programa dela in zaposlitve pomaga v pralnici in dela z 

živalmi. 

Interesi V prostem času posluša glasbo, gleda televizijo, se druži s prijatelji in 

uporablja socialna omrežja. S pomočjo rešuje križanke. 

Splošen opis 

funkcioniranja 

Dnevne življenjske aktivnosti večinoma opravlja samostojno, tudi na 

področju mobilnosti (sam uporablja javi prevoz). Kaže motiviranost za 

izvedbo delovnih nalog in učenje novih. Je precej samokritičen (npr. večkrat 

popravlja izdelke sam za sabo, pogosto išče povratne informacije). Zaradi 

gibalne oviranosti je njegova hoja upočasnjena. Pri finomotoričnih nalogah 

kaže vztrajnost, sploh pri novih nalogah ali aktivnostih, za katere je notranje 

motiviran. Samostojno zapiše preproste besede in prepiše daljše besedne 

zveze. 

DARKO 

Bivanje Biva v bivalni enoti. 

Vključitev v 

programe in 

aktivnosti 

Poleg posebnega programa dela in zaposlitve pomaga v pralnici, skrbi za 

živali in rastline, vključen je v lastni program. 

Interesi V prostem času počiva in sedi s prijatelji. Večkrat posluša glasbo ali gleda 

televizor. 

 

Splošen opis 

funkcioniranja 

Nekatere osnovne dnevne življenjske aktivnosti opravi samostojno, a s 

počasnim tempom in ob usmeritvah. Sodeluje pri zaposlitvenih tehnikah 

(rezultate dosega počasneje kot drugi vključeni). Pri izvajanju delovnih 

nalog kaže veliko potrebo po pomoči. Brez stalnih spodbud in vodenja je 

njegovo delo pogosto površno (npr. ne dokonča naloge), deluje odsotno 

(npr. strmi drugam, govori sam s sabo, kaže utrujenost). Ob izvajanju nalog 

pogosto izrazi jezo, usmerjeno tudi na tiste, ki ga spodbujajo. Pogosto kaže 

nemotiviranost za delo (kljub pomoči in spodbudam običajno ne pokaže 

interesa za učenje novih nalog). Na vprašanja običajno odgovori s kratkim 

odgovorom, redko prvi vzpostavi stik. To običajno stori, ko kaj potrebuje 

ali si česa želi. 

JURE 

Bivanje Biva v domu v CUDV, a veliko časa preživi doma, pri svoji družini. 

Vključitev v 

programe in 

aktivnosti 

Poleg posebnega programa dela in zaposlitve je vključen v lastni program, 

delo na vrtu, skrb za živali in v aktivnosti umetniškega ustvarjanja. 
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Interesi Kaže interes za delo na kmetiji in skrb za živali. V prostem času posluša 

glasbo, se udeležuje sprehodov in obiskuje ljudi v bližini (pedagoge, osebe 

v drugih domovih idr.). Veliko se pogovarja, govori o svojih izkušnjah, o 

domu. 

Splošen opis 

funkcioniranja 

Osnovne dnevne življenjske aktivnosti večinoma opravlja samostojno 

(pomoč potrebuje na področju mobilnosti, pri pripravi zahtevnejših 

obrokov). Delovne naloge izvaja vztrajno in natančno. Kaže interes za 

fizično zahtevne naloge, pri katerih izraža ponos na svojo moč. Ob nekaterih 

dogodkih (npr. če se kdo z njim neprimerno pošali, ga užali) pokaže 

razburjenje ali jezo, vendar je uspešen pri reševanju morebitnih nastalih 

konfliktov. Občasno bega od dejavnosti. Višjo stopnjo koncentracije kaže v 

okoljih, kjer ni motečih dejavnikov (npr. prijateljev, znancev). 

JAN 

Bivanje Biva v bivalni enoti. 

Vključitev v 

programe in 

aktivnosti 

Vključen je v posebni program dela in zaposlitve, aktiven je tudi v lastnem 

in proizvodnem programu. 

Interesi V prostem času pije kavo s prijatelji, posluša ali prebere novice, uporablja 

mobilni telefon, s katerim pogosto slika.  

Splošen opis 

funkcioniranja 

V veliki meri je pri dnevnih življenjskih aktivnostih samostojen (sam si 

pogreje obroke, uporablja javna prevozna sredstva). Finomotorična dela 

ovira tresenje rok, grobomotorična opravila (npr. urejanje okolice) opravlja 

samostojno, na lastno pobudo. Iz pogovorov je opazno težje sprejemanje 

dejstva, da ne more več delati toliko in takšnih stvari kot pred leti. 

Samostojno poišče opravila, ki jih je treba narediti in ki jih zmore. Delovne 

naloge izvaja natančno, sploh v umirjenem okolju. Obvlada osnovne 

komunikacijske veščine. Pogosto opazuje druge in jih opozarja, če meni, da 

ne delajo dobro. Večkrat izraža nezadovoljstvo, kar otežuje socialne stike. 

Z bližnjimi (njemu pomembnimi) osebami pa se šali in ohranja stike. 

Običajno potrebuje več časa, da se privadi na nove osebe v svojem okolju, 

sploh če mu dajejo navodila ali so zanj odgovorni. 

MATEJ 

Bivanje Biva v domu v CUDV. 

Vključitev v 

programe in 

aktivnosti 

Poleg posebnega programa dela in zaposlitve je vključen v lastni program, 

delo na vrtu in skrb za živali. 

Interesi V prostem času se sprehaja po bližnji okolici, posluša glasbo, gleda televizor 

ali lista revije. Udeležuje se izletov in dogodkov.  

Splošen opis 

funkcioniranja 

Dnevne življenjske aktivnosti večinoma opravlja samostojno, na področju 

mobilnosti potrebuje vodenje. Govori redko in zelo tiho. Na vprašanja 

večinoma odgovarja s kretnjami. Nestrinjanje izraža z neustreznimi 

oblikami vedenja, običajno takrat, ko mu zadolžitve ali dogajanje niso všeč, 

ob časovnih pritiskih, ko je utrujen ali lačen. Razume enostavna navodila in 
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jim sledi. Pri izvedbi njemu zanimivih delovnih nalog vztraja, tudi če trajajo 

dlje. Pri finomotoričnih opravilih kaže spretnost, natančnost in vztrajnost. 

Ob usvajanju novih vsebin (sploh takih, ki jih izbere sam) kaže višjo stopnjo 

motiviranosti. 

PAVEL 

Bivanje Biva v bivalni enoti. 

Vključitev v 

programe in 

aktivnosti 

Poleg posebnega programa dela in zaposlitve obiskuje različne programe, 

kjer umetniško ustvarja, dela na vrtu in z živalmi, obiskuje prilagojeno 

jahanje in lastni program. 

Interesi Zanima ga šport, zato pogosto spremlja razne prireditve tako v živo kot na 

televiziji. V prostem času vadi razne športne discipline in se udeležuje 

tekmovanj in dogodkov. Pogosto posluša glasbo in bere časopise. Spretno 

uporablja mobilni telefon, zanimajo ga novice z raznih področij, predvsem 

iz sveta športa. O tem se pogovarja s sodelavci in prijatelji. 

Splošen opis 

funkcioniranja 

Pri osnovnih dnevnih življenjskih aktivnostih je samostojen, tudi na 

področju mobilnosti (nekaj pomoči potrebuje pri pripravi hrane). Kaže 

potrebe po potrditvi, občutku varnosti in zaželenosti (npr. sprašuje o 

občutkih do njega, večkrat želi povratne informacije o opravljeni 

zadolžitvi). Delovne naloge opravlja spretno in samostojno. Spreten je pri 

grobomotoričnih in finomotoričnih opravilih, poseben interes kaže pri 

novih, zahtevnejših nalogah. Ob doživljanju skrbi kaže vedenjske 

posebnosti, ki vplivajo na izvajanje delovnih nalog (npr. nemotiviranost, 

obup).  

TINA 

Bivanje Biva v domu v CUDV. 

Vključitev v 

programe in 

aktivnosti 

Poleg posebnega programa dela in zaposlitve je vključena v programe, kjer 

umetniško ustvarja, v terapijo s konji, delo v pralnici. Skrbi za živali, dela 

na vrtu, vključena je v lastni program, opravlja gospodinjska opravila in 

kooperantska dela. 

Interesi V prostem času si rada ogleda kakšen film in posluša glasbo. 

Splošen opis 

funkcioniranja 

Pri osnovnih dnevnih življenjskih opravilih je samostojna, sodeluje pri 

pripravi hrane. Opravila izvaja počasneje, a natančno. Motivirana je za 

opravljanje gospodinjskih opravil (npr. pomivanje posode). Sporazumeva se 

z nadomestnimi oblikami komunikacije, največkrat interese izraža s 

kretnjami in mimiko. Sodeluje pri učenju novih veščin, za katere sama 

pokaže interes (četudi so zahtevnejše). Ob ponavljajočem se delu izgubi 

motivacijo in takrat ne želi več delati, običajno to pokaže z neustreznimi 

oblikami vedenja. Pri finomotoričnih aktivnostih kaže skrbnost, vztrajnost 

in spretnost. 

ULA 

Bivanje Biva doma. 
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Vključitev v 

programe in 

aktivnosti 

Poleg posebnega programa dela in zaposlitve obiskuje še umetniško 

ustvarjanje, lastni program, dela z živalmi in na vrtu, sodeluje pri 

kooperantskih delih in gospodinjskih opravilih. 

Zanimanja V prostem času klepeta s prijatelj, slika s telefonom in si ogleduje stare slike 

ter posluša glasbo. 

Splošen opis 

funkcioniranja 

Pri najosnovnejših dnevnih življenjskih opravilih je samostojna (npr. pri 

oblačenju). Sledi zelo enostavnim navodilom (en korak izvedbe). Večino 

časa kaže potrebo po stiku in pogovoru (pripoveduje zgodbe, postavlja 

vprašanja). Njen govor je hiter in pogosto težje razumljiv. Večkrat ponavlja 

enake stavke ali besede, ob opozorilu se ponavljanje zmanjša, a le za kratek 

čas. Sicer kaže motiviranost za izvajanje delovnih nalog, pri katerih pa ji 

manjka natančnosti, določenih nalog ne izpelje do konca (zmotijo dražljaji 

iz okolice, preusmeri pozornost). 

 

8.2 KORAKI RAZISKOVALNEGA DELA 

 

Izvajanje programa je potekalo po naslednjih korakih: 

1. Analiza dosedanjega dela in sestava lestvice za oceno samostojnosti 

Cilj koraka je bil pregled preteklih ciljev, nalog in obstoječih zapisov o vključenih ter 

nadgradnja instrumenta za ocenjevanje stopnje samostojnosti. 

2. Ocenjevanje začetne stopnje samostojnosti 

S pomočjo ocenjevalne lestvice smo (številčno in opisno) ocenili stopnjo samostojnosti 

vključenih pri vsaki izmed izbranih delovnih nalog. 

3. Priprava osebnih načrtov za spodbujanje delovne samostojnosti 

Za vsakega izmed vključenih smo na podlagi zbranih informacij oblikovali osebne načrte 

za spodbujanje delovne samostojnosti. Informacije o vključenih smo zbrali preko 

pogovorov z njimi, z ostalimi zaposlenimi in njihovimi bližnjimi ter iz dobljene 

dokumentacije. Izdelali smo opore, ki so jih sodelujoči lahko uporabili za lažje doseganje 

zastavljenih ciljev. 

4. Usposabljanje na delovnem mestu z namenom spodbujanja samostojnosti 

Usposabljanje je potekalo neprekinjeno tri mesece. Sodelujoči so se usposabljali od enega 

do treh dni na teden, odvisno od tega, koliko dni so bili na delovnem mestu. Poleg nalog v 

okviru usposabljanja so sodelovali še pri ostalih vsakodnevnih nalogah, ki jih zahteva 

delovno mesto. Vključenim smo nudili pomoč, jih spodbujali in usmerjali. Opazovali smo 

napredek in beležili pomembnejša opažanja. Dopustili smo možnost dopolnjevanja ali 

sprememb, saj je program delovni načrt, ki se po potrebi lahko spreminja (z beleženjem 

sprememb in razloga zanje). 

5. Evalvacija napredka pri samostojnosti in načrtovanje ciljev za naslednje obdobje 

Ocenjeno začetno stopnjo samostojnosti vključenih smo primerjali z ocenami po izvedenem 

programu. Iz razlik med ocenami je razvidno, za koliko stopenj je vsak izmed vključenih 

napredoval pri posamezni nalogi. Višja končna ocena je sicer pokazatelj napredka, pa 

vendar številčne ocene služijo zgolj osnovni orientaciji, saj je ključnega pomena opisna 
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primerjava stanja pred in po izvedbi programa. Sodelujoči so namreč izhajali iz različnih 

začetnih stanj samostojnosti, izbirali pa so tudi različno kompleksne naloge. Številčno smo 

predstavili tudi skupno stopnjo napredka pri vseh nalogah. Vse številčne ocene smo 

podkrepili z opisnimi. 

Peti korak lahko predstavlja ponovno analizo dela in vodi k morebitnim spremembam 

(posodobitvam) lestvice. Lahko pa vodi tudi neposredno k drugemu koraku (ponovno 

ocenjevanje stopnje samostojnosti), k dopolnjevanju načrtov (nastalih pri tretjem koraku) 

in vse do možnega ponovnega izvajanja in evalvacije. Raziskava je le začetni korak 

možnega krožnega procesa, saj ponuja merski instrument in strategije dela za kontinuiran, 

dlje trajajoči program. 

 

Slika 1: Koraki raziskovalnega dela 

8.3 MERSKI INSTRUMENT 

 

Za ugotavljanje ravni delovne samostojnosti smo oblikovali ocenjevalno lestvico, ki deluje kot 

osrednji merski instrument. Lestvica je v lasti VDC v podobni obliki že obstajala, a ni bila 

izpolnjena za vse uporabnike, prav tako že nekaj časa ni bila aktualizirana. 

