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POVZETEK
Motnje v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR) so nevrološko pogojena razvojna
motnja, ki nastane pred posameznikovim 18. letom starosti. Osebe z zmerno, težjo in
težko MDR (v nadaljevanju ZTTMDR) so običajno usmerjene v posebni program
vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju PP VIZ). Zaradi svojih primanjkljajev nikoli ne
postanejo popolnoma samostojne, zato vse življenje potrebujejo skrb, usmerjanje in
nadzor drugih oseb. Prav zaradi tega se pogosto pojavi vprašanje, kam po končanem
šolanju. Ker je prehod v svet odraslosti tako za starše kot tudi njihove otroke z MDR
kompleksen in dolgotrajen proces, pošolsko obdobje pa malo raziskano, se v
empiričnem delu osredotočamo prav na to področje.
V magistrskem delu smo predstavili značilnosti odraslih oseb z MDR, zakonodajo, ki
se jih dotika, ter možnosti bivanja, ki so jim na voljo. Predstavili smo tudi možnosti
varstva, dela in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki so namenjeni odraslim osebam z
MDR, ter možnosti za vseživljenjsko učenje in načine, ki jih lahko strokovni delavci
uporabijo pri informiranju staršev o možnostih, ki jih imajo njihovi otroci v nadaljnjem
življenju.
Raziskovali smo informiranost staršev oseb z ZTTMDR o možnostih nadaljnjega
šolanja, zaposlovanja in življenja nasploh po zaključku osnovnošolskega
izobraževanja. Raziskali smo, ali prihaja do razlik med informacijami, ki jih starši
prejmejo, ter informacijami, ki jim jih strokovni delavci posredujejo. Zanimalo nas je
tudi, na kakšen način starši najlaže sprejemajo omenjene informacije ter katerih
informacij si želijo v večjem številu.
V raziskavo je bilo vključenih 70 staršev omenjenih oseb ter 53 strokovnih delavcev, ki
sodelujejo pri informiranju staršev iz vse Slovenije. Rezultati raziskave so pokazali, da
je velik del staršev na šoli, ki jo obiskuje njihov otrok, dobilo vsaj osnovne ali vse
informacije, ki jih potrebujejo za lažji prehod v obdobje odraslosti. Ko starši potrebujejo
dodatne informacije, se običajno obrnejo na svetovalne delavce ali ostale starše,
pogosto pa si poiščejo pomoč tudi pri zunanjih institucijah in raznih društvih.
Sprejemanje omenjenih informacij poteka na roditeljskih sestankih in govorilnih urah,
blizu so jim tudi skupine za samopomoč. Strokovni delavci se pri informiranju običajno
držijo že ustaljenih načinov sodelovanja s starši in jih najpogosteje informirajo preko
roditeljskih sestankov ter individualnih govorilnih ur. Večina staršev ima še vedno več
nerazrešenih vprašanj glede bodočnosti njihovega otroka z MDR, le-ta pa se
največkrat nanašajo na področje bivanja in zaposlitve njihovega sina oziroma hčere ali
pa na skrb za njihovega otroka v primeru njihove bolezni ali smrti. Šole, vključene v
raziskavo, so starše informirale v različnem obsegu, kar nakazuje na pomembne
razlike med informiranostjo staršev. Ugotovili smo, da se na šolah, kjer so starši
informirani v večji meri, poleg standardnih oblik informiranja (roditeljski sestanki in
individualne govorilne ure) starši pogosto udeležujejo tudi skupin za samopomoč.
Rezultati raziskave so pokazali tudi, da starši večino informacij glede prihodnosti
njihovega sina oziroma hčere ne prejmejo na šoli, ki jo le-ta obiskuje, ampak izven
šole, najpogosteje pri društvih. Prav tako je več kot polovica sodelujočih staršev že
vključena v načrtovanje prihodnosti njihovega sina oziroma hčere z MDR.
Ključne besede: motnje v duševnem razvoju, odraslost, zaključek šolanja, nadaljnje
življenje, informiranost staršev

ABSTRACT
Intellectual disability (hereinafter referred to as MDR) is a neurologically conditioned
developmental disorder that occurs before an individual is 18 years old. Persons with
moderate, more severe and severe MDR (referred to as ZTTMDR) are usually directed
to a specific educational programme (referred to as PP VIZ). Because of their deficits,
they never become completely self-sufficient, so they need the care, guidance and
control of others throughout their lives. This is why the question where after the
graduation often arises. Since the transition to adulthood for both parents and their
children with MDR is a complex and time-consuming process, and the post-school
period is poorly researched, the empirical work focuses on this area.
In the master's thesis, we presented the characteristics of adults with MDR, the
legislation that touches them, and the housing options, available to them. We also
presented special-purpose care, work and employment opportunities for adults with
MDR, as well as lifelong learning opportunities and ways that experts can use to inform
parents about the opportunities their children have in their further lives.
We investigated the level of parents of persons with ZTTMDR being informed about
the possibilities of further education, employment and life in general after completing
primary education. We investigated whether there is a difference between the
information that parents receive and the information provided by experts. We were also
interested in how parents accept the information mentioned above the easiest way and
what information they would like to receive in greater numbers.
The survey included 70 parents of these persons and 53 experts involved in informing
parents from all over Slovenia. The results of the study showed that a large number of
parents at the school their child attended got at least the basic or all information they
needed to facilitate the child's transition into adulthood. When parents need additional
information, they usually turn to counselors or other parents, and often seek help from
outside institutions and various associations/societies. This information is received at
parental meetings and speaking hours and parents tend to visit self-help groups. The
experts usually follow already established ways of working with parents and most often
inform them through parental meetings and individual speaking hours. Most parents
still have more unresolved issues regarding the future of their child with MDR, which
most often relate to their son or daughter's area of residence and employment, or their
child's care in case of the parents' illness or death. The schools, which were surveyed,
informed parents to different degrees which suggests significant differences in parents'
being informed. We found out that at schools where parents are more informed, in
addition to the standard forms of getting information (parental meetings and individual
speaking hours), parents often attend self-help groups. The results of the survey also
showed that parents do not receive most of the information about their son's or
daughter's future at the school he or she attends, but outside the school, most often at
associations/societies. Furthermore, more than half of the participating parents are
already involved in the planning of their MDR son or daughter' further life.
Keywords: intellectual disability, adulthood, school leaving, further life, parents' being
informed
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1. UVOD
»Vsi smo kdaj pa kdaj v dvomih. Povsem človeško je, da se včasih čudimo, zakaj
neki smo se znašli v določeni situaciji in zakaj nam življenje neprestano postavlja
nekakšne ovire na pot.« (Scott Jurek v knjigi Jej in teci)
V življenju se srečujemo z mnogimi ovirami, za starše oseb z MDR pa so te del
vsakodnevnega življenja. Avtorici E. Novljan in D. Jelenc (2002) navajata, da se starši
ter tudi njihovi otroci z največ ovirami srečujejo prav med prehodom iz vzgojnoizobraževalnega procesa v svet odraslih, torej po zaključku šolanja. Takrat pa se pri
starših pogosto pojavi tudi vprašanje, kam po končanem šolanju.
Vsak otrok v času odraščanja razmišlja o tem, kako bo, ko bo zapustil dom in si ustvaril
svojo družino. Tako kot večina, si tudi osebe z MDR želijo biti čim bolj samostojne in
živeti neodvisno od svojih staršev. Kljub temu da te osebe nikoli v življenju ne bodo
povsem samostojne in bodo vse življenje potrebovale pomoč ostalih, pa imajo vseeno
pravico, da dom, v katerem so se rodili, zapustijo kot ostali ljudje brez motenj ter živijo
karseda normalno življenje. (Vzpostavitev bivalnih enot za odrasle osebe z motnjami
v duševnem razvoju na območju koroške regije, 2017)
V zadnjih desetletjih so se na področju bivanja odraslih oseb z MDR odvijale številne
spremembe, ki vplivajo na kakovost življenja oseb z MDR. Te spremembe so privedle
do prehoda iz segregacijskih oblik oskrbe za odrasle oseb z MDR na osebno usmerjen
pristop s poudarkom na vključevanju oseb z MDR v skupnost, ta premik pa ima
pomembno vlogo pri izboljšanju kakovosti življenja odraslih oseb z MDR, saj jim
omogoča večjo izbiro in nadzor nad svojim življenjem. (Baumbusch idr., 2017)
Kljub številnim spremembam zakonodaje s socialnega, zaposlitvenega in bivanjskega
področja ter izboljšanju razmer za odrasle osebe z MDR so starši teh oseb še vedno
pogosto v stiski, ko njihov otrok zaključi osnovnošolsko izobraževanje in se morajo
odločiti o njegovem nadaljnjem življenju. Glede na lastne izkušnje, imajo starši premalo
informacij o možnostih, ki pridejo v poštev za njihovega otroka, prav tako je do teh
informacij težko priti. Ker gre za neprijetno opravilo, z njim pogosto čim dlje odlašajo
in se o tem ne želijo ali težko pogovarjajo, saj ob tem doživljajo občutke sramu, strahu
in negotovosti. Zaradi prepričanja, da je za njihovega otroka najbolje, da zanj skrbijo
sami, pogosto težko sprejmejo informacije o drugih oblikah bivanja, ki jih imajo na voljo.
Prav tako se na poti načrtovanja vedno znova srečujejo z vprašanji, na katera ne vedo
odgovora. To privede do stiske, ki jo številni starši občutijo ob načrtovanju bodočnosti
za njihovega odraslega otroka z MDR v stiski.
Ker je iz obdobja po zaključku osnovnošolskega izobraževanja zelo malo raziskav,
hkrati pa je to težava, s katero se srečujejo mnogi starši, smo se v magistrskem delu
odločili za raziskovanje prav tega. Z rezultati raziskave želimo pomagati tako staršem
kot strokovnim delavcem ter prispevati k iskanju učinkovitih poti za informiranje staršev
o možnostih za prihodnost njihovih mladostnikov ter se pri tem v večji meri približati
staršem in njihovim potrebam.
V teoretičnem delu najprej opredelimo značilnosti oseb z MDR na splošno in nato še
posamezne osebe z zmerno, težjo in težko MDR ter na kratko opišemo njihovo
osnovnošolsko izobraževanje. V nadaljevanju opišemo značilnosti odraslih oseb z
MDR ter zakonodajo, ki se jih dotika. Opredelimo tudi možnosti bivanja za odrasle
osebe z MDR, možnosti za delo in zaposlitev ter vseživljenjsko učenje odraslih oseb z
MDR. Na koncu predstavimo še oblike sodelovanja med šolo in starši, ki so primerne
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za informiranje staršev o možnostih, ki jih imajo njihovi mladostniki z MDR v nadaljnjem
življenju.
V empiričnem delu najprej predstavimo raziskovalni problem, cilje in namene
raziskave, raziskovalna vprašanja ter metodologijo.
V raziskavi je sodelovalo 70 staršev oseb z ZTTMDR, ki obiskujejo 5. ali 6. stopnjo
PPVIZ, ter 53 strokovnih delavcev, ki sodelujejo pri informiranju staršev. Tako starši
kot strokovni delavci prihajajo iz šol iz vse Slovenije. Preko dveh anketnih vprašalnikov,
sestavljenih za namene te raziskave, so poročali o informiranju staršev o možnostih,
ki jih imajo odrasle osebe z MDR v svoji bodočnosti, na njihovi šoli.
Podatke, pridobljene v sklopu raziskave, smo obdelali s programom SPSS in jih
predstavili v poglavju Rezultati in interpretacija, strnjene končne ugotovitve pa v
zaključku magistrskega dela.
V prilogah je predstavljena tudi zgibanka z osnovnimi informacijami o možnostih, ki jih
imajo odrasle osebe z MDR po zaključku osnovnošolskega izobraževanja, le-te pa
lahko koristijo tako staršem kot strokovnim delavcem, ki starše o tem informirajo.
Želimo si, da bi s pričujočim magistrskim delom prispevali k iskanju učinkovitih poti za
informiranje staršev o možnostih za prihodnost njihovih mladostnikov. Podatki, zbrani
v magistrskem delu, lahko koristijo staršem, ki so še na poti načrtovanja bodočnosti
njihovih otrok z MDR, strokovnim delavcem, ki omenjene starše informirajo, saj jim leta lahko služi kot priročnik, kjer imajo zapisane informacije, ki jih morajo predstaviti
staršem, ter tudi načine sodelovanja, ki jih lahko uporabijo pri tem, ter tudi osebam z
MDR samim, saj gre tudi za njihovo bodočnost.
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA
2.1.

OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (v nadaljevanju
AAIDD) je najstarejša in največja interdisciplinarna organizacija strokovnjakov, ki se
ukvarjajo z intelektualnimi in razvojnimi težavami. Motnje v duševnem razvoju (v
nadaljevanju MDR) opredeljujejo kot vrsto motenj, za katere so značilne pomembne
omejitve na področju intelektualnega delovanja ter prilagoditvenih zmožnostih, ki
zajemajo številne vsakodnevne socialne in praktične spretnosti. Omenjene omejitve
se pojavijo pred posameznikovim 18. letom starosti. (AAIDD, 2019)
Podobno je zapisano tudi v Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir
oz. motenj otrok s posebnimi potrebami Zavoda Republike Slovenije (v nadaljevanju
RS) za šolstvo. MDR opredeljujejo kot nevrološko pogojeno razvojno motnjo. Tako kot
AAIDD, tudi tu navajajo, da težave nastopijo pred dopolnjenim 18. letom starosti,
kažejo pa se v »pomembno nižjih intelektualnih sposobnostih ter pomembnih
odstopanjih prilagoditvenih spretnosti«. (Marinič idr., 2015, str. 6)
Intelektualne sposobnosti se nanašajo na sposobnosti sklepanja, učenja in
reševanja problemov ter sposobnosti abstraktnega mišljenja in presojanja. Splošne
intelektualne sposobnosti morajo biti opredeljene z vsaj enim standardiziranim testom,
rezultat pa mora kazati na odstopanje za več kot eno standardno deviacijo od
povprečja. (AAIDD, 2019; Marinč idr., 2015)
Prilagoditveno vedenje zajema konceptualne, socialne in praktične veščine.




Konceptualne spretnosti obsegajo jezik, branje in pisanje, koncept denarja,
časa in števil ter uravnavanje lastnega vedenja.
Socialne veščine se nanašajo na medosebne spretnosti, družbeno
odgovornost, samospoštovanje, naivnost, reševanje družbenih problemov,
sposobnost slediti pravilom, spoštovanje zakonov in izogibanje nevarnostim.
Praktične veščine vključujejo aktivnosti vsakodnevnega življenja (npr. skrb
zase), poklicna znanja, skrb za zdravje, sposobnost uporabe prevoznih
sredstev, urnikov ter upravljanje z denarjem in telefonom. (AAIDD, 2019)

Raven prilagoditvenih funkcij opredelimo glede na otrokovo kronološko starost. Za
osebe z MDR je značilno pomembno odstopanje na vsaj dveh od naštetih področij
prilagoditvenega vedenja, učinkovitost teh funkcij pa je povezana tudi z omejitvami
zaradi nižjih splošnih intelektualnih sposobnosti. (Marinič idr. 2015) Primanjkljaji s
področja prilagoditvenih spretnosti se odražajo zlasti na področju govora, jezika in
širše komunikacije, na področju skrbi za samega sebe, v skrbi za druge, na področju
samostojnosti, primerno zrelo razvitih socialnih spretnosti ter igralnih, kasneje učnih in
tudi zaposlitveno-delovnih zmožnostih. (Žgur, 2018)
MDR se lahko pojavijo tudi v kombinaciji s katero od drugih razvojih motenj, stopnjo
motenj pa določamo tudi na osnovi ugotovljenih prilagoditvenih funkcij in ne le na
osnovi splošnega intelektualnega funkcioniranja. (Marinič idr., 2015) Tudi AAIDD
(2019) poudarja dejavnike, ki jih je potrebno upoštevati pri opredeljevanju motenj. Ti
so:




kulturno okolje in vrstniki,
jezikovna raznolikost,
kulturne razlike v načinu komuniciranja, gibanja in vedenja,
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posameznikova močna področja.

Osebe z MDR so zelo heterogena skupina ljudi z zelo različnimi potrebami (Karra,
2013). Glede na stopnjo motenj, razlikujemo med lažjimi, zmernimi, težjimi in težkimi
motnjami v duševnem razvoju. (Marinič, 2015) V celotni populaciji je oseb z MDR
približno 2,5-3 %. Od tega je 85 % oseb z lažjo MDR ter približno 15 % oseb ZTTMDR.
(Mental Retardation, b. d.)
2.1.1. Osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju
10 % oseb z motnjami v duševnem razvoju ima zmerne MDR. Zanje je značilno, da na
testih inteligentnosti dosegajo rezultate med 35 in 49. (Mental Retardation, b. d.; DSMIII-R, 1987, V Barič, 2009)
Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi
potrebami (2015) navajajo, da imajo osebe z zmernimi MDR posamezne sposobnosti
zelo raznoliko razvite. V učnem procesu lahko usvojijo osnove branja, pisanja in
računanja, več pa lahko dosežejo na drugih področjih, na primer gibalnem, likovnem
ali glasbenem. V procesu učenja in poučevanja potrebujejo prilagoditve in konkretna
ponazorila. Sposobni so sodelovati v enostavnem pogovoru in razumeti navodila.
Svoje potrebe in želje znajo sporočiti, pri tem pa lahko potrebujejo podporno ali
nadomestno komunikacijo. Zmorejo preprosta opravila pri skrbi zase, sicer pa vse
življenje potrebujejo vodenje in različne stopnje pomoči, predvsem pri vključevanju v
socialno okolje. Usposobijo se lahko za enostavna praktična opravila, a le redkokdaj
za povsem neodvisno življenje. (Marinič idr., 2015; Opara, 2005)

2.1.2. Osebe s težjimi motnjami v duševnem razvoju
Osebe s težjimi MDR predstavljajo približno 3-4 % celotne populacije oseb z MDR, na
testih inteligentnosti pa dosegajo rezultate med 20 in 34. (Mental Retardation, b. d.;
DSM-III-R, 1987, V Barič, 2009)
Osebe s težjimi MDR se lahko usposobijo le za najenostavnejša opravila. Razumejo
enostavna navodila ter se nanja pravilno odzovejo, pri skrbi zase pa potrebujejo pomoč
drugih in varstvo. Svoje potrebe in želje zmorejo sporočati, vendar lahko pri tem
uporabljajo podporne in nadomestne oblike komunikacije. Orientirajo se le v ožjem
okolju ter tudi pri tem potrebujejo varstvo in vodenje. Naučene veščine in spretnosti so
zgolj avtomatizirane. Pogosto imajo tudi težave v gibanju ter druge razvojne motnje in
bolezni. (Marinič idr., 2015; Opara, 2005)
2.1.3. Osebe s težkimi motnjami v duševnem razvoju
Oseb s težkimi MDR je najmanj. Rezultati njihovih testov inteligentnosti so nižji od 20,
le-teh pa je v populaciji oseb z motnjami v duševnem razvoju le 1-2 %. (Mental
Retardation, b. d.; DSM-III-R, 1987, V Barič, 2009)
Osebe s težkimi MDR se lahko usposobijo le za sodelovanje pri posameznih
aktivnostih. Njihovo razumevanje in upoštevanje navodil je zelo omejeno, osnove
govora in sporazumevanja pa razvijejo zelo redko. Omejeni sta tudi zaznavanje in
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odzivanje na zunanje dražljaje. Pri skrbi zase potrebujejo stalno varstvo, nego, pomoč
in vodenje. Pri gibanju so omejeni, pogosto pa so prisotne tudi težke dodatne motnje,
bolezni in obolenja. (Marinič idr., 2015; Opara, 2005)

2.2.

ŠOLANJE OSEB Z ZMERNIMI, TEŽJIMI IN TEŽKIMI MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU

Osebe z ZTTMDR potrebujejo zaradi svojih posebnosti veliko spodbud za svoj osebni
razvoj. Zaradi njihovega upočasnjenega razvoja pa tudi njihovo šolanje poteka
drugače. (PP VIZ , 2014)
Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami (2013) navaja, da se otroke z ZTTMDR praviloma usmeri v PPVIZ. Le-tega
lahko obiskuje do dopolnjenega 26. leta. (PP VIZ, 2014)
Posebni program VIZ (2014) se deli na:
-

obvezni del, ki traja devet let (vključuje prvo (I.), drugo (II.) in tretjo (III.) stopnjo),
nadaljevalni del, ki traja tri leta (zajema četrto (IV.) stopnjo),
nadaljevalni del, ki traja osem let – raven Učenje za življenje in delo (vključuje
peto (V.) in šesto (VI.) stopnjo).

Učenec zaključi obvezno šolanje, ko vsako od prvih treh stopenj obiskuje tri leta. Po
zaključenem učenju na nadaljevalnem programu dobi zaključno potrdilo z opisom
doseženih ciljev te stopnje in smernicami za njegov nadaljnji razvoj. Tudi ob koncu
programa Učenje za življenje in delo učenec dobi zaključno potrdilo z oceno dosežene
stopnje razvoja, opisom njegovega znanja in s smernicami za njegovo čim bolj
uspešno vključitev v življenje in delo. (PP VIZ, 2014)
Prehod iz vzgojno-izobraževalnega procesa v svet odraslih predstavlja tako za osebe
z MDR, kot tudi njihove družine, kompleksen in dolgotrajen proces, saj se v tem
obdobju pogosto pojavlja vprašanje, kaj storiti po končanem šolanju. (Novljan in
Jelenc, 2002)
2.3.

ODRASLOST OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU

Odraslost je obdobje v človeški življenjski dobi, v kateri je bila dosežena popolna fizična
in intelektualna zrelost ter so se razvile specifične duševne, biološke, kulturne in
individualne značilnosti. Obdobje odraslosti se začne po adolescenci in je, glede na
starost, razvrščeno v različne kategorije: zgodnja odraslost, srednja odraslost ter
pozna odraslost. (Nugent, 2013; Rogers, 2019)
Ob prehodu v odraslost se posameznik sreča s številnimi spremembami in izzivi.
Mednje štejemo odločitev glede kariere, selitev od doma, odločitve, povezane z
bivanjem, slogom življenja, izbiro partnerja, starševstvom in podobno. (Robins, Fraley,
Roberts in Trzesniewski, 2001, v Kavčič in Zupančič, 2018)
Tako kot drugi, formalno tudi osebe z MDR pridobijo status odraslega, ko dopolnijo
osemnajst let. Kljub temu da se lahko šolajo do 26. leta, lahko starši za osebo z MDR
(običajno za težje in težke MDR) pri 18-ih letih sprožijo postopek za odvzem opravilne
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sposobnosti. Ko dopolnijo osemnajst let, čez noč ne morejo izpolniti indikatorjev
statusa odraslosti, vseeno pa je pomembno, da tudi pri osebah z MDR upoštevamo
indikatorje odraslosti. Lačen (2016) našteva naslednje:








zaposlitev – Tudi za osebe z MDR je delo pomembno. Po eni strani jih potrjuje,
po drugi strani pa nekaj zaslužijo, kar daje vrednost njihovemu delu.
osebna avtonomija in neodvisno življenje – Znano je, da bodo osebe z MDR
vse življenje bolj ali manj odvisne od drugih, vendar je kljub temu pomembno
izkoristiti njihove potenciale in tako zagotoviti optimalno neodvisnost.
socialna interakcija in vključenost v družbo – Tako kot za ostale, je tudi za
osebe z MDR pomembna možnost vključevanja v družbo in okolje ter njihova
čim večja aktivnost.
vloga odraslega znotraj družine – Že v sami družini mora biti oseba z MDR
obravnavana kot odrasla oseba, saj le tako dobi vzorce za odraslo vedenje v
širšem okolju.
intimnost in spolnost – Človeku so bila dana čustva in prav ta dajejo lepoto
našemu bivanju. Ljubezen je eno izmed najlepših čustev, ena od ljubezni pa je
ljubezen do partnerja, z vso intimnostjo in spolnostjo. Vse osebe z MDR ne
izražajo potrebe po intimnosti, v kolikor pa so tudi v njih prisotna ta čustva, imajo
do njih enako pravico kot ostali ljudje.
smotrna izraba prostega časa – Osebe z MDR imajo več prostega časa kot
drugi ljudje. Ker pa se le-ti ne znajo sami angažirati in ga aktivno izkoristiti,
potrebujejo nadzor in pomoč tudi pri izkoriščanju prostega časa.

Tako kot ostali ljudje, se tudi odrasli z MDR radi družijo s prijatelji. Prav tako so njihovi
interesi podobni interesom njihovih vrstnikov brez MDR, na primer poslušanje glasbe,
pošiljanje sporočil prijateljem, gledanje televizije in DVD-jev, branje knjig, pisanje
poezije, mlajši odrasli pa radi uporabljajo tudi računalnik. Kot velja za večino
mladostnikov, si tudi osebe z MDR želijo odrasti, saj bodo lahko hodili v službo, kjer
bodo zaslužili denar in nosili lepe obleke. Kot odrasle osebe si želijo veliko prijateljev,
nekateri tudi partnerja. (Weafer, 2010)
Žal pa imajo odrasle osebe z MDR v primerjavi z ostalimi veliko omejitev. Pogosto se
v novem okolju ne počutijo varni, zato je njihovo družbeno življenje omejeno le na ljudi
in kraje, ki jih poznajo, kar pa jim omejuje sklepanje novih prijateljstev. Podporo
potrebujejo tudi pri dejavnostih, kot so kuhanje, nakupovanje, uporaba javnega
prevoza, branje, pisanje, uporaba tehnologije, upravljanje z denarjem, odhod k
zdravniku, prečkanje ceste, uporaba 24-urne ure in podobno. Mnogi odrasli z MDR ne
odhajajo radi v javnost, saj čutijo, da jih ostali gledajo drugače ali se z njimi ne želijo
pogovarjati. Večinoma si odrasle osebe z MDR želijo živeti neodvisno od svojih družin,
in sicer s prijatelji ali partnerjem nasprotnega spola. Ob tem se zavedajo, da
potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih aktivnostih, saj sami niso povsem samostojni.
(Weafer, 2010)
MDR je vseživljenjsko stanje; to pomeni, da traja od rojstva do smrti. (PPVIZ, 2014;
Lačen, 2016) Te osebe ne bodo nikoli povsem samostojne in bodo v življenju vedno,
tudi v obdobju odraslosti potrebovale posebno skrb, vodenje in usmerjanje. Le-to je
lahko zelo različno, glede na posameznikove potrebe. Nekateri potrebujejo stalno
pomoč, medtem ko so drugim dovolj le občasne usmeritve glede težjih opravil. (Lačen,
2001, 2016) Odrasle osebe s težjo in težko MDR imajo pogosto tudi kombinirane
motnje (Jurišić, b.d.) ter primanjkljaje na različnih področjih (kognitivnem, motoričnem,
socialnem, senzoričnem, govorno-jezikovnem, komunikacijskem …). (Žgur, 2016)
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Odrasli z zmerno MDR se lahko naučijo omejenih poklicnih veščin kot udeleženci v
specializiranih šolah, vendar nikoli niso popolnoma samostojni. Omejene zmogljivosti
odraslih s težjo in težko MDR pa le-tem onemogočajo samostojno življenje. (Agnew,
2017) Odrasle osebe z MDR lahko dosežejo določeno raven samostojnosti in skrbi
zase, vendar pa imajo pogosto težave, ko naletijo na nepredvidljive situacije, na
primer: oseba je sposobna uporabe avtobusa za vožnjo domov, vendar se zaplete, ko
ima le-ta daljšo zamudo, ali pa zjutraj obleče oblačila, ki si jih je posameznik pripravil
zvečer, čeprav je prišlo do večje spremembe vremena. Zato tudi te osebe potrebujejo
pomoč in učenje vse življenje. (Jurišić, b.d.)
Pri osebah z MDR gre torej za doseganje večje ali manjše stopnje samostojnosti ter
posledično višje ali nižje stopnje zaposlitve oziroma profesionalne usposobljenosti.
Lačen (2001, 2016) navaja tri komponente, ki so pomembne za zdrav razvoj oseb z
MDR pri doseganju čim višje stopnje samostojnosti:





emocionalna zadovoljenost: Vsaka oseba naj bi pri svojem delu doživljala
emocionalno udobje, zato si življenje organiziramo tako, da se izogibamo
situacijam, ki nas bremenijo z negativnimi čustvi, in iščemo takšne, ki nas
napolnjujejo s pozitivnimi čustvi.
konstruktivna aktivnost: Potreba po tem, da nekaj delamo, smo aktivni in nas
ta aktivnost lahko pripelje do nekega cilja.
osebnostna potrjenost: vsakdo ima potrebo, da je za delo, ki ga opravlja
opažen in pohvaljen.

Za otroke in mladostnike je na mnogih nivojih izobraževanja, skrbi in spremljanja
celostno dobro poskrbljeno, saj le-ti sodijo v najbolj ranljivo skupino prebivalstva. Ko
otrok po zakonskih normativih postane odrasla oseba, pa se pojavijo težave. Starejši
kot postajajo, bolj so prepuščeni samim sebi, na kar pa običajno niso pripravljeni.
(Model svetovanja za odrasle s posebnimi potrebami, b.d.)
Starši in skrbniki (v nadaljevanju starši) oseb z MDR se srečujejo z različnimi izzivi. E.
Novljan in D. Jelenc (2002) navajata, da je eno najbolj stresnih obdobij, tako za starše
kot njihove otroke, posvojence oz. rejence (v nadaljevanju otroke), zagotovo prehod iz
vzgojno-izobraževalnega procesa v svet odraslih, torej po zaključku šolanja. Zelo
pogosto vprašanje, ki se pojavlja v tem času, je, kam po končanem šolanju. Na tem
mestu učenje vsekakor še ni končano, saj tudi za odrasle osebe z MDR velja
vseživljenjsko učenje. (Jurišić, b.d.) Brolin (Bigby, 2000, v Novljan in Jelenc, 2002)
ugotavlja, da imajo tako osebe z MDR kot tudi njihovi starši premalo informacij o
možnostih, ki bi jim omogočale boljšo participacijo v širšem okolju in neboleč prehod v
obdobje odraslosti. Svoje življenje uspe zadovoljivo urediti le tretjina družin z osebami
z MDR. Pri prevzemanju vloge odraslega naletijo te osebe na mnoge ovire, pri katerih
potrebujejo pomoč drugih.
Razvoj stroke ter socialno-ekonomska razvitost družbe sta nam omogočila, da danes
na življenje oseb z MDR gledamo z drugačne perspektive kot v ne tako daljni
preteklosti. To nam omogoča precej jasno kreiranje njihove prihodnosti, ki bo
zagotavljala čim bolj kvalitetno življenje omenjenih oseb ter tudi njihovih družin. S
kvaliteto življenja pa ne razumemo le dobre hrane in tople postelje, temveč tudi visoko
stopnjo emocionalnega zadovoljstva. To velja za osebe z MDR v vseh obdobjih
njihovega življenja, še posebej v obdobju odraslosti. (Lačen, 2005)
Lačen (2005) omenja, da se odnos do posameznih vprašanj in problemov v človeški
družbi oblikuje zaradi stališč. Avtor izpostavlja, da je vse v stališčih, zato lahko svet
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spreminjamo, če spremenimo stališča. To velja tudi za osebe z MDR; če bomo
spremenili stališča do teh oseb, bomo spremenili tudi njihov svet. Avtor nadaljuje, da
je »Nič o nas brez nas!« temeljno stališče, ki bi ga moral ponotranjiti vsak, ki je v stikih
z osebami z MDR, saj samo takšno stališče lahko prinese resnično inkluzijo in
normalizacijo odraslih oseb z MDR. »Nič o nas brez nas!« pomeni, da se nič
pomembnega v življenju oseb z MDR ne sme zgoditi brez njihovega sodelovanja. Ob
tem je potrebno upoštevati, da MDR ne sme biti izključujoča, saj nobena oseba z MDR
nima takšnih motenj, da ne bi mogla soodločati o sebi. Seveda svoje misli in želje
izrazijo na svoj način, razumevanje povedanega pa zahteva visoko stopnjo moralnosti
in empatije.
Kljub temu da obstaja veliko literature o delu na področju oskrbe otrok z MDR, pa je
literatura s področja staranja in oskrbe odraslih oseb z MDR še vedno precej omejena.
(Baumbusch, Mayer, Phinney in Baumbusch, 2017)
2.4.

ZAKONODAJA S PODROČJA ODRASLIH OSEB Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU

Pravice odraslih oseb z MDR so opredeljene tako v mednarodnih dokumentih kot tudi
v slovenski zakonodaji. V nadaljevanju predstavljamo naslednje:
2.4.1. Ustava Republike Slovenije
Ustava Republike Slovenije (2016) z 2. členom navaja, da je socialna država, s čimer
si nalaga obveznost upoštevati socialne pravice vsakega posameznika. Tako je z
aktivni ukrepi dolžna vsakomur zagotoviti možnost za dostojno življenje. (Žagar, 2016)
V 14. členu Ustave RS (2016) je navedeno, da imajo v Sloveniji vsi enake človekove
pravice in temeljne svoboščine. Pri tem ni pomembna narodnost, rasa, spol, vera,
politično ali drugo pričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazba, družbeni položaj,
invalidnost ali katerakoli druga osebna okoliščina. V 52. členu se dotika tudi pravic
invalidov, v katerem navaja, da je invalidom v skladu z zakonom zagotovljeno varstvo
in usposabljanje za delo. Omenja tudi osebe z MDR ter druge huje prizadete osebe,
katerim določa pravico do izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje v družbi,
kar se financira iz javnih sredstev.
2.4.2. Dokumenti Organizacije združenih narodov
Splošna deklaracija o človekovih pravicah je osnovni element Organizacije
združenih narodov. To je univerzalna deklaracija, ki vsem ljudem določa osnovne
človekove pravice. Na tematiko, obravnavano v tem magistrskem delu, se navezujeta
predvsem dva člena. 22. člen Splošne deklaracije človekovih pravic (2018) daje
vsakemu članu družbe pravico do socialne varnosti ter pravice, ki so nepogrešljive za
njegovo dostojanstvo in svoboden razvoj njegove osebnosti, medtem ko se 23. člen
navezuje na delo. Vsakemu daje pravico do dela in proste izbire zaposlitve ter pravico
do ustreznega plačila.
Konvencija o pravicah invalidov je prvi pravno zavezujoč dokument, ki govori o
pravicah invalidov. Njen namen je izražen v 1. členu (2006), in sicer spodbujanje,
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varovanje in zagotavljanje invalidom polno in enakopravno uživanje vseh človekovih
pravic in temeljnih svoboščin ter spodbujanje spoštovanja njihovega prirojenega
dostojanstva. Invalide definira kot osebe z »dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi,
intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko
omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi«. (Konvencija
o pravicah invalidov, 1. člen) Mednje uvrščamo tudi osebe z MDR. Konvencija v 5.
členu prepoveduje vsakršnokoli obliko diskriminacije zaradi invalidnosti, kar velja tudi
za področje dela in zaposlovanja (27. člen). Države pogodbenice morajo invalidom
zagotoviti, da se preživljajo s svobodno izbranim delom, ki pa jim mora biti dostopno.
V 8. členu se države zavezujejo, da bodo skrbele za ozaveščanje o invalidih, se borile
proti stereotipom in predsodkom ter spodbujale vedenja o sposobnostih in prispevanju
invalidov. Konvencija invalidom pripisuje tudi pravico, da živijo v skupnosti z drugimi
ljudmi, pri čemer imajo možnost izbire, kje in s kom bodo živeli in jim ni potrebno živeti
v posebnem okolju (19. člen). Prav tako je dolžnost države, da invalidom in njihovim
družinam omogoči ustrezno življenjsko raven, kar vključuje ustrezno prehrano, oblačila
in stanovanje ter pravico do socialnega varstva. (28. člen)
2.4.3. Zakon o socialnem vključevanju invalidov
Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI, 2018) je eden novejših zakonov, saj
je v veljavo stopil s 1. 1. 2019 in tako nadomestil Zakon o družbenem varstvu duševno
in telesno prizadetih oseb, ki je veljal vse od leta 1983. ZSVI (2018) ureja pravice in
postopek pridobitve statusa invalida. Z razliko od prejšnjega zakona, le-ta poleg oseb
z ZTTMDR in najtežje gibalno oviranih oseb vključuje tudi osebe z avtističnimi
motnjami, osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo oziroma okvaro ter
gluhoslepe osebe. (Pfeiffer, 2018) Status invalida lahko pridobijo omenjene osebe ob
pogoju, da je invalidnost nastala pred dopolnjenim osemnajstim letom starosti ali
najpozneje do konca šolanja, torej do 26. leta starosti ter imajo le-te stalno prebivališče
v Republiki Sloveniji (3. člen). V 2. členu navaja namen zakona, ki je ustvarjati pogoje,
da bi tudi invalidne osebe živele čim enakopravneje in enakovredneje. 5. člen se
navezuje na nadomestilo za invalidnost, ki ga invalidi prejmejo za pokrivanje osnovnih
življenjskih stroškov. Le-to je precej višje kot nadomestilo iz prejšnjega zakona, tako
invalidom omogoča enakovrednejše življenje in bivanje v skupnosti. Tisti invalidi, ki
zaradi invalidnosti potrebujejo pomoč druge osebe pri opravljanju osnovnih življenjskih
potreb, imajo, poleg nadomestila, pravico tudi do dodatka za pomoč in postrežbo (6.
člen). III. poglavje zakona se nanaša na socialno vključevanje invalidov v skupnost in
bo v veljavo stopilo šele s 1. 1. 2022. 10. člen tega poglavja omenja storitve socialnega
vključevanja, katerega namen je enakopravno in enakovredno sobivanje invalidnih in
neinvalidnih oseb v skupnosti. Le-ta daje invalidom pravico do storitev socialnega
vključevanja, kar jim omogoča bolj neodvisno življenje, izražanje lastne volje in želja
ter tudi njihovo vključevanje v tako ožje kot širše družbeno okolje. Omenjene storitve
so namenjene usposabljanju za samostojno življenje, vseživljenjskemu učenju,
prebivanju s podporo ter ohranjanju socialne vključenosti pri starejših invalidih.
Usposabljanje za samostojno življenje zajema skupek storitev socialnega
vključevanja, namenjenih predvsem osebam z možgansko okvaro. Vseživljenjsko
učenje vključuje storitve socialnega vključevanja, ki so namenjene ohranjanju
pridobljenih znanj ter pridobivanju novih, kar omogoči ohraniti čim večjo samostojnost
invalida v skupnosti. Čim samostojnejšemu življenju v skupnosti je namenjeno tudi
prebivanje s podporo, ki se izvaja kot samostojno prebivanje enega ali več invalidov,
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pri čemer je nudena storitev socialnega vključevanja. Za invalide, starejše od 65 let,
se storitve socialnega vključevanja izvajajo prilagojeno njihovi starosti in potrebam, kar
omogoča samostojno življenje le-teh v skupnosti. (Prav tam.)
2.4.4. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI, 2014) ureja
pravice do zaposlitvene rehabilitacije in določa druge oblike, ukrepe in vzpodbude
glede njihovega zaposlovanja ter način njihovega financiranja. Nastal je z namenom,
da poveča zaposljivost invalidov ter vzpostavi pogoje za njihovo enakovredno
udeležbo na trgu dela tako, da odstrani ovire in ustvari enake možnosti. Oseb z MDR
se dotika le v 35. členu, ki govori o programih socialne vključenosti. (Prav tam.) Le-ti
so namenjeni podpori in ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti. Vanje se
vključujejo invalidi, katerih delovni rezultati so tako nizki, da ne zadoščajo za zaposlitev
niti v prilagojenih oblikah dela. Tem osebam Zavod RS za zaposlovanje izda odločbo
o nezaposljivosti. Z namenom preprečevanja izključenosti ranljivih skupin iz družbe je
država pripravila program socialne vključenosti, ki se v Sloveniji izvaja od leta 2006.
(Vodnik po pravicah invalidov, 2015) Programe izvajajo tisti izvajalci, ki so bili izbrani
na javnem razpisu s strani ministrstva, sofinancirajo pa se iz proračuna RS. (ZZRZI,
2014)
2.4.5. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI, 2010) je prav tako nastal z namenom
odpraviti diskriminacijo invalidov ter ustvariti enake možnosti na vseh ravneh njihovega
življenja. Invalide opredeljuje kot osebe z dolgotrajnimi duševnimi, telesnimi in
senzoričnimi okvarami ter MDR, ki jih ovirajo pri polnem in učinkovitem sodelovanju v
družbi. ZIMI prepoveduje kakršnokoli obliko diskriminacije, ki se navezuje na
dostopnost informacijskih, komunikacijskih in drugih storitev in pomoči, ki so na voljo
javnosti. Invalidom je dana tudi možnost, da dobijo tehnične pripomočke za
premagovanje komunikacijskih ovir. Prav tako ta zakon tudi prepoveduje
diskriminacijo, ki osebi onemogoča samostojno izbiro prebivališča ter izbiro, kje in s
kom bo oseba živela.
2.4.6. Zakon o socialnem varstvu in Pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev
Zakon o socialnem varstvu (ZSV, 2007) obsega storitve in ukrepe, ki so namenjeni
preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav, s katerimi se srečujejo
posamezniki in njihove družine, ter denarno socialno pomoč, ki je namenjena
posameznikom, ki si materialne varnosti ne morejo sami zagotoviti. Omenjene storitve
vključujejo:



prvo socialno pomoč – prepoznavanje in določitev socialne stiske, ocena
možnih rešitev in informiranje upravičenca o možnih rešitvah,
osebno pomoč – svetovanje in vodenje posameznika ter tako izboljšanje
njegovih socialnih spretnosti,
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pomoč v družini – zajema pomoč za dom (pomoč pri urjenju medsebojnih
odnosov v družini in pri skrbi za otroke), pomoč na domu (oskrba na domu v
primeru invalidnosti ali starosti) in socialni servis (pomoč pri hišnih in drugih
opravilih),
institucionalno varstvo – več o tem v nadaljevanju,
vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji – več o tem v
nadaljevanju,
pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter drugim delodajalcem – svetovanje
pri težavah v povezavi z delom, prenehanjem delovnega razmerja,
zdravstvenih, pokojninskih in invalidnih zavarovanjih ter otroškim in družinskim
varstvom.

ZSV (2007) opredeljuje tudi pravico do družinskega pomočnika in pogoje za pridobitev
le-tega ter pravico do denarne socialne pomoči, ki zagotavlja sredstva za zagotovitev
minimalnih življenjskih potreb, ki omogoča preživetje.
Pravilnik o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev (v nadaljevanju
Pravilnik) (2010) je oblikovan na podlagi ZSV (2006) in določa standarde in normative
za socialno-varstvene storitve, omenjene v ZSV.
2.5.

INSTITUCIONALNO VARSTVO

Večina oseb z MDR, ki ne živi pri svojih svojcih, je trenutno nameščena v
institucionalizirane oblike socialno-varstvenih storitev. (Zaviršek idr., 2015) Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ, 2019)
navaja, da je institucionalno varstvo »oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi
organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo
doma ali lastne družine.« Glede na predpise s področja socialnega in zdravstvenega
varstva, obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo
(Institucionalno varstvo, b.d.), predvsem bivanje, organizirano prehrano in varstvo ter
zdravstveno varstvo (Podlipec, 2001). Poleg tega zajema še (Institucionalno varstvo,
2019):




vzgojo in pripravo na življenje, namenjeno otrokom in mladostnikom,
prikrajšanim za normalno družinsko življenje;
usposabljanje, oskrbo in vodenje, namenjeno otrokom in mladostnikom z
ZTTMDR,
posebne oblike varstva, ki so namenjene odraslim osebam z MDR.

ZSV (2007) dodaja, da »upravičenec do institucionalnega varstva lahko … namesto
pravice do celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika.«
Osnovna oskrba obsega bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz.
Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, ki vključuje izvajanje vsebin socialne
preventive, terapije in vodenje upravičencev. To se nanaša na izvajanje varstva,
vzgoje in priprave na življenje. Varstvo je nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne
higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti, kot so vstajanje, oblačenje, premikanje, hoja,
komunikacija in orientacija. Namenjeno je tudi ohranjanju in razvoju samostojnosti,
razvoju socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu
preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk. (Institucionalno
varstvo, 2019)
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Izvajalci storitev institucionalnega
Institucionalno varstvo, 2019):









varstva

so

(Institucionalno

varstvo,

b.d.;

domovi za starejše – namenjeni varstvu starejših kot tudi mlajših invalidnih
oseb,
posebni socialno-varstveni zavodi za odrasle – nudijo varstvo odraslim osebam
z MDR,
domovi za otroke,
varstveno-delovni centri – zajemajo varstvo, vodenje ter zaposlitev oseb z MDR,
socialno-varstveni zavodi za usposabljanje – ponujajo varstvo otrok in
mladostnikov z ZTTMDR,
nadomestne oblike bivanja in oskrbe,
oskrbovana stanovanja,
druge pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane zakonske pogoje za
opravljanje dejavnosti.

Storitev institucionalnega varstva je lahko trajna, začasna (le za določeno obdobje) ali
občasna (za krajši čas in se periodično ponavlja) in traja, dokler obstajajo razlogi za
vključitev oz. dokler je posameznik pripravljen storitev sprejemati. (Pravilnik, 2010)
Institucionalno varstvo v zavodu se lahko izvaja v obliki celodnevnega ali dnevnega
varstva. Pri celodnevnem varstvu gre za oskrbo, ki traja 24 ur na dan, medtem ko
dnevno varstvo zajema le določeno število ur dnevno in se osebe nato vračajo domov.
Za institucionalno varstvo v drugi družini je značilno, da se izvaja v družini, ki ni
sestavljena iz družinskih članov upravičenca. Storitev institucionalnega varstva v drugi
organizirani obliki pa se izvaja v stanovanjski skupini, bivalni enoti, oskrbovanem
stanovanju, oskrbnem domu ali z bivanjem zunaj institucije. (Inštitut za dolgotrajno
oskrbo, b. d.)
Storitve v institucionalnem varstvu se izvajajo preko metod individualnega in timskega
dela, pri tem pa upoštevajo splošna strokovna načela aktivnosti in avtonomije,
možnosti izbire ter dostopnosti oblik. Upoštevajo tudi načela inkluzije in integracije ter
posebna strokovna načela individualizacije, normalizacije, celovitosti ter tudi
kontinuiranost obravnave in multidisciplinaren pristop. (Pravilnik, 2010)
V Sloveniji deluje 5 zavodov v okviru socialno-varstvenih zavodov za usposabljanje
(CUDV), 18 samostojnih socialno-varstvenih zavodov, varstveno-delovnih centrov
(VDC) ter 11 koncesionarjev (pravnih ali fizičnih oseb, ki so pridobile koncesijo na
javnem razpisu), ki delujejo v okviru mreže javne službe na področju varstvenodelovnih centrov. (Storitve v varstveno-delovnih centrih, b. d.)
Po podatkih MDDSZ je bilo v letu 2018 v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod
posebnimi pogoji vključenih 3500 uporabnikov. 1544 uporabnikov je vključenih v
storitev institucionalnega varstva odraslih oseb z MDR. Od tega je 1045 uporabnikov
v 16-urnem varstvu ter 499 uporabnikov v 24-urnem varstvu. (Storitve v varstvenodelovnih centrih, b. d.)
2.5.1. Družinski pomočnik
Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo osebe, ki so polnoletne in imajo težko
MDR ali težko gibalno oviranost (v nadaljevanju upravičenec) in potrebujejo pomoč pri
opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je lahko oseba, ki
biva na istem naslovu kot upravičenec oziroma eden od njegovih družinskih članov.
(ZSV, 2007)
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ZSV (2007) navaja, da je naloga družinskega pomočnika nuditi pomoč v skladu s
potrebami in interesi opravičenca, predvsem pa:





2.6.

nastanitev, nego, prehrano in gospodinjska opravila,
zdravstveno oskrbo,
spremstvo in udejstvovanje v raznih socialnih in družbenih aktivnostih, npr.
kulturnih, športnih, verskih in izobraževalnih,
omogočati, da zakoniti zastopnik, če ga opravičenec ima, opravlja svojo
funkcijo.
MOŽNOSTI BIVANJA OSEB Z ZMERNIMI, TEŽJIMI IN TEŽKIMI MOTNJAMI
V DUŠEVNEM RAZVOJU

Spremembe v politiki in praksi, povezane z odraslimi osebami z MDR, ki so se razvijale
v zadnjih desetletjih, so privedle do prehoda iz segregacijskih oblik oskrbe za odrasle
osebe z MDR na osebno usmerjen pristop s poudarkom na vključevanju oseb z MDR
v skupnost. Ta premik je bil ključen za izboljšanje kakovosti življenja oseb z MDR, saj
jim omogoča večjo izbiro in nadzor nad svojim življenjem. (Baumbusch idr., 2017)
Odraslim osebam z ZTTMDR država priznava status invalidne osebe in jim zato
priznava različne oblike pomoči. Te osebe se lahko vključujejo v zaposlitev pod
posebnimi pogoji, v varstveno-delovne centre oziroma delavnice pod posebnimi pogoji.
Zanje so organizirane tudi različne oblike bivanja in celodnevnega vodenja v
varstveno-delovnih centrih, manjših stanovanjskih, bivalnih skupnostih ali zavodih.
(Jurišić, b. d.)
Tako kot večina ljudi, imajo tudi osebe z MDR željo po svojem bivalnem prostoru. Tudi
te osebe imajo pravico do lastnega doma, zato jim moramo omogočiti, da dom, v
katerem so se rodili, zapustijo enako kot ostali ljudje - brez motenj. Takšne osebe
potrebujejo nastanitev, ki jim bo omogočala čim bolj normalno življenje, kar pa vključuje
tudi pomoč, ki jo potrebujejo. (Vzpostavitev bivalnih enot za odrasle osebe z motnjami
v duševnem razvoju na območju koroške regije, 2017)
Sčasoma se starši začenjajo zavedati svoje starosti, pešanja zdravja in moči. Otrok z
MDR je bil desetletja središče njihovega življenja. Začnejo se spopadati z novo in
zastrašujočo dilemo: kdo bo njihovemu sedaj že odraslemu otroku zagotovil ljubezen
in skrb, ko bodo oni stari in slabotni. To je skrb, s katero se srečajo vsi starši odraslih
oseb z MDR. (Hartwell-Walker, 2016) S takšnimi odločitvami se starši pogosto
srečujejo po zaključku izobraževanja njihovih otrok. E. Novljan in D. Jelenc (2002)
navajata, da so strokovnjaki vse bolj enotnega mnenja, da mora odrasla oseba z MDR
najkasneje do konca drugega življenjskega obdobja vedeti, kje in kako bo v prihodnje
živela.
V nadaljevanju predstavljamo najpogostejše oblike bivanja za odrasle osebe z MDR.
2.6.1. Življenje v lastni ali rejniški družini
Starši odraslih oseb z MDR se pogosto odločijo, da bodo njihovi odrasli otroci živeli
doma in bodo sami poskrbeli zanje. Razlog za to vključuje prepričanje, da je njihova
odgovornost, da zagotovijo potrebno za življenje sina oziroma hčerke, hkrati pa mislijo,
da je to prednost za njihovega otroka. Poleg občutka starševske odgovornosti, ki ga