Omenjeno lestvico smo posodobili. Razširili smo vsebino lestvice, ki smo jo razdelili na sedem 

področij, v okviru katerih so nanizane delovne naloge oziroma opravila. 
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Tabela 2: Ocenjevalna lestvica – področja in primeri nalog 

PODROČJE PRIMER NALOGE 

1. Varovanje zdravja, osebna 

urejenost, higiena, skrb zase 

 

Zloži osebne obleke in predmete v garderobi. 

2. Urejenost vrta Na stolih zapne blazine in položi odeje. 

3. Notranji delovni prostor Uredi otroški kotiček (zloži igrače, knjige in pisala, 

ošili barvice). 

4. Komunikacija z obiskovalci Ko obiskovalci odhajajo, se zahvali in jih pozdravi. 

5. Druga opravila Spoliran pribor ustrezno razvrsti v predal. 

6. Opravila v kuhinji Očiščeno posodo, krožnike in pribor razvrsti na 

dogovorjena mesta. 

7. Odnosi na delovnem mestu Če ima problem, to izrazi na sprejemljiv način. 

 

Del ocenjevalne lestvice je tudi prostor za opisno oceno in beleženje ugotovitev, zbranih z 

opazovanjem. Novost je razširitev stopenj lestvice s treh na pet. Stopnje opisujejo, koliko je 

posameznik pri izvajanju naloge samostojen oziroma koliko pomoči potrebuje. Vsako izmed 

nalog smo ocenili z ocenami od 1 do 5, glede na izkazano stopnjo samostojnosti. Dopisali smo 

opisno oceno in posebnosti pri izvajanju (če so se pojavile). 

Stopnje lestvice: 

 naloge ne izvede – 1, 

 za izvedbo potrebuje obsežno pomoč – 2, 

 za izvedbo potrebuje omejeno pomoč – 3, 

 za izvedbo potrebuje občasno pomoč – 4, 

 nalogo izvede popolnoma samostojno – 5. 

 

Ocenjevalci smo bili zaposleni in študentje na izbranem delovnem mestu, ki vključene poznamo 

vsaj eno leto. Lestvico smo uporabili na začetku raziskave in ponovno ob zaključku programa. 

S tem smo omogočili po eni strani primerjavo med sodelujočimi, in še pomembneje, primerjavo 

samih s sabo z namenom ugotavljanja individualnega napredka.  

 

8.4 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke smo zbirali v VDC, neposredno na delovnem mestu, kjer osebe z MDR opravljajo delo 

pod posebnimi pogoji. Vključeni so sicer aktivni na več področjih, za namene raziskave pa smo 

izbrali specifično obliko dela, kjer delovne naloge izvajajo v običajnem delovnem okolju. Za 

zbiranje podatkov smo poleg ocenjevalne lestvice (ki zagotavlja številčne ocene) uporabili tudi 

metodi nesistematičnega opazovanja in beleženja opažanj. 
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Glede na zbrane informacije smo za vsakega izmed vključenih izdelali osebni načrt za 

spodbujanje delovne samostojnosti. 

Načrt sestavljajo: 

 Ime in priimek uporabnika. 

 Slika uporabnika. 

 Sklop »Dobro mi gre«. 

Opisali smo močna področja posameznikovega funkcioniranja, dodali njegove želje, interese in 

zanimanja. Vsebina je predvsem s področja dela, dodani pa so tudi elementi iz vsakodnevnega 

življenja. Trudili smo se zajeti bistvo o posamezniku, ki je pomembno za njegovo razumevanje. 

Pri naboru vsebin so imeli glavno besedo sodelujoči, predloge pa so podali tudi drugi, ki več 

časa preživijo z njimi ter jih dobro poznajo (sodelavci, varuhi, strokovni delavci, družinski člani 

idr.).  

 Sklop »Želim se naučiti« oziroma »Načrtovani cilji«. 

Zapisali smo prej izbrane delovne naloge oziroma izhajajoče cilje. Pri vsakem sodelujočem je 

ena delovna naloga nova, pri drugih dveh pa še ni popolnoma samostojen, a si tega želi. 

 Sklop »Kako mi lahko pomagaš« oziroma »Smernice za vodenje«. 

Pri vsaki nalogi smo napisali smernice, namenjene ostalim zaposlenim. Gre za usmeritev, kako 

lahko lastniku načrta pomagajo pri doseganju ciljev. 

 Sklop »Pomembno«. 

Na koncu načrta so pri nekaterih posameznikih napisane značilnosti, na katere morajo biti 

izvajalci programa in njihovi sodelavci še posebej pozorni (npr. diete, terapija, posebna 

vedenja). 
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Primer osebnega načrta za spodbujanje delovne samostojnosti: 

 

 

IME: 

 

 

PRIIMEK: 

 

 

 

 

 

 

DOBRO MI GRE: 

 Sem zelo delaven. Večkrat grem z vozičkom poiskat sestavine, tudi če je treba 

pripeljati kaj težjega. 

 Dobro se znajdem v kuhinji. Pomivam in zlagam posodo. Po naročilu poiščem in 

prinesem hrano. 

 Znam olupiti in narezati različne vrste hrane. 

 Delo opazim (umazani prti, mize idr.) in ga večinoma samostojno opravim. 

 Sam odnesem odpadke na ekološki otok, kjer jih pravilno razvrstim. 

 

ŽELIM SE NAUČITI 

(NAČRTOVANI CILJI) 

 

KAKO MI LAHKO POMAGAŠ 

(SMERNICE ZA VODENJE) 

Spomniti se, da je ob koncu izmene 

potrebno sešteti in v tabelo vpisati 

število delovnih ur. 

Pokaži mi list, ki me opominja, kaj naj 

storim na koncu izmene. 

Prinesti ustrezno število pijač in napolniti 

hladilnike. 

Če v hladilniku zmanjka pijače, me 

pokliči. Skupaj lahko pogledava, kaj 

manjka. Lahko mi napišeš na list ali pa 

napišem sam in prinesem dogovorjene 

pijače. 

Samostojno pripraviti mešano solato. Ko gostje naročilo solato, mi predaj 

naročilo. Opozori me, če pozabim 

dodati katero zelenjavo. Opomni me, 

da pod solato postavim krožnik in 

prtiček. 

 

POMEMBNO 

Ob 18.00 moram vzeti terapijo. Večinoma se spomnim sam. Če te prosim, da mi 

daš škatlico s tableti, jo običajno najdeš v označenem predalu. 
 

 

  

 

 

 

prostor za sliko 
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9 REZULTATI RAZISKOVALNEGA DELA IN RAZPRAVA 

 

Zastavljena raziskovalna vprašanja se nanašajo na celotno skupino vključenih, izvedeni procesi 

pa so bili vseskozi usmerjeni na vključene posameznike. Najprej bomo opisali skupne 

ugotovitve oziroma rezultate skupine, ki jih bomo povezali z odgovori na raziskovalna 

vprašanja. Ker pa so bistvo programa osebni napredki, bomo v nadaljevanju predstavili še 

individualne rezultate vsakega izmed vključenih. 

 

9.1 CELOSTNI PREGLED UGOTOVITEV IN REZULTATOV TER POVEZAVA Z 

RAZISKOVALNIMI VPRAŠANJI 

 

Ob izvedbi prvega koraka (analizi dosedanjega dela in sestavi lestvice) smo ugotovili, da so 

vodeni osebni načrti v nekaterih pogledih pomanjkljivi. Večina načrtov že nekaj časa ni bila 

posodobljena. Vsebinsko so večinoma zajemali bolj splošne opise funkcioniranja in manj 

konkretnih ciljev, sploh s področja izvajanja delovnih nalog (zato smo v tretjem koraku 

raziskovalnega dela oblikovali nove osebne načrte za spodbujanje delovne samostojnosti). 

Stara ocenjevalna lestvica ni zajemala vseh aktualnih nalog, ki jih vključeni opravljajo oziroma 

bi jih lahko opravljali. Lestvico smo s tem razlogom posodobili. Zagotovili smo merski 

instrument za bolj celostno spremljanje, ocenjevanje in evalvacijo, ki ga je mogoče uporabiti 

tudi v prihodnje. Odgovorne zaposlene smo opozorili na pomen posodabljanja in prilagajanja 

lestvice tudi v prihodnje, glede na aktualne delovne razmere. Le tako bo lahko dolgoročno 

služila kot merski instrument. 

R1: Kakšna je začetna stopnja samostojnosti vključenih posameznikov? 

V drugem koraku (ocenjevanje začetne stopnje samostojnosti) smo z večtedenskim 

opazovanjem neposredno na delovnem mestu ocenili začetne stopnje samostojnosti vključenih 

pri izvajanju nalog. Ker so sodelujoči samoodločali (nekateri soodločali) o izboru nalog, so bile 

stopnje začetne samostojnosti različne. Večinoma so višjo raven samostojnosti kazali pri 

izvajanju enostavnih nalog, nižjo pa pri kompleksnejših nalogah oziroma takih, ki zajemajo več 

korakov. S tem smo odgovorili na prvo raziskovalno vprašanje. 

R2: Ali bodo posamezniki pokazali interes za sodelovanje v programu? 

Ko smo ocenili začetne stopnje samostojnosti, smo nadaljevali s tretjim korakom 

raziskovalnega dela (priprava osebnih načrtov za spodbujanje delovne samostojnosti). S 

sodelujočimi smo najprej pregledali ocene, se o njih pogovorili in z vsakim izbrali tri delovne 

naloge, pri katerih bodo krepili samostojnost. Vključeni so izražali veselje, da so del programa. 

Pokazali so interes za sodelovanje, nihče ni odklonil udeležbe. Všeč jim je bilo, da so v ospredju 

njihova močna področja in da je cilj usposabljanja višja samostojnost. To so nekateri povedali, 

drugi pokazali z neverbalno komunikacijo (nasmeh, mimika, geste). S tem smo pridobili 

odgovor na drugo raziskovalno vprašanje. 
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R 4: Pri katerih opravilih bodo sami izrazili interes za dodatno usposabljanje? 

Pred začetkom dela smo si zastavili tudi vprašanje o izbiri nalog. Večinoma so sodelujoči o 

izboru nalog odločali samostojno. Naloge so izbirali glede na lastne interese in pričakovanja, 

kar je ena glavnih značilnosti na osebo usmerjenega načrtovanja (Schwartz idr., 2000, v 

Kyeong-Hwa in Turnbull, 2004). Pri tistih, ki ne govorijo oziroma govorijo malo, smo si 

pomagali z nadomestnimi oblikami komunikacije. Izbor nalog je bil najbolj otežen pri tistih, ki 

so pri delu manj samoiniciativni in so bolj nagnjeni k sledenju drugim. Slednjim smo pomagali 

s predlogi in dodatnim osmišljanjem nalog in jih tako spodbudili, da so vendarle soodločali o 

končnem izboru nalog. Pri načrtovanju, usmerjenem na osebo, mora biti produkt pod nadzorom 

osebe, ki pa potrebuje stalno bližino ljudi in možnost za komunikacijo, saj kljub ponujenim 

možnostim nekateri posamezniki potrebujejo bolj poglobljeno načrtovanje strategij, ki ob 

odgovornosti posameznika dajejo poudarek tudi večji odgovornosti tima (Krampač-Grljušić in 

Mihanović, 2010). Stremeli smo k naboru nalog, za katere vključeni izražajo interes in 

motiviranost za izvajanje. Tudi Ulaga (2005) izpostavi, da mnoge osebe z MDR še potrebujejo 

pomoč pri načrtovanju svojega življenja, tudi na področju dela. Avtor še poudari potrebo po 

zagotovitvi (ko pri sprejemanju odločitev pomagajo strokovnjaki), da so odločitve zares njihove 

in niso odraz pričakovanj drugih. Sodelujoči v raziskavi so izbirali tudi naloge, ki jih nismo 

pričakovali. Nad njihovim izvajanjem (med usposabljanjem) smo bili pozitivno presenečeni. S 

tem smo še potrdili dejstvo, da je pomembno upoštevati interese in predloge sodelujočih ter 

omogočiti izbiro vključenim, četudi se ne ujema z začetnimi pričakovanji. Kljub temu da je 

izvedba nekaterih takih nalog zahtevna, so sodelujoči pri izvajanju pokazali motiviranost in 

učinkovitost, ob zaključku programa so jih nekateri tudi samostojno izvedli. 

Nabor opravil oziroma nalog, pri katerih so vključeni urili samostojnost: 

 ozaveščanje seštevanja in vpisovanja delovnih ur v tabelo, 

 priklic opravil ob zaključku službe, 

 samostojen dogovor za prevoz (taksi), 

 prinašanje ustreznega števila pijač in polnjenje hladilnikov, 

 strežba sladoleda (izbira okusa, doziranje, primerna postrežba), 

 menjava praznega soda piva s polnim, 

 pravilno ločevanje odpadkov, 

 skrb za gostinski vrt, 

 branje časa z ure (kdaj konča z delom), 

 pisanje ponudbe na tablo, 

 samostojna priprava mešane solate, 

 priprava različnih vrst kave, 

 urejanje otroškega kotička, 

 odpiranje buteljke z električnim odpiračem, 

 točenje piva v kozarec, 

 priprava pribora za sladice, 

 priprava zdrobljenega ledu. 
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Po izboru nalog smo zbrali še ostale podatke o vključenih, ki smo jih potrebovali za zapis 

načrtov. Pridobili smo jih z opazovanjem, pogovori s sodelujočimi, njihovimi bližnjimi in 

ostalimi zaposlenimi. Tudi drugi avtorji možnost samoodločanja ter aktivno vključenost 

posameznika in njegovih bližnjih navajajo kot nujnost na osebo usmerjenega načrtovanja 

(Schwartz idr., 2000, v Kyeong-Hwa in Turnbull, 2004). S tem smo zagotovili, da so osebni 

načrti resnično usmerjeni na osebo in individualno predstavljajo vsakega vključenega. Pri tem 

koraku je bila v ospredju potreba po sodelovanju in izmenjavi mnenj. Vključeni so pokazali 

veselje, ko so sodelovali pri pripravi osebnih načrtov (npr. pri fotografiranju za sliko v načrtu, 

pogovoru o močnih področjih. Sodelujoči so pokazali ponos, ko so predstavljali svoja močna 

področja. Izrazili so veselje, da so zapisana na listu in jih lahko pokažejo drugim. Različni 

avtorji se strinjajo, da na osebo usmerjeno načrtovanje zajema pristope organiziranja in 

vodenja; da je del sistema podpore, saj vključuje posameznika, osebe iz njegove socialne 

sredine in strokovnjake, ki usklajujejo načrtovanje, izvedbo in evalvacijo načrta (Alfirev in 

Grbac Plavčić, 2010; O'Brien in Lovett, 1992). Skupni odnosi so tudi v našem primeru služili 

kot viri podpore posameznikom. Nekateri (novo)zaposleni so bili še v procesu pridobivanja 

izkušenj dela z osebami z MDR in spoznavanja delovnega mesta. Da bi vsaj do neke mere 

poenotili strategije dela in poučevanja, smo skupaj s sodelujočimi oblikovali smernice za 

zaposlene. S tem smo ponudili strategije za usmerjanje in nudenje pomoči. Na ta način smo 

vključenim skušali zagotoviti enoten način obravnave, ne glede na to, kdo jih vodi oziroma jim 

nudi pomoč. Ko smo izdelali načrte, smo pričeli z njihovo uresničitvijo v najdlje trajajočem 

koraku (usposabljanje na delovnem mestu z namenom spodbujanja samostojnosti). 