13

doživljajo, so tudi prepričani, da ni alternativ za življenje njihovega potomca ali pa so
le-te nespremenjene. Poleg teh motivov starši vidijo tudi vzajemne koristi za svoj
položaj, na primer pomoč pri opravljanju gospodinjskih opravil, osebno rast in
izboljšanje družinskih odnosov. (Cuskelly, 2006)
Ker so starši oseb z MDR pogosto zelo zaščitniški, ostanejo te osebe nesamostojne.
Njihove družine se mnogokrat ne znajo ali ne zmorejo vključiti v okolje, saj jim
primanjkuje samozavesti. Tako prihaja do številnih ponavljajočih se neuspehov, zaradi
česar se pogosto prenehajo truditi in ostanejo odvisni od okolice, zmanjka pa jim tudi
motivacije. Nekateri se v družbeno življenje sploh ne želijo vključevati. Pogosta ovira
je tudi to, da nimajo osnovnih pogojev za mobilnost, ali pa jih pri vključevanju v družbo
ovira pomanjkanje razumevanja pridobljenih informacij in pomena vključevanja v
aktivnosti, ki so jim namenjene. (Model svetovanja za odrasle s posebnimi potrebami,
b.d.)
Življenje v lastni družini velja za najboljše in najvarnejše, z vidika socializacije pa hitro
ugotovimo, da temu ni tako. (Lačen, 1993, 2001) Vse več izkušenj nam pripoveduje,
da bivanje v domačem okolju ni tako idealno, saj le-to v današnjem času, ob hitrem
tempu življenja, lahko hitro postane neprijazno in ogrožajoče. Družinska hiša ali
stanovanje, ki je primerno za ostale člane družine, običajno ne ustreza potrebam
odrasle osebe z MDR. Kljub temu da poskušamo življenjske razmere karseda
prilagoditi osebi z MDR, je to nemogoče zagotoviti v polni meri. Oviro nam tako pogosto
predstavljajo stopnice (zunaj ali znotraj hiše), plinski štedilniki, kamini itd. Tudi če je
oseba povsem pokretna in fizično krepka, se zlahka izgubi izven stanovanja, če se v
okolju težko orientira. Prav tako je težko vzdrževati primerne prehranjevalne navade
ter kontrolo nad jemanjem zdravil, saj se oseba pogosto ne spomni, ali je zdravila vzela
ali ne. Takšna oseba potrebuje stalen nadzor nad svojimi dejanji, kar za skrbnike
predstavlja velik problem. Učinkovit nadzor in vodenje osebe z MDR je zelo težko
izvajati brez velikih sprememb v načinu življenja njenih sorodnikov in skrbnikov. Večina
družin zelo skrbno neguje in skrbi za takšnega družinskega člana, žal pa je cena za to
pogosto fizična in psihična izčrpanost negovalcev. To lahko poslabša odnos med
skrbnikom in oskrbovancem, posledično pa se poslabša tudi sama oskrba. Prav tako
pri domači oskrbi pogosto prihaja do neusklajenosti v zaznavanju tistih, ki pomoč
nudijo, in tistih, ki jo sprejemajo. Mnoge osebe z MDR pomoč staršev celo duši in
omejuje, sami pa ne morejo vplivati na vsebine in načine posredovane pomoči.
(Novljan in Jelenc, 2002)
Heller in Factor (1993, v Novljan in Jelenc, 2002) sta izvedla raziskavo, kjer sta
opazovala številne družine, ki so skrbele za svoje odrasle sinove in hčere. Poskušala
sta ugotoviti, kakšne obremenitve občutijo starši med nudenjem pomoči svojim
odraslim otrokom. Rezultati so pokazali, da se s staranjem otrok spreminjajo tudi
odnosi v družini, družina pa zanje postaja vse bolj dominantna. Tako postajajo vse bolj
osamljeni, saj imajo vse manj svojih prijateljev, pomoč pa dobivajo samo od družinskih
članov, najpogosteje staršev. Tako postajajo vse bolj izolirani od širšega socialnega
okolja. Starši s pretiranim varovanjem pred ogrožajočimi dejavniki širšega socialnega
okolja povzročajo, da odrasli z MDR pridobijo premalo izkušenj za samostojnejše
življenje, navezovanje stikov in širjenje socialnega prostora. Vsa odgovornost glede
oseb z MDR običajno ostaja na starših, najpogosteje na materi. Prav tako največkrat
obstajajo zelo visoka pričakovanja staršev do zdravih sorojencev, saj od njih
pričakujejo, da bi le-ti po njihovi smrti poskrbeli za sorojenca z MDR in nadomestili
starše kot primarne skrbnike.
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J. Baumbusch s sodelavci (2017) je v raziskavi ugotovila, da starši pogosto navajajo,
da spremembe, povezane s staranjem, pomembno vplivajo na družinsko življenje, še
posebej, če v družini živi oseba z MDR, saj le-ta zahteva posebno oskrbo. Tako kot
osebe z MDR, se starajo tudi njihovi starši, proces staranja pa se kaže v številnih
zdravstvenih in telesnih spremembah, kar otežuje skrb za odraslo osebo z MDR. Starši
so spremembe navajali tudi v vključevanju v širšo skupnost.
Weafer (2010) je izvedel raziskavo, v kateri je ugotovil, da si večina odraslih oseb z
MDR, ki trenutno biva doma s starši, želi v bližnji prihodnosti živeti neodvisno od svoje
družine, nekaj posameznikov pa si želi živeti v lastnem stanovanju ali hiši, vendar blizu
kraja, kjer trenutno bivajo, saj imajo tam prijatelje. Številni mlajši odrasli so izrazili željo
po neodvisnem življenju, čeprav se zavedajo nekaterih težav, vključno z
nasprotovanjem njihovih družin in potrebo po zunanji podpori.
2.6.1.1.

Načrtovanje nadaljnje oskrbe odraščajočih otrok

Ob odločitvi, da bodo starši svojega otroka vključili v ustanovo, se pogosto srečujejo s
čustvi strahu, žalosti, negotovosti, nemoči, občutki krivde in podobno. Postavljajo si
vprašanja, ali so naredili vse, da bi sin oziroma hči lahko ostala doma. Menijo, da so v
sorodnikovih in prijateljevih očeh videti, kot da so omagali, in se sramujejo, da niso
dovolj močni, da bi skrbeli za svojega potomca. Prepričani so celo, da so prevarali
svojega otroka. Ob stiski staršev pa je lahko zmeden tudi otrok. Sprejeti odločitev, da
bodo starši otroka vključili v ustanovo, je težko, a pogosto nujno, pri tem pa potrebujejo
pomoč. (Novljan, 2004) Starše neprestano skrbi za prihodnost svojih potomcev z MDR.
Pogosto mislijo, da so sami v dani situaciji. Vse življenje so bili povezani s svojim
otrokom, da že težko razberejo, katere potrebe imajo. Strah jih je ob misli, ali se bo sin
oziroma hči težko privadil/a na novo situacijo, prav tako jim skrb povzroča misel na to,
ali lahko kateri program zagotovi zadostno zaščito in opazi zdravstvene in čustvene
potrebe njihovega potomca. (Hartwell-Walker, 2016)
Ob sprejetju odločitve o načrtovanju prihodnosti za osebo z MDR se delo staršev še
ne zaključi. Brez načrta lahko oseba z MDR doživi čustveno travmo, če izgubi naenkrat
vse, kar mu je znano (starši, dom itd.). Ob prehodu v novo okolje potrebuje ta oseba
podporo svojih staršev, prav tako pa starši potrebujejo duševni mir in olajšanje, kar
dosežejo ob vedenju, da je za njihovega otroka dobro poskrbljeno. Načrtovanje
prihodnosti je dolgotrajen proces. (Hartwell-Walker, 2016)
Ko načrtujemo prihodnost odrasle osebe z MDR, je pomembno, da najprej razmislimo,
kakšne so naše želje in upanja glede prihodnosti te osebe ter kakšne želje ima oseba
sama. Tako si ustvarimo jasno vizijo, ki nam omogoča postavitev načrta, usmerjenega
v izpolnjevanje te vizije. Pomembno je, da starši pri tem načrtovanju vključijo tudi ostale
družinske člane, predvsem brate in sestre ter tudi samo osebo z MDR, saj mora biti leta v središču pozornosti. (Planning for the Future, 2014)
M. Hartwell-Walker (2016) navaja naslednje elemente, ki jih je potrebno upoštevati pri
načrtovanju prihodnosti za odraslo osebo z MDR:


Obrnimo se na zavode in institucije, ki se ukvarjajo s storitvami za osebe
z MDR v lokalnem okolju. Tam običajno predstavijo različne možnosti bivanja,
med katerimi se starši lahko odločajo. Strokovnjaki v teh ustanovah pogosto
starše napotijo na razne skupine za podporo, k družinskim terapevtom ali
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drugim strokovnjakom, ki lahko pomagajo tako staršem kot otroku razumeti in
obvladovati izzive nove življenjske faze.
Ni samoumevno, da bodo bratje in sestre ali drugi sorodniki poskrbeli za
osebo z MDR. Bratje in še posebej sestre pogosto dajejo staršem obljube, da
bodo poskrbeli za odraslega brata ali sestro z MDR, vendar te obljube običajno
temeljijo na krivdi ali zaščiti čustev drugih, a jih pogosto ne morejo uresničiti.
Zato je zaželjen iskren pogovor o tem, kaj kdo lahko in česa ne more zagotoviti,
saj lahko le tako pravočasno sodelujemo pri iskanju ustreznih alternativ.
Bivalne možnosti za osebe z MDR so običajno precej drage. V tujini je
financiranje bivanja v celoti na bremenih staršev, medtem ko v našem okolju
država financira namestitev ter bivanje.
Načrtujmo pravočasno. Čakalne liste za bivalne enote so običajno zelo dolge,
zato se je priporočljivo seznaniti z možnostmi bivanja tudi, kadar mislimo, da sin
oziroma hči še deset let ne potrebuje novih bivalnih možnosti. Le tako lahko
otroka pravočasno vključimo v dolgoročno načrtovanje.
Nadaljujmo z razvijanjem posameznikove optimalne neodvisnosti. V tem
smislu se odrasla oseba z MDR ne razlikuje od ostalih, ki se pripravljajo na
odhod od doma. Seveda je laže, če starši perejo perilo svojemu otroku, v kolikor
pa se je to sposoben naučiti sam, bo to pripomoglo pri razvijanju njegove
samozavesti, to pa bo pripomoglo tudi pri lažji vključitvi v novo okolje.
Če je svet odrasle osebe z MDR omejen le na družino, je potrebno narediti
vse, da mu pomagamo navaditi se tudi na ostale ljudi, vključno z vrstniki.
Kadar se človek udobno počuti med ljudmi, se bolj sproščeno navaja na novo
življenjsko situacijo.
Starši morajo planirati tudi zase. Tudi oni doživijo drastično spremembo ob
odhodu otroka, zato je potrebno razmisliti, kako bodo zapolnili praznino, ki je
nastala ob njihovem odhodu. Morda obstajajo projekti, s katerimi so odlašali,
mesta, ki jih želijo videti, osebe, ki jih želijo spoznati ipd. Vsekakor pa ni
sramotno, če prosijo za podporo terapevta, ki jim lahko pomaga pri
premagovanju stiske.

Knjižica Načrtovanje prihodnosti: osebe z motnjami v duševnem razvoju (angl.
Planning for the Future: People with Disability, 2014) izpostavlja naslednje točke pri
načrtovanju prihodnosti:






Zberite informacije in nasvete, ki vam bodo v pomoč pri načrtovanju.
Ustvarite načrt, ki vključuje vse korake za dosego željenih rezultatov. Razvoj
načrta omogoča večji nadzor nad tem, kar se bo zgodilo v prihodnosti.
Pri pripravi načrta je potrebno uporabiti pristop celostnega življenja. Ne gre
samo za to, kako bo odrasla oseba z MDR finančno preskrbljena, ampak tudi
za to, kako bo uresničevala svoje želje in sanje v življenju.
Pred posvetovanjem s pravnim ali finančnim svetovalcem je pomembno, da je
načrt jasno oblikovan, saj le tako točno vemo, kaj želimo.
Pomembno je, da smo prilagodljivi za nove izzive in spremembe.

Starši so vse življenje, tudi v obdobju odraslosti, skrbeli za svojega otroka, se
zavzemali zanj in ga ljubili. Zaradi tega so pogosto izčrpani ter prestrašeni, ko
razmišljajo o njegovi prihodnosti. Razmišljanje o naslednjem koraku ni enostavno, toda
samo skrb za prihodnost odraslega otroka ni dovolj. Potrebno je sprejeti izziv in začeti
z načrtovanjem prihodnosti za sedaj že odraslega otroka z MDR. (Hartwell-Walker,
2016)
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Večina staršev bodočnosti svojih sinov in hčera z MDR ne načrtuje pravočasno in tako
največkrat zamudijo ustrezen čas prav zaradi tega, ker želijo ostati njihovi primarni
skrbniki čim dalj časa. Smith, Tobin in Fullmer (1995, v Novljan in Jelenc, 2002) pravijo,
da je načrtovanje prihodnosti za odrasle osebe z MDR osnovna naloga njihovih
staršev. Pravočasno in ustrezno načrtovanje lahko prepreči krizo tako pri starših kot
pri osebah z MDR. Ta pogosto nastopi, če je ločitev od staršev slabo pripravljena.
Načrtovanje prihodnosti omogoča tudi nadaljnje urejanje različnih oblik pomoči,
osebam z MDR pa zagotavlja varnost in stabilnost.
Mnogi starši se kljub jasno predstavljenim in izpostavljenim prednostim pravočasnega
in ustreznega načrtovanja le-tega ne lotijo. Njihovi najpogostejši razlogi za to so
pomanjkanje informacij o razpoložljivih možnostih pomoči ter njihovo nezadovoljstvo s
trenutnimi oblikami pomoči, razkorak med oblikami pomoči, ki jih predvidevajo za
svojega sina ali hčer, ter oblikami pomoči, ki jih predlagajo strokovnjaki. Takšno
načrtovanje predstavlja za starše tudi emocionalno obremenitev, saj jih sili v
razmišljanje o lastnem staranju in smrti, prav tako pa morajo uravnovesiti lastne
potrebe in želje s pravicami in potrebami svojih odraslih potomcev. (Novljan in Jelenc,
2002)
Priporočljivo je, da bi imeli starši in njihov sin oziroma hčer možnost preizkusnega
obdobja, kar pomeni, da bi ga v ustanovo vključili le za kratek čas. (Novljan, 2004)
Heimlichova in Rother (1991, v Novljan, 2004) pravita, da bi morali imeti starši v tem
obdobju možnost spoznati potencialne ustanove. Tako bi se srečali s strokovnjaki, ki
naj bi sodelovali z njihovim sinom oziroma hčerjo, strokovnim delom ustanove, časom
obiskov, dnevnim ritmom in podobno. Nato bi se laže odločili za najprimernejšo
ustanovo. Priporočljivo je, da se starši na prvo srečanje dobro pripravijo. Tamkajšnjim
strokovnjakom naj povedo o posebnostih sina oziroma hčere, o najljubši jedi, njenem
oziroma njegovem dnevnem ritmu ter si že zapišejo vprašanja, na katera želijo
odgovor.
S tem, ko se starši odločijo za ustrezno bivalno ustanovo, naredijo zelo pomemben
korak in s tem nove možnosti v življenju otroka in staršev. Glavni pogoj za njihovo
odločitev je spoznanje, da so za svojega sina oziroma hčer našli nov dom, s tem pa ni
izgubil svojega doma. Oseba z MDR se novemu okolju največkrat hitro prilagodi,
navadi se na nova pravila, pridobi prijatelje in se uči novih spretnosti in tudi ohranja že
pridobljene. Postopoma se navadi tudi na trajanje obiskov v ustanovi in doma ter
njihovo pogostost. Ko se osvobodi čustvene navezanosti na starše, predvsem mamo,
doživi svobodo, ki ji/mu ponudi nove možnosti za napredovanje. Nasprotno pa starši
ločitev teže prenašajo, predvsem ko od zaposlenih izvejo, da se njihov sin oziroma
hčer v ustanovi dobro počuti. Svoje stiske in razpoloženje začno projicirati na svojega
otroka. Strokovnjake ves čas sprašujejo o otrokovem počutju in iščejo dokaze, da sin
oziroma hčer ni tako dobro negovan/a in preskrbljen/a kot doma. (Novljan, 2004)
2.6.1.2.

Obdobje po preselitvi od doma

Osebi z MDR predstavlja sprememba okolja zelo stresno situacijo. To velja tako za
socialno kot tudi emocionalno področje. Ko takšna oseba živi še doma, jo sosedje in
sovaščani načeloma dobro poznajo. V takšnem okolju ima ta oseba veliko prostora za
varno gibanje, saj ji le-ti pogosto pomagajo pri raznih opravilih, kot je nakupovanje v
trgovini. Domače okolje pogosto prezre nerodnosti in priskoči na pomoč, ko je to
potrebno, oseba z MDR pa tako doživlja predvsem pozitivne izkušnje, kar ji dviguje
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njeno samopodobo in zaupanje v ljudi. To seveda pričakuje tudi v novem okolju, vendar
se to pogosto ne zgodi. Ravno zaradi tega je pomembno, da se tudi potem, ko se ta
oseba odseli od doma, vrača v staro okolje k sorodnikom in prijateljem, ki so to osebo
imeli radi. Ti odnosi zagotavljajo možnosti za socialno interakcijo, skupne aktivnosti pa
osebi večajo občutek samospoštovanja in pripadnosti. (Novljan in Jelenc, 2002)
Vključevanje v novo okolje lahko povzroči negativne spremembe, lahko pa to za
odraslo osebo z MDR pomeni tudi možnosti in izzive za boljšo kvaliteto življenja. Ti se
kažejo v večji osebni avtonomiji, samostojnosti, neodvisnosti, razvoju novih spretnosti,
razvijanju in sklepanju novih prijateljstev in tesnejših čustvenih vezi v smislu
partnerstva. (Novljan in Jelenc, 2002)
E. Novljan (2004) navaja, da starši potrebujejo čas, da se odločijo za ustanovo, v
katero bodo namestili svojega otroka, prav tako pa se morajo naučiti živeti brez njega
in svoje življenje na novo oblikovati. Navajanje na novo življenje lahko vpliva tudi na
zakonsko zvezo in družinsko življenje. Partnerja pogosto zapadeta v zakonsko krizo,
saj morata poiskati nove možnosti in spremeniti odnos do sebe, partnerja in okolja.
Tudi morebitni sorojenci začutijo spremembe v družini in lahko očitajo staršem, da so
bili zanemarjani, saj jim starši sedaj lahko posvečajo več pozornosti.
2.6.2. Bivanje v instituciji
Ko otrok odraste, običajno zapusti svojo družino oziroma starše, kar naj bi veljalo tudi
za osebe z MDR (Lačen, 1993).Tisti starši, ki se odločijo, da njihov sin oziroma hči ne
bo živel/a z njimi, le-tega običajno namestijo v eno izmed oblik bivanja v instituciji.
Flaker (2015) navaja, da institucionalno oskrbo zajemajo velike ustanove, ki na enem
mestu oskrbujejo več kot 25 ljudi. Osebe, ki stanujejo v teh ustanovah, tam tudi
prenočujejo in opravljajo večino dejavnosti ter preživijo večino svojega prostega časa.
Weezel in Waaldijk (2002, v Krajnčan, 2012) pravita, da gre pri institucionalnem
bivanju za vrste pomoči, kjer je osebam, ki tam stanujejo, zagotovljeno življenjsko
okolje, prilagojeno njihovim letom, težavam, motnjam in stanjem. Gre za skupno
življenje določenega števila ljudi, ki si niso sami izbrali, da bodo bivali z drugimi, torej
gre za organizirano, manj ali bolj umetno okolje.
E. Novljan in D. Jelenc (2002) pojasnjujeta, da na bivanje, nego in oskrbo v instituciji
vplivajo številni dejavniki okolja, ki se kažejo v dveh dimenzijah – so fizični in socialni.
Fizično okolje se navezuje na arhitekturo, gradbeni slog, arhitekturne značilnosti,
vrsto in razporeditev prostorov, notranjo opremo in ureditev, barve itd. Spoznanja
kažejo, da na vedenje stanovalcev v veliki meri vpliva tudi oblika stavbe, njena okolica
in notranja ureditev. Izraz socialno okolje pa se navezuje na humanost ljudi, ki
vstopajo v interakcijo z oskrbovanci in zanje skrbijo. Pri tem veliko vlogo igra število
zaposlenih, saj manjše število le-teh ne more zadovoljiti vseh potreb oskrbovancev.
2.6.2.1.

Življenje v domu starejših občanov

Potrebe starostnika, ki je v zadnjem obdobju svojega življenja, in potrebe odrasle
osebe z MDR se povsem razlikujejo. Dinamika in vzdušje v domovih za starejše
občane zato ne ustreza odraslim osebam z MDR, saj oseba z MDR ni starostnik, če ni
stara. V kolikor te osebe zaradi objektivnih razlogov vseeno živijo v takšni instituciji,
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jim je potrebno prilagoditi in oblikovati popolnoma ločeno in posebno notranjo
organizacijo, poseben dnevni ritem in posebne vsebine (Lačen, 1993, 2001), kar je
navedeno tudi v tretji alineji 50. člena ZSV. (Zaviršek idr., 2015) Ta namreč navaja, da
mora dom za starejše, ki opravlja institucionalno varstvo za mlajše, le-te storitve
organizirati v posebni enoti. (ZSV, 2007) Enota za osebe z MDR je tako le
organizacijsko-formalno vključena v dom za starejše občane. (Lačen, 1993, 2001)
Mlajše osebe z MDR se v domove za starejše vključujejo iz razlogov, kot so
zdravstveni, socialni in bivanjski. Prav tako v njihovem okolju pogosto ni drugih
ustreznih storitev, ki bi zadostile njihovim potrebam. (Zaviršek idr., 2015)
2.6.2.2.

Življenje v centru za usposabljanje, delo in varstvo

Center za usposabljanje, delo in varstvo je socialno varstveni zavod, v namenjen
bivanju otrok, mladostnikov in odraslih z ZTTMDR ter dodatnimi motnjami. (Zaviršek
idr., 2015) D. Zaviršek idr. (2015) naštevajo naslednje storitve, ki jih nudijo centri za
usposabljanje, delo in varstvo:




institucionalno varstvo otrok, mladostnikov in odraslih oseb, imenovano tudi
»usposabljanje«,
institucionalno varstvo odraslih, ki živijo v t.i. domskem varstvu,
vodenje varstveno-delovnih centrov, v sklopu katerih nudijo zaposlitev, varstvo
in vodenje pod posebnimi pogoji.

Institucionalno varstvo odraslih oseb je lahko 24-urno ali 16-urno. Pri slednjem gre za
ljudi, ki preostalih 8 ur preživijo v varstveno-delovnem centru. Centri za usposabljanje,
delo in varstvo odpirajo tudi dislocirane enote. To pomeni, da so nekatere bivalne
namestitve oblikovali v manjše institucionalne enote, ki še vedno ohranjajo naravo
institucionalnega varstva. (Zaviršek idr., 2015)
Zaviršek idr. (2015) v svoji raziskovalni analizi ugotavljajo, da so storitve in dnevne
dejavnosti po različnih zavodih precej podobne. Svojim uporabnikom omogočajo
obiskovanje in udeleževanje različnih športnih, kulturnih, verskih in drugih aktivnosti
ter različna letovanja. Poudarek pa dajejo delu ljudi v varstveno-delovnih centrih.
Nekateri zavodi omenjajo tudi, da delajo uporabniki zunaj varstveno-delovnih centrov
pri okoliških kmetih in zasebnikih.
2.6.2.3.

Življenje v oskrbovanih stanovanjih

Oskrbovana stanovanja so oblika institucionaliziranega varstva, namenjena ljudem, ki
se samostojno ne morejo oskrbovati, vendar lahko kljub temu živijo razmeroma
samostojno življenje z določeno stopnjo pomoči strokovnega osebja. Takšna oblika
varstva obsega osnovno, socialno in zdravstveno varstvo ter zdravstveno nego,
storitev pa se izvaja v funkcionalno povezanih stanovanjih, ki so prilagojena tam
stanujočim osebam. Osnovna oskrba zajema pomoč pri bivanju, organizirano
prehrano, pomoč pri pranju, sušenju ter likanju perila, socialna oskrba pa se navezuje
na pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju vsakodnevnih opravil ter varstvo
in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Stanovalcem v oskrbovanih stanovanjih je
zagotovljena tudi celodnevna nujna pomoč preko klicnih centrov za pomoč na daljavo.
(Oskrbovana stanovanja, 2019)
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V osnovi so takšne oblike stanovanj namenjene osebam, starejšim od 65 let ali
osebam, mlajšim od 65 let, ki zaradi psihofizičnih lastnosti niso v celoti sposobne
samostojnega življenja brez pomoči drugih oseb (Pravilnik o standardih in normativih
socialno-varstvenih storitev, 2010), za populacijo oseb z MDR pa je takšna oblika
bivanja še precej nerazvita.
Socialno-varstveni zavod Hrastovec takšnim stanovanjem pravi neodvisna stanovanja,
ki nudijo visoko stopnjo samostojnosti, neodvisnosti ter samozadostnosti. Ta
stanovanja predstavljajo najvišjo stopnjo samostojnosti pri bivanju, stanovalci pa so še
vedno pod okriljem matičnega mobilnega centra. Vsakemu stanovalcu, ki je pridobil
neodvisno stanovanje, se najprej poišče zaposlitev, pred tem pa se izvede skrbno
načrtovanje financ in pomoči. Na voljo so jim tudi strokovni delavci, ki jim pomagajo pri
ločitvi od stanovanjske skupine, gospodinjstvu, načrtovanju, negovanju socialnih
stikov, ravnanju z denarjem, oblikovanju prostega časa, uradnih opravkih, zdravju itd.
Cilji bivanja v neodvisnem stanovanju so samozastopanje, skrb zase, vključevanje v
delo, načrtovanje prostega časa, polno vključevanje v skupnost, samostojnost pri
opravljanju vsakdanjih opravil ter razpolaganje s finančnimi in materialnimi sredstvi.
(Neodvisna stanovanja, 2018)
2.6.2.4.