R 3: Kako se bo spreminjala raven motiviranosti vključenih? 

Zavedali smo se, da je pri osebah z MDR pri izvajanju delovnih nalog pogosto prisotna nižja 

raven motiviranosti (Grubešič, 2014). Rose idr. (2005) so raziskovali dejavnike, ki vplivajo na 

osebe z MDR pri iskanju in ohranjanju dela ter ugotovili, da je bila motivacija edini pomemben 

napovedovalec izida dela oziroma zaposlitve (Rose idr., 2005). Zdelo se nam je smiselno, da se 

v raziskavi vprašamo tudi o motiviranosti vključenih. 

Opazili smo, da so bili sodelujoči na začetku visoko motivirani za izvajanje nalog, v prvih 

tednih usposabljanja pa je nekaterim raven motivacije upadla. Vključeni so v tem obdobju (s 

pogledi, vprašanji) bolj iskali potrditve, pohvale in dodatno zunanjo motivacijo. Podobno so v 

angleški raziskavi ugotovili Rose idr. (2005), da se je po preteku dveh tednov izvajanja delovnih 

nalog stopnja motiviranosti zmanjšala pri vseh vključenih osebah z MDR, ne glede na dosežene 

rezultate. Avtorji izpostavljajo, da večanje skrbi in usmerjenega dela na področje motivacije 

lahko poveča možnosti, da osebe z MDR najdejo delo in pri njem dlje časa vztrajajo (prav tam). 

Nivo motivacije se lahko spreminja ali izgine, če proces motiviranja ni stalen, zato je 

motiviranost treba vzdrževati (Denny, 1997). Strategije motiviranja smo okrepili v obdobju, ko 

smo zaznali nižjo raven motiviranosti, in s tem zagotovili ohranitev zavzetosti ter tekoče 

izvajanje. Večkrat smo jih pohvalili – včasih ustno, včasih z dajanjem petice ali nasmeha, 

pogosto je bilo dovolj že prikimavanje ali zgolj pogled. Pokazali so, da jim je všeč, ko nekdo 

opazi ter pohvali njihov trud in napredek. Tudi Denny (1997) kot usmeritev, ki vodi k visoki 

motivaciji, izpostavi nujnost prepoznavanja truda in dajanja priznanja. Ker pa smo želeli, da 

opravljajo delo zaradi težnje k napredku in ne zgolj zaradi pohvale (nagrade), smo med 
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izvajanjem programa nižali količino pohval. Vključeni niso kazali izrazitih potreb po dodatnih 

potrditvah ali nižje motivacije. Verjetno so na tej stopnji občutili več notranje motivacije in so 

potrebovali manj zunanje. S sodelovanjem v programu, vlaganjem truda, nekateri pa tudi 

besedno (npr. »Želim se naučiti«), so pokazali motiviranost za delo in željo po višji 

samostojnosti. 

Vključeni so pokazali interes, da bi tudi drugi (npr. obiskovalci) opazili njihov napredek (s 

ponosom so pokazali svoje načrte in predstavljali cilje, pokazali so svoje izdelke idr.). Pohvale 

iz zunanjega okolja so vključene dodatno spodbudile, včasih celo bolj kot pohvale sodelavcev. 

Višjo stopnjo motiviranosti smo opazili pri nalogah, ki omogočajo več odgovornosti oziroma 

bolj »vodstvene« funkcije (npr. odgovornost (skrb) za določeno opravilo). Z večanjem 

odgovornosti so sodelujoči pokazali večji fokus na nalogo in več skrbnosti pri izvajanju. 

Ugotovitev, da posameznike motivirajo socialni vidiki in pridobljene kompetence oziroma 

usposobljenost se skladajo z ugotovitvami raziskave, ki sta jo izvedla A. Andrews in Rose 

(2010). Poleg denarnega dobička so osebe z MDR v njuni raziskavi izpostavile prav ti dve 

glavni temi kot najpomembnejši za njihovo motiviranost za izvajanje dela. 

Že pri izboru nalog smo vključenim razložili, zakaj je neko opravilo pomembno (kaj je cilj, 

kako lahko znanje uporabijo pri drugih nalogah ali pri vsebinah vsakodnevnega življenja, kaj 

to pomeni za njihovo samostojnost, kako lahko pomagajo skupini). Ob ponovnem osmišljanju 

nalog (med usposabljanjem) so sodelujoči pokazali več interesa za delo. Nerealno bi bilo 

pričakovati motiviranost brez zavedanja o ciljih in pozitivnih vplivih, se je pa izkazalo, da je 

treba osebe z MDR na to opomniti večkrat. S smiselnimi in uporabnimi nalogami smo pri 

vključenih spodbudili voljo do dela ter notranjo motiviranost za sodelovanje in vadenje. Tudi 

Denny (1997) izpostavi, da je motiviranje prizadevanje za prihodnost, ki pa brez jasno 

določenega cilja nima smisla. 

Poleg lastnih dosežkov se je kot pomemben dejavnik za delovno motiviranost pokazal tudi 

občutek doprinosa skupini, kar se sklada z ugotovitvijo, da tudi vključitev v uresničevanje 

ciljev, soudeležba oziroma občutek koristnosti lahko motivirajo (Denny, 1997). Sodelujočim 

smo pred in med izvajanjem programa sporočali, kako lahko s samostojnejšim delom 

pripomorejo k delovanju organizacije. S tem smo skušali okrepiti občutek povezanosti in 

zavedanje, da njihova večja samostojnost pripomore k boljšemu in bolj usklajenemu delovanju 

celotne skupine zaposlenih, ki skupaj dosegajo cilj. 

Nekateri sodelujoči so si (nenačrtno) izbrali enake naloge. Ob izvajanju smo opazili pozitivne 

vplive na izvedbo nalog. Skupno vadenje je spodbudilo medsebojno pomoč, sodelovanje, 

spodbujanje in navsezadnje zdravo tekmovalnost, posledično tudi motiviranost za vadenje. 

Posamezniki, ki so enako nalogo izvajali v paru, so potrebovali manj spodbud ostalih. 

R 5: Ali bodo poiskali oporo oziroma prosili za pomoč, ko jo bodo potrebovali, in ali jih bodo 

opustili sami? 

 

Prisotnost podpore oziroma opor je ena izmed značilnosti na osebo usmerjenega načrtovanja 

(Schwartz idr., 2000, v Kyeong-Hwa in Turnbull, 2004). Med izvajanjem programa smo 

vključenim zagotovili različne opore in z njimi sledili smernicam uspešnega poučevanja in 
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usposabljanja oseb z MDR. Zanimalo nas je predvsem, če jih bodo vključeni poiskali (na 

dogovorjenih mestih), uporabili in kasneje opustili sami. 

 

Primeri ponujenih opor: 

 Uvajali smo raznolike poti posredovanja informacij, s čimer smo naslavljali vse čute, saj je 

pri osebah z MDR pogosto izrazitejši proces pozabljanja, potrebujejo več ponovitev in 

večkratno ali dlje časa trajajoče usposabljanje (Žgur, 2016a). 

 Nekatere kompleksnejše naloge smo razdelili na korake. S tem smo sodelujočim omogočili, 

da korak za korakom pridejo do cilja samostojnosti. Z razčlenjanjem smo ohranjali njihovo 

motivacijo in jim omogočili več pozitivnih občutkov ob delu ter obenem izboljšali 

razumevanje nalog. 

 Uporabljali smo vizualne, slušne in gibalne opore (Russell, 2016): 

o vizualne: slika ure, ki kaže določen čas dneva in z njim povezana opravila, slike in 

zapis opravil, ki jih je treba narediti ob zaključku službe idr.; 

o slušne: uporabljali smo preprost jezik, prilagajali govor, dajali tudi neverbalna 

navodila idr.; 

o gibalne: demonstrirali smo procese, ki so jih sodelujoči posnemali, izvajali so 

konkretne naloge idr. 

 Ker je proces pridobivanja znanj najučinkovitejši, ko je lociran v prostoru, kjer se opravilo 

običajno izvaja (Creative Commons, 2013), je celotno usposabljanje potekalo neposredno 

na delovnem mestu. S tem smo omogočili tudi učenje iz izkušenj, ki prinaša dolgoročnejše 

pomnjenje in hitrejšo avtomatizacijo (Reynolds idr., b.d.). 

 Zagotavljali smo jim priložnosti za učenje, saj redno izvajanje nalog, možnost opravljanja 

in ponavljanja nalog spodbujata proces pridobivanja in ohranjanje naučenega (Creative 

Commons, 2013). 

Sodelujočim smo na začetku usposabljanja povedali, da so jim opore na voljo. Pokazali smo 

jim, kje jih najdejo. Na začetku so na opore pozabljali, kasneje so jih vse večkrat poiskali in 

uporabili sami. Poudarili smo, da se ob morebitnih vprašanjih ali zapletih lahko kadarkoli 

obrnejo na ostale zaposlene. Na to smo jih opominjali tudi med usposabljanjem. Ker se v 

organizaciji kažeta prijateljska naravnanost in povezanost, sodelujoči s prošnjo po pomoči niso 

imeli težav. Opazili smo, da vključeni prosijo za pomoč zaposlene, ki jim bolj zaupajo ali jih 

bolje poznajo. Opazili smo tudi, da nekateri prosijo za pomoč, čeprav je ne potrebujejo nujno. 

S tem mogoče izražajo potrebo po pozornosti, dodatni potrditvi ali pa želijo, da kdo namesto 

njih opravi del naloge. Le nekajkrat se je zgodilo, da so sodelujoči pasivno čakali na pomoč, ne 

da bi jo poiskali sami. V takih trenutkih smo jim dali nekaj časa, naposled pa smo jim usmeritev 

ponudili. Sklepamo, da če se sodelujoči v delovnem okolju počutijo dobro, večinoma prosijo 

za pomoč. Med usposabljanjem smo veliko opazovali sodelujoče ob delu in prepoznavali tudi, 

kaj sporočajo z neverbalno komunikacijo. Za zagotovitev ustrezne podpore je priporočljivo, da 

zaposleni poznajo sodelujoče in njihove oblike vedenja. Sodelujoči so se ponujenih opor 

razveselili, saj so jim pomagale na poti k večji samostojnosti. Zanimivo je, da je od desetih 

vključenih uporabnikov oporo zavrnil le eden. Vsi ostali so si z njimi pomagali in jih 

uporabljali. Kljub ponujenim slikovnim oporam (kjer je bilo to mogoče) smo opazili, da so 
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velikokrat raje uporabili vprašanja, opazovanje drugih in demonstracijo nalog. Tudi Parmenter 

(2011) pravi, da je naravna podpora (preko uslužbencev) učinkovitejša kot zunanja podpora, ki 

jo nudi npr. poklicni trener, ki ni del organizacije. Kljub temu pa poudari, da je pri vključevanju 

oseb z izrazitejšimi MDR potrebna kombinacija obeh vrst podpore, ki je prilagojena 

okoliščinam in individualnim potrebam vključenega (prav tam). V nudenje podpore med 

usposabljanjem sicer niso bili vključeni zunanji trenerji, so pa podporo na delovnem mestu 

nudili nekateri usposobljeni za delo z osebami z MDR ter tudi novi delavci in študentje, ki teh 

izkušenj še nimajo. V nekaterih pogledih je bila to pomanjkljivost, po drugi strani pa smo s tem 

zagotovili naravno podporo, ki so jo sodelujoči dobro sprejeli (prosili so jih za pomoč, želeli 

sodelovati z njimi idr.). 

 

Skoraj vsi sodelujoči so ob usposabljanju vse manj potrebovali pomoč in opore. To so pokazali 

s tem, da niso več gledali slik, da so se dela lotili samostojno, nekateri tudi besedno – »to že 

znam«, »zmorem sam«. Opore so opustili sami, večinoma v zadnjem mesecu usposabljanja. Le 

eden izmed sodelujočih je enako intenzivno oporo pri dveh izbranih nalogah potreboval do 

konca izvajanja programa in kljub temu ni postal samostojnejši, kar je možno razložiti tudi z 

izostankom od izvajanja. 