Življenje v bivalni enoti

Danes so bivalne skupnosti ena najmodernejših oblik bivanja za osebe z MDR ter tudi
najboljša oblika bivanja zanje, kar potrjujejo raziskave stopnje emocionalnega
zadovoljstva oseb z MDR, ki bivajo v le-teh. (Križaj, 2006) Temeljni cilj bivalnih enot je
nadomestiti oziroma dopolniti matično družino ter zagotoviti bivanje in oskrbo odraslim
osebam z MDR ter jim tako omogočiti, da lahko zaživijo karseda samostojno. (Breznik,
2004)
Breznik (2004) pripoveduje, da bivalne enote delujejo po načelu maksimalnega in
optimalnega vključevanja posameznikov v aktivnosti vsakodnevnega življenja, pri tem
pa upoštevajo njegove sposobnosti. Osnovno načelo pravi, naj vse, kar zmore, v
skupnosti naredi in prispeva posameznik sam. Zaposleni jih pri delu in razvijanju
samostojnosti le usmerjajo in pri tem upoštevajo načelo »Pomagaj mi, da naredim
sam.« Cilj dela v bivalni skupnosti je razviti optimalno samostojnost vsakega
posameznika in tako krepiti normalizacijo življenja.
Eden glavnih ciljev bivalnih skupnosti je v čim večji meri približati se življenju v družini.
Uporabniki v sklopu raznih aktivnosti opravljajo vsakodnevna hišna opravila, imajo
skupne obede in praznovanja, delajo na vrtu, hodijo na izlete in sprehode, ustvarjajo v
različnih ustvarjalnih delavnicah, pred spanjem pa se skupaj družijo in tako krepijo
medsebojne odnose ter občutek pripadnosti. Posamezniki, ki bivajo v bivalni skupnosti,
imajo tako možnost izražati individualnost, potrebe in želje ter tako oblikovati lastno
samopodobo. Takšno življenje v bivalni skupnosti pomembno vpliva na izenačitev
možnosti za njene stanovalce. (Institucionalno varstvo – bivalna enota, 2019)
Lačen (2001, str. 71) definira bivalno skupnost kot manjšo skupino oseb z MDR, »ki
živi v zaključenem okolju, je razmeroma samostojna, čim primerneje vodena in kolikor
je mogoče vključena v okolje.«
Glede na načela normalizacije in kakovosti življenja oseb z MDR, Lačen (1993, 2001)
našteva naslednje cilje bivalne skupnosti:
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oblikovanje čim svobodnejše, samostojnejše in ustvarjalne osebnosti, pri tem
pa upoštevanje individualne potrebe, želje in sposobnosti posameznikov,
zadovoljevanje eksistencialnih potreb,
omogočanje usposabljanja in dela ter kulturnega, socialnega in rekreativnega
udejstvovanja,
humanizacijo odnosov.

Iz zgoraj naštetih ciljev izhajajo naslednje naloge bivalne skupnosti (Lačen, 1993,
2001):









zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer, kar vključuje prehrano, higienske in
zdravstvene pogoje ipd.,
svetovanje, usmerjanje in vodenje,
oblikovanje prostega časa,
pomoč pri delu, zaposlitvi, usposabljanju, urejanju lastnega okolja itd.,
zaščita socialne in osebne integritete ter zdravja,
uskladitev notranjih in zunanjih dejavnikov, vplivajočih na življenje v bivalni
skupnosti,
pomoč pri razreševanju konfliktov in emocionalnih kriz idr.,
podpora in pomoč pri zagotavljanju formalnih, pravnih in človekovih pravic.

Kakovostno življenje oseb, ki živijo v bivalni skupnosti, lahko zagotovimo z
uresničevanjem zastavljenih ciljev in nalog. To lahko dosežemo z upoštevanjem
naslednjih načel (Lačen, 1993, 2001):









2.7.

Lokacija bivalne skupnosti: Bivalna skupnost se mora nahajati drugje kot
delavnica, varstveno-delovni center oziroma prostori, kjer delajo člani bivalne
skupnosti, saj ni priporočljivo, da le-ti ostajajo ves čas v istih prostorih.
Notranja organizacija bivalne skupnosti: Ta mora ustrezati sposobnostim in
specifičnim lastnostim oseb z MDR. Le-te jo morajo sprejeti kot svoj dom,
zatorej mora biti bivalna skupnost dom z vso intimnostjo in toplino ter primernimi
vsebinami in oblikami dela.
Število članov bivalne skupnosti: Idealno število članov bivalne skupnosti
zajema štiri do šest članov, vendar je to število zaradi gospodarskih težav težko
doseči. Kljub temu naj število ne bi presegalo osem članov, saj se v takšni
skupini še lahko načrtuje notranjo organizacijo ob upoštevanju in
zadovoljevanju individualnih potreb stanovalcev v bivalni skupnosti.
Vključevanje bivalne skupnosti v okolje: Že sama definicija govori o tem, da
je bivalna skupnost, koliko je le mogoče, vključena v svojo okolico. Prav zato je
potrebno že pri samem načrtovanju dela in življenja v bivalni skupnosti jasno
določiti, da je tudi vključevanje njenih članov ena izmed poglavitnih funkcij
bivalne skupnosti. Vključevanje članov v okolje mora torej postati del sistema,
del redne dejavnosti in način življenja bivalne skupnosti.
Heterogenost bivalne skupnosti po spolu: Sodobna spoznanja navajajo, da
je bivalna skupnost po spolu heterogena. V kolikor kakšna bivalna skupnost ni
heterogena, so razlogi za to lahko le ti, da v določenem času in kraju ni potreb
po bivanju obeh spolov.
DELO IN ZAPOSLITEV OSEB Z ZMERNIMI, TEŽJIMI IN TEŽKIMI MOTNJAMI
V DUŠEVNEM RAZVOJU
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Tako kot za vsakega človeka, je tudi za osebe z MDR zaposlitev ena izmed osnovnih
človekovih potreb. Ob njenem zadovoljevanju razvijajo svoje spretnosti, pridobivajo
občutek koristnosti in pripadnosti širšemu okolju, doživljajo uspehe, postajajo
samozavestnejši, posledično pa se izboljšuje tudi njihova samopodoba, kar vpliva na
kvaliteto njihovega življenja. (Novljan in Jelenc, 2002)
2.7.1. Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji je organizirana oblika varstva,
namenjena odraslim osebam z MDR ali odraslim z več motnjami. S to obliko storitve
se uresničujejo temeljne človekove pravice odraslih invalidnih oseb, ki so določene z
ustavo in zakoni. V skladu s posameznikovimi sposobnostmi ima le-ta možnost
aktivnega vključevanja v socialno in delovno okolje in opravljanje koristnega dela, ki je
prilagojeno njegovim zmožnostim. (Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi
pogoji, 2019) Storitev je financirana iz proračuna Republike Slovenije in je v celoti
brezplačna. Vključuje osnovno oskrbo, ki zajema bivanje, prehrano, tehnično oskrbo
in prevoz ter socialno oskrbo, ki obsega delovno terapijo, psihološke in svetovalne
obravnave. (Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji v varstvenodelovnih centrih, b.d.)
Vodenje vključuje oblikovanje in izvajanje individualnih programov, vzdrževanje in
razvijanje socialnih stikov in kognitivnih veščin, ohranjanje in razvijanje samostojnosti,
ohranjanje pridobljenega znanja in sposobnosti ter učenje novih veščin. Varstvo
zagotavlja občutek varnosti, obsega tudi pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in
fizioloških potreb, pomoč pri obuvanju in sezuvanju ter oblačenju, pri gibanju in hoji,
pri komunikaciji in orientaciji ter tudi varstvo pri prihodu in odhodu ter spremstvo pri
prevozih. Zaposlitev pod posebnimi pogoji zajema oblike dela, ki upravičencem
omogočajo ohranjanje pridobljenih znanj in razvijanje novih sposobnosti. Zagotavlja
tudi pogoje za varno delo, prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov
posameznikovim sposobnostim, uvajanje v delo in njegovo spremljanje ter razvijanje
delovnih sposobnosti in spretnosti. (Pravilnik, 2010)
Storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji se izvajajo v varstveno
delovnih centrih ali koncesionarjih, ki so na javnem natečaju dobili koncesijo za
opravljanje te storitve. (Pravilnik, 2010)
Vsako osebo se vključi v obliko storitve, ki najbolj ustreza njenim psihološkim,
pedagoškim, zdravstvenim in socialnim potrebam, pri tem pa se upošteva njene
primarne motnje. (Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, 2019)
Uporabniki omenjenih storitev dobijo za opravljeno delo tudi nagrado, kar je določeno
v splošnem aktu izvajalca. To med izvajalci ni poenoteno, v splošnem pa so v sistem
nagrajevanja vključeni vsi uporabniki, ne glede na zmožnost vključevanja v delovni
proces pod posebnimi pogoji. Z omenjenim sistemom poskušajo spodbujati trud
vključenih posameznikov. (Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
v varstveno-delovnih centrih, b.d.)
2.7.1.1.

Varstveno-delovni centri

Varstveno-delovni center (v nadaljevanju VDC) lahko pomeni dnevno obliko vodenja
in dela ali pa institucionalno obliko nastanitve. Oblika dnevnega varstva predstavlja
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usposabljanje, delo in varstvo. Obiskujejo jih odrasle osebe z MDR, ki bivajo doma ali
pa v kateri od oblik institucionalnega varstva (v glavnih zgradbah institucij, bivalnih
enotah ali stanovanjskih skupinah). (Zaviršek idr., 2015)
VDC je lahko javen, zaseben ali pa v sklopu nevladne organizacije. Te lahko pridobijo
koncesijo za opravljanje storitev varstva, vodenja in zaposlovanja pod posebnimi
pogoji. V VDC se lahko vključijo osebe, ki so starejše od 18 let in upravičene do te
storitve glede na ZSVI.
Zaviršek idr. (2015) opisujejo varstveno-delovne centre kot hibridne institucije, na kar
opozarja že sama definicija. Zaposleni, svojci in uporabniki jih vidijo kot oblike dela,
nekateri jih štejejo tudi kot obliko zaposlovanja invalidov. Po drugi strani pa jih številni
označujejo tudi kot »vrtce za odrasle«, saj gre v veliki meri za varovanje odraslih, ko
so njihovi svojci zdoma. Ker se sposobnosti uporabnikov zelo razlikujejo, je temu
prilagojeno tudi njihovo delo. Tako nekateri opravljajo ključna dela produkcije
določenega izdelka, manj sposobnejši opravljajo repetitivno delo, tretji pa ustvarjajo le
videz dela in predstavljajo okupacijski del VDC-jev. V 10. členu pravilnika je navedeno,
da morajo VDC-ji poleg varovanja poskrbeti tudi za aktivno vključevanje v družbeno
življenje in delovno okolje ter poskrbeti, da uporabniki opravljajo koristno, a njihovim
zmožnostim primerno delo. (Zaviršek idr., 2015)
Organizacijska oblika VDC-jev je javni zavod, zato varovanci nimajo delovnih pogodb
in posledično ne moremo govoriti o zaposlovanju teh oseb v pravem pomenu besede.
Glede na to, da gre za odrasle osebe, ki so na različnih razvojnih stopnjah, jih je
potrebno učiti samostojnega življenja in jim razviti ustrezen odnos do dela. Tako imajo
uporabniki na skrbi prihod na delo, ki je merljivo in na nek način celo nagrajevano.
(Drobnič, 1997) Za opravljeno delo v varstveno-delovnih centrih upravičenci ne dobijo
prave plače, ampak simbolično nagrado, ki običajno obsega 5 -20 evrov, le redko tudi
do 100 evrov. (Zaviršek idr., 2015)
Delavnice v sklopu varstveno-delovnih centrov so za osebe z MDR največkrat edini
prostor, kjer se lahko srečujejo s prijatelji, se z njimi družijo in pogovarjajo, delajo ter
doživljajo socialno priznanje. E. Novljan in D. Jelenc (2002) izpostavljata elemente, ki
bi jih s pedagoškega vidika morale vsebovati delavnice pod posebnimi pogoji:
•

•
•

•
•

Prostor za razvoj osebnosti: Delavnica mora biti kraj, kjer so potrebe, mnenja
in odločitve upravičencev upoštevane in se dopušča avtonomija, osebe z MDR
pa se lahko potrjujejo.
Prostor za delo: Pri delu se upoštevajo tudi posebne potrebe vključenih oseb
ter njihove spretnosti in sposobnosti.
Prostor za medsebojna srečanja: Z razliko od ostalih vrst zaposlitve, pri
delavnicah pod posebnimi pogoji ni v ospredju le delovna storilnost, temveč se
osebam ponujajo tudi možnosti za razvijanje socialnih odnosov, sklepanja
prijateljstev in tudi partnerstva.
Prostor za komunikacijo: V delovnem okolju se osebe z MDR srečujejo s
spontanimi situacijami, v katerih lahko razvijajo svoje komunikacijske spretnosti.
Prostor za dobro počutje: Tako za osebe z MDR kot tudi zaposlene
strokovnjake je zadovoljstvo na delovnem mestu zelo pomembno, v ta namen
pa so dobrodošli pogosti pogovori, ki prispevajo k reševanju sprotnih konfliktov
in neusklajenosti.
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Mnogi posamezniki, ki so sicer vključeni v VDC-je, delajo tudi priložnostna dela. To je
z vidika deinstitucionalizacije zelo pomembno, vendar jih institucije ne morejo odkrito
podpirati, saj zakonodaja ne dovoljuje takšnih oblik dela. (Zaviršek idr., 2015)
Vseh VDC-jev v Sloveniji je 34. (Varstveno-delovni centri, 2019) Zaviršek idr. (2015)
navajajo, da dnevno delo v VDC-jih zahteva tako konceptualne kot tudi zakonodajne
spremembe, s čimer mislijo predvsem na ZZRZI, uvedbo pravice do dela na običajnem
delovnem mestu, pravico do integrirane zaposlitve itd.
2.8.

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ODRASLIH OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM
RAZVOJU

Vseživljenjsko učenje v 21. stoletju predstavlja vse pomembnejšo funkcijo in pridobiva
na veljavi, saj se izobraževanje ne konča, ko zaključimo s formalnim izobraževanjem,
ampak se nadaljuje v odraslost. (Bužan, Golob, Turman in Ulaga, 2006)
A. Golob (1998) pravi, da se je nemogoče je izobraziti enkrat za vedno, ampak se
moramo usposabljati skladno s potrebami. Enako oziroma še bolj pa to velja za osebe
z ZTTMDR, saj se ne morejo naučiti vsega, kar bodo v življenju potrebovali, prav tako
pa se vsakodnevno soočajo z novimi situacijami, na katere se morajo ustrezno odzvati.
Danes je vse bolj priznana teza, da tudi odrasle osebe z ZTTMDR potrebujejo
vseživljenjsko učenje, saj le tako ohranjajo že pridobljena znanja, spretnosti in navade
ter razvijajo in pridobivajo nova. (Grubešič, 2016)
S. Grubešič (2016) našteva naslednja mesta za učenje in izobraževanje odraslih oseb
z ZTTMDR:







5. in 6. stopnja posebnega programa VIZ namenjeno osebam med 21. in 26.
letom starosti),
VDC-ji,
bivalne skupnosti,
nevladne organizacije, npr. Zveza Sožitje,
razni klubi, namenjeni odraslim osebam z ZTTMDR,
ustanovitev t.i. posebne hiše oziroma centra za učenje spretnosti za samostojno
življenje.

Osebe z ZTTMDR so vse življenje ekonomsko odvisne, vendar lahko z ustreznim in
učinkovitim okoljem vseeno razvijajo svoja močna področja. V. Lipovšek (2016)
izpostavlja naslednje cilje vzgoje in izobraževanja odraslih oseb z MDR:







razvijanje znanj, spretnosti, navad in vrednot,
osebnostne spremembe,
razvijanje socializacije,
razvijanje pozitivne samopodobe,
razvijanje ustvarjalnosti,
obogatitev izkušenj in uporaba lastnih izkušenj.

Ker je vseživljenjsko učenje naravnano tudi k pridobivanju znanj, ki zagotavljajo
kvaliteto življenja, je takšno učenje smotrno tudi za osebe z ZTTMDR. Pri
izobraževanju odraslih oseb z ZTTMDR pa se je potrebno zavedati, da gre za odrasle
osebe. Izhajati je potrebno iz njihove odraslosti in omogočiti uresničevanje potreb, ki
jih imajo kot odrasle osebe (Golob, 1998). Upoštevati je potrebno tudi resnično stopnjo
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razvitosti in realne sposobnosti teh oseb, kar lahko pomeni, da jim v procesu
izobraževanja pomagamo premagovati razvojne naloge, ki so sicer značilne za nižjo
starost. Te zajemajo socialne odnose in sodelovanje, pridobivanje samozavesti in
kulturnih navad ter igro in delo v skupini. (Jelenc in Novljan, 2000)

2.9.

INFORMIRANJE STARŠEV O NADALJNJIH MOŽNOSTIH V ŽIVLJENJU
NJIHOVIH OTROK Z MDR

Starši nenehno razmišljajo o prihodnosti svojih otrok, ko se le-ta bliža zaključku
šolanja, pa je to razmišljanje še bolj intenzivno. Načrtovanje prihodnosti za odraslega
sina ali hčer predstavlja staršem velik izziv, ob tem pa potrebujejo tudi pomoč in
podporo drugih oseb, ki razumejo njihovo stisko.
E. Novljan in D. Jelenc (2002) izpostavljata nalogo strokovnjaka na srečanju s starši,
ki naj bi staršem predstavil potrebe in interese njihovega odraslega sina oziroma hčere,
predstavil naj bi možnosti in prednosti namestitve v ustrezno ustanovo, tako zanje kot
njihove odrasle potomce. Seznani naj jih tudi z organizacijo in programom ustanove
ter z življenjem v njej, možnostmi, ki bi jih imel njihov sin oziroma hčer za preživljanje
prostega časa ter stike z njimi, sorodniki in prijatelji. Strokovnjak mora starše informirati
tudi o njihovih pravicah in dolžnostih, o tistih, ki se nanašajo nanje, kot tudi o tistih, ki
se navezujejo na njihove potomce. Dolžnost strokovnjaka je tudi zaznati pripravljenost
staršev za sodelovanje v različnih oblikah sodelovanja (individualno, skupinsko delo),
zavedati pa se mora tudi, da so nekatere teme bolj primerne za eno obliko dela, ne pa
tudi za drugo.
B. Jurišić (2018) navaja, da mora strokovnjak znati prisluhniti staršem, razumeti
njihove potrebe ter upoštevati njihove vrednote, stališča in različne vire moči. Le tako
lahko strokovnjak vzpostavi vzajemen odnos s starši in z njimi partnersko sodeluje.
Pogosto se tudi zgodi, da se starši in strokovnjaki znajdejo na različnih bregovih in
med njimi pride do nesoglasij. E. Novljan in D. Jelenc (2002) navajata naslednje
razloge za nesoglasja, ki jih navajajo strokovnjaki:









starši premalo upoštevajo, prezrejo ali se neustrezno odzovejo na predloge
strokovnjakov,
starši preveč ščitijo svoje odrasle potomce,
starši, predvsem izobraženi, so pogosto prezahtevni,
omejujejo svojega sina oziroma hčer pri samostojnosti,
dvomijo o oceni strokovnjaka o sposobnostih njihovega odraslega otroka,
ne dojamejo, da so njihovi otroci odrasli in temu primerne tudi njihove potrebe,
očetje slabo sodelujejo,
želijo izključno sami odločati glede prihodnosti njihovega otroka.

Starši pa od strokovnjakov običajno pričakujejo, da: (Kalin idr., 2009)






se večkrat posvetujejo z njimi in prisluhnejo njihovemu pogledu,
so bolj odprti za poglede in stališča drugih,
priznajo, če česa ne vedo,
vse otroke obravnavajo s spoštovanjem,
upoštevajo individualne razlike med učenci, …
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E. Novljan in D. Jelenc (2002) naštevata še nekaj očitkov strokovnjakom, ki jih navajajo
starši. Med njimi so nezmožnost vživljanja strokovnjakov v probleme staršev,
nepoznavanje in nepriznavanje alternativnih strok, dominantnost in avtoritativnost,
nepoznavanje možnosti bivanja ter drugih oblik pomoči, nepoznavanje zakonskih
možnosti, slaba opora ob kritičnih situacijah, npr. ločitvi od staršev, smrti katerega od
staršev itd., neprimerna komunikacija in podobno. E. Novljan (2004) dodaja, da je
komunikacija, tako ustna kot pisna, pogosto glavni vzrok kritik staršev, saj ti
strokovnjakom pogosto očitajo, da jim predajo premalo informacij, da so le-te
pomanjkljive, nenatančne, včasih tudi napačne, pogosto predajo staršem preveč
informacij naenkrat ali pa jih ti zaradi uporabe strokovnih izrazov ne razumejo. Starše
pogosto moti tudi pomanjkanje strokovnih služb ter njihova nedosegljivost, saj so
le-te pogosto zelo oddaljene od njihovega prebivališča in tudi preobremenjene, zato
imajo starši občutek, da ne dobijo potrebne pomoči ali pa je ta minimalna. Starši
opozarjajo tudi na slabo organizacijo strokovnih služb, kar se nanaša na točnost
srečanj ter njihovo pripravljenost na srečanje. Pogosto opažajo tudi, da so sami
prinašalci informacij. Novim strokovnjakom morajo vedno znova odgovarjati na ista
vprašanja, od različnih strokovnjakov pa dobivajo različne odgovore na enaka
vprašanja, kar nakazuje na slabo usklajenost med strokovnjaki.
K. Kejžar (2015) opisuje besedo sodelovanje kot besedo, kjer ima velik pomen
predpona –so. Ta namreč pove, da sem v odnosu, da nisem sam, ampak sem v
dogajanje vpet s somišljeniki. Preko sodelovanja delujemo drug na drugega,
vzpostavljamo odnos in izmenjujemo stališča. Se tudi dopolnjujemo, učimo od drugega
itd. Predpogoj vseh oblik sodelovanja pa je poslušanje.
Enako velja tudi za sodelovanje s starši. Le-ti morajo v pogovoru s strokovnjaki imeti
občutek, da so slišani, da s strokovnjakom resnično sodelujejo, da niso sami v situaciji,
ki jih teži, ampak z medsebojnim sodelovanjem in dopolnjevanjem skupaj rešujejo
nastalo situacijo.
J. Kalin (2009) našteva predloge za boljše sodelovanje med učitelji in starši, te je
pridobila skupaj s sodelavci v okviru projekta Vzvodi uspešnega sodelovanja med
domom in šolo:









ustrezno informiranje, kar zajema pravočasno obveščanje o problemih in
težavah,
formalne oblike, na primer več govorilnih ur, prilagajanje terminov staršem, več
časa za pogovor,
neformalne oblike sodelovanja, na primer delavnice za starše, izmenjava
izkušenj med starši,
ustrezni odnosi med učitelji, starši in otroki, kaj zajema predvsem boljše
medsebojno poznavanje, več pogovora, medsebojno spoštovanje in podobno,
profesionalno ravnanje učiteljev, kar je posledica ustreznega izobraževanja
učiteljev,
zagotavljanje ustreznih zunanjih pogojev, na primer razbremenitev učiteljev in
staršev,
soodgovornost staršev in realna pričakovanja staršev, kar je posledica večje
zainteresiranosti staršev,
drugo: več pozitivnega razmišljanja, pripravljenost za sodelovanje itd.

J. Kalin idr. (2009) kakovostno sodelovanje med strokovnjakom in starši povezujejo s
pozitivnim sodelovalnim ozračjem, kar je naloga strokovnjaka. Le-ta mora znati
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ustvariti pozitivno ozračje in spodbujati starše k sodelovanju. Ob tem mora strokovnjak
imeti razvite veščine komuniciranja, kar zajema aktivno poslušanje, postavljanje
odprtih vprašanj staršem ter razumljivost. Priznavati in upoštevati mora razlike v
razmišljanju in delovanju staršev ter jim ponuditi možnost, da svoja mnenja in odločitve
izrazijo. Tako strokovnjak ustvarja uspešno klimo, ki je sodelovalno naravnana,
navezuje pristne človeške odnose, je empatičen in objektiven. Starši dobijo večje
zaupanje v strokovnjaka, če je le-ta demokratičen, odločen, ustvarjalen in
samozavesten. J. Kalin (2009, v Lepičnik Vodopivec, 2012) dodaja, da je odnos med
starši in strokovnjaki odvisen od razumevanja vloge šole in družine v procesu
socializacije otroka ter tudi od različnih pričakovanj. Ta med učitelji in starši niso nikoli
enaka, lahko pa so bolj ali manj usklajena.
J. Kalin (2003, v Kalin idr., 2009) izpostavlja naslednja načela za doseganje
učinkovitega sodelovanja med strokovnjaki in starši:







medsebojno spoštovanje in sodelovanje,
upoštevanje in spoštovanje osebnosti staršev (le-ti imajo različne stopnje
izobrazbe, poklice, obveznosti in skrbi),
individualne razlike med starši (imajo različne izkušnje, sposobnosti pomagati
otroku, se bolj ali manj znajdejo, so bolj ali manj zahtevni itd.),
v skrbi za otroka so starši in strokovnjaki partnerji, ki delajo v dobrobit otroka,
upoštevanje interesov in potreb staršev,
zagotovitev vzvodov za aktivno sodelovanje staršev.
2.9.1. Oblike sodelovanja med starši in strokovnjaki

Svetovalni delavci, razredniki in drugi učitelji lahko pri informiranju staršev o nadaljnjih
možnostih v življenju njihovih otrok z MDR sodelujejo na različne načine. Le-ti se lahko
skozi različne vsebine in dejavnosti uresničujejo skozi formalne ali neformalne oblike.

2.9.1.1.

Formalne oblike sodelovanja med starši in strokovnjaki

Formalne oblike so običajno predpisane in zakonsko opredeljene. D. Intihar (2002),
Valentinčič (1981), J. Lepičnik Vodopivec (2012) ter J. A. Kottler in E. Kottler (2001)
naštevajo naslednje oblike formalnega sodelovanja: govorilne ali pogovorne ure,
roditeljski sestanki, pisna sporočila, telefonski pogovor in elektronska sporočila.


Govorilne ali pogovorne ure

J. Lepičnik Vodopivec (2012) opredeljuje govorile oziroma pogovorne ure tudi kot
individualne razgovore, ki so najpogostejša oblika sodelovanja med starši in učitelji
oziroma strokovnimi delavci. D. Intihar (2002) dodaja, da je v središču razgovora, ki je
informativno in svetovalno naravnan, otrok, zato so v primerjavi z ostalimi oblikami
sodelovanja najbolj obiskane. Poudarek govorilnih oziroma pogovornih ur je na
informativnem razgovoru, kjer se učitelj s starši pogovori o učno-vzgojnem uspehu ter
lastnostih in posebnostih učenca, poleg tega pa starši pričakujejo še izmenjavo
informacij in mnenj ter v primeru težav in posebnosti strokovni nasvet, kako ukrepati.
Valentinčič (1981) navaja, da je ta oblika sodelovanja za starše pomembna, saj »iz
prve roke« izvejo, kako gre njihovemu sinu oziroma hčeri, in uskladijo svoja
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prizadevanja z učiteljevimi nasveti. Pri tej obliki razgovora lahko zgolj informativno
obveščanje nadgradimo s pogovorom o celotni mladostnikovi osebnosti in obnašanju.
Pri pogovoru o čustveno občutljivejših vsebinah mora strokovni delavec podajati
pripombe z občutkom, pošteno in konstruktivno. V tem primeru ni dovolj le splošno
navodilo. Starši v težjih situacijah potrebujejo konkreten nasvet in dogovor o tem, kako
pristopati k težavi. (Intihar, 2002)
Starši lahko na govorilne ure prihajajo prostovoljno ali pa na pobudo učitelja. Le-ta se
lahko nanjo dobro pripravi le, če vnaprej ve, kateri starši bodo prišli. Zato nekateri
učitelji prosijo starše, da vnaprej povedo, ali bodo prišli na pogovor, ali pa učitelj sam
povabi starše. Pri pogovoru s starši je najprej potrebno izpostaviti pozitivne posebnosti
obravnavane osebe. Prav tako je pomembno, da strokovni delavec, ki razgovor vodi,
gleda na starše iz dveh zornih kotov – iz zornega kota učitelja oziroma strokovnega
delavca in zornega kota staršev. To pomeni, da mora poznati starše in njihove
družinske razmere, imeti mora resničen interes za starše, sposoben mora biti empatije
ter senzibilnosti za zaznavanje razpoloženja in občutkov, ki jih v določenem trenutku
doživljajo starši, imeti pa mora tudi željo po tem, da staršem ponudi ustrezno pomoč.
(Intihar, 2002)
J. A. Kottler in E. Kottler (2001) izpostavljata naslednje koristne posledice
konstruktivnega pogovora med strokovnim delavcem in starši:





izmenjava koristnih podatkov o posameznikovih interesih in zmožnostih,
učitelj ima možnost vpogleda v družinske razmere,
starši lahko aktivno pomagajo v vzgojno-izobraževalnem procesu,
strokovni delavci in starši lahko sklenejo skupni dogovor, ki pomaga pri
doseganju skupnih ciljev.

D. Intihar (2002) navaja, da sproščeno in pristno medsebojno poznavanje staršev in
strokovnih delavcev gradi večje zaupanje in varnost. Topel in prijateljski stisk roke, ki
jo na govorilnih urah strokovni delavec ponudi staršem, iskren pogled in nekaj prijaznih
besed, namenjenih staršem in njihovemu počutju, so niti povezovanja zaupanja in
medsebojnega spoštovanja. Po njenem mnenju je to kvaliteta čustvenih in socialnih
vezi, iz katerih se lahko razvije partnersko sodelovanje.


Roditeljski sestanki

Medtem ko so individualne govorilne ure osnovna oblika sodelovanja med učiteljem in
posameznimi starši, kjer gre za izmenjavo mnenj o posamezni osebi, so roditeljski
sestanki osnovna oblika skupnega sodelovanja, pri čemer je govor o skupnih
vprašanjih. (Valentinčič, 1981)
D. Intihar (2002) navaja, da so roditeljski sestanki namenjeni skupinam staršev,
običajno staršem določenega razreda ali oddelka in so pomemben element pri
sodelovanju med učitelji in starši. Na roditeljskih sestankih je tema pogovora običajno
učno-vzgojna problematika oddelka, informiranje staršev o aktualnih vprašanjih na
ravni oddelka, sprejemanje dogovorov in sklepov, dogovarjanje o skupnih akcijah in
dejavnostih ter tudi izobraževanje staršev za učinkovito vzgojo otrok.
Teme roditeljskega sestanka so vnaprej določene v vabilu, ki ga dobijo starši, tam pa
se starši in strokovni delavci običajno srečujejo brez otrok. (Lepičnik Vodopivec, 2012)
Pšunder (1994, v Lepičnik Vodopivec, 2012) opisuje, da so roditeljski sestanki tako
formativne kot informativne oblike sodelovanja. Formativne oblike imajo izobraževalni
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namen, pri informativnih oblikah pa dajejo staršem splošne informacije o vedenju
skupine in njenem napredku, načrtovanih in izpeljanih akcijah ter vpogled v pedagoški
proces.
D. Intihar (2002) pravi, da so množični roditeljski sestanki namenjeni predvsem
informiranju, saj so običajno obravnavane teme, ki so aktualne za več razredov oz.
skupin. Valentinčič (1981) dodaja, da so roditeljski sestanki prav tako primerni za
izobraževanje staršev o vzgojnih in drugih problemih, pogovori pa lahko prerastejo tudi
v skupinsko svetovanje in izobraževanje, saj starši širijo svoje znanje, hkrati pa
izmenjujejo izkušnje in poglede, postavljajo nova vprašanja in iščejo odgovore nanje.
Glede na zgoraj predstavljeno, lahko sklepamo, da so roditeljski sestanki zelo primerni
za prvo informiranje staršev o možnostih, ki jih imajo njihovi potomci po zaključku
osnovnošolskega izobraževanja. V sklopu roditeljskega sestanka se staršem lahko
predstavi zakonodaja, ki omenja odrasle osebe z MDR ter njihove pravice ter možnosti
glede bivanja in zaposlovanja teh oseb. Tako lahko strokovni delavci odgovorijo na
skupna vprašanja, ki jih imajo starši odraslih oseb z MDR, medtem ko se o možnostih,
ki so primerne za vsakega posameznika, lahko pogovarjajo na individualnih govorilnih
urah.



Pisna sporočila

J. Lepičnik Vodopivec (2012) opredeljuje pisna sporočila kot posredno individualno
obliko komuniciranja med šolo in starši. Mednje uvrščamo formalne oblike, na primer
uradne dopise, ter manj formalne oblike sporočil, med katere štejemo različna vabila,
obvestila in pisma.
Vsebine pisnih sporočil so različne, običajno v obliki vabil, obvestil, uradnih obvestil in
pisem. Pisna sporočila so dobro uveljavljena kot pisni komentarji učitelja pod učenčev
izdelek (najpogosteje v zvezku) ali kot poročilo ocen (opisnih ali številčnih) ob koncu
ocenjevalnega obdobja, le-te pa podrobneje komentirajo na govorilnih urah. Starši
pisna sporočila najpogosteje naslavljajo na razrednika ali vodstvo šole, in sicer kot
razna opravičila ali prošnje. (Intihar, 2002)
Iz navedenega lahko sklepamo, da gre pri pisnih sporočilih večinoma za krajše oblike
sporočil, ki pa niso najbolj primerna za informiranje staršev o možnostih, ki jih imajo
njihovi sinovi in hčere po koncu osnovne šole. Informiranje staršev o omenjeni tematiki
zajema obsežnejše informacije, ki jih je težko podati zgolj v obliki pisnega sporočila.

•

Telefonski pogovor

J. A. Kottler in E. Kottler (2001) opisujeta telefonski pogovor kot najlažjo in
najdostopnejšo obliko sodelovanja s starši. Ta način ni strogo uraden, zato manj
vznemirja kot vabila na sestanke. Vendar pa ta oblika sodelovanja pogosto posega v
prosti čas strokovnega delavca. Najustreznejši je za sporočanje pozitivnih povratnih
informacij ter za prepoznavanje manjših problemov. Prav tako z njim starše
obveščamo o sprotnih zadevah v šoli, o otrokovem napredovanju in pozitivnih
spremembah. Pozitivna plat takšne oblike sodelovanja je tudi ta, da lahko tako učitelji
spregovorijo tudi s starši, ki sicer redkeje prihajajo na govorilne ure.
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Ozaveščanje in informiranje staršev o možnostih, ki jih imajo njihovi potomci po
zaključku osnovne šole, predstavlja kompleksnejši problem, ki zahteva več časa.
Zaradi tega lahko sklepamo, da telefonski pogovor ni najprimernejši za primarni način
ozaveščanja o tej temi, saj lahko pri pogovoru v živo uporabimo več komunikacijskih
poti, ki olajšajo razumevanje poslušalca o govorjeni temi. Primerna oblika informiranja
pa je lahko, ko starši o slišanem (na primer na govorilnih urah) želijo več informacij ali
dodatno razlago, da zaradi tega ni smiseln ponovni sestanek v živo.

•

Elektronska sporočila

Elektronska sporočila so lahko alternativa ali dopolnilo telefonskim pogovorom med
starši in strokovnjaki. Ta način komunikacije je zelo ustrezen za kratka sporočila ali
neposredne povratne informacije, vendar ima tudi negativno plat. Ne vemo namreč,
kdaj starši prejmejo sporočilo in ga preberejo, prav tako pa komunikacija preko
elektronske pošte ne zagotavlja zaupnosti. (Kottler in Kottler, 2001)
Elektronska komunikacija prav tako ni primerna za edino pot informiranja staršev o
tako obsežni temi, vsekakor pa je zelo primeren način za posredovanje različnih pisnih
informacij, na primer izvlečkov govorilnih ur, priročnikov in dodatne literature o tej temi
in podobno.
2.9.1.2.

Neformalne oblike sodelovanja med starši in strokovnjaki

M. Kepec (2002) definira neformalne oblike sodelovanja kot tiste, ki se v zadnjih letih
razvijajo kot posledica vse večje odprtosti šole do staršev. Le-te so v primerjavi s
formalnimi oblikami sodelovanja načrtovane bolj sproščeno, saj staršem nudijo
možnost, da neposredno izkusijo različne dejavnosti, se med seboj bolje spoznajo in
si nudijo medsebojno pomoč in podporo.
Najpogostejše oblike neformalnega sodelovanja, ki jih našteva M. Kepec (2002), so:
dan odprtih vrat, vključevanje staršev na razstavah in šolskih prireditvah, obiski staršev
pri pouku, dnevne dejavnosti s starši, vključevanje staršev v projekte, vodenje
interesnih dejavnosti s strani staršev, vključevanje staršev v delovne in zbiralne akcije
na šolah, svetovanje staršem za kvalitetnejšo pomoč otroku doma. Med oblike
neformalnega sodelovanja štejemo tudi prostovoljstvo (prostovoljno socialno delo)
(Žgur, 2015) ter skupine za samopomoč in portfolio. V nadaljevanju predstavljamo
tiste, ki lahko koristijo pri informiranju staršev o možnostih, ki jih imajo njihovi otroci z
MDR po zaključku osnovne šole.



Dan odprtih vrat

Dan odprtih vrat je najpogostejša neformalna oblika sodelovanja s starši. (Kepec,
2002) Institucije na ta dan široko odprejo vrata za vse, ki želijo pogledati v njihov svet.
(Lepičnik Vodopivec, 2012) Tako staršem in ostalim obiskovalcem omogočijo
neposredno izkušnjo o delu oseb, ki so vključeni v to ustanovo (Kepec, 2002) ter tudi
srečanje z zaposlenimi. (Kottler in Kottler, 2001)
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Takšna oblika sodelovanja in informiranja je lahko zelo primerna za starše, ko že imajo
nekaj informacij o možnostih, ki jih imajo, in so že izbrali ustanove, v katere bi lahko
vključili svojega sina oziroma hčer. Tako dobijo vpogled v to, kakšno je življenje v tej
ustanovi, kar pa jim lahko zelo pomaga pri nadaljnjem odločanju o prihodnosti
njihovega potomca.



Vključevanje v projekte

Dejavnosti projektnega dela lahko potekajo v šoli, zunaj šolskega prostora ali doma,
poleg učiteljev pa v njem sodelujejo tudi učenci, starši in drugi zunanji sodelavci. Cilji
in vsebine takšnega dela povezujejo pouk, šolske interesne dejavnosti ter dejavnosti
izven šolskih organizacij. (Novak idr., 1990, v Kepec, 2002)
Sodelovanje v projektih lahko poveže starše različnih institucij, ki se srečujejo s
podobnimi problemi in vprašanji, s skupnim delom pa lahko odkrivajo rešitve za svoje
probleme in odgovore na vprašanja. Tako se šole in starši lahko povežejo z
institucijami, ki ponujajo različne oblike bivanja za osebe z MDR ter tako starši skupaj
odkrivajo možnosti, ki so jim ponujene.



Dnevi dejavnosti

Del obveznega šolskega programa so tudi dnevi dejavnosti. Le-te učencem omogočajo
povezovanje znanj in njihovo uporabo ter praktično učenje. Stalni sodelavci na dnevih
dejavnosti so starši, ki najpogosteje sodelujejo kot spremljevalci ter včasih tudi kot
organizatorji ogleda raznih institucij. (Kepec, 2002)
Dnevi dejavnosti so lahko odlična priložnost za obisk raznih delavnic v sklopu VDC-jev
in podobnih institucij. Na takšen način lahko tako učitelji kot tudi starši in njihovi potomci
dobijo natančen vpogled v to, kakšna je videti takšna oblika dela, kar jim lahko pomaga
pri nadaljnjem odločanju.



Skupine za samopomoč

S. Hočevar in L. Tomažič (2003) opredeljujeta samopomoč kot obliko pomoči, kjer se
človek poskuša rešiti svoje stiske ali okrepiti svojo socialno krepkost. Ramovš (1991 v
Hočevar in Tomažič, 2003) deli samopomoč v tri skupine:




osebna samopomoč, kjer si posameznik ob nastopu težav in stisk najprej
pomaga sam,
družinska in prijateljska samopomoč, kjer posamezniki težave in stiske rešujejo
v temeljnem človeškem odnosu,
skupine za samopomoč, kjer gre za medčloveško povezavo dveh do tridesetih
ljudi.

Starši oseb s posebnimi potrebami se srečujejo s številnimi težavami, povezanimi z
življenjem njihovih otrok. Pogosto se znajdejo v vulkanu različnih čustev. V njih
pogosto poteka boj med občutki jeze, strahu, žalosti, krivde in nerazumevanjem ter na
drugi strani med nepredstavljivo močjo, da z neskončnimi poskusi svojemu otroku
omogočijo polno življenje. S temi čustvi se pogosto spopadajo sami, saj je o njih težko
pripovedovati nekomu, ki mu je tovrstno življenje tuje. Skupine za samopomoč pa tako
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ponujajo možnost srečanja oseb s podobnimi izkušnjami. (Skupina za samopomoč,
b.d.) Skupine za samopomoč ustvarjajo takšna okolja, kjer je najpogostejše izražanje
empatije. Ko novi člani poslušajo pripovedi starejših, jim to vliva upanja, saj vedno
znova ugotovijo, da so tudi ti bili nekoč v takšni situaciji, poleg tega pa vidijo, v kakšni
upanja vzbujajoči situaciji so ti člani sedaj. (Klemenčič, 2015)
V skupinah za samopomoč običajno sodelujejo starši in strokovni delavci. (Skupina za
samopomoč, b.d.) Starši izmenjujejo izkušnje, strokovnjaki pa pomagajo narediti
probleme bolj vidne, sprejemljive in rešljive. Skupine za samopomoč skozi svoje
delovanje uresničujejo osnovno vodilo, ki je sprejemati stvari, ki so nespremenljive, ter
spreminjati tiste, ki se jih da, vendar včasih le delujejo nespremenljive. Na srečanjih
vsak posameznik govori iz sebe, zase in za druge v skupini. V pogovoru tako iščejo
življenjske in strokovne možnosti za lažji izhod iz problemov. (Hočevar in Tomažič,
2003)
Skupine za samopomoč so lahko zelo dober vir informacij za starše, ki še iščejo
možnosti za nadaljnje življenje njihovega sina ali hčerke. Ob pogovoru z ostalimi starši
lahko spoznajo tudi pozitivne in negativne lastnosti različnih možnosti, kar jim lahko
pomaga pri nadaljnjem odločanju za najprimernejšo obliko bivanja za njihovega
potomca.



Portfolio

U. Stritar in S. Sentočnik (2011) opisujeta portfolio kot inštrument za dokumentiranje
posameznikovega procesa učenja. Sestavljajo ga kronološko urejena dokazila o
posameznikovem razvoju in napredku v določenem časovnem obdobju. Gre za
strategijo dela, ki v središče učnega procesa postavlja posameznika z njegovimi
značilnostmi, potrebami in interesi. Uporaba portfolia omogoča posamezniku
primerjavo s samim seboj.
Pri nastajanju portfolia je zelo pomembna določitev namena, saj le-ta vpliva na
postavitev referenčnega okvirja in odločitve v procesu nastajanja portfolia. Nato se
začne faza zbiranja dokazil o posameznikovem razvoju in napredku. Ko imamo dovolj
gradiva, le-tega pregledamo, uredimo in izberemo tista, ki jih bomo vključili v portfolio.
Vsak izdelek, vključen v portfolio, zajema tudi posameznikovo refleksijo in datum.
(Stritar in Sentočnik, 2011)
U. Stritar in S. Sentočnik (2011) navajata, da je portfolio uporaben tako za
posameznika (otroka), kot tudi za strokovne delavce in starše. Posameznik v procesu
nastajanja pokaže, kaj zna in kaj zmore, svoje delo pokaže drugim in tako razvija
pozitivno samopodobo in komunikacijo, aktivno sodeluje pri učenju ter o njem aktivno
razmišlja. Strokovni delavci ob procesu nastajanja portfolia spoznavajo otrokove
individualne posebnosti in njegova močna področja, poglobljeno spremljajo njegov
napredek in razvoj ter na podlagi ugotovitev laže načrtujejo nadaljnje delo. Starši ob
otrokovih izdelkih pridobijo uvid v njegov napredek in proces učenja, pri tem pa imajo
možnost partnerstva s strokovnimi delavci.
Portfolio je lahko zelo uporaben element pri izbiri posameznikove najustreznejše oblike
bivanja. V njem so zbrani pomembnejši izdelki, ki opisujejo posameznikove lastnosti,
interese in želje, s tem pa laže spoznamo posameznika in se mu približamo pri
kreiranju njegove prihodnosti. Portfolio lahko služi tudi pri spoznavanju novih
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uporabnikov, saj so v njem že zbrane pomembne informacije, ki lahko vplivajo na
načrtovanje nadaljnjega dela s posameznikom.
2.9.2. Posvetovanje z drugimi strokovnjaki
Kljub izobrazbi in usposobljenosti ter izkušnjam potrebujejo tudi učitelji in strokovni
delavci občasno pomoč drugih strokovnjakov. To je lahko zaradi želje po pridobivanju
novega strokovnega znanja, potrebe po novih svetovalnih spretnostih, težnje po
nepristranskem in objektivnem pogledu s strani drugega strokovnjaka, pomoči pri
reševanju težav ali potreb po pridobivanju manjkajočega znanja. Tako se strokovni
delavci pogosto obrnejo na svoje sodelavce, ravnatelja, druge strokovnjake in
svetovalce. (Kottler in Kottler, 2001)
Ker tudi strokovni delavci ne morejo vedno odgovoriti na vsa vprašanja, ki jih
zastavljajo starši v skrbi za prihodnost njihovih otrok, je prav, da tako strokovnjaki kot
tudi starši priznajo, da nihče nima rešitev za vse probleme. Zato ni nič narobe, če
strokovni delavec, ki sodeluje pri informiranju staršev glede možnosti v prihodnosti
njihovih otrok z MDR, prizna svojo človečnost in se o odgovorih pozanima pri drugih
strokovnjakih in ustanovah. Prav tako pa lahko za dodatna vprašanja starše napoti k
strokovnjakom, ki jim bodo v trenutni situaciji laže pomagali.
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3. EMPIRIČNI DEL
3.1.

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

Starši in rejniki (v nadaljevanju starši) oseb z ZTTMDR se srečujejo z različnimi izzivi,
ki skozi odraščanje njihovega otroka, rejenca oz. posvojenca (v nadaljevanju otroka)
postajajo vse večji in teže premagljivi. Eden izmed najbolj stresnih obdobij je, tako za
starše kot tudi njihove otroke, zagotovo prehod iz vzgojno-izobraževalnega procesa v
svet odraslosti, torej po zaključku šolanja, kar navajata tudi avtorici E. Novljan in D.
Jelenc (2002). Bolj ko se otrokovo šolanje približuje koncu, vse pogosteje se pri starših
poraja vprašanje, kaj storiti po končanem šolanju.
Otroke z ZTTMDR se običajno usmeri v PP VIZ, le-tega pa lahko obiskujejo do
dopolnjenega 26. leta. (PP VIZ, 2014) Na tej točki pa starši naletijo na težave. Ne vedo
namreč, kakšne možnosti vse imajo za svojega otroka po dopolnjenem 26. letu
starosti. Brolin (v Bigby, 2000) ugotavlja, da imajo te osebe ter njihove družine premalo
informacij o možnostih, ki bi jim omogočale neboleč prehod v obdobje odraslosti in
boljšo participacijo v širšem okolju. (Novljan in Jelenc, 2002)
Kot že omenjeno, je MDR vseživljenjsko stanje, kar pomeni, da traja od rojstva do
smrti. (PP VIZ, 2014; Lačen, 2016) Torej te osebe tudi v obdobju odraslosti, ko se
pričakuje, da je oseba samostojna in neodvisna, potrebujejo posebno skrb, vodenje in
usmerjanje. Vendar pa je tudi to od posameznika do posameznika različno. Nekateri
potrebujejo stalno pomoč, medtem ko so drugim dovolj le občasne usmeritve pri težjih
opravilih. (Lačen, 2001, 2016)
Na mnogih nivojih izobraževanja, skrbi in spremljanja je za otroke in mladostnike z
MDR dobro poskrbljeno, ko le-ta postane odrasla oseba, pa se pojavijo težave. Starejši
ko so, bolj so prepuščeni sebi. (Model svetovanja za odrasle s posebnimi potrebami,
b.d.)
Tako kot večina ljudi, imajo tudi osebe z MDR željo po svojem bivalnem prostoru. Tudi
te osebe imajo pravico do lastnega doma, zato jim moramo omogočiti, da, tako kot
ostali ljudje, tudi te osebe zapustijo dom, v katerem so se rodili. (Vzpostavitev bivalnih
enot za odrasle osebe z MDR na območju koroške regije, 2017) Tu pa se pogosto
pojavi težava, saj starši mnogokrat ne vedo, katere oblike bivanja (poleg bivanja doma
pri starših) imajo na voljo – katere oblike bivanja sploh obstajajo ter katera od njih je
za njihovega otroka najprimernejša.
S pošolskega področja je zelo malo raziskav, zato želimo z našo raziskavo izvedeti,
koliko so starši oseb z ZTTMDR informirani o možnostih nadaljnjega življenja po
zaključku osnovnošolskega izobraževanja (ostati doma, se odločiti za katero od oblik
institucionalnega varstva, …) ter na kakšen način najlaže sprejemajo potrebne
informacije. Zanima nas tudi, katerih informacij si starši želijo v večji meri, katere oblike
informiranja uporabljajo strokovni delavci po različnih šolah ter katere izmed oblik so
staršem najbližje.
Z rezultati raziskave želimo prispevati k iskanju učinkovitih poti za informiranje staršev
o možnostih za prihodnost njihovih mladostnikov ter se pri tem v večji meri približati
njihovim potrebam. Na osnovi razpoložljive literature ter pridobljenih rezultatov bomo
izdelali tudi zgibanko za starše z osnovnimi informacijami glede nadaljnjega
vključevanja in življenja odraslih oseb z ZTTMDR. Ta bo lahko v pomoč predvsem
specialnim in rehabilitacijskim pedagogom (ter tudi drugim strokovnim delavcem), saj
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smo pogosto v vlogi, ko moramo staršem svetovati ter jim pomagati v situaciji, ko se
morajo odločati o prihodnosti svojih otrok.
3.2.

CILJI IN NAMEN RAZISKAVE

Namen raziskave je ugotoviti, koliko so starši informirani o možnostih nadaljnjega
življenja njihovih sinov in hčera z ZTTMDR po končani osnovni šoli ter kako so si
razlagali posredovane informacije, vezane na vključevanje njihovih mladostnikov v
nadaljnje življenje.
Cilji raziskave so naslednji:
1. Ugotoviti, ali prihaja do razlik med informacijami, ki so jih starši prejeli, ter
informacijami, ki so jim jih strokovni delavci posredovali.
2. Izvedeti, na kakšen način starši najlaže sprejemajo informacije glede
vključevanja njihovih mladostnikov v nadaljnje življenje.
3. Ugotoviti, katerih informacij si starši želijo v večjem številu.
4. Izvedeti, ali so starši šol, vključenih v raziskavo, informirani v enaki meri.
5. Oblikovati zgibanko z osnovnimi informacijami glede nadaljnjega življenja,
bivanja, dela in usposabljanja odraslih oseb z ZTTMDR.