 

Pri nekaterih vključenih se je med izvedbo usposabljanja pojavila dilema o časovni 

ekonomičnosti izvedbe. Ostali zaposleni ali drugi vključeni bi opravilo lahko izvedli hitreje in 

z manj napora, medtem ko bi ta oseba v enakem obdobju morda lažje in hitreje samostojno 

usvojila druge naloge. A prav v takih situacijah se pokaže bistvo na osebo usmerjenega načrta 

in procesa učenja. Temelj raziskave niso časovni okviri ali skrb za časovno ekonomičnost, 

ampak spodbujanje samostojnosti. Upoštevali smo, da je treba posameznikom ponuditi čim več 

možnosti in izkušenj (Schwartz idr., 2000, v Kyeong-Hwa in Turnbull, 2004). Ti posamezniki 

so pokazali ponos ob dosežkih (tudi ob manjših korakih). Četudi je bil proces dolgotrajen in v 

enem pogledu časovno neekonomičen, je bil v drugem pogledu za posameznika vidno 

pomemben in dolgoročno spodbuden (nasmeh, kazanje drugim, kazanje ponosa). Izhajanje iz 

posameznika je osnovno vodilo osebnih načrtov, saj mu lahko na ta način omogočimo izkušnje, 

ki jih drugače morda ne bi nikoli doživel. 

Opore pa ne morejo nadomestiti usposabljanja. Ideja programa je bila, da se izvede 

neprekinjeno za vse vključene. Eden izmed vključenih je bil med urjenjem nekaj časa odsoten. 

Pri njem smo ob vrnitvi opazili upad pridobljenih veščin, kljub podpori in uporabi opor. Redna 

vključenost na delovno mesto ves čas usposabljanja se je pokazala kot zelo pomemben kazalec 

razvoja samostojnosti. V obdobju intenzivnega urjenja je lahko že en teden izostanka dovolj, 

da posameznik pozabi še neavtomatizirane veščine in znanje. 

Po končanem trimesečnem usposabljanju je sledil zadnji korak programa (evalvacija napredka 

pri samostojnosti in načrtovanje ciljev za naslednje obdobje). Zanimale so nas spremembe med 

začetnimi in končnimi stopnjami samostojnosti. 

R 6: Ali bodo vključeni po izvedenem programu pri izvajanju delovnih nalog samostojnejši? 

Za vsakega vključenega smo ponovno ocenili stopnjo samostojnosti pri vsaki izbrani nalogi. Po 

izvedenem programu je devet vključenih samostojnejših pri vseh izbranih nalogah, stopnja 
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samostojnosti enega uporabnika je višja zgolj pri eni nalogi. Stopnje napredka so sicer različne, 

a vidne. Z usposabljanjem pri izbranih nalogah so sodelujoči povečali nivo samostojnosti in 

znižali potrebo po pomoči. Devet sodelujočih, ki so bili udeleženi v celotnem procesu 

usposabljanja, je (eno ali več stopenj) napredovalo pri vsaki izmed izbranih nalog. 

R 7: Ali je trimesečno izvajanje programa dovolj, da se posameznik usposobi in samostojno 

izvede novo nalogo? 

 

Poleg celostne spremembe v samostojnosti nas je zanimal tudi napredek pri izvedbi nove 

naloge. Vsak izmed sodelujočih se je usposabljal pri izvedbi nove naloge, ki jo je izbral sam. 

Naloge so bile različno zahtevne, raznolike so bile tudi stopnje napredka pri sodelujočih. Vsi 

vključeni so pri izvajanju nove naloge napredovali vsaj za eno stopnjo. Trije uporabniki so novo 

nalogo na koncu izvedli popolnoma samostojno, trije potrebujejo le še nekaj pomoči. Dva 

sodelujoča bi potrebovala dodatno urjenje, vendar je bil napredek viden. Najmanjši napredek 

je bil viden pri enem izmed uporabnikov, ki je napredoval le za eno stopnjo in še vedno 

potrebuje veliko vodenja. Odgovor na raziskovalno vprašanje je zato delno pritrdilen. Za 

nekatere je bilo časa in pomoči dovolj, drugi bi potrebovali dodatno usposabljanje. 

 

R 8: Ali bodo vključeni zadovoljni s programom oziroma nudenim usposabljanjem? 

Ker je pomembno, da je posameznik med izvedbo zadovoljen (Schwartz idr., 2000, v Kyeong-

Hwa in Turnbull, 2004), smo si zastavili vprašanje tudi o zadovoljstvu vključenih. Za zaključek 

programa smo na delovnem mestu izvedli evalvacijo. Prisotni so bili sodelujoči in ostali 

zaposleni. Pogovorili smo se o uspešnosti programa in nadaljnjih ciljih. Izvedli smo tudi kratke 

individualne evalvacije z vsakim izmed vključenih, kjer so delili svoje mnenje o programu in 

pričakovanjih v prihodnosti. Vključeni so ob končanju programa izrazili zadovoljstvo z 

doseženim napredkom. Med evalvacijo so pokazali interes, da bi se v podobnih programih 

usposabljali tudi v prihodnje. 

Ena izmed pomembnih značilnosti na osebo usmerjenega načrtovanja je tudi to, da gre za 

skupinski proces, ki se krožno ponavlja (prav tam). To smo omogočili s širše zastavljeno 

lestvico, oblikovanim načrtom in pilotno izvedbo programa. Izbor novih ciljev pri evalvaciji 

lahko namreč vodi v ponovitev začetnih korakov programa in njegovo ciklično ponavljanje. Po 

izvedenih evalvacijah smo za vsakega sodelujočega napisali kratko poročilo o izvajanju in 

napredku ter smernice za delo v prihodnje, ob upoštevanju vseh predhodnih korakov. 

 

9.2 PREGLED OSEBNIH REZULTATOV VSAKEGA IZMED SODELUJOČIH 

 

V nadaljevanju so predstavljeni individualni rezultati, ki so jih udeleženi dosegli med 

usposabljanjem. Dodana so zapisana poročila o izvajanju in napredku (zajemajo opisne ocene 

pred in po usposabljanju) ter smernice za delo v prihodnje. Za lažje razumevanje vsebine 

poročil smo za sodelujoče izdelali tabele, ki vključujejo: 

 tri naloge (cilje), ki si jih je sodelujoči zadal (»Želim se naučiti«); 
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 smernice, ki so bile v pomoč ostalim zaposlenim (»Kako mi lahko pomagaš«); 

 številčne ocene začetne in končne stopnje samostojnosti za posamezno nalogo; 

 stopnje napredka za posamezno nalogo. 

Zapisi v tabelah so del osebnih načrtov za spodbujanje delovne samostojnosti. Soustvarjali so 

jih sodelujoči, zato so nekateri zapisi v prvi osebi ednine.  

Dodani so tudi shematski prikazi napredkov vključenih. 

Tabela 3: Tabela s cilji, smernicami in ocenami (Ana) 

ANA 

ŽELIM SE NAUČITI 

(NAČRTOVANI CILJI) 

 

KAKO MI LAHKO POMAGAŠ 

(SMERNICE ZA VODENJE) 

Z
A

Č
E

T
N

A
 

O
C

E
N

A
 

K
O

N
Č

N
A

 

O
C

E
N

A
 

N
A

P
R

E
D

E
K

 

Spomniti se, da je treba 

ob koncu izmene sešteti 

in v tabelo vpisati število 

delovnih ur. 

Pokaži mi list, ki me opominja, kaj naj 

storim na koncu izmene. 

3 4 1 

Dogovoriti se za prevoz 

(poklicati taksi). 

Ko je treba poklicati taksi, me opozori, da 

to storim jaz. Lahko me opomniš (če to 

potrebujem), kaj vse moram reči. Spremljaj 

moj pogovor in me med pogovorom 

opozori, če kaj pozabim. 

2 4 2 

Urediti otroški kotiček. Če je kotiček razmetan ali barvice niso 

ošiljene, me opomni, da je tudi to ena izmed 

mojih zadolžitev. 

 

1 5 4 

 

Poročilo o izvajanju in napredku 

Ana je sama povedala, pri katerih nalogah želi uriti samostojnost. 

Pred izvajanjem programa se Ana večinoma ni spomnila na vpis delovnih ur. Ko smo ji 

predstavili pomen vpisovanja (seštevek delovnih ur vpliva na izračun nagrade), se je nivo 

skrbnosti zvišal. Kot oporo (Priloga 1) smo na vidno mesto obesili list, kjer je zapisano in 

slikovno podkrepljeno, kaj vse mora storiti na koncu izmene. Po preteku enega meseca je oporo 

sama opustila. Po obdobju treh mesecev se je skoraj vedno na koncu delovnega časa (ali pa že 

vmes) spomnila na vpis ur. Običajno je spremljala vpis, zanimali so jo pretekli vpisi, nekajkrat 

je število ur vpisala sama. Pri izvedbi naloge je napredovala eno stopnjo, občasno še potrebuje 

pomoč. 

Ana je pred izvajanjem programa po koncu dela večinoma opozorila sodelavce, naj uredijo 

prevoz. Sama ni nikoli izvedla klica, kljub temu da uporablja mobilni telefon in z njim 

samostojno komunicira. V prvih tednih je pred klicem kazala znake stresa (živčnost) in 
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nezaupanja vase (bilo jo je strah klica, ni bila prepričana, kaj reči). V pomoč pri premagovanju 

stisk smo z njo vadili potek pogovora in dodatno izpostavili pomembne dele. Ob dejanskih 

klicih je pogovor izvedla bolj samostojno, postopoma je potrebovala manj spremljanja. Po treh 

mesecih je klic izvedla samostojno, a s potrebo po prisotnosti nekoga od zaposlenih. Pri izvedbi 

naloge je napredovala dve stopnji, potrebuje le še občasno pomoč. 

Kotiček za otroke je del delovnega okolja, ki pa ga pred načrtovanjem Ana ni urejala ali 

pospravljala. Demonstrirali smo potek izvedbe naloge. Ob dani odgovornosti se je že po nekaj 

tednih zvišala njena samostojnost izvedbe. Običajno je že ob prihodu na delovno mesto 

preverila, če je kotiček urejen. Le občasno je pozabila, ampak se je zadolžitve spomnila že ob 

besedi »kotiček« in ga uredila popolnoma samostojno, brez pomoči. Pri izvedbi naloge je 

napredovala štiri stopnje, nalogo samostojno izvede. 

Smernice za delo v prihodnje 

Ani naj se tudi naprej omogoča čim več samostojnosti pri izbiri delovnih nalog. Izbira skladno 

z zmožnostmi in glede na svoja pričakovanja, s čimer ohranja delovno motivacijo. Kaže interes 

za prejemanje odgovornosti. Prihodnje naloge so lahko še bolj kompleksne (sestavljene iz več 

korakov). Zmore urjenje na več področjih hkrati. To jo dodatno motivira in spodbuja njeno 

zagnanost za delo in občutek koristnosti. 

Možni novi cilji: očistiti sanitarije, ustrezno ločiti odpadke, pripraviti smetano za sladice. 

Tabela 4: Tabela s cilji, smernicami in ocenami (Bine) 

BINE 

ŽELIM SE NAUČITI 

(NAČRTOVANI CILJI) 

 

KAKO MI LAHKO POMAGAŠ 

(SMERNICE ZA VODENJE) 

Z
A

Č
E

T
N

A
 

O
C

E
N

A
 

K
O

N
Č

N
A

 

O
C

E
N

A
 

N
A

P
R

E
D

E
K

 

Spomniti se, da je treba 

ob koncu izmene sešteti 

in v tabelo vpisati število 

delovnih ur. 

Pokaži mi list, ki me opominja, kaj naj 

storim na koncu izmene. 

3 5 2 

Pravilno ločevati vse 

odpadke. 

Če bom odpadke nepravilno ločil, me 

opozori. Spodbudi me, da sam razmislim, 

kako se odpadke pravilno loči. 

 

3 4 1 

Postreči sladoled: 

 izbrati okus, 

 dozirati ustrezno 

količino, 

 primerno postreči. 

Ko kdo naroči sladoled, mi daj navodilo, naj 

ga pripravim. Povej ali pokaži mi, ali 

zajamem sladoled z veliko ali majhno žlico 

za sladoled. Pomaga mi, če mi pokažeš 

okuse, ki jih moram zajeti. Usmeri me na 

oporo, če pozabim krožnik, prtiček, žlico ali 

okrasek. 

1 3 2 
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Poročilo o izvajanju in napredku 

Pri izbiri nalog je Bine izrazil interese, povedal je svoja pričakovanja. Naloge je izbral sam. 

Povedal je, da želi več nadzora nad svojim denarjem in zaslužkom. Pokazal je veliko interesa, 

da bi sprejel odgovornost za vpis števila delovnih ur (oziroma odgovornost, da opomni druge). 

Ponudili smo mu oporo (Priloga 1), ki jo je uporabljal le nekaj tednov, opustil jo je sam. V 

drugem mesecu urjenja je že ob prihodu in večkrat tekom dneva opozoril sodelavce na vpis ur. 

Kljub temu da pred izvajanjem programa tega ni počel pogosto, je po izvajanju programa vsakič 

(tudi večkrat) opozoril na zapis ur in zapis spremljal. Pri izvedbi naloge je napredoval dve 

stopnji, nalogo izvaja samostojno. 

Ločevanje odpadkov je aktualen in pomemben del življenja. Vse bolj ga ozaveščajo tudi osebe 

z MDR. Bine je sicer pred začetkom izvajanja programa odpadke do neke mere samostojno 

ločeval, a je bil pri ločevanju površen, nedosleden. Kot oporo smo dodatno označili koše za 

smeti (slikovni primeri ločevanja odpadkov). Ob opori je bolj samostojno razvrščal odpadke, 

pa vendar je tudi po zaključku programa izražal potrebo po spremljanju. Še je postavljal 

vprašanja o ustreznosti razvrščanja. Pri izvedbi naloge je napredoval eno stopnjo, še potrebuje 

občasno pomoč. 

Bine ima rad sladoled, a je pred izvajanjem programa vedno prosil koga od zaposlenih, da mu 

(ali gostu) postreže kepico. Zadnja izbrana naloga najbolj odraža njegove interese. Na začetku 

usposabljanja je bil visoko motiviran, vendar je potreboval vodenje pri vseh korakih (katerih 

okusov je sladoled, koliko zajeti, kaj vse dodati na krožnik idr.). Ponudili smo mu slikovno 

oporo. Po veliko poskusih v prvih dveh mesecih je Bine vedno bolj samostojno stregel sladoled. 