3.3.

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Raziskovalna vprašanja, izpeljana iz ciljev raziskave, so naslednja:
R1: Katere informacije v povezavi z nadaljnjimi možnostmi v življenju njihovih
mladostnikov so starši izvedeli od strokovnih delavcev?
R2: Katere informacije so strokovni delavci podali staršem glede nadaljnjih možnostih
za njihovega mladostnika?
R3: Na koga/kaj se starši obrnejo, ko potrebujejo dodatne informacije glede nadaljnjih
možnostih v življenju svojega mladostnika?
R4: Na kakšen način starši najlaže sprejemajo informacije, vezane na nadaljnje
možnosti v življenju njihovih mladostnikov (s pogovorom, v pisni obliki, …)?
R5: Na kakšen način strokovni delavci posredujejo omenjene informacije staršem
(individualna srečanja, pogovor, roditeljski sestanek, …)?
R6: Katerih informacij bi si starši še želeli glede nadaljnjega bivanja njihovih
mladostnikov?
R7: Ali prihaja do pomembnih razlik med informiranostjo staršev na izbranih šolah po
Sloveniji?
R8: Katere načine posredovanja informacij o možnostih za nadaljnje vključevanje
mladostnikov uporabljajo strokovni delavci na šolah, kjer so starši bolje informirani?
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3.4.

METODOLOGIJA

Tabela 1: Razlaga oznak, uporabljenih v magistrskem delu
f
f (%)
F (%)
N
M
SD
min
max

absolutna frekvenca
relativna frekvenca
kumulativna frekvenca
število enot v vzorcu
aritmetična sredina
standardni odklon
minimalna vrednost
maksimalna vrednost

3.4.1. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP
V raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo in kvantitativni raziskovalni pristop.
Izvedli smo dve anketni tehniki. Ena anketa je bila namenjena staršem oseb z
ZTTMDR, ki zaključujejo osnovnošolsko izobraževanje, druga pa strokovnim
delavcem, ki sodelujejo pri informiranju omenjenih staršev glede nadaljnjega
vključevanja njihovih mladostnikov.
3.4.2. OPIS VZORCA
V raziskavi je sodelovalo 123 oseb, od tega 70 staršev oseb z ZTTMDR, ki zaključujejo
osnovnošolsko izobraževanje, ter 53 strokovnih delavcev, ki sodelujejo pri informiranju
omenjenih staršev o možnostih o nadaljnjem življenju, ki jih imajo njihovi otroci po
zaključku osnovnošolskega izobraževanja.
Tabela 2: Spol starša, otrok in strokovnega delavca
Spol
Starša

Otroka
Strokovnega
delavca

Moški
Ženski
Skupno:
Moški
Ženski
Skupno:
Moški
Ženski
Skupno:

f
19
51
70
36
34
70
5
48
53

f (%)
27,1
72,9
100,0
51,4
48,6
100,0
9,4
90,6
100,0

V Tabeli 2 je predstavljen spol staršev, njihovih otrok in strokovnih delavcev, ki smo jih
vključili v raziskavo. Največji delež staršev (72,9%) in strokovnih delavcev (90,6%) je
bil ženskega spola, medtem ko je bilo mladostnikov ali mladostnic po spolu približno
polovica.
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Tabela 3: Starost staršev, otrok in strokovnih delavcev ter delovna doba strokovnih
delavcev

min
max
N
M
SD

Starost starša

Starost otroka

38
65
70
48
5

18
26
70
21
2

Starost strok.
delavca
28
62
53
42
10

Delovna doba
strok. delavca
2
40
53
17
11

Tabela 3 prikazuje starost staršev, njihovih otrok in strokovnih delavcev ter delovno
dobo strokovnih delavcev. Starši so bili stari med 38 in 65 let, v povprečju 48±5 let,
njihovi otroci med 18 in 26 let, v povprečju 21±2 let, strokovni delavci pa med 28 in 62
let, v povprečju 42±10 let. Strokovni delavci so bili v vzgojno-izobraževalnem zavodu
zaposleni med 2 in 40 let, v povprečju 17±11 let.

8%
9%

13%

70%

razrednik

drugo

svetovalni delavec

drugi učitelj

Graf 1: Delitev strokovnih delavcev, glede na delovno mesto
Graf 1 prikazuje strukturo strokovnih delavcev glede na njihovo delovno mesto. Iz grafa
je razvidno, da največ strokovnih delavcev (70 %) sodeluje pri informiranju staršev kot
razredniki njihovih otrok v PP VIZ. Ostali strokovni delavci sodelujejo kot svetovalni
delavci, drugi učitelji, mobilni specialni pedagogi ali vzgojitelji.
Tabela 4: Delitev staršev in strokovnih delavcev, glede na izobrazbo

Končana OŠ
Nižja poklicna šola

f
5
3

Starši
f (%)
7,1
4,3
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F (%)
7,1
11,4

Strokovni delavci
f
f (%) F (%)
/
/
/
/
/
/

Srednja poklicna šola
Srednja splošna izobrazba
Višješolska izobrazba
Visokošolska strokovna ali
univerzitetna izobrazba
Magisterij stroke
Specializacija po
univerzitetnem programu,
magisterij znanosti
Skupno:

12
20
14

17,1
28,6
20,0

28,6
57,1
77,1

/
/
8

/
/
15,1

/
/
15,1

11

15,7

92,9

29

54,7

69,8

4

5,7

98,6

14

26,4

96,2

1

1,4

100,0

2

3,8

100,0

70

100,0

53

100,0

V Tabeli 4 je predstavljena izobrazba staršev in strokovnih delavcev. Iz tabele je
razvidno, da ima največji delež staršev srednješolsko splošno izobrazbo (28,6 %) ali
pa višješolsko izobrazbo (20,0 %), medtem ko so strokovni delavci v večini zaključili
visokošolsko izobraževanje (54,7%). Izmed vseh strokovnih delavcev je 26,4%
zaključilo tudi magistrski študij.

7,1

4,3
20,0

10,0

12,9

15,7

14,3

15,7

Jugovzhodno slovenska

Osrednje slovenska

Pomurska

Gorenjska

Koroška

Podravsko-Savinjska

Ni navedeno

Obalnokraška in Goriška

Graf 2: Delitev staršev, glede na regije
Graf 2 prikazuje, da je največ (20,0 %) anketiranih staršev iz Jugovzhodno slovenske
regije, 15,7 % staršev prihaja iz Osrednje slovenske in Pomurske regije, 14,3 % iz
Gorenjske, 12,9 % iz Koroške, 10,0 % staršev je iz Podravsko-Savinjske ter 4,3 % iz
Obalnokraške in Goriške regije, medtem ko 7,1 % staršev ni navedlo šole, ki jo obiskuje
njihov otrok.
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7,5
7,5

28,3

17,0
18,9
17,0

Ni navedeno

Podravsko-Savinjska

Osrednje slovenska

Jugovzhodno slovenska

Pomurska

Obalnokraška in Goriška

Gorenjska

Koroška

Graf 3: Delitev strokovnih delavcev, glede na regije
Graf 3 prikazuje, da največ (28,3 %) strokovnih delavcev prihaja iz PodravskoSavinjske regije, po 17 % jih prihaja iz Osrednje in Jugovzhodne Slovenije ter po 7,5
% iz Pomurske in Obalno-kraške in Goriške. Z Gorenjske prihaja le 3,8 % strokovnih
delavcev, medtem ko med anketiranimi ni bilo nobenega iz Koroške regije. Kar 28,3 %
strokovnih delavcev, vključenih v raziskavo, ni navedlo podatka, na kateri šoli so
zaposleni.
3.4.3. MERSKI INSTRUMENTARIJ
Merski instrumentarij, uporabljen pri raziskavi, je bil izdelan posebej za namene le-te.
Uporabljena sta bila dva anketna vprašalnika, eden za starše oseb z ZTTMDR, ki
zaključujejo PP VIZ, ter drugi za strokovne delavce, ki sodelujejo pri informiranju
omenjenih staršev glede nadaljnjega vključevanja njihovih mladostnikov. Sestavljena
sta bila na podlagi študija literature ter osebnih izkušenj pri delu s populacijo oseb z
MDR. Vprašalnika zajemata vprašanja odprtega, zaprtega in kombiniranega tipa. Na
podlagi študija literature so pričakovani odgovori podani vnaprej, na koncu pa je
priključen še odprt odgovor, v kolikor v vprašanju niso zajeti vsi odgovori.
Anketna vprašalnika sta bila predhodno testirana s pilotno študijo, katere namen je bil
preveriti razumljivost anketnega vprašalnika ter njegove pomanjkljivosti. V pilotno
študijo je bilo vključenih osem oseb, od tega pet staršev in trije strokovni delavci. S
podatki pilotne študije sem ugotovila, da so vprašanja v anketnem vprašalniku
večinoma razumljiva. V anketnem vprašalniku staršev se je pojavila opomba, da je eno
izmed vprašanj zastavljeno preširoko, zato smo pri tem vprašanju dodali stavek, ki je
vprašanje natančneje opredelil. Eden izmed strokovnih delavcev pa je podal komentar,
da so v vprašalniku navedeni le starši, medtem ko nekatere osebe z MDR nimajo
staršev, zaradi česar bi bilo potrebno dodati tudi termin skrbniki. Ta komentar je bil
prav tako upoštevan ter dodan k obema vprašalnikoma.
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Oba anketna vprašalnika vsebujeta splošni del, kjer anketirance najprej sprašujemo
po njihovih osebnih podatkih (spol in starost strokovnih delavcev, staršev in njihovih
otrok z ZTTMDR, najvišja dosežena stopnja izobrazbe), šoli, na kateri strokovni
delavec poučuje, oziroma šoli, ki jo obiskuje oseba z ZTTMDR.
V nadaljevanju so postavljena vprašanja, ki se navezujejo na informiranje staršev
omenjenih otrok o možnostih, ki jih imajo njihovi otroci po zaključku osnovne šole. Med
njimi so vprašanja, na kakšen način strokovni delavci informirajo starše, katero
zakonodajo jim predstavijo, katere oblike bivanja, vodenja, varstva in zaposlitve pod
posebnimi pogoji ter katere oblike vseživljenjskega učenja. Staršem je postavljeno
vprašanje, kje so pridobili največ informacij, povezanih z nadaljnjimi možnostmi, ki jih
imajo po zaključku osnovnega šolanja, na koga se obrnejo, ko potrebujejo dodatne
informacije, na kakšen način najlaže sprejemajo informacije o omenjeni tematiki ter
katerih informacij si še želijo. Podobna vprašanja so postavljena tudi strokovnim
delavcem, le da njih sprašujemo po njihovem pogledu na starše in informiranje le-teh.
3.4.4. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Anketna vprašalnika sta bila oblikovana v spletnem orodju 1KA ter tudi v tiskani obliki.
Povezavo do obeh vprašalnikov smo posredovali ravnateljem različnih osnovnih šol s
prilagojenim in posebnim programom VIZ po Sloveniji, ki izvajajo PP VIZ. Z ravnatelji
smo stopili v stik preko elektronske pošte ter tudi preko telefonskega pogovora. V
večini primerov so ravnatelji posredovali povezave do anketnih vprašalnikov svojim
zaposlenim, ki ustrezajo našim kriterijem, le-ti pa naprej tudi staršem. Na nekatere šole
pa smo anketne vprašalnike poslali v tiskani obliki, saj nekateri starši nimajo dostopa
do računalnika. Zaradi pomanjkanja odgovorov anketnih vprašalnikov s strani staršev,
smo stopili v stik tudi s številnimi Zvezami Sožitje po Sloveniji, ki so posredovali
anketne vprašalnike (v tiskani ali elektronski verziji) ustreznim staršem.
Zbiranje podatkov je bilo povsem anonimno. Anketne vprašalnike, ki so bili izpolnjeni
v tiskani verziji, smo zaradi boljše preglednosti nato vnesli v spletno orodje 1KA.
Ustrezno izpolnjenih anket je bilo skupaj 123, od tega 70 anket s strani staršev in 53 s
strani strokovnih delavcev.
3.4.5. STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV
Izpolnjene ankete smo izvozili v program IBM SPSS 21 (SPSS Inc., Chicago, Illinois,
ZDA), kjer smo izvedli tudi vse statistične izračune. Za opis ključnih značilnosti vseh
zbranih podatkov je bila uporabljena deskriptivna in inferenčna statistika.
Opisne podatke smo predstavili s frekvenčno porazdelitvijo (število odgovorov in deleži
odgovorov), številske podatke pa s povprečji in standardnimi odkloni. Primerjavo dveh
opisnih spremenljivk med seboj smo izvedli s Fisherjevim eksaktnim testom.
Statistične izračune smo slogovno uredili v programu Microsoft Excel (Microsoft
Corporation, Redmond, ZDA). Vse primerjave smo opredelili kot statistično značilne
pri stopnji tveganja 5 %.
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3.5.

REZULTATI IN INTERPRETACIJA
3.5.1. Katere informacije v povezavi z nadaljnjimi možnostmi v življenju
njihovih mladostnikov so starši izvedeli od strokovnih delavcev?

Prvo raziskovalno vprašanje se nanaša na odgovore, ki so jih v anketnih vprašalnikih
podali starši, saj nas tu zanima njihov pogled na informacije, ki so jih prejeli od
strokovnih delavcev.
Tabela 5: Ali ste bili s strani šole, ki jo obiskuje vaš sin/hči, kakorkoli informirani o
možnostih v prihodnosti vašega sina/hčere?
Da, vendar le osnovne informacije (možnost bivanja doma ali
v zavodski obliki).
Da, predstavili so nam vse možnosti (možnost bivanja doma,
bivanje doma z uveljavljanjem družinskega pomočnika,
bivanje v domu starejših občanov, v zavodu, oskrbovanih
stanovanjih, bivalni skupnosti, …).
Ne.
Drugo:
Skupno:

f

f(%)

31

44,3

21

30,0

14
4
70

20,0
5,7
100,0

Tabela 5 prikazuje, da je večina staršev (44,3 %) od strokovnih delavcev dobila le
osnovne informacije o možnostih, ki jih imajo njihovi otroci po zaključku
osnovnošolskega izobraževanja v nadaljnjem življenju. Te zajemajo predvsem
možnost bivanja doma ali v zavodski obliki. Tretjina staršev (30,0 %) je v šoli, kjer se
šola njihov otrok, dobila predstavljene vse možnosti, ki jih imajo po zaključku osnovne
šole. 20,0 % staršev navaja, da v šoli niso bili informirani glede možnosti v prihodnosti
njihovega sina oziroma hčere. 5,7 % staršev je izbralo možnosti 'drugo', kjer so
navajali, da so dobili informacije le o nekaterih delovnih področjih (delavnicah), da so
prejeli le osnovne informacije, saj tudi sami še niso veliko razmišljali o možnostih,
nekateri so dobili informacije le o možnostih opravljanja dela pri določenih podjetjih v
regiji ali pa so prejeli večino informacij preko pogovora z drugimi starši in preko Zveze
Sožitje.
Tudi Brolin (Bigby, 2000, v Novljan in Jelenc, 2002) je ugotovil, da je osebam z MDR
in njihovim staršem otežena participacija v širše okolje in posledično neboleč prehod
v obdobje odraslosti, saj dobijo premalo informacij o možnostih, ki bi jim omogočale
slednje. Prav tako avtor navaja, da le tretjini družin uspe zadovoljivo urediti svoje
življenje. Tudi v naši raziskavi smo ugotovili, da je tretjina staršev dobila vse potrebne
informacije, ki jim bodo omogočile lažjo vključitev v nadaljnje življenje, medtem ko je
večina staršev v šoli, ki jo obiskuje njihov otrok, dobila le osnovne informacije ali pa so
ostali popolnoma brez informacij. S temi ugotovitvami lahko potrdimo zgornje trditve
omenjenega avtorja.
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Tabela 6: Katero zakonodajo v povezavi z odraslimi osebami z MDR so vam predstavili
v šoli in katere, poleg predstavljenih, še poznate?

ZUOPP
Zakon o OŠ
ZSVI
ZZRZI
ZSV in Pravilnik
Deklaracija o
človekovih pravicah
Konvencija o
pravicah invalidov
ZIMI
Ustava RS
Drugo:

Predstavljeno
v šoli:
f
f (%)
35
50,0
20
28,6
18
25,7
14
20,0
14
20,0

Poznam še:

Ne poznam:

Skupno:

f
31
27
33
24
25

f (%)
44,3
38,6
47,1
34,3
35,7

f
4
23
19
32
31

f (%)
5,7
32,9
27,1
45,7
44,3

f
70
70
70
70
70

f (%)
100
100
100
100
100

4

5,7

28

40,0

38

54,3

70

100

4

5,7

28

40,0

38

54,3

70

100

2
1
0

2,9
1,4
0,0

22
32
3

31,4
45,7
4,3

46
37
67

65,7
52,9
95,7

70
70
70

100
100
100

Legenda kratic:
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o OŠ – Zakon o osnovni šoli
ZUOPP – Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Ustava RS – Ustava Republike Slovenije
ZSVI – Zakon o socialnem vključevanju invalidov
ZZRZI – Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
ZIMI – Zakon o izenačevanju možnosti invalidov
ZSV in Pravilnik – Zakon o socialnem varstvu in Pravilnik o standardih in normativih
socialno-varstvenih storitev

V tabeli 6 je razvidno, da polovica šol predstavi staršem Zakon o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami in slaba tretjina (28,6 %) Zakon o osnovni šoli. 25,7 % šol
predstavi staršem Zakon o socialnem vključevanju ter četrtina šol tudi Zakon o
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter Zakon o socialnem varstvu in
Pravilnik o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev. Le redke šole
predstavijo tudi Deklaracijo o človekovih pravicah (5,7 %), Konvencijo o pravicah
invalidov (5,7 %), Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (2,9 %) in Ustavo
Republike Slovenije (1,4 %).
Rezultati kažejo, da šole staršem ne predstavijo veliko zakonodaje, povezane z otroki
in odraslimi osebami z MDR. Kljub temu pa več kot tretjina staršev pozna vse od
omenjenih zakonov. Skoraj polovica staršev (47,1 %) pozna Zakon o socialnem
vključevanju invalidov. Ta rezultat lahko opravičimo z informacijo, da je omenjeni
zakon eden najnovejših s tega področja, saj je v veljavo stopil šele s 1. 1. 2019 in tako
nadomestil Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki je veljal
vse od leta 1983. (Zakon o socialnem vključevanju invalidov, 2018) Posledično se je
omemba tega zakona pogosto pojavila tudi v medijih, kjer so javnost opozarjali na
spremembe, ki ga prinaša nov zakon. Slaba polovica staršev pozna tudi Ustavo
Republike Slovenije ter Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Nekoliko
manj je med starši poznana Deklaracija o človekovih pravicah (40,0 %), Konvencija o
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pravicah invalidov (40,0 %), Zakon o osnovni šoli (38,6%) ter Zakon o socialnem
varstvu in Pravilnik o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev (35,7 %).
Dobra tretjina staršev pozna še Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov ter Zakon o izenačevanju možnosti invalidov. 4,3 % staršev je med naštetimi
kot poznan navedlo tudi Zakon o osebni asistenci.
Med nepoznanimi so starši najpogosteje navajali Zakon o izenačevanju možnosti
invalidov (65,7 %), Deklaracijo o človekovih pravicah (54,3 %), Konvencijo o pravicah
invalidov (54,3), Ustavo Republike Slovenije (52,9 %) in Zakon o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (45,7 %). Omenjena zakonodaja se (odraslih)
oseb z MDR dotika le v nekaterih točkah in ne opredeljuje natančnih možnosti, ki jih
imajo osebe z MDR v življenju. Natančneje pa se omenjenim osebam posvečajo
naslednji zakoni, ki so jih starši manj omenjali kot nepoznane: Zakon o socialnem
varstvu in Pravilnik o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev (44,3 %),
Zakon o osnovni šoli (32,9 %), Zakon o socialnem vključevanju invalidov (27,1 %) ter
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (5,7 %).
Tabela 7: Katere oblike bivanja za odrasle osebe z MDR so vam predstavili v šoli in
katere, poleg predstavljenih, še poznate?

Bivanje doma
Bivanje v centru za
usposabljanje, delo in
varstvo
Bivanje v bivalni enoti
Bivanje doma z
uveljavljanjem
družinskega pomočnika
Bivanje v oskrbovanih
stanovanjih
Bivanje v domu
starejših občanov
Drugo:

Predstavljeno
v šoli:
f
f (%)
25
35,7

Poznam še:

Ne poznam:

Skupno:

f
39

f (%)
55,7

f
6

f (%)
8,6

f
70

f (%)
100

24

34,3

30

42,9

16

22,9

70

100

21

30,0

24

34,3

25

35,7

70

100

13

18,6

39

55,7

18

25,7

70

100

9

12,9

20

8,6

41

58,6

70

100

3

4,3

17

24,3

50

71,4

70

100

0

0,0

2

2,9

68

97,1

70

100

Tabela 7 prikazuje, v kolikšni meri so starši seznanjeni z možnostmi bivanja za njihove
mladostnike po zaključku osnovnošolskega izobraževanja. Največ šol predstavi
staršem možnost bivanja doma (35,7 %), v centru za usposabljanje, delo in varstvo
(34,3 %) ali bivanja v bivalni enoti (30,0%), medtem ko so starši s strani šole manj
seznanjeni z oblikami bivanja doma ob uveljavljanju družinskega pomočnika (18,6 %),
bivanja v oskrbovanih stanovanjih (12,9 %) ali bivanja v domu starejših občanov (4,3
%).
Poleg oblik bivanja, predstavljenih v šoli, so starši najbolj seznanjeni z bivanjem doma
(55,7 %), bivanjem doma z uveljavljanjem družinskega pomočnika (55,7 %) ter
bivanjem v centru za usposabljanje, delo in varstvo (42,9 %), kar so tudi najbolj
razširjene oblike bivanja odraslih oseb z MDR. Dobra tretjina staršev (34,3 %) pozna
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tudi bivanje v bivalni enoti. Možnost bivanja v domu za starejše občane pozna le 24,3
% staršev. To ugotovitev lahko upravičimo s podatkom, da domovi za starejše občane
primarno niso najprimernejša oblika bivanja za odrasle osebe z MDR, če le-te niso
starostniki. V kolikor so odrasle osebe z MDR vseeno vključene v dom za starejše
občane, pa mora le-ta oblikovati ločeno notranjo organizacijo s posebnim dnevnim
ritmom in vsebinami. (Lačen, 1993, 2001; Zaviršek idr., 2015; ZSV, 2007) Najmanj
staršev (8,6 %) pa pozna možnost bivanja v oskrbovanih stanovanjih.
Med možnostmi, ki jih starši najmanj poznajo, so najpogosteje navajali bivanje v domu
starejših občanov (71,4 %). Kot že omenjeno, je ta oblika nekoliko manj primerna za
odrasle osebe z MDR, zato je verjetno tudi najmanjkrat predstavljena. Precej visoko
nepoznana je tudi možnost bivanja v oskrbovanih stanovanjih, kar je dokaj pričakovan
rezultat, saj je slednja oblika bivanja prvotno namenjena osebam, starejšim od 65 let
(Pravilnik o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev, 2010), za populacijo
odraslih oseb z MDR pa je takšna oblika bivanja še precej nerazvita. Dobra tretjina
(35,7 %) staršev še ni slišala za možnost bivanja v bivalni enoti ter dobra četrtina (25,7
%) za možnost uveljavljanja družinskega pomočnika. Kot pričakovano, sta med starši
najbolj poznani obliki bivanje v centru za usposabljanje, delo in varstvo ter bivanje
doma.
Tabela 8: Katere oblike vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji za odrasle
osebe z MDR so vam predstavili na šoli?
Varstveno-delovni center (VDC)
Drugo:
Skupno:

f
65
12
77

f1(%)
92,9
17,1

f2(%)
84,4
15,6
100,0

f1(%) – relativna frekvenca glede na št. anketiranih oseb (70)
f2(%) – relativna frekvenca glede na št. odgovorov (77)

V tabeli 8 je razvidno, da šole v večini primerov (92,9 %) kot obliko vodenja, varstva in
zaposlitve pod posebnimi pogoji predstavijo varstveno-delovni center (VDC), 17,1 %
staršev pa je navedlo, da jim šole predstavijo tudi druge oblike vodenja, varstva in
zaposlitve pod posebnimi pogoji, med katerimi so najpogosteje navajali razna socialna
podjetja.
Tabela 9: Ali poznate še katero obliko vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi
pogoji?
Da.
Ne.
Skupno:

f
56
14
70

f(%)
80,0
20,0
100,0

Poleg oblik vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki so jih staršem
predstavile šole, 80 % staršev pozna tudi druge oblike. Med temi so navajali različna
socialna podjetja, na primer Želvo in Grunt Komenda. Želva je podjetje za
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usposabljanje in zaposlovanje invalidov. Ustanovilo ga je Sožitje (Zveza društev za
pomoč osebam z MDR), njegovo osnovno poslanstvo pa je usposabljanje in
zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami, zlati oseb z MDR. (Želva – drugačna
priložnost, 2014) Podobno vizijo ima tudi Grunt, ki je zavod za socialno podjetništvo
na podeželju in ima status zaposlitvenega centra in daje delo težje zaposljivim
invalidom iz okolice Komende. (Grunt, b.d.)
Tabela 10: Katere oblike vseživljenjskega učenja odraslih oseb z MDR so vam
predstavili v šoli in katera mesta, poleg predstavljenih, še poznate?
Predstavljeno
v šoli:
f
f (%)
5. in 6. stopnja
posebnega programa VIZ
(namenjeno osebam med
21. in 26. letom starosti)
Varstveno-delovni centri
Bivalne skupnosti
Nevladne organizacije,
npr. Zveza Sožitje
Drugo:

Poznam še:

Ne poznam:

Skupno:

f

f (%)

f

f (%)

f

f (%)

43

61,4

15

21,4

12

17,1

70

100

34
19

48,6
27,1

30
29

42,9
41,4

6
22

8,6
31,4

70
70

100
100

16

22,9

40

57,1

14

20,0

70

100

1

1,4

3

4,3

66

94,3

70

100

Od oblik vseživljenjskega učenja, ki so na voljo odraslim osebam z MDR, so v šolah v
največji meri (61,4 %) predstavili 5. in 6. stopnjo vseživljenjskega učenja, ki sta
namenjeni osebam med 21. in 26. letom starosti. Da gre za obliko vseživljenjskega
učenja, pa je razvidno že iz imena Učenje za življenje in delo, ki zajema ti dve stopnji
(PP VIZ, 2014). Skoraj polovica (48,6 %) strokovnih delavcev je staršem kot obliko
vseživljenjskega učenja predstavila varstveno-delovni center (VDC), manj kot tretjina
pa tudi bivalne skupnosti (27,1%) in nevladne organizacije (22,9 %), med katere šteje
Zveza Sožitje in podobne. Na eni šoli (1,4 %) so staršem poleg omenjenih oblik
vseživljenjskega učenja predstavili tudi socialno podjetje Verjamem vate, katerega
poslanstvo je inkluzija oseb s posebnimi potrebami v delo in trgovina ponovne
uporabe. (Verjamem vate, 2019)
Med nepredstavljenimi oblikami starši najpogosteje (57,1 %) poznajo nevladne
organizacije, nekoliko manj kot polovica tudi varstveno-delovne centre (42,9 %) in
bivalne skupnosti (41,4 %). Le 21,4 % staršev pozna kot obliko vseživljenjskega učenja
tudi 5. in 6. stopnjo posebnega programa VIZ, 4,3 % staršev pa tudi druge načine, med
katerimi so navajali Društvo Sonček, kar pa lahko štejemo k nevladnim organizacijam.
Kot tiste, ki jih starši ne poznajo kot oblike vseživljenjskega učenja, so največkrat
navajali bivalne skupnosti (31,4 %) in nevladne organizacije (20,0 %), najmanjkrat pa
5. in 6. stopnjo na osnovni šoli s posebnim programom (17,1 %) in varstveno-delovne
centre (8,6 %).
Dandanes vseživljenjsko učenje predstavlja vse pomembnejšo funkcijo in vse bolj
pridobiva na veljavi (Bužan, Golob, Turman in Ulaga, 2006), prav tako pa to velja tudi
za osebe z MDR. Vse bolj je namreč znano, da tudi osebe z ZTTMDR potrebujejo
vseživljenjsko učenje, s čimer laže ohranjajo spretnosti in znanja, ki so jih že pridobili,
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in hkrati pridobivajo nova. (Grubešič, 2016) Kot vidimo, so se ta prepričanja v precejšnji
meri že začela uresničevati, saj imajo odrasle osebe z MDR možnost vseživljenjskega
učenja že zadnjih nekaj let šolanja, prav tako pa tudi kasneje preko oblik vodenja,
varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter preko raznih nevladnih organizacij.
Rezultati raziskave pa kažejo, da so starši v precejšnji meri že seznanjeni s temi
oblikami vseživljenjskega učenja. Nekatere so jim bile predstavljene v šolah, kjer se
šola njihov otrok, druge so starši spoznali samoiniciativno.

3.5.2. Katere informacije so strokovni delavci podali staršem glede
nadaljnjih možnosti za njihovega mladostnika?
Pri drugem raziskovalnem vprašanju sprašujemo po podobnih podatkih kot pri prvem,
le da nas tu zanima pogled strokovnih delavcev na podatke, ki so jih predstavili
staršem.
Tabela 11: Ali menite, da ste sami dovolj informirani o možnostih nadaljnjega življenja,
ki jih imajo odrasli z MDR po zaključku osnovnega šolanja? (Vprašanje zajema vsa
področja življenja, npr.: bivanje, delo, vseživljenjsko učenje, … )
Da.
Ne.
Drugo:
Skupno:

f
30
18
5
53

f(%)
56,6
34,0
9,4
100,0

Tabela 11 prikazuje, v kolikšni meri se strokovni delavci počutijo informirane o
možnostih nadaljnjega življenja, ki jih imajo njihovi učenci po zaključku
osnovnošolskega izobraževanja. Le dobra polovica (56,6 %) strokovnih delavcev,
vključenih v raziskavo, trdi, da je dovolj informirana o možnostih, ki jih predstavlja
staršem. Nekaj več kot tretjina (34,0 %) strokovnih delavcev meni, da o tem niso dovolj
informirani, 9,4 % strokovnih delavcev pa je izbralo tretjo možnost. Tu so trije strokovni
delavci navedli, da so o tej tematiki delno informirani in da poznajo le osnovne
možnosti, dva strokovna delavca pa sta dejala, da sta o tej tematiki dovolj informirana,
vendar le zaradi samoiniciativnega raziskovanja in izobraževanja o tem.

Tabela 12: Ali starše informirate o možnostih, ki jih imajo njihovi odrasli otroci po
zaključku šolanja?
Da, predstavimo jim vse možnosti (možnost bivanja doma,
bivanje doma z uveljavljanjem družinskega pomočnika,
bivanje v domu starejših občanov, v zavodu, oskrbovanih
stanovanjih, bivalni skupnosti, …).
Da, vendar le osnovne informacije (možnost bivanja doma ali
v zavodski obliki).
Ne.
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f

f(%)

29

54,7

21

39,6

1

1,9

Drugo:
Skupno:

2
53

3,8
100,0

Tabela 12 kaže, da več kot polovica strokovnih delavcev staršem predstavi vse
možnosti, ki jih imajo njihovi otroci po zaključku osnovnošolskega izobraževanja, 39,6
% strokovnih delavcev pa staršem predstavi le osnovne informacije. Le en strokovni
delavec pravi, da staršev ne informira o možnostih njihovih otrok v nadaljnjem življenju.
Dva strokovna delavca sta izbrala možnost 'drugo', kjer sta navedla, da starše
informirata le, ko le-ti za to pokažejo interes.
Z razliko od staršev so strokovni delavci podajali odgovore, ki nakazujejo na zelo dobro
informiranje, saj jih več kot polovica staršem posreduje vse informacije, medtem ko so
starši na enako vprašanje odgovarjali nekoliko drugače. Sodeč po njihovih odgovorih,
je vse informacije dobila le tretjina staršev, osnovne informacije nekoliko manj kot
polovica, brez informacij pa je ostala kar petina staršev.

Tabela 13: Katero zakonodajo v povezavi z odraslimi osebami z MDR predstavite
staršem?
ZSVI
ZUOPP
ZZRZI
ZSV in Pravilnik
Zakon o OŠ
Konvencija o pravicah invalidov
Deklaracija o človekovih pravicah
ZIMI
Ustava RS
Drugo:
Skupno:

f
36
33
31
20
14
7
5
3
2
0
151

f1(%)
67,9
62,3
58,5
37,7
26,4
13,2
9,4
5,7
3,8
0,0

f2(%)
23,8
21,9
20,5
13,2
9,3
4,6
3,3
2,0
1,3
0,0
100

f1(%) – relativna frekvenca glede na št. anketiranih oseb (53)
f2(%) – relativna frekvenca glede na št. odgovorov (151)

Tabela 13 kaže, da največ strokovnih delavcev staršem predstavi Zakon o socialnem
vključevanju invalidov (67,9 %), Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (62,3
%) in Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (58,5 %). Nekoliko
manj so s strani strokovnih delavcev starši seznanjeni z Zakonom o socialnem varstvu
in Pravilnikom o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev (37,7 %), z
Zakonom o osnovni šoli (26,4 %) in Konvencijo o pravicah invalidov (13,2 %) ter
najmanj z Deklaracijo o človekovih pravicah (9,4 %), Zakonom o izenačevanju
možnosti invalidov (5,7 %) in Ustavo Republike Slovenije (3,8 %).
Kot je opazno v zgornjih podatkih, strokovni delavci staršem zelo različno predstavljajo
zakonodajo. Njihovo odločitev lahko utemeljimo v naslednjih trditvah. Zakon o
socialnem vključevanju je eden najnovejših s tega področja, saj je začel veljati s 1. 1.
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2019, zato se večina strokovnih delavcev odloči za predstavitev tega zakona, saj je
potrebno starše seznaniti z novostmi, ki jih ta zakon prinaša. Zakon o usmerjanju otrok
s posebnimi potrebami je zakon, ki ga strokovni delavci staršem predstavljajo skozi
celoten potek šolanja, saj je (bilo) od njega v veliki meri odvisno izobraževanje njihovih
otrok. Prav tako se je kar nekaj strokovnih delavcev odločilo za predstavitev Zakona o
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter Zakona o socialnem varstvu in
Pravilnik o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev, saj se navezujeta na
oblike varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji, kar je ključno za odrasle
osebe z MDR po zaključku osnovne šole. Ostala zakonodaja predstavlja splošne
dokumente, ki se odraslih oseb z MDR dotikajo zelo ohlapno, in sicer le v nekaj točkah.
Ker le-ta ne daje točnih informacij o možnostih, ki jih imajo starši na voljo za svoje
odrasle otroke z MDR, se strokovni delavci v večini primerov niso odločili za njeno
predstavitev.

Tabela 14: Katere oblike bivanja za odrasle osebe z MDR predstavite staršem?
Bivanje v centru za usposabljanje, delo in varstvo
Bivanje doma
Bivanje v bivalni enoti
Bivanje doma z uveljavljanjem družinskega
pomočnika
Bivanje v oskrbovanih stanovanjih
Bivanje v domu starejših občanov
Drugo:
Skupno:

f
48
36
36

f1(%)
90,6
67,9
67,9

f2(%)
29,6
22,2
22,2

25

47,2

15,4

14
2
1
162

26,4
3,8
1,9

8,6
1,2
0,6
100,0

f1(%) – relativna frekvenca glede na št. anketiranih oseb (53)
f2(%) – relativna frekvenca glede na št. odgovorov (162)

Tabela 14 prikazuje, da je večina strokovnih delavcev staršem kot obliko bivanja za
njihove otroke predstavila bivanje v centru za usposabljanje, delo in varstvo (90,6 %),
bivanje doma (67,9 %) ter bivanje v bivalni enoti (67,9 %). Nekoliko manj so jih
informirali o možnosti bivanja doma z uveljavljanjem družinskega pomočnika (47,2 %),
najmanj pa z oblikami bivanja v oskrbovanih stanovanjih (26,4 %) in bivanja v domu
starejših občanov (3,8 %). Eden izmed strokovnih delavcev (1,9 %) pa je navedel, da
jim tega ne predstavlja, ker poučuje 5. stopnjo in njegovi učenci nadaljujejo šolanje na
6. stopnji, sicer pa so glede tega običajno že informirani.
Oblike bivanja, ki so trenutno pri nas najpogostejše, so s strani strokovnih delavcev
najpogosteje predstavljene. Najmanj predstavljeni obliki bivanja sta bivanje v
oskrbovanih stanovanjih, ki je pri nas še dokaj nerazvita, ter bivanje v domu starejših
občanov, ki je med vsemi predstavljenimi najmanj primerna. Prav ta podatka (še
nerazvitost ene ter neprimernost druge oblike) sta verjetno razloga, da se strokovni
delavci redkeje odločajo za predstavitev teh oblik bivanja.
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Tabela 15: Katere oblike vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji za
odrasle osebe z MDR predstavite staršem?
Varstveno-delovni center (VDC)
Drugo:
Skupno:

f
53
7
60

f1(%)
100,0
13,2

f2(%)
88,3
11,7
100,0

f1(%) – relativna frekvenca glede na št. anketiranih oseb (53)
f2(%) – relativna frekvenca glede na št. odgovorov (60)

V tabeli 15 je razvidno, da vsi strokovni delavci staršem predstavijo Varstveno-delovni
center kot obliko vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (100,0 %), 13,2
% strokovnih delavcev pa jim predstavi tudi razna društva, socialna podjetja in
integrirane oblike v okviru VDC-jev.

Tabela 16: Katere oblike vseživljenjskega učenja odraslih oseb z MDR predstavite
staršem?
5. in 6. stopnja posebnega programa VIZ
(namenjeno osebam med 21. in 26. letom starosti)
Varstveno-delovni centri
Nevladne organizacije, npr. Zveza Sožitje
Bivalne skupnosti
Drugo:
Skupno:

f

f1(%)

f2(%)

50

94,3

32,7

44
30
28
1
153

83,0
56,6
52,8
1,9

28,8
19,6
18,3
0,7
100,0

f1(%) – relativna frekvenca glede na št. anketiranih oseb (53)
f2(%) – relativna frekvenca glede na št. odgovorov (153)

Tabela 16 prikazuje, da skoraj vsi strokovni delavci (94,3 %) starše seznanijo s tem,
da je stopnja, ki jo obiskuje njihov otrok, del vseživljenjskega učenja, večina (83,0 %)
pa jih seznani tudi z vseživljenjskim učenjem v sklopu varstveno-delovnih centrov. Več
kot polovica strokovnih delavcev prav tako predstavi različne nevladne organizacije
(56,6 %) ter bivalne skupnosti (52,8 %), ki prav tako preko svojega dela upoštevajo
načela vseživljenjskega učenja.

3.5.3. Na koga/kaj se starši obrnejo, ko potrebujejo dodatne informacije
glede nadaljnjih možnosti v življenju svojega mladostnika?
Tretje raziskovalno vprašanje zastavlja podobno vprašanje staršem in strokovnim
delavcem. Pri strokovnih delavcih nas zanima, na koga menijo, da se starši obrnejo,
ko potrebujejo pomoč, starši pa nam podajo odgovor, pri kom si poiščejo dodatne
informacije, ki jih zanimajo.
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Tabela 17: Na koga se, po vaših izkušnjah, obrnejo starši, ko potrebujejo dodatne
informacije glede nadaljnjih možnosti v življenju njihovega odraslega otroka?
f
43
37
31
12
123

Svetovalno delavko
Razrednika
Ostale starše
Drugo:
Skupno:

f1(%)
81,1
69,8
58,5
22,6

f2(%)
35,0
30,0
25,2
9,8
100,0

f1(%) – relativna frekvenca glede na št. anketiranih oseb (53)
f2(%) – relativna frekvenca glede na št. odgovorov (123)

Kadar starši potrebujejo dodatne informacije glede možnosti, ki jih imajo njihovi otroci
v nadaljnjem življenju, se le-ti po mnenju strokovnih delavcev v večini primerov obrnejo
na svetovalne delavce (81,1 %) ali razrednike (69,8 %), v precejšnji meri pa tudi na
ostale starše (58,5 %). 22,6 % strokovnih delavcev meni, da starši poiščejo pomoč tudi
na Centru za socialno delo, pri posameznih VDC-jih in zavodih, v raznih društvih
(Sožitje, Sonček ipd.), na spletu, pri vzgojiteljih, v zdravstvenih domovih in drugih
zunanjih institucijah.

Tabela 18: Na koga se obrnete, ko potrebujete dodatne informacije glede nadaljnjih
možnosti v življenju vašega mladostnika?
f
40
37
29
26
132

Svetovalno delavko
Ostale starše
Razrednika
Drugo:
Skupno:

f1(%)
57,1
52,9
41,4
37,1

f2(%)
30,0
28,0
22,0
19,7
100,0

f1(%) – relativna frekvenca glede na št. anketiranih oseb (70)
f2(%) – relativna frekvenca glede na št. odgovorov (132)

Tabela 18 prikazuje odgovore staršev, ki se v primeru vprašanj najpogosteje obrnejo
na svetovalno delavko (57,1 %) ali ostale starše (52,9 %) in manj pogosto na
razrednika (41,4 %). Več kot tretjina staršev (37,1 %) je navajala tudi druge možnosti,
med katerimi so najpogosteje navajali, da so dodatne informacije prejeli pri društvu
Sožitje ali na spletu ter tudi pri društvu Sonček, pri drugih strokovnjakih, sorodnikih in
prijateljih.

Tabela 19: Ali menite, da staršem predate potrebne informacije, ki jih potrebujejo za
lažji prehod v odraslost po zaključku osnovne šole?
Da.
Ne.
Skupno:

f
46
7
53

f(%)
86,8
13,2
100,0
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Večina strokovnih delavcev (86,8 %) meni, da staršem preda informacije, ki jim bodo
olajšale prehod v odraslost po zaključku osnovnošolskega izobraževanja, medtem ko
jih 13,2 % meni, da staršem ne predajo dovolj informacij. Kot razloge za to so navajali,
da tudi sami niso dovolj informirani o tem, nekaterih staršev te informacije ne zanimajo,
nekateri strokovni delavci pa menijo, da je dolžnost staršev, da se o tem pozanimajo
tudi pri drugih strokovnjakih.

Tabela 20: Kje ste pridobili največ informacij v povezavi z nadaljnjimi možnostmi v
življenju, ki jih ima vaš/a sin/hči po zaključku šole?
V šoli, ki jo obiskuje.
Drugje.
Skupno:

f
23
47
70

f(%)
32,9
67,1
100,0

Tretjina staršev (32,9 %) pravi, da je največ informacij prejela v šoli, ki jo obiskuje
njihov mladostnik, medtem ko večina staršev (67,1 %) meni, da so več informacij prejeli
drugje. Le-ti so najpogosteje navajali, da so informacije prejeli preko seminarjev pri
raznih društvih in nevladnih organizacijah (Sožitje, Sonček, Društvo Downov sindrom)
ali preko spleta ter pogovora z drugimi starši, prijatelji ali znanci. Informacije pa so jim
posredovali tudi odvetniki, zdravniki in drugi strokovnjaki, center za socialno delo ter
skupine za samopomoč.
Primerjava odgovorov nam kaže na razlike med odgovori staršev in strokovnih
delavcev. Po mnenju strokovnih delavcev se večina staršev (81,1 %) obrne po pomoč
k svetovalni delavki, vendar rezultati staršev kažejo, da se nanjo obrne le dobra
polovica staršev (57,1 %). Prav tako strokovni delavci predvidevajo, da se kar 69,8 %
staršev obrne na razrednika, medtem ko je ta številka pri starših precej nižja (41,4 %).
Tako strokovni delavci kot tudi starši so navajali, da le-ti dodatne informacije poiščejo
tudi zunaj ustanove, kjer se šola njihov otrok, le da so starši to potrdili s še večjim
številom kot strokovni delavci. Glede na odgovore strokovnih delavcev, ki so v večini
(86,8 %) prepričani, da staršem podajo dovolj informacij, potrebnih za lažji prehod v
nadaljnje življenje, je presenetljiv tudi podatek, da le tretjina staršev dobi potrebne
informacije v šoli, medtem ko dve tretjini staršev le-te raje išče drugje.

3.5.4. Na kateri način starši najlaže sprejemajo informacije, vezane na
nadaljnje možnosti v življenju njihovih mladostnikov (s pogovorom, v
pisni obliki, …)?
Tudi četrto raziskovalno vprašanje zastavlja podobno vprašanje staršem in strokovnim
delavcem, le da smo tu usmerjeni na način posredovanja informacij, vezane na
nadaljnje možnosti v življenju njihovih otrok, ki je staršem najbližji in jim omogoča
najlažjo predelavo prejetih informacij.
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Tabela 21: Na kateri način, po vaših izkušnjah, starši najlaže sprejemajo informacije,
vezane na nadaljnje možnosti v življenju njihovega odraslega otroka?
Z individualnimi govorilnimi urami
Z roditeljskim sestankom
S skupinami za samopomoč
Z vključevanjem staršev v razne projekte
Z dnevom odprtih vrat (velja za šolo ali ostale
institucije)
V sklopu dni dejavnosti (naravoslovni, kulturni,
športni, tehniški dnevi)
V obliki pisnih sporočil
S telefonskim pogovorom
Preko elektronskih sporočil
S skupnim ogledom otrokovega portfolia
Drugo:
Skupno:

f
52
40
18
11

f1(%)
98,1
75,5
34,0
20,8

f2(%)
32,7
25,1
11,3
6,9

9

17,0

5,7

8

15,1

5,0

6
6
4
3
2
159

11,3
11,3
7,5
5,7
3,8

3,8
3,8
2,8
1,9
1,3
100,0

f1(%) – relativna frekvenca glede na št. anketiranih oseb (53)
f2(%) – relativna frekvenca glede na št. odgovorov (159)

Skoraj vsi strokovni delavci (98,1 %) so mnenja, da je staršem najlaže predelati prejete
informacije, če le-te prejmejo preko individualnih govorilnih ur, prav tako je velik
odstotek strokovnih delavcev (75,5 %), ki meni, da so staršem blizu tudi roditeljski
sestanki. Dobra tretjina strokovnih delavcev (34,0 %) pravi, da so starši naklonjeni tudi
skupinam za samopomoč. Manjkrat pa so kot najustreznejše tehnike navajali
vključevanje staršev v razne projekte (20,8 %), dneve odprtih vrat (17,0 %), razne dni
dejavnosti (15,1 %), pisna obvestila in telefonske pogovore (11,3 %) ter najmanjkrat
elektronska sporočila (7,5 %) in ogled otrokovega portfolia (5,7 %). Poleg omenjenih
so navajali tudi individualne pogovore v svetovalni službi, kar bi lahko šteli k
individualnim govorilnim uram, ter razna predavanja in predstavitve, kar tudi sodi k
roditeljskim sestankom, saj gre za informiranje staršev o aktualnih vprašanjih, ki so
aktualna za več razredov ali skupin. (Intihar, 2002)
Tabela 22: Na kateri način najlaže sprejemate informacije, vezane na nadaljnje
možnosti v življenju vašega mladostnika?
Z individualnimi govorilnimi urami
Z roditeljskim sestankom
S skupinami za samopomoč
V obliki pisnih sporočil
Preko elektronskih sporočil
Z dnevom odprtih vrat (velja za šolo ali ostale
institucije)
Z vključevanjem staršev v razne projekte
S telefonskim pogovorom
Drugo:

52

f
51
30
20
18
15

f1(%)
72,9
42,9
28,6
25,7
21,4

f2(%)
25,8
15,2
10,1
9,1
7,6

15

21,4

7,6

14
13
12

20,0
18,6
17,1

7,1
6,6
6,1

V sklopu dni dejavnosti (naravoslovni, kulturni,
športni, tehniški dnevi)
S skupnim ogledom otrokovega portfolia
Skupno:

5

7,1

2,5

5
198

7,1

2,5
100,0

f1(%) – relativna frekvenca glede na št. anketiranih oseb (70)
f2(%) – relativna frekvenca glede na št. odgovorov (198)

Večina staršev omenjene informacije najlaže predela, če jih prejme preko individualnih
govorilnih ur (72,9 %), nekoliko manj preko roditeljskih sestankov (42,9 %) ali v sklopu
skupin za samopomoč (28,6 %). Četrtina staršev je navedla, da informacije najlaže
predelujejo, če jih dobijo v pisni obliki (25,7 %). Med ljubšimi oblikami prejemanja
informacij so navajali tudi elektronska sporočila (21,4 %), dneve odprtih vrat (21,4 %),
vključevanje staršev v razne projekte (20,0 %), telefonske pogovore (18,6 %) ter druge
oblike (17,1 %), med katerimi so največkrat navajali predavanja in izobraževanja preko
raznih društev, najpogosteje Sožitja. Med manj ljubšimi oblikami so dnevi dejavnosti
(7,1 %) in ogled otrokovega portfolia (7,1 %).
Tako kot so predvidevali strokovni delavci, sta staršem najljubši obliki posredovanja
informacij individualne govorilne ure in roditeljski sestanki. Individualne govorilne ure
so med starši zelo priljubljene, saj je v središču razgovora, ki je informativno in
svetovalno naravnan, prav otrok (Intihar, 2002), učitelj pa se lahko na individualnih
govorilnih urah približa vsakemu staršu posebej ter tako prilagodi izmenjavo informacij
njihovim potrebam. Prav tako so zelo priljubljeni tudi roditeljski sestanki, saj so le-ti
namenjeni skupinam staršev, običajno staršem določenega razreda ali oddelka,
primerni pa so predvsem za informiranje staršev o temah, ki so aktualne in primerne
za celotno skupino ali razred. (Intihar, 2002)
Skupine za samopomoč so prav tako staršem ena najprimernejših oblik za
sprejemanje informacij, kar so predvidevali tudi strokovni delavci. V skupinah za
samopomoč se običajno srečujejo osebe s podobnimi izkušnjami (Skupina za
samopomoč, b.d.), kar je verjetno staršem nekoliko bližje kot pogovor z nekom, ki nima
izkušenj s težavami, s katerimi se starši srečujejo. Prav tako jim pogovor v takšnih
skupinah vliva upanja, saj ugotovijo, da so se tudi drugi srečali s takšnimi težavami,
poleg tega pa vidijo, v kakšni situaciji so ti člani sedaj. (Klemenčič, 2015)
Nekoliko višje, kot so to predvidevali strokovni delavci, pa so starši uvrstili pisna
sporočila in elektronska sporočila kot primerno obliko za predstavljanje informacij o
možnostih nadaljnjega življenja po zaključku osnovne šole. Pisna sporočila veljajo za
posredno individualno obliko komuniciranja med šolo in starši (Lepičnik Vodopivec,
2012), kar pomeni, da se tudi tu lahko strokovni delavec posveti vsakemu staršu
posebej ter z njim razpravlja o vprašanjih, ki zanimajo le njega, ob tem pa starša ne
izpostavlja pred vsemi starši ali strokovnimi delavci.