Po zaključku programa še potrebuje pomoč in usmerjanje. Posamezne korake izvede različno 

samostojno. Včasih pozabi na komponente pogrinjka, ne loči med okusi, težave se pojavijo 

tudi, ko stranke želijo več kepic sladoleda. Vsekakor pa je pri izvedbi samostojnejši in še vedno 

motiviran za dosego končnega cilja. Pri izvedbi naloge je napredoval dve stopnji, še potrebuje 

omejeno pomoč. 

Smernice za delo v prihodnje 

Bine je v splošnem za delo motiviran, a naloge običajno izvaja počasneje, previdno in 

premišljeno. Priporočamo usposabljanje za enostavnejše naloge z manj koraki oziroma 

razdelitev kompleksnejših nalog na korake, ki naj jih dosega postopoma. Naloge zmore izbrati 

sam, ob vključevanju v načrtovanje kaže vzdržljivost in motiviranost. Pomembno je dodatno 

osmišljanje nalog, kar spodbudi notranjo motiviranost. Zmore urjenje na več področjih hkrati.  

Možni novi cilji: urediti otroški kotiček, pripraviti čaj, pripraviti smetano za sladice, odpreti 

buteljko z električnim odpiračem. 
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Tabela 5: Tabela s cilji, smernicami in ocenami (Bojan) 

BOJAN 

ŽELIM SE NAUČITI 

(NAČRTOVANI CILJI) 

 

KAKO MI LAHKO POMAGAŠ 

(SMERNICE ZA VODENJE) 

Z
A

Č
E

T
N

A
 

O
C

E
N

A
 

K
O
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Č

N
A

 

O
C

E
N

A
 

N
A
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E
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Spomniti se, da je treba 

ob koncu izmene sešteti 

in v tabelo vpisati število 

delovnih ur. 

Pokaži mi list, ki me opominja, kaj naj 

storim na koncu izmene. 

1 3 2 

Pravilno ločevati vse 

odpadke. 

Če bom odpadke nepravilno ločil, me 

opozori. Spodbudi me, da sam razmislim, 

kako se pravilno loči odpadke. 

 

3 4 1 

Napisati ponudbo na 

tablo. 

Pomagaš mi lahko tako, da mi z velikimi 

tiskanimi črkami na list prepišeš besedilo. 

Opozori me, če kakšno črko ali besedo 

napišem nepravilno. 

1 4 3 

 

Poročilo o izvajanju in napredku 

Sam je povedal, katere naloge želi izvajati bolj samostojno. 

Po predstavitvi možnih nalog mu je bila všeč ideja o tem, da sam spremlja zapis števila ur. Po 

eni strani mu veliko pomeni vključenost, ki jo delo prinaša, po drugi strani pa mu motivacijo 

za delo predstavlja tudi denar. Pred urjenjem se Bojan ni zanimal ali sam spomnil na vpis ur. 

Za nalogo je bil sicer motiviran, a se tudi po zaključku programa brez opore večinoma ni sam 

spomnil na vpis. Pokazal je zadovoljstvo, ko je svoje ure seštel in v razpredelnico zapisal sam. 

Pri izvedbi naloge je napredoval dve stopnji, še potrebuje omejeno pomoč. 

Kot drugi cilj si je zadal samostojnejše ločevanje odpadkov. Na ekološkem otoku vreče z 

odpadki samostojno razvršča. Težave se pojavijo pri razvrščanju odpadka v ustrezen koš za 

smeti. Ob slikovni opori in besednem usmerjanju je začel bolj ustrezno in skrbno ločevati 

odpadke. V naglici ali ob obilici dela je ločevanje kljub opori neustrezno. Pri izvedbi naloge je 

napredoval eno stopnjo, še potrebuje občasno pomoč. 

Bojan kaže velik interes za izvajanje novih, drugačnih opravil. Pred usposabljanjem še nikoli 

ni napisal dnevnih ponudb na tablo. Pokazal je veselje ob ponujeni možnosti, motiviranost ter 

skrbnost in natančnost pri izvedbi. V prvih tednih je za dokončanje potreboval veliko časa, pri 

pisanju se je večkrat zmotil in napake skrbno popravljal. Precej samokritično je ob 

nezadovoljstvu popravil zapis tudi, če popravek ni bil nujen. Pokazal je zavzetost, motiviranost 

in pripravljenost vložiti veliko truda za dokončanje naloge. Po končanem usposabljanju je bila 

izvedba naloge opazno boljša, za dokončanje pa še potrebuje veliko časa. Pokazal je veliko 

ponosa na svoje delo, dodatno so ga spodbudile pohvale sodelavcev in gostov. Po končanem 
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programu še potrebuje oporo (list z napisi v velikih tiskanih črkah). Le občasno naredi kakšno 

napako (napačen prepis, pozabljena beseda ali cena ipd.). Pri izvedbi naloge je napredoval tri 

stopnje, potrebuje le še občasno pomoč. 

Smernice za delo v prihodnje 

Bojan je največ motivacije in zavzetosti pokazal pri izvajanju nove naloge. Priporočamo, da jo 

izvaja in uri tudi naprej. Omogoči naj se mu izvajanje dodatnih novih nalog. Dokazal je, da 

lahko izvaja tudi kompleksnejše naloge, ki zahtevajo več časa, truda in natančnosti. Želi in 

zmore sam izraziti, česa bi se rad naučil. Ob vključevanju v načrtovanje kaže več motiviranosti 

in odgovornosti za dokončanje. 

Možni novi cilji: urediti otroški kotiček, dogovoriti se za prevoz, urediti in pripraviti mize, 

postreči sladoled. 

 

Tabela 6: Tabela s cilji, smernicami in ocenami (Darko) 

DARKO 

ŽELIM SE NAUČITI 

(NAČRTOVANI CILJI) 

 

KAKO MI LAHKO POMAGAŠ 

(SMERNICE ZA VODENJE) 

Z
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E
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A
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N
A
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A
 

N
A
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D

E
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Spomniti se, da je treba 

ob koncu izmene sešteti 

in v tabelo vpisati število 

delovnih ur. 

Pokaži mi list, ki me opominja, kaj naj 

storim na koncu izmene. 

1 1 0 

Spomniti se, da je treba 

ob koncu izmene 

poklicati taksi. 

Pokaži mi list, ki me opominja, kaj naj 

storim na koncu izmene. 

2 2 0 

Odpreti buteljko z 

električnim odpiračem. 

Ko je treba odpreti novo buteljko, me 

pokliči. Če imam težave, me opozori ali mi 

pokaži, kako se buteljka pravilno drži. 

Spremljaj, da dam na koncu zamašek v 

pravi koš. 

1 2 1 

 

Poročilo o izvajanju in napredku 

Darko potrebuje več podpore in pomoči tako pri delu kot pri izvajanju vsakodnevnih opravil. 

Pri izbiri nalog je soodločal ob usmeritvah in predlogih. Timsko smo izbrali naloge, ki so 

podobne ali enake nalogam ostalih sodelujočih (za omogočanje učenja od drugih), po drugi 

strani pa odražajo njegova močna področja in interese. Darko je bil med izvajanjem programa 

nekaj časa odsoten, zaradi česar urjenje ni bilo celovito. 

Želeli smo, da bi se tudi Darko ob koncu izmene spomnil na štetje in vpis delovnih ur. Kljub 

temu da smo osmislili pomen vpisa, mu ponudili oporo in so ostali sodelujoči kazali zavzetost 
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za nalogo, se Darko ob koncu izmene ni nikoli sam spomnil na dano dolžnost. Še potrebuje 

oporo in vseobsegajočo pomoč. 

Ker običajno sledi drugim in je manj samoiniciativen, smo želeli, da bi ob koncu izmene sam 

opozoril, naj pokličemo prevoz. Pred izvajanjem programa je zgolj čakal na dejavnost drugih 

(na to ni nikoli opozoril sam), potreboval je spremstvo do točke prevoza. Ponudili smo mu 

oporo (Priloga 1) in ga spodbujali z vprašanji (npr. »Kaj še moramo narediti?«). Po izvedbi 

programa še vedno potrebuje spremstvo. Le ob opori se spomni, da je treba poklicati taksi. Še 

potrebuje obsežno pomoč.  

Tretja naloga je bila precej preprosta, zanjo je Darko pokazal najvišjo motiviranost. Pred 

izvajanjem programa buteljk nikoli ni odpiral sam. Med izvajanjem smo mu ponudili električni 

odpirač. Večkrat smo demonstrirali uporabo. Z odpiranjem na novi način je sicer poskusil, a 

kljub večkratnim ponovitvam še potrebuje fizično vodenje in besedno usmerjanje. Pri izvedbi 

naloge je napredoval eno stopnjo, še potrebuje obsežno pomoč. 

Smernice za delo v prihodnje 

Darko za izvajanje nalog potrebuje dovolj časa in dodatne spodbude. Tudi ob več ponovitvah 

naloge počasneje avtomatizira. V prihodnje svetujemo osredotočenost le na eno nalogo 

naenkrat. Ta naj bo enostavna, zajema naj en korak. Priporočamo veliko vaje in ponavljanja. 

Šele ob napredku naj se usmeri na drugo nalogo. Pomembno je, da usposabljanje strnjeno 

poteka dlje časa, saj je ob izostanku opazen upad že naučenega. 

Možni novi cilji: menjati prt, zloščiti pribor, ožeti limone, polniti kavni mlinček s kavo. 

 

Tabela 7: Tabela s cilji, smernicami in ocenami (Jure) 

JURE 

ŽELIM SE NAUČITI 

(NAČRTOVANI CILJI) 

 

KAKO MI LAHKO POMAGAŠ 

(SMERNICE ZA VODENJE) 
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E
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A
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Preveriti, kdaj (ob kateri 

uri) končam z delom. 

Opozori me, da večkrat pogledam na uro in 

jo primerjam z narisano uro časa odhoda. 

2 3 1 

Spomniti se, da je treba 

ob koncu izmene sešteti 

in v tabelo vpisati število 

delovnih ur. 

Pokaži mi list, ki me opominja, kaj naj 

storim na koncu izmene. 

1 4 3 

Zamenjati sod s pivom: 

 odnesti prazen sod, 

 prinesti poln sod, 

 zamenjati sod v 

hladilniku. 

Ko je sod prazen, me pokliči. Spremljaj 

moje delo in me vodi po posameznih 

korakih. Če česa ne zmorem, mi pokaži, 

kako se naredi. 

1 4 3 
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Poročilo o izvajanju in napredku 

Jure kaže veliko motiviranost za delo, sploh če dejavnosti zahtevajo fizično moč. Je zelo 

komunikativen, sam je povedal in izbral, pri katerih nalogah se bo usposabljal. 

Jure se želi časovno orientirati. Večkrat vpraša, kaj v dnevu ali tednu sledi, kaj ga čaka. Načrtuje 

svoje aktivnosti. Pokazal je interes, da bi iz ure razbral, kdaj je čas za zaključek dela. Pred 

začetkom izvajanja programa je za to potreboval usmeritve, vodenje in pomoč pri branju ure. 

Ponudili smo mu oporo (Priloga 2) z označenim časom na uri. Med izvajanjem usposabljanja 

se je nekajkrat spomnil na nalogo, a je izrazil potrebo po pomoči. Sicer je velikokrat vprašal po 

času, ni pa na uro pogledal sam. Z usmerjanjem na oporo smo dosegli, da je večkrat sam 

pogledal na uro. Še potrebuje omejeno pomoč in uporablja oporo za določanje časa. Pri izvedbi 

naloge je napredoval eno stopnjo. 

Tudi Jure je izrazil interes, da bi prevzel odgovornost za vpis delovnih ur v tabelo. Pred 

usposabljanjem se na to nikoli ni spomnil sam. Po le nekaj začetnih opozorilih je vestno začel 

opominjati sodelavce, naj mu vpišejo ure. Nekajkrat je število ur zapisal tudi sam. Občasno je 

na zapis pozabil, a napredek je bil kljub temu viden. Oporo (Priloga 1) je uporabljal le prvih 

nekaj tednov, opustil jo je sam. Pri izvedbi naloge je napredoval tri stopnje, potrebuje le občasno 

pomoč. 

Do izvajanja programa Jure še ni poskusil zamenjati soda s pivom. Ker nekateri koraki te naloge 

zahtevajo fizično moč, je zanjo pokazal velik interes. Pri delu je bil zelo motiviran, ob svoji 

novi zadolžitvi je pokazal ponos. Po končanem programu samostojno odnese prazen sod in iz 

skladišča prinese polnega. Pomoč in usmeritve še potrebuje pri menjavi cevi, kjer pa je postopek 

kompleksnejši in zajema več korakov. Pri izvedbi naloge je napredoval tri stopnje, še potrebuje 

občasno pomoč. 

Smernice za delo v prihodnje 

Priporočamo spodbujanje razumevanja časa in učenje branja ure, saj je Jure za to motiviran. 

Priporočljivo je izvajanje raznolikih nalog, ki so lahko sestavljene iz več preprostih korakov. 

Dobro je, da so naloge razčlenjene na korake, ki jih Jure usvaja postopoma. Zanj so ustrezne 

tudi naloge, ki zahtevajo več fizičnega napora. Ob izvajanju takih nalog kaže ponos, zanje je 

motiviran. Všeč mu je, ko kdo opazi njegov trud in ga besedno ali z nasmehom spodbudi. 

Priporočamo tudi naloge, ki vključujejo komuniciranje z gosti (sprejem, usmerjanje). 

Možni novi cilji: prinesti pripomočke, sestavine ali pijačo iz skladišča, postaviti mize in stole 

na vrtu, odnesti vreče z odpadki, sprejeti goste. 

 

 

 

 

 



62 
 

Tabela 8: Tabela s cilji, smernicami in ocenami (Jan) 

JAN 

ŽELIM SE NAUČITI 

(NAČRTOVANI CILJI) 

 

KAKO MI LAHKO POMAGAŠ 

(SMERNICE ZA VODENJE) 

Z
A

Č
E

T
N

A
 

O
C

E
N

A
 

K
O

N
Č

N
A

 

O
C

E
N

A
 

N
A

P
R

E
D

E
K

 

Spomniti se, da je treba 

ob koncu izmene sešteti 

in v tabelo vpisati število 

delovnih ur. 

Pokaži mi list, ki me opominja, kaj naj 

storim na koncu izmene. 

2 5 3 

Prinesti ustrezno število 

pijače in napolniti 

hladilnike. 

Če v hladilniku zmanjka pijače, me pokliči. 

Skupaj lahko pogledava, kaj manjka. Lahko 

mi napišeš na list ali pa napišem sam in 

prinesem dogovorjene pijače. 

2 3 1 

Samostojno pripraviti 

mešano solato. 

Ko gostje naročilo solato, mi predaj 

naročilo. Opozori me, če pozabim dodati 

katero zelenjavo. Opomni me, da pod solato 

postavim krožnik in prtiček. 

1 5 4 

 

Poročilo o izvajanju in napredku 

Jan je svojo delovno naravnanost in pripravljenost za izvajanje delovnih nalog pokazal pri 

načrtovanju lastnih ciljev. Sam je izbral naloge, ki mu predstavljajo izziv in novost na delovnem 

mestu. 

Finančna varnost mu predstavlja pomemben dejavnik v življenju, z denarjem samostojno 

upravlja in kaže skrbnost do prihrankov. Pred izvajanjem programa se ni zanimal za vpis ur v 

tabelo, le občasno je povprašal o skupnem številu. V fazi načrtovanja smo osmislili pomen 

vpisovanja ur in takoj je pokazal interes, da bi sprejel odgovornost. Že v prvem tednu je začel 

bolj vestno spremljati vpise, število ur je (ob spremstvu zaposlenega) preštel in zapisal tudi 

sam. Ponudili smo mu oporo, ki pa je ni želel. Proti koncu izvajanja programa je po vsaki 

končani izmeni opozoril zaposlene, naj spremljajo njegov vpis ur. Pri izvedbi naloge je 

napredoval tri stopnje in jo izvaja samostojno. 

Kot naslednjo nalogo je izbral polnjenje hladilnikov s pijačo. Pred izvajanjem programa je pri 

tem občasno pomagal (prinesel je eno vrsto pijače po navodilu). Ob pomoči (pisanje na list, 

spremljanje idr.) je napredoval pri samostojnosti izvajanja. Po končanem urjenju je samostojno 

prinesel več vrst pijače in z njimi napolnil hladilnik. Občasno je narobe preštel manjkajoče 

pijače ali jih pomešal. Pri izvedbi naloge je napredoval eno stopnjo, potrebuje omejeno pomoč. 

Jan je pokazal zanimanje za pripravo hrane. Do začetka izvajanja programa hrane za goste še 

ni pripravljal. Dogovorili smo se, da bo pripravil mešano solato. Ob urjenju je pokazal veselje 

in ponos. Verjetno je pri delu že prej opazoval sodelavce, saj je že v prvih tednih potreboval le 

malo besednega vodenja. Slikovne opore ni želel. Občasno je pozabil na določeno komponento, 
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dodal preveč ali premalo sestavin ali pa je nalogo izvedel površno. Ob urjenju je izvedba postala 

bolj natančna, delal je bolj samostojno. Ob zaključku programa je solato pripravil popolnoma 

samostojno. Pri izvedbi naloge je napredoval štiri stopnje. Dokazal je, da lahko novo nalogo v 

obdobju treh mesecev izvede brez pomoči. 

Smernice za delo v prihodnje 

Janu so zahtevnejše naloge v izziv, če jih izbere sam. V splošnem je za delo visoko motiviran, 

še posebej pri novih nalogah, tudi ob odgovornostih. Priporočamo usposabljanje pri več 

raznolikih nalogah, ki naj jih izbere sam. Priporočamo pa razčlenitev kompleksnejših nalog na 

korake, ki naj jih postopno usvaja. Včasih si tudi sam zada preobsežne cilje, ki jih želi 

prehitro realizirati. Ob neuspehu hitro izgubi motivacijo. Še naprej naj se upoštevajo njegovi 

predlogi in interesi, saj to spodbudi njegovo delo. Dobro bi bilo, da se stopnjuje zahtevnost že 

usvojenih nalog (npr. priprava še drugih solat). 

Možni novi cilji: pripraviti raznolike solate, urediti mize (na vrtu in v restavraciji), pripraviti 

smetano za kavo in sladice, na tablo napisati dnevno ponudbo. 

 

Tabela 9: Tabela s cilji, smernicami in ocenami (Matej) 

MATEJ 

ŽELIM SE NAUČITI 

(NAČRTOVANI CILJI) 

 

KAKO MI LAHKO POMAGAŠ 

(SMERNICE ZA VODENJE) 

Z
A

Č
E

T
N

A
 

O
C

E
N

A
 

K
O

N
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N
A

 

O
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A
 

N
A
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D

E
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Natočiti pivo v kozarec. Ko je treba natočiti pivo, me opozori. 

Pomagaj mi pri izbiri kozarca. Spremljaj 

moje delo in me opozori, če imam ročko 

odprto predlogo, da piva ne polijem. 

2 4 2 

Pripraviti pribor za 

sladice. 

Ko potrebuješ pribor za sladice, me opozori, 

naj ga pripravim. Če ne izberem ustreznega 

pribora, mi svetuj. Spremljaj mojo izvedbo 

in me usmerjaj. 

2 4 2 

Pripraviti zdrobljen led. Ko potrebuješ zdrobljen led, me opozori. 

Pusti mi, da delam čim bolj samostojno. Če 

ne zmorem, mi lahko pomagaš z besednim 

navodilom ali pa mi pokaži posamezni 

korak. 

1 4 3 

 

Poročilo o izvajanju in napredku 

Čeprav Matej govori malo, vedno najde način (npr. mimika, kretnje) za izražanje interesov, 

predlogov in potreb. Ob predstavitvi možnih novih nalog je bil motiviran, sam je s 

prikimavanjem izbral naloge, ki jih želi izvajati. 
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Pred izvajanjem programa je le nekajkrat poskusil natočiti pivo v kozarec. V prvem mesecu je 

potreboval fizično vodenje, podkrepljeno z besednimi usmeritvami. Natočil je preveč ali 

premalo, izbral neustrezen kozarec, pene ni doziral ustrezno. Ob urjenju je postajal previdnejši 

in samostojnejši. Pokazal je ponos, ko je pijačo odnesel gostom. Po končanem urjenju še 

potrebuje usmeritve pri izbiri kozarca in spremljanje med izvajanjem. Pri izvedbi naloge je 

napredoval dve stopnji, potrebuje le še občasno pomoč. 

Priprava pribora je ena izmed osnovnih nalog na delovnem mestu. Matej sicer vsakodnevno 

sodeluje pri pripravi pribora za glavne jedi, le redko pa je pripravljal pribor za sladice 

(zahtevnejši proces zlaganja prtička). V prvih tednih smo izvedbo demonstrirali, potreboval je 

veliko pomoči. Ob konkretnih navodilih, razčlenitvi na korake, učenjem od drugih in vodenju 

je postajal samostojnejši. Še vedno potrebuje usmeritve, občasno še pomečka prtiček, vsekakor 

pa je izdelek ustreznejši. Največ ponosa pokaže, ko izdelek odnese gostu, sploh če ga ta pohvali. 

Pri izvedbi naloge je napredoval dve stopnji, potrebuje le še občasno pomoč. 

Matej še ni mlel ledu, a je za to pokazal zanimanje. Na začetku izvajanja programa je potreboval 

vodenje po korakih in usmerjanje. Njegova samostojnost je iz dneva v dan rasla, vse več 

korakov je opravil samostojno. Do konca programa je sam ustrezno pripravil led. Ob izvajanju 

je bil nasmejan in kazal ponos, da opravlja novo nalogo. Pri izvedbi naloge je napredoval tri 

stopnje, potrebuje le občasno pomoč. 

Smernice za delo v prihodnje 

V nadalje priporočamo izvajanje raznolikih enostavnejših nalog. Usvajanje takih nalog lahko 

poteka hkrati. Med izvedbo programa je na lastno pobudo poskušal izvajati tudi nove 

(enostavne) naloge drugih sodelujočih. Pogosto ob monotonem delu kaže neprilagojeno 

vedenje, motivirajo pa ga novosti in spremembe. Tudi osmišljanje nalog in vidnost napredka 

sta pri njem močna motivacija. 

Možni novi cilji: urediti otroški kotiček, pripraviti čaj, pripraviti smetano za sladice, odpreti 

buteljke z električnim odpiračem. 

 

Tabela 10: Tabela s cilji, smernicami in ocenami (Pavel) 

PAVEL 

ŽELIM SE NAUČITI 

(NAČRTOVANI CILJI) 

 

KAKO MI LAHKO POMAGAŠ 

(SMERNICE ZA VODENJE) 

Z
A

Č
E

T
N

A
 

O
C

E
N

A
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N
A
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A
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A
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Dogovoriti se za prevoz 

(poklicati taksi). 

Ko je treba poklicati taksi, me opozori, da 

to storim jaz. Lahko me opomniš (če to 

potrebujem), kaj vse moram reči. Spremljaj 

moj pogovor in me med pogovorom 

opozori, če kaj pozabim. 

3 5 2 
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Skrbeti za izvajanje 

delovnih nalog na vrtu. 

Ko pridem v službo, me lahko določiš za 

»šefa vrta«. To pomeni, da bom: 

 odnašal hrano in pijačo gostom, 

 prinesel umazane krožnike in kozarce, 

 sprejel preprosta naročila, 

 opozoril na nove goste, 

 skrbel za čistočo prtov, 

 menjal pepelnike in poskrbel, da bo na 

vsaki mizi pepelnik. 

Če kaj pozabim, me opozori ali mi namigni. 

3 5 2 

Urediti otroški kotiček.

  

Če je kotiček razmetan ali barvice niso 

ošiljene, me opomni, da je tudi to ena izmed 

mojih zadolžitev. 

1 5 4 

 

Poročilo o izvajanju in napredku 

Pavel pri izvajanju delovnih nalog kaže zelo visoko motiviranost. Sam vidi, kaj je treba narediti, 

ne potrebuje veliko usmerjanja. Samostojno je izbral naloge, katerih izvedbo bi želel v sklopu 

programa izboljšati. 

Veliko mu pomeni samostojnost, trudi se, da čim več naredi sam. Pokazal je velik interes za 

idejo, da bi sam poklical prevoz. Po končanem delu je običajno opozoril sodelavce, naj 

pokličejo taksi. Nikoli ga ni poklical sam, kljub temu da samostojno uporablja telefon in 

opravlja klice. Na začetku je potreboval oporo pri strukturi pogovora, potek pogovora je vadil 

s sodelavci. Pogovor je sicer dobro opravil, a je kazal precej nezaupanja vase in znake strahu 

(tresenje, pozabljanje). Ob usposabljanju je strah premagal, po končanem programu samostojno 

pokliče taksi. Včasih ga ne želi poklicati ali pa prosi, da je nekdo ob njem. Pri izvedbi naloge 

je napredoval dve stopnji. 

Pavel je vesel večje odgovornosti, kar običajno spodbudi njegovo motivacijo. Dogovorili smo 

se, da bo opravljal funkcijo »šefa vrta«. Že pred izvajanjem programa je na vrtu veliko pomagal 

in delal hitro ter učinkovito. Med izvajanjem programa je ob novi funkciji pokazal še več 

zagona. Takoj je opazil delo, korektno opravil potrebne naloge, pomagal drugim. Naloga je 

zahtevna, saj jo sestavlja veliko manjših opravil, kar Pavlu ni predstavljalo ovire. Manj je bil 

motiviran ob dnevih, ko se ni počutil dobro, kar pa je razumljivo. Pri izvedbi naloge je 

napredoval dve stopnji, izvede jo popolnoma samostojno. 

Pavel do izvajanja programa še ni urejal otroškega kotička. Tudi pri izboru te naloge je bila v 

ospredju verjetno pripadajoča odgovornost. Dogovorili smo se, da bo to njegova zadolžitev. Na 

začetku izvajanja programa je potreboval opozarjanje na nalogo, pri izvedbi je opazoval druge. 

Po končanem programu je nalogo sicer izvedel samostojno, a je povedal, da mu to opravilo ni 

všeč. Pri izvedbi naloge je napredoval dve stopnji. Vse tri naloge po končanju programa izvaja 

samostojno. 
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Smernice za delo v prihodnje 

V nadalje priporočamo za Pavla nabor nalog, ki so kompleksne (zajemajo več korakov ali 

manjših nalog) in prinašajo odgovornost. S povečanjem odgovornosti se veča njegova 

motiviranost, ob novih in zanimivih nalogah pogosto pozabi na osebne stiske in se usmeri na 

izvedbo nalog. Pomembno je, da poslušamo njegove predloge in upoštevamo njegove interese 

ter da pri njem ne spodbujamo slabe volje zaradi občutka nerazumevanja. 

Možni novi cilji: pripraviti kis in olje (čiščenje, dolivanje), skrbeti za vpisovanje delovnih ur, 

čistiti sanitarije, prinesti pripomočke, sestavine ali pijače iz skladišča. 

 

Tabela 11: Tabela s cilji, smernicami in ocenami (Tina) 

TINA 

ŽELIM SE NAUČITI 

(NAČRTOVANI CILJI) 

 

KAKO MI LAHKO POMAGAŠ 

(SMERNICE ZA VODENJE) 

Z
A

Č
E

T
N

A
 

O
C

E
N

A
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A
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A
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A
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Pripraviti različne vrste 

kave. 

Lahko mi pokažeš posamezne korake ali mi 

daješ besedna navodila. Opozori me, če se 

kje zmotim ali pozabim kakšen korak. 

2 3 1 

Natočiti pivo v kozarec. Ko kdo naroči pivo, mi daj kozarec, ki ga 

naj napolnim. Spremljaj moje delo in me 

opozori, če na primer ne držim kozarca pod 

ustreznim kotom, če sem natočila premalo 

ali preveč. 

2 4 2 

Napisati ponudbo na 

tablo.  

Na tablo mi z majhnimi pikami napiši sled. 

Sama bom po tej sledi izpisala črke in cene. 

1 3 2 

 

Poročilo o izvajanju in napredku 

Tina ne govori (z izjemo nekaj besed), a učinkovito uporablja druge načine, da izrazi svoje 

mnenje. Sodelovala je pri izboru nalog, interese je pokazala z nasmehom in prikimavanjem. 

Tina je pred izvajanjem programa samostojno (na avtomatu) pripravila eno vrsto kave. Želeli 

smo, da bi jih znala pripraviti več. Proces priprave je zelo podoben, z razlikami v nekaterih 

korakih. V oporo smo ji ponudili slikovno gradivo in demonstracijo. Za izvajanje naloge je bila 

motivirana, pa vendar je bila vsebina preveč kompleksna za samostojno izvedbo. Po končanju 

programa je ob opori in pomoči pripravila ostale vrste kave. Pri izvedbi naloge je napredovala 

eno stopnjo, potrebuje omejeno pomoč. 

Tina je pred urjenjem zelo redko uporabljala avtomat za točenje piva. Pokazala je navdušenje 

pri vaji, delala je potrpežljivo in natančno. Usmerjali smo jo z besedami in demonstracijo. Po 

izvedenem programu je pri nalogi veliko bolj samostojna. Občasno še potrebuje pomoč pri 
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izbiri kozarca ali obračanju kozarca med nalivanjem, da doda ustrezno količino pene. Pri 

izvedbi naloge je napredovala dve stopnji. 

Tina ne piše samostojno, a kaže interes za pisanje (po sledi), prepisuje preproste besede. 

Pokazala je velik interes za urjenje zapisa na tablo. Kljub temu da je naloga zahtevna, je ostala 

motivirana vse tri mesece. Med celotnim procesom je potrebovala oporo v smislu zapisa črk s 

pikami, ki jih je sama povezala v črke. Izvajanje te naloge je od Tine zahtevalo veliko časa, 

truda in potrpežljivosti. Ko je končala z izvedbo, je vedno pokazala veliko ponosa. Pri izvedbi 

naloge je napredovala dve stopnji, saj še potrebuje omejeno podporo. 

Smernice za delo v prihodnje 

Čeprav ne govori, je zelo pomembno, da ji omogočimo izražanje mnenja in samostojnost pri 

izbiri nalog. Za take naloge je bolj motivirana in pri njih dlje časa vztraja. Nalog, ki ji niso v 

interesu, ne izvede oziroma ob njih pokaže neželeno vedenje. Ob ustreznem izboru nalog se 

usmeri v njihovo dokončanje. Pri izvajanju nalog kaže dobro finomotorično spretnost, zato 

priporočamo urjenje pri opravilih, ki zahtevajo več natančnosti. 

Možni novi cilji: urediti otroški kotiček, pripraviti čaj, pripraviti pogrinjke, zložiti krpe, urediti 

mize. 

 

Tabela 12: Tabela s cilji, smernicami in ocenami (Ula) 

ULA 

ŽELIM SE NAUČITI 

(NAČRTOVANI CILJI) 

 

KAKO MI LAHKO POMAGAŠ 

(SMERNICE ZA VODENJE) 
Z
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T
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A
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Preveriti, kdaj (ob kateri 

uri) končam z delom. 

 

Opozori me, da večkrat pogledam na uro in 

jo primerjam z narisano uro časa odhoda. 

 

2 2 0 

Natočiti pivo v kozarec. Ko kdo naroči pivo, mi daj kozarec ustrezne 

velikosti in bom nalila pivo. Včasih 

potrebujem vodenje – kako držati kozarec, 

kdaj končati s točenjem. 

2 4 2 

Spomniti se na vse 

pomembne stvari, ki jih 

moram narediti ob koncu 

izmene. 

Pokaži mi list, ki me opominja, kaj naj 

storim na koncu izmene. 

1 4 3 
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Poročilo o izvajanju in napredku 

Ula je zelo prilagodljiva, običajno sledi drugim in redkeje sprejema lastne odločitve. Pri izboru 

nalog ni pokazala posebnega interesa za izbiro. Timsko smo izbrali naloge, za katere smo 

menili, da jo bodo motivirale na poti k samostojnosti. 

Želeli smo, da bi sama znala preveriti, ob kateri uri konča z delom. Sicer ustno pove uro konca 

izmene, a se ne znajde pri branju fizične ure. Ponudili smo ji oporo (Priloga 2), jo usmerjali h 

gledanju na uro, a kljub temu tudi po končanem usposabljanju ni bila samostojnejša. Še vedno 

potrebuje obsežno pomoč. 

Pred začetkom usposabljanja je le redko sama natočila pivo v kozarec. Za nalogo je pokazala 

zanimanje, saj je drugačna od tistih, ki jih izvaja običajno. Na začetku urjenja je bilo njeno delo 

površno. Kljub kratkotrajnosti izvedbe naloge smo opazili manjšo koncentracijo in popuščanje 

pozornosti (opazovala je okolico, govorila o nepovezanih stvareh idr.). Po končanem 

usposabljanju še potrebuje vodenje in usmerjanje pri drži kozarca, a je izvedba boljša, dela bolj 

samostojno. Pri izvedbi naloge je napredovala dve stopnji, potrebuje občasno pomoč. 

Ker Ula pogosto sledi ostalim, se nam je zdelo pomembno, da se na koncu izmene sama spomni 

vseh svojih odgovornosti. Ponudili smo ji oporo, ki slikovno ponazarja, kaj vse mora storiti na 

koncu izmene (Priloga 1). V začetnih tednih urjenja je ob opori povedala, da je treba poklicati 

prevoz in vzeti napitnino, šele ob dodatnih vprašanjih je izpostavila seštevanje in vpisovanje 

ur. Po končanju programa je naštela vse dolžnosti, še vedno pa občasno potrebuje oporo ali vsaj 

podvprašanja. Pri izvedbi naloge je napredovala tri stopnje, potreba po pomoči je le občasna. 

Smernice za delo v prihodnje 

Za Ulo v nadalje priporočamo izbiro enostavnih nalog. Te naj omogočajo, da jih dokonča v 

kratkem času. Ula pogosto preusmeri pozornost na druge naloge ali okolico, če naloga traja dlje 

ali če se ji izvajanje zdi monotono. Ko dela v paru (med delom se lahko pogovarja), to zviša 

čas njene usmerjenosti na izvajanje naloge. Priporočamo nadaljnje spodbujanje razumevanja 

osnovnih časovnih predstav (npr. kaj delamo ob kateri uri ali v določenem delu dneva). 

Možni novi cilji: menjati prte, zloščiti pribor, ožeti limone, s kavo polniti kavni mlinček. 
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9.2.1 SHEMATSKI PRIKAZI NAPREDKOV SODELUJOČIH 

 

Shematski prikaz Aninega napredka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Shematski prikaz napredka (Ana) 

  

CILJI KAJ ŽE ZNAM? SMERNICE 

Spomniti se, da je 

treba ob koncu 

izmene sešteti in v 

tabelo vpisati 

število delovnih 

ur. 

Dogovoriti se za 

prevoz (poklicati 

taksi). 

Urediti otroški 

kotiček. 

Brez opore se 

večinoma sama 

spomnim na vpis ur. 

Le še včasih pozabim. 

Število ur (ob 

spremljanju 

odgovornega) napišem 

sama. 

Znam se sama 

dogovoriti za prevoz. 

Bolje mi je, če nekdo 

spremlja moj pogovor 

in mi po potrebi malo 

pomaga. 

Sama se spomnim in 

uredim otroški 

kotiček. 

 Želim biti kar se 

da samostojna. 

 Sama lahko 

izberem 

prihodnje naloge. 

 Želim si več 

odgovornosti. 

 Lahko se učim 

več nalog hkrati. 

 Rada se učim 

zahtevnejših 

opravil. 

 Možni novi cilji: 

o očistiti 

sanitarije, 

o ustrezno 

ločiti 

odpadke, 

o pripraviti 

smetano 

za 

sladice. 

USPOSABLJANJE EVALVACIJA 
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Shematski prikaz Binetovega napredka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Shematski prikaz napredka (Bine) 

 

  

CILJI KAJ ŽE ZNAM? SMERNICE 

Spomniti se, da je 

treba ob koncu 

izmene sešteti in v 

tabelo vpisati 

število delovnih 

ur. 

Pravilno ločevati 

vse odpadke. 

Postreči sladoled: 

 izbrati okus, 

 dozirati 

ustrezno 

količino, 

 primerno 

postreči. 

Brez opore se 

samostojno spomnim 

na vpis ur. Število ur 

(ob spremljanju 

odgovornega) vpišem 

sam. 

Ob opori ustrezno 

ločim odpadke. Še 

potrebujem občasno 

pomoč in spremljanje. 

Pri izvedbi naloge še 

potrebujem vodenje. 

Včasih ne izberem 

ustreznega okusa ali 

pozabim na sestavine 

pogrinjka. 

 Želim biti kar se 

da samostojen. 

 Sam lahko 

izberem prihodnje 

naloge. 

 Znajdem se 

predvsem pri 

enostavnih 

nalogah. 

 Zahtevnejše 

naloge usvajam po 

korakih. 

 Možni novi cilji: 

o urediti 

otroški 

kotiček, 

o pripraviti 

čaj, 

o pripraviti 

smetano za 

sladice, 

o odpreti 

buteljko z 

električnim 

odpiračem. 

USPOSABLJANJE EVALVACIJA 
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Shematski prikaz Bojanovega napredka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Shematski prikaz napredka (Bojan) 

 

  

CILJI KAJ ŽE ZNAM? SMERNICE 

Spomniti se, da je 

treba ob koncu 

izmene sešteti in v 

tabelo vpisati 

število delovnih 

ur. 

Pravilno ločevati 

vse odpadke. 

Napisati ponudbo 

na tablo. 

Ob opori prikličem, da 

je treba vpisati ure. 

Število ur znam vpisati 

sam (ob spremljanju 

odgovornega). 

Ob opori ustrezno 

ločim odpadke. Še 

potrebujem občasno 

pomoč in spremljanje. 

S pomočjo opore 

(besedilo napisano z 

velikimi tiskanimi 

črkami) samostojno 

napišem tablo. Le 

občasno naredim 

napako. 

 Želim biti kar se 

da samostojen. 

 Sam lahko izberem 

prihodnje naloge. 

 Želim si več 

odgovornosti. 

 Rad bi izvajal več 

novih nalog. 

 Vztrajam tudi pri 

zahtevnejših 

nalogah, ki so 

sestavljene iz več 

korakov. 

 Možni novi cilji: 

o urediti 

otroški 

kotiček, 

o dogovoriti 

se za 

prevoz, 

o urediti in 

pripraviti 

mize, 

o postreči 

sladoled. 

USPOSABLJANJE EVALVACIJA 
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Shematski prikaz Darkovega napredka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Shematski prikaz napredka (Darko) 

 

  

CILJI KAJ ŽE ZNAM? SMERNICE 

Spomniti se, da je 

treba ob koncu 

izmene sešteti in v 

tabelo vpisati 

število delovnih 

ur. 

Spomniti se, da je 

treba ob koncu 

izmene poklicati 

taksi. 

 

Odpreti buteljko z 

električnim 

odpiračem. 

Na vpis ur se spomnim 

ob opori in 

usmerjanju.  

Ob slikovni opori se 

spomnim, da je treba 

poklicati prevoz. 

Sodelujem pri 

odpiranju buteljke, a 

še potrebujem besedne 

usmeritve in včasih 

tudi fizično vodenje. 

 Potrebujem 

spodbude in 

motiviranje, da 

postanem 

samostojnejši. 

 Potrebujem 

usmeritve in 

pomoč pri 

smiselnemu izboru 

prihodnjih nalog. 

 Znajdem se 

predvsem pri 

enostavnih 

nalogah, ki 

zajemajo le en 

korak. 

 Možni novi cilji: 

o menjati prt, 

o zloščiti 

pribor, 

o ožeti 

limone, 

o polniti 

kavni 

mlinček s 

kavo. 

USPOSABLJANJE EVALVACIJA 
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Shematski prikaz Juretovega napredka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Shematski prikaz napredka (Jure)  

CILJI KAJ ŽE ZNAM? SMERNICE 

Preveriti, kdaj (ob 

kateri uri) končam 

z delom. 

Spomniti se, da je 

treba ob koncu 

izmene sešteti in v 

tabelo vpisati 

število delovnih 

ur. 

Zamenjati sod s 

pivom: 

 odnesti prazen 

sod, 

 prinesti poln 

sod, 

 zamenjati sod 

v hladilniku. 

Ob opori in besednem 

vodenju pravilno 

prepoznam čas 

odhoda.  

Večinoma se sam 

spomnim, da je treba 

sešteti in vpisati 

število ur. Vpišem jih 

lahko tudi sam, če me 

nekdo spremlja. 

Sam odnesem prazen 

sod in prinesem 

polnega. Vodenje 

potrebujem le pri 

menjavi cevi. 

 Želim biti kar se 

da samostojen. 

 Sam lahko 

izberem prihodnje 

naloge. 

 Želim si več 

odgovornosti. 

 Dobro 

komuniciram z 

gosti. 

 Znajdem se pri 

nalogah, ki 

zahtevajo fizično 

moč. 

 Zahtevnejše 

naloge usvajam po 

korakih. 

 Možni novi cilji: 

o prinesti 

pripomočk

e, sestavine 

ali pijače iz 

skladišča, 

o postaviti 

mize in 

stole na 

vrtu, 

o odnesti 

vreče z 

odpadki, 

o sprejeti 

goste. 

USPOSABLJANJE EVALVACIJA 
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Shematski prikaz Janovega napredka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Shematski prikaz napredka (Jan) 

  

CILJI KAJ ŽE ZNAM? SMERNICE 

Spomniti se, da je 

treba ob koncu 

izmene sešteti in v 

tabelo vpisati 

število delovnih 

ur. 

Prinesti ustrezno 

število pijač in 

napolniti 

hladilnike. 

 

Samostojno 

pripraviti mešano 

solato. 

Brez opore se 

samostojno spomnim 

na vpis ur. Ure 

zmorem vpisati sam 

(ob spremljanju 

odgovornega). 

Ob spremljanju 

samostojno prinesem 

ustrezno število pijač, 

s katerimi napolnim 

hladilnik. Le občasno 

pijače narobe 

preštejem ali prinesem 

napačno vrsto pijače. 

Solato pripravim 

popolnoma 

samostojno. 

 Želim biti kar se 

da samostojen. 

 Sam lahko 

izberem prihodnje 

naloge. 

 Želim si več 

odgovornosti. 

 Znajdem se tudi 

pri 

kompleksnejših 

nalogah. V pomoč 

mi je, če so 

členjene na 

korake. 

 Možni novi cilji: 

o pripraviti 

raznolike 

solate, 

o urediti 

mize  

o pripraviti 

smetano za 

kavo in 

sladice, 

o na tablo 

napisati 

dnevno 

ponudbo. 

USPOSABLJANJE EVALVACIJA 
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Shematski prikaz Matejevega napredka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Shematski prikaz napredka (Matej) 

  

CILJI KAJ ŽE ZNAM? SMERNICE 

Natočiti pivo v 

kozarec. 

 

Pripraviti pribor za 

sladice. 

Pripraviti zdrobljen 

led. 

Ob spremljanju in 

pomoči pri izbiri 

kozarca sam natočim 

pivo.  

Ob spremljanju 

odgovornega sam 

pripravim pribor. 

Led ustrezno 

pripravim. Potrebujem 

le še občasno pomoč 

pri sledenju korakom 

priprave. 

 Želim biti kar se da 

samostojen. 

 Sam lahko izberem 

prihodnje naloge. 

 Želim si izvajati 

več raznolikih 

nalog. 

 Najbolj me 

motivirajo naloge, 

ki jih opravim v 

enem koraku.  

 Zahtevnejše naloge 

usvajam po 

korakih. 

 Možni novi cilji: 

o urediti 

otroški 

kotiček, 

o pripraviti 

čaj, 

o pripraviti 

smetano za 

sladice, 

o odpreti 

buteljke z 

električnim 

odpiračem. 

USPOSABLJANJE EVALVACIJA 
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Shematski prikaz Pavlovega napredka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Shematski prikaz napredka (Pavel) 

  

CILJI KAJ ŽE ZNAM? SMERNICE 

Dogovoriti se za 

prevoz (poklicati 

taksi). 

Skrbeti za 

izvajanje delovnih 

nalog na vrtu. 

Urediti otroški 

kotiček. 

Samostojno znam 

poklicati prevoz. Bolje 

se počutim, če je med 

klicem nekdo ob meni.  

Samostojno skrbim za 

izvajanje različnih 

delovnih nalog na vrtu. 

Samostojno uredim 

otroški kotiček, vendar 

mi ta zadolžitev ni 

najbolj všeč. 

 Želim biti kar se da 

samostojen. 

 Sam lahko izberem 

prihodnje naloge. 

 Želim si čim več 

odgovornosti. 

 Znajdem se pri 

izvajanju 

kompleksnejših 

nalog. 

 Možni novi cilji: 

o pripraviti 

kis in olje 

(čiščenje, 

dolivanje), 

o skrbeti za 

vpisovanje 

delovnih ur, 

o čistiti 

sanitarije, 

o prinesti 

pripomočke, 

sestavine ali 

pijače iz 

skladišča. 

USPOSABLJANJE 
EVALVACIJA 
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Shematski prikaz Tininega napredka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Shematski prikaz napredka (Tina) 

  

CILJI KAJ ŽE ZNAM? SMERNICE 

Pripraviti različne 

vrste kave. 

Natočiti pivo v 

kozarec. 

 

Napisati ponudbo 

na tablo. 

Ob slikovni opori in 

besednem vodenju 

pripravim različne 

vrste kave.  

Ob spremljanju in 

pomoči pri izbiri 

kozarca sama natočim 

pivo.  

S sledenjem pikam 

napišem ponudbo na 

tablo. Za izvajanje 

naloge sem zelo 

motivirana. 

 Želim biti kar se da 

samostojna. 

 Sama pokažem 

interes za izvedbo 

nalog. Če so moja 

pričakovanja 

upoštevana, sem 

zelo delavna in 

skrbna. 

 Znajdem se pri 

nalogah, ki 

zahtevajo veliko 

natančnosti.  

 Možni novi cilji: 

o urediti 

otroški 

kotiček, 

o pripraviti 

čaj, 

o pripraviti 

pogrinjke, 

o zložiti krpe, 

o urediti 

mize. 

USPOSABLJANJE EVALVACIJA 
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Shematski prikaz Ulinega napredka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Shematski prikaz napredka (Ula) 

  

CILJI KAJ ŽE ZNAM? SMERNICE 

Preveriti, kdaj (ob 

kateri uri) končam 

z delom. 

 

Natočiti pivo v 

kozarec. 

 

Spomniti se na vse 

pomembne stvari, 

ki jih moram 

narediti ob koncu 

izmene. 

Pri preverjanju časa še 

potrebujem slikovno in 

besedno podporo.  

S pomočjo natočim 

pivo. Potrebujem 

usmeritve pri izbiri 

kozarca in drži le-tega 

med točenjem. 

Ob opori ali ob 

zastavljenih vprašanjih 

prikličem, kaj vse 

moram storiti na 

koncu izmene. 

 Potrebujem 

spodbude in 

motiviranje, da 

postanem 

samostojnejša. 

 Potrebujem 

usmeritve in 

pomoč pri 

smiselnemu 

izboru prihodnjih 

nalog. 

 Znajdem se 

predvsem pri 

enostavnih 

nalogah, ki 

zajemajo le en 

korak. 

 Možni novi cilji: 

o menjati 

prte, 

o zloščiti 

pribor, 

o ožeti 

limone, 

o polniti 

kavni 

mlinček s 

kavo. 

USPOSABLJANJE EVALVACIJA 
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SKLEP 
 

Smiselno delo je eden izmed pomembnejših gradnikov življenja v obdobju odraslosti. Delovnih 

izkušenj si želijo tudi osebe z izrazitejšimi oblikami motenj v duševnem razvoju, za 

pridobivanje le-teh pa običajno potrebujejo dodatno podporo. Ni dovolj le umestitev v eno 

izmed oblik dela, ampak je treba posebno skrb posvetiti tudi njihovi motivaciji, omogočanju 

priložnosti in iskanju načinov za učenje, spodbujanju samostojnosti in samoodločanja. Posebne 

strategije usposabljanja ter na osebo usmerjeno načrtovanje in izvajanje sta osnova za 

spodbujanje njihove integracije v sfero dela, ki v veliki meri pogojuje njihovo dojemanje 

kakovosti dela in življenja nasploh. 

V magistrskem delu smo v petih korakih pripravili, izvedli in evalvirali individualno zasnovan 

program, s katerim smo spodbujali samostojnost oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki delajo 

pod posebnimi pogoji. Rezultati so pokazali, da so vključeni pripravljeni sodelovati in lahko ob 

ustreznih strategijah poučevanja, ponujenih oporah in primernem motiviranju razvijajo 

samostojnost izvedbe delovnih nalog. Tak način dela spodbuja njihovo zadovoljstvo, z njim pa 

lahko doprinesejo tudi k uspešnejšemu delovanju organizacije. 

Kljub rezultatom, ki kažejo višjo raven samostojnosti vključenih, je treba omeniti, da smo med 

izvajanjem programa in pri interpretaciji rezultatov naleteli na določene omejitve, ki pa lahko 

predstavljajo izhodiščno točko nadaljnjim raziskavam. Ker je usposabljanje potekalo 

neposredno na delovnem mestu, so nanj vplivali zunanji dejavniki. Zaradi istega razloga so 

sodelujoči med usposabljanjem poleg izbranih nalog opravljali še druge vsakodnevne delovne 

zadolžitve. V izogib tem dejavnikom bi lahko del programa izvedli v bolj nadzorovanem okolju, 

z osredotočanjem zgolj na izbrane naloge. Po drugi strani pa prav ti dejavniki sooblikujejo 

izbrano delovno mesto.  

Pred izvedbo programa je nujno določiti cilj, ki odreja način in mesto usposabljanja. V primeru, 

da je cilj zgolj spodbujanje samostojnosti izvedbe nalog, je premik v drugo okolje priporočljiv. 

Če pa želimo navajati sodelujoče na delo v izbranem okolju oziroma omogočiti realno izkušnjo, 

del katere so zunanji dejavniki, je izvedba neposredno na delovnem mestu smiselna. Na ta način 

smo vzporedno uresničevali še druge vidike, npr. socialno vključenost, pridobivanje delovnih 

izkušenj, komunikacijske spretnosti, sodelovanje idr.  

Zaradi individualiziranega izbora nalog številčne ocene znotraj skupine vključenih niso 

primerljive. Če bi želeli bolj kvantitativno raziskavo, bi morali vsi sodelujoči uriti iste naloge, 

pri katerih bi začeli na enaki stopnji. Ne le da je takih nalog malo, s tem bi tudi omejili izhajanje 

iz sodelujočih. So pa nekateri sodelujoči v procesu kreiranja svojih ciljev izbrali enake naloge. 

Občasno so se pri njih hkratno usposabljali in pokazali sodelovalno naravnanost, si pomagali 

in na nek način celo tekmovali, kar nakazuje, da bi tudi z usposabljanjem pri enakih nalogah 

lahko uspešno krepili samostojnost vključenih. S tem bi sicer omejili upoštevanje interesov 

vključenih, bi pa omogočili manj kompleksno načrtovanje in evalvacijo.  

Pomembno je poudariti tudi, da rezultatov ne moremo posplošiti na celotno populacijo oseb z 

motnjami v duševnem razvoju, ki delajo pod posebnimi pogoji, saj je vzorec za to premajhen. 
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Za nadaljnje raziskovanje tega področja priporočamo stalno in premišljeno spremljanje in 

usposabljanje posameznikov od začetka vstopa v obliko dela (ali že pri tranziciji) in 

longitudinalne študije večjih vzorcev. 

Ob realizaciji zastavljenih ciljev nismo le zaokrožili raziskave, ampak smo pripravili nove 

materiale, predloge in usmeritve za delo v prihodnje. Uporabnost izdelane lestvice presega naše 

raziskovalno delo. Možno jo je uporabiti kot orientacijski merski instrument za vse vključene 

na izbranem delovnem mestu. Služi lahko kot shema za ocenjevanje stopnje samostojnosti, kot 

pripomoček za spremljanje in evidentiranje individualnih napredkov, lahko se jo uporabi tudi 

kot pripomoček za primerjavo med posamezniki. Oblikovana zgradba ocenjevalne lestvice in 

osebnih načrtov se lahko prilagaja potrebam organizacij, ki bi jih uporabile.  

Program usposabljanja na delovnem mestu lahko kot osnovo uporabijo druge organizacije pri 

razvoju novih zaposlitvenih ali prostočasnih programov, poklicnih kvalifikacij ali certifikatnih 

sistemov (postopki pridobitve določene poklicne kvalifikacije). Posledično lahko spodbudi 

vzpostavitev delovnih mest za do sedaj težje zaposljive osebe. Materiali so lahko v pomoč tudi 

potencialnim delodajalcem, saj bi skoznje lahko spoznali sposobnosti in prednosti oseb z MDR, 

jih bolje razumeli in premagali morebitni strah pred vključevanjem. Osebni načrti lahko 

postanejo del osebne mape oziroma mape dosežkov, lahko so del individualiziranega programa, 

drugih načrtov idr.  

Vsi dokumenti so lahko uporabni širše, ne le na področju dela in zaposlitve, ampak na vseh 

področjih življenja. Poleg samostojnosti program spodbuja tudi mnoge druge spretnosti in 

veščine (npr. izražanje predlogov in interesov, (samo)ocenjevanje, načrtovanje, sodelovanje, 

uporabo opor, komunikacijo, sprejemanje odgovornosti idr.), ki so uporabne pri morebitnih 

drugih oblikah dela, bistvenega pomena pa so tudi za inkluzivno participacijo v družbeno 

sredino. 
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PRILOGI 
Priloga 1: Kaj moram storiti, preden grem domov? 

DOPOLDAN 

 

 

 

 

POPOLDAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

OB PRAVI URI SE 

PREOBLEČEM. 

V TABELO VPIŠEM (ALI 

PROSIM KOGA DRUGEGA), 

KOLIKO UR SEM BIL/-A V 

SLUŽBI. 

VZAMEM NAGRADO. DOGOVORIM SE ZA 

PREVOZ. 



 
 

Priloga 2: Ura 

DOPOLDAN 

 
 

 

ZAČETEK DELA 

 

KO PRIDEM NA DELOVNO MESTO, SE 

PREOBLEČEM, POPIJEM KAVO IN 

ZAČNEM Z DELOM. 

 

 

PRIPRAVA NA ODHOD 

 

PREOBLEČEM SE IN POSKRBIM, DA SE 

VPIŠEJO MOJE URE. 

VZAMEM NAGRADO, POKLIČEM 

PREVOZ ALI PROSIM NEKOGA, DA TO 

UREDI. 

 

 

 

ODHOD 

 

POSLOVIM SE OD SODELAVCEV IN 

GREM SAM ALI S SPREMSTVOM DO 

MESTA PREVOZA. 

 



 
 

POPOLDAN 

  
 

ZAČETEK DELA 

 

KO PRIDEM NA DELOVNO MESTO, SE 

PREOBLEČEM, POPIJEM KAVO IN 

ZAČNEM Z DELOM.  

 

 

PRIPRAVA NA ODHOD 

 

PREOBLEČEM SE IN POSKRBIM, DA SE 

VPIŠEJO MOJE URE. 

VZAMEM NAGRADO, POKLIČEM 

PREVOZ ALI PROSIM NEKOGA, DA TO 

UREDI. 

 

 

 

 

ODHOD 

 

POSLOVIM SE OD SODELAVCEV IN 

GREM SAM/-A ALI S SPREMSTVOM DO 

MESTA PREVOZA. 

 

 