3.5.5. Na kateri način strokovni delavci posredujejo omenjene informacije
staršem (individualna srečanja, pogovor, roditeljski sestanek, …)?
Tudi peto raziskovalno vprašanje je namenjeno tako staršem kot strokovnim delavcem,
sprašujemo jih po načinu posredovanja informacij na njihovih šolah.
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Tabela 23: Na kateri način izvajate informiranje staršev o nadaljnjih možnostih
učencev, ki zaključujejo osnovno šolo?
Z individualnimi govorilnimi urami
Z roditeljskim sestankom
S telefonskim pogovorom
Z dnevom odprtih vrat (velja za šolo ali ostale
institucije)
Z vključevanjem staršev v razne projekte
V sklopu dni dejavnosti (naravoslovni, kulturni,
športni, tehniški dnevi)
S skupinami za samopomoč
Preko elektronskih sporočil
V obliki pisnih sporočil
Drugo:
S skupnim ogledom otrokovega portfolia
Ne organiziramo.
Skupno:

f
50
45
13

f1(%)
94,3
84,9
24,5

f2(%)
32,3
28,1
8,1

11

20,8

6,9

9

17,0

5,6

9

17,0

5,6

7
7
4
3
2
0
160

13,2
13,2
7,5
5,7
3,8
0,0

4,4
4,4
2,5
1,9
1,3
0,0
100,0

f1(%) – relativna frekvenca glede na št. anketiranih oseb (53)
f2(%) – relativna frekvenca glede na št. odgovorov (160)

Večina strokovnih delavcev starše svojih učencev informira preko individualnih
govorilnih ur (94,3 %) ali z roditeljskimi sestanki (84,9 %). Približno četrtina strokovnih
delavcev za informiranje staršev uporablja tudi telefonski pogovor (24,5 %), nekoliko
manj pa dneve odprtih vrat (20,8 %), vključevanje staršev v razne projekte (17,0 %),
dneve dejavnosti (17,0 %), skupine za samopomoč (13,2 %) in elektronska sporočila
(13,2 %). Najmanj strokovnih delavcev je kot obliko informiranja navajalo pisna
sporočila (7,5 %) in ogled otrokovega portfolia (3,8 %). Nekaj strokovnih delavcev (5,7
%) je navajalo tudi druge oblike informiranja, na primer pogovore v okviru strokovnih
skupin, individualne pogovore v svetovalni službi ter razna predavanja.
Tabela 24: Na kateri način na vaši šoli izvajajo informiranje staršev o nadaljnjih
možnostih učencev, ki zaključujejo osnovno šolo?
Z individualnimi govorilnimi urami
Z roditeljskim sestankom
Z dnevom odprtih vrat (velja za šolo ali ostale
institucije)
S skupinami za samopomoč
Drugo:
Z vključevanjem staršev v razne projekte
Ne organizirajo.
Preko elektronskih sporočil
V obliki pisnih sporočil
S telefonskim pogovorom
V sklopu dni dejavnosti (naravoslovni, kulturni,
športni, tehniški dnevi)
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f
41
41

f1(%)
58,6
58,6

f2(%)
28,5
28,5

11

15,7

7,6

11
8
7
7
5
4
4

15,7
11,4
10,0
10,0
7,1
5,7
5,7

7,6
5,6
4,8
4,8
3,5
2,8
2,8

4

5,7

2,8

S skupnim ogledom otrokovega portfolia
Skupno:

1
144

1,4

0,7
100,0

f1(%) – relativna frekvenca glede na št. anketiranih oseb (70)
f2(%) – relativna frekvenca glede na št. odgovorov (144)

Starši so kot glavna načina informiranja na njihovih šolah navajali individualne
govorilne ure (58,6 %) ter roditeljske sestanke (58,6 %), sledijo dnevi odprtih vrat (15,7
%), skupine za samopomoč (15,7 %) ter vključevanje staršev v razne projekte (10,0
%). 10,0 % staršev pravi, da na njihovih šolah ne organizirajo informiranja glede
nadaljnjih možnosti, ki jih imajo njihovi otroci po zaključku osnovne šole. Nekoliko manj
uporabljene oblike informiranja so še elektronska sporočila (7,1 %), pisna sporočila
(5,7 %), telefonski pogovori (5,7 %) in dnevi dejavnosti (5,7 %), najmanjkrat pa se
poslužujejo ogleda otrokovega portfolia (1,4 %). Kot druge oblike informiranja so starši
navajali še predavanja, na katera povabijo različne strokovnjake, razna izobraževanja
in seminarje, oglede bivalnih enot po Sloveniji ter predavanja in seminarje raznih
društev, kot je Sožitje.
Tako starši kot strokovni delavci so kot najpogostejšo obliko informiranja navedli
individualne govorilne ure ter roditeljske sestanke, kar lahko povežemo tudi z
razpoložljivo literaturo. J. Lepičnik Vodopivec (2012) navaja, da so govorilne oziroma
pogovorne ure najpogostejša oblika sodelovanja med starši in učitelji oziroma
strokovnimi delavci, roditeljski sestanki pa so osnovna oblika skupnega sodelovanja,
pri čemer je govor o skupnih vprašanjih. (Valentinčič, 1981) Torej gre pri obeh za
osnovno obliko sodelovanja med strokovnjaki in starši, kar lahko potrdimo tudi v praksi.
Strokovni delavci so kot eno pogostejših oblik navajali tudi telefonske pogovore, kar
pa se je pri starših pokazalo kot manj pogosta obliko sodelovanja s strokovnimi delavci.
Podobno so različno vrstili tudi skupine za samopomoč, ki so jo starši navedli kot precej
pogosto obliko, strokovni delavci pa kot manj pogosto. Tako eni kot drugi pa so med
pogostejše navedli informiranje preko dni odprtih vrat, kar velja za šole kot tudi ostale
institucije. Kepec (2002) navaja dan odprtih vrat kot najpogostejšo neformalno obliko
sodelovanja s starši, zato so rezultati, dobljeni v raziskavi, pričakovani. Na ta način
imajo starši vpogled v dogajanje raznih institucij in oseb, ki so vanje vključeni. (Lepičnik
Vodopivec, 2012, Kepec, 2002, Kottler in Kottler, 2001)
3.5.6. Katerih informacij bi si starši še želeli glede nadaljnjega bivanja
njihovih mladostnikov?
Šesto raziskovalno vprašanje se nanaša predvsem na starše in njihove potrebe po
dodatnih informacijah, za primerjavo pa smo podobno vprašanje zastavili tudi
strokovnim delavcem.
Tabela 25: Katerih informacij glede nadaljnjega bivanja odrasle osebe z MDR si, po
vaših izkušnjah, starši želijo v večji meri?
Področje
Bivanje, zaposlitev, socialno vključevanje
Skrb za otroke ob bolezni, smrti staršev
Splošne informacije
Drugo:
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f
18
9
7
5

f2(%)
42,9
21,4
16,7
11,8

Dediščina
Zakonodaja
Skupno:

2
1
42

4,8
2,4
100,0

f2(%) – relativna frekvenca glede na št. odgovorov (42)

Tabela 25 prikazuje odgovore strokovnih delavcev, ki smo jih razvrstili glede na
področja. Skoraj polovica odgovorov(42,9 %), ki so jih podali strokovni delavci, se
navezuje na bivanje, zaposlitev in socialno vključevanje. Tu so najpogosteje navajali,
da starše zanima, kako bo potekalo nadaljnje usposabljanje in življenje njihovega
otroka, različne možnosti bivanja, ki jih imajo njihovi otroci (po možnosti v njihovem
kraju), kako so le-te organizirane in možnosti bivanja, ki so zanje najprimernejše.
Zanimajo jih tudi možnosti za bivanje v bivalni enoti ali oskrbovanem stanovanju, hkrati
pa si želijo, da bi bilo le-teh več, saj bi otroci le tako imeli možnost vključitve. Pogosto
se sprašujejo, kje so prosta mesta za njihove otroke, kakšen je postopek vključitve,
čakalne dobe ter kaj storiti, če po 26. letu ne dobijo prostega mesta. Zanima jih tudi,
ali za njihovega otroka obstaja možnost zaposlitve izven VDC-ja ter kakšne prednosti
in pomanjkljivosti jim ponuja VDC.
Dobra petina odgovorov (21,4 %) se navezuje na bolezen in smrt staršev. Pogosto
namreč starše skrbi, kako bo za njihove otroke poskrbljeno, ko sami ne bodo mogli več
skrbeti zanje, ali jih lahko za krajši ali daljši čas kam vključijo ter kdo bo zanje skrbel
po njihovi smrti.
16,7 % strokovnih delavcev trdi, da starše zanimajo predvsem splošne informacije, na
primer, kje dobiti dodatne informacije in kako se sploh lotiti iskanja informacij. Strokovni
delavci navajajo tudi, da starši pogrešajo možnost priti do vseh informacij na enem
mestu (sedaj informacije prejemajo na različnih mestih in jih morajo sami strniti v neko
celoto). Starše po mnenju strokovnih delavcev pogosto zanima tudi, kakšne so njihove
socialne pravice in materialna varnost ter kako zagotoviti varnost in dobrobit njihovih
otrok.
Starši strokovne delavce sprašujejo tudi po informacijah glede dediščine (4,8 %), na
primer, kako urediti dediščino za otroka z MDR in njihove sorojence, sprašujejo tudi po
informacijah s področja zakonodaje (2,4 %), tu jih zanima aktualna zakonodaja ter
morebitne spremembe.
Strokovni delavci so navajali tudi druge skrbi, ki staršem povzročajo preglavice. Ti si
namreč želijo več druženja z društvom Sožitje ter več izkušenj drugih staršev.
Strokovni delavci poročajo tudi o tem, da starši dobijo veliko informacij, vendar se težko
odločijo za oddajo v kakšno ustanovo ali skupnost, zato njihovi otroci pogosto ostanejo
v domačem okolju. Mnogi strokovni delavci navajajo tudi, da so vprašanja zelo
različna, kar je zelo odvisno od staršev, njihovega predhodnega znanja in zanimanja
za to tematiko.
Tabela 26: Katerih informacij bi si še želeli glede nadaljnjega bivanja vašega odraslega
sina/hčere?
Področje
Bivanje, zaposlitev, socialno vključevanje
Splošne informacije
Skrb za otroke ob bolezni, smrti staršev

56

f
16
14
6

f2(%)
29,7
25,9
11,1

Drugo:
Imajo dovolj informacij.
Zakonodaja
Dediščina
Skupno:

6
6
4
2
54

11,1
11,1
7,4
3,7
100,0

f2(%) – relativna frekvenca glede na št. odgovorov (54)

Tudi odgovore staršev smo razporedili glede na področja, na katera se navezujejo
njihova vprašanja. Največ staršev ima vprašanja v povezavi z otrokovim bivanjem,
zaposlitvijo in socialnim vključevanjem (29,7 %) ali pa jih zanimajo splošne informacije
(25,9 %). Starše tako zanima, kako omogočiti boljše možnosti socialnega vključevanja,
kakšne so te možnosti v lokalnem okolju in katere so novosti na področju vključevanja
oseb z MDR. Glede bivanja jih zanimajo dejanske možnosti vključitve (prosta mesta)
v bivanjsko skupnost ali oskrbovana stanovanja ter s tem povezani stroški, pogosto pa
se sprašujejo tudi, kako do zaposlitve s podporo. Nekateri starši se še vedno
sprašujejo, kakšne so nadaljnje možnosti šolanja in zaposlitve, prav tako niso bili
seznanjeni s pravicami glede spremljevalca v VDC-ju. Glede splošnih informacij jih
zanimajo splošne življenjske informacije, na primer, kakšni so postopki za podaljšanje
starševskih pravic po 18. letu, kam po 26. letu (tudi za osebe z zelo težko
kombiniranimi motnjami), zanima jih splošna predstavitev možnosti in izkušnje drugih
družin, razne zdravstvene, rehabilitacijske ter finančne informacije in ugodnosti.
Precej vprašanj (11,1 %), ki se porajajo staršem, se navezuje na skrb za njihove otroke
v primeru bolezni ali njihove smrti. Tu jih zanima predvsem, kdo poskrbi za njihove
otroke, ko izgubijo starše, ali so za to odgovorni njihovi zdravi sorojenci ter kako bo
zanje poskrbljeno. Vprašanja se navezujejo tudi na skrb za otroke v primeru bolezni
staršev, kaj lahko starši naredijo, ko fizično in psihično ne zmorejo več skrbeti zanje.
11,1 % staršev meni, da ima o možnostih, ki jih imajo na voljo, dovolj informacij, saj
sproti sledijo novostim, 7,4 % staršev pa zanima zakonodaja, predvsem aktualna,
njene spremembe in možnosti, ki jih prinaša. 3,7 % odgovorov se je nanašalo na
možnosti dedovanja. Starše namreč zanima, kako urediti dedovanje, katera možnost
je najboljša zanje, njihove otroke z MDR ter tudi zdrave sorojence.
Druga vprašanja, ki so jih starši navajali, se navezujejo na osebno asistenco, razlike
med osebnim asistentom in družinskim pomočnikom ter prednosti ene in druge
možnosti. Nekateri starši si želijo več ukrepanja na sistemski ravni, saj je informacij
dovolj, so le zelo razpršene, drugi želijo več vključenosti šole, saj so starši precej
prepuščeni sami sebi, tretji pa so izrazili željo po strokovno usposobljenem svetovalcu,
ki bi ob upoštevanju dejanskega stanja in zmožnosti otroka navedel vse pozitivne in
negativne vidike raznih oblik nadaljnjega varstva oziroma bivanja v bližini doma.
3.5.7. Ali prihaja do pomembnih razlik med informiranostjo staršev na
izbranih šolah po Sloveniji?
Sedmo raziskovalno vprašanje se nanaša na razlike med informiranostjo staršev na
različnih šolah po Sloveniji, zato smo primerjali njihove odgovore glede informacij, ki
so jih prejeli na šoli, ki jo obiskuje njihov otrok.
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Tabela 27: Primerjava informiranosti staršev med slovenskimi regijami

Regija šole
Osrednjeslovenska
Pomurska
PodravskoSavinjska
Jugovzhodnoslovenska
Gorenjska
Obalnokraška
in Goriška
Koroška
Skupno:

Ali ste bili s strani šole, ki jo obiskuje vaš sin/hči, kakorkoli
informirani o možnostih v prihodnosti vašega sina/hčere?
Da, predstavili Da, vendar
so nam vse
le osnovne
Ne.
Drugo.
možnosti.
informacije.
f
0
6
4
1
f(%)
0,0 %
21,4%
33,3%
25,0%
f
6
4
1
0
f(%)
28,6 %
14,3%
8,3%
0,0%
f
0
3
2
2
f(%)
0,0 %
10,7%
16,7%
50,0%
f
4
6
4
0
f(%)
19,0 %
21,4%
33,3%
0,0%
f
2
7
1
0
f(%)
9,5 %
25,0%
8,3%
0,0 %
f
2
0
0
1
f(%)
9,5 %
0,0%
0,0%
25,0 %
f
7
2
0
0
f(%)
33,3 %
7,1%
0,0%
0,0 %
21
28
12
4
100,0 %
100,0%
100,0% 100,0 %

Skupno:
11
16,9%
11
16,9%
7
10,8%
14
21,5%
10
15,4%
3
4,6%
9
13,8%
65
100,0%

V Tabeli 27 je predstavljena primerjava med slovenskimi regijami v informiranosti
staršev o možnostih nadaljnjega življenja, ki jih imajo njihovi otroci. Predstavljeni so le
rezultati strokovnih delavcev, ki so navedli šolo, na kateri poučujejo, tiste ki le-tega niso
navedli, smo iz te analize izpustili, ostale pa razvrstili po regijah.
Rezultati primerjave so pokazali statistično značilne razlike med slovenskimi regijami
v informiranosti staršev o prihodnjih možnostih njihovih otrok (Fisherjev eksaktni
test=31,694, p=0,002). Splošno gledano, je bila večina staršev seznanjena o otrokovih
možnostih, ki jih imajo po zaključku osnovnega šolanja.
V celoti so največjemu deležu staršev predali vse informacije na Koroškem (33,3 %)
in v Pomurju (28,6 %). Sledi Jugovzhodno-slovenska regija (19,0 %) ter Gorenjska (9,5
%) in Obalno-kraška in Goriška (9,5 %). V Osrednji Sloveniji ter Podravsko-Savinjski
regiji pa ni noben od staršev prejel vseh informacij.
Na drugi strani pa so osnovne informacije izvedeli v največjem deležu na Gorenjskem
(25,0 %), v Osrednje-slovenski (21,4 %) in v Jugovzhodno-slovenski regiji (21,4 %).
Sledi Pomurska regija (14,3 %), Podravsko-Savinjska (10,7 %) in Koroška (7,1 %).
Kljub načelno dobri informiranosti po vsej Sloveniji smo ugotovili, da kar 33,3 % staršev
iz Osrednje-slovenske in Jugovzhodno-slovenske regije ni dobilo nobenih informacij.
16,7 % staršev iz Podravsko-Savinjske regije ter 8,3 % staršev iz Pomurja in Gorenjske
je ostalo brez informacij.
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3.5.8. Katere načine posredovanja informacij o možnostih za nadaljnje
vključevanje mladostnikov uporabljajo strokovni delavci na šolah,
kjer so starši bolje informirani?
Osmo raziskovalno vprašanje sprašuje po načinu posredovanja informacij na šolah,
kjer starše dobro seznanijo z možnostmi, ki jih imajo na voljo po zaključku osnovne
šole. To smo ugotovili tako, da smo najprej poizvedeli, na katerih šolah so starši prejeli
vse informacije glede nadaljnjega bivanja in življenja njihovih otrok, nato pa ugotovili,
katere načine informiranja so strokovni delavci uporabili pri teh starših.
Tabela 5 (str. 51) kaže, da je 21 staršev v anketi podalo odgovor, da so na njihovi šoli
prejeli vse potrebne informacije, povezane z nadaljnjim vključevanjem njihovega
otroka v življenje. Za te starše smo predstavili tudi odgovore, ki so jih podali glede
načinov informiranja na njihovih šolah, ter jih primerjali z odgovori staršev (31), ki so
odgovorili, da so na šoli pridobili le osnovne informacije.
Tabela 28: Na kateri način na vaši šoli izvajajo informiranje staršev o nadaljnjih
možnostih učencev, ki zaključujejo osnovno šolo?

Z roditeljskim sestankom
Z individualnimi govorilnimi urami
S skupinami za samopomoč
Z dnevom odprtih vrat (velja za
šolo ali ostale institucije)
Z vključevanjem staršev v razne
projekte
Drugo:
V
sklopu
dni
dejavnosti
(naravoslovni, kulturni, športni,
tehniški dnevi)
V obliki pisnih sporočil
S telefonskim pogovorom
Preko elektronskih sporočil
S skupnim ogledom otrokovega
portfolia
Ne organiziramo.
Skupno:

Da, predstavili so nam
vse možnosti.
f
f1(%)
f2(%)
17
81,0
30,4
15
71,4
26,8
7
33,3
12,5

Da, vendar le
osnovne informacije.
f
f3(%) f4(%)
18
58,1
31,0
19
61,3
32,8
3
9,7
5,2

5

23,8

8,9

5

16,1

8,6

4

19,0

7,1

0

0,0

0,0

3

14,3

5,4

2

6,5

3,4

2

9,5

3,6

0

0,0

0,0

1
1
1

4,8
4,8
4,8

1,8
1,8
1,8

3
2
3

9,7
6,5
9,7

5,2
3,4
5,2

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0
56

0,0

0,0
100,0

3
58

9,7

5,2
100,0

f1(%) – relativna frekvenca glede na št. anketiranih oseb (21)
f2(%) – relativna frekvenca glede na št. odgovorov (56)
f3(%) – relativna frekvenca glede na št. anketiranih oseb (31)
f4(%) – relativna frekvenca glede na št. odgovorov (58)

V tabeli 28 je razvidno, da sta najpogostejši obliki informiranja staršev roditeljski
sestanki (81,0 %) in individualne govorilne ure (71,4 %), katerih so bili v sklopu
informiranja deležni skoraj vsi starši. Tretjina staršev je bila ob informiranju udeležena
tudi v raznih skupinah za samopomoč (33,3 %), nekoliko manj staršev pa je kot oblike
informiranja navajalo tudi dneve odprtih vrat (23,8 %) ter vključevanje staršev v razne
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projekte (19,0 %). Najredkeje uporabljene pa so oblike informiranja v obliki dni
dejavnosti (9,5 %), v obliki pisnih sporočil (4,8 %), s telefonskim pogovorom (4,8 %) ali
preko elektronskih sporočil (4,8 %). Starši so navajali tudi druge oblike, ki so
pripomogle k njihovemu informiranju, in sicer izobraževanja ter vikend seminarje preko
društva Sožitje ter ogled bivalnih enot po Sloveniji.
Kot pričakovano, sta tudi med šolami, ki bolje informirajo svoje starše, uporabljeni obliki
roditeljskih sestankov in individualnih ur, saj sta ti obliki osnovni in najpogostejši obliki
sodelovanja med starši. (Valentinčič, 1981, Lepičnik Vodopivec, 2012) V primerjavi s
šolami, kjer so bili starši le delno informirani, vidimo, da so bili na bolje informiranih
šolah skoraj vsi starši deležni roditeljskih sestankov in individualnih govorilnih ur na to
temo, medtem ko je na šolah z delno informiranostjo staršev takšnih staršev le dobra
polovica. Prav tako je na šolah z delno informiranostjo pomembno nižji odstotek skupin
za samopomoč ter informiranja v sklopu dni odprtih vrat. V primerjavi s šolami, kjer
starše bolje informirajo, so na šolah z delno informiranostjo staršev pogostejše oblike
sodelovanja preko pisnih in elektronskih sporočil ter telefonskih pogovorov. Vse tri
oblike sporočanja so oblike formalnega sodelovanja med šolo in starši (Lepičnik
Vodopivec, 2012, Kottler in Kottler, 2001), vendar so primernejše za krajša sporočila
ali neposredne povratne informacije (Kottler in Kottler, 2001), medtem ko gre pri
informiranju staršev o možnostih, ki jih imajo njihovi otroci po zaključku
osnovnošolskega izobraževanja, za zelo kompleksno temo, ki zahteva več časa ter
načinov sporočanja.
Največja razlika v načinu posredovanja omenjenih informacij med obema skupinama
šol je v skupinah za samopomoč, kjer se starši srečajo z osebami, ki imajo podobne
izkušnje in težave, poleg staršev pa tu sodelujejo tudi strokovni delavci. (Skupina za
samopomoč, b.d.) Starši si izmenjujejo izkušnje in nasvete, medtem ko jim strokovnjaki
pomagajo, da probleme laže vidijo, sprejmejo in jih vidijo kot rešljive. (Hočevar in
Tomažič, 2004) Glede na dobljene rezultate, je prav to način, ki je (poleg osnovnih
roditeljskih sestankov in individualnih govorilnih ur) tisti, ki je staršem najbližje in preko
katerega najlaže sprejmejo prejete informacije, kar pa so starši tudi sami spoznali in
izrazili. (Tabela 22)
3.5.9. Razlike med informacijami, ki so jih starši prejeli, in informacijami, ki so
jih predali strokovni delavci
Tabela 29: Razlike med informacijami, ki so jih prejeli starši, in informacijami, ki so jih
predali strokovni delavci
STROK.
RAZLIKA
DELAVCI
f(%)
f(%)
(|%|)
Ali ste bili s strani šole, ki jo obiskuje vaš sin/hči, kakorkoli informirani o možnostih v
prihodnosti vašega sina/hčere?
Da, predstavili so nam vse možnosti.
30,0
54,7
24,7
Da, vendar le osnovne informacije.
44,3
39,6
4,7
Ne.
20,0
1,9
18,1
Povprečna razlika:
15,8
STARŠI

Katero zakonodajo v povezavi z odraslimi osebami z MDR so vam predstavili v šoli?
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ZUOPP
Zakon o OŠ
ZSVI
ZZRZI
ZSV in Pravilnik
Deklaracija o človekovih pravicah
Konvencija o pravicah invalidov
ZIMI
Ustava RS

50,0
62,3
28,6
26,4
25,7
67,9
20,0
58,8
20,0
37,7
5,7
9,4
5,7
13,2
2,9
5,7
1,4
3,8
Povprečna razlika:

12,3
2,2
42,2
38,5
17,7
3,7
7,5
2,8
2,5
14,4

Katere oblike bivanja za odrasle osebe z MDR so vam predstavili na šoli?
Bivanje doma
35,7
67,9
32,2
Bivanje v centru za usposabljanje, delo in varstvo
34,3
90,6
56,3
Bivanje v bivalni enoti
30,0
67,9
37,9
Bivanje doma z uveljavljanjem družinskega
18,6
47,2
28,6
pomočnika
Bivanje v oskrbovanih stanovanjih
12,9
26,4
13,5
Bivanje v domu starejših občanov
4,3
3,8
0,5
Povprečna razlika:
28,8
Katere oblike vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji za odrasle osebe
z MDR so vam predstavili na šoli?
Varstveno-delovni center (VDC)
92,9
100,0
7,1
Povprečna razlika:
7,1
Katere oblike vseživljenjskega učenja odraslih oseb z MDR so vam predstavili v
šoli?
5. in 6. stopnja OŠ s posebnim programom
61,4
94,3
32,9
(namenjeno osebam med 21. in 26. letom starosti)
Varstveno-delovni centri
48,6
83,0
34,4
Bivalne skupnosti
27,1
52,8
25,7
Nevladne organizacije, npr. Zveza Sožitje
22,9
56,6
33,7
Povprečna razlika:
31,6
Tabela 29 prikazuje razlike med odgovori na enaka vprašanja, ki so jih podajali starši
in strokovni delavci. Na splošno je razvidno, da so rezultati strokovnih delavcev precej
višji od rezultatov staršev, kar kaže, da so strokovni delavci odgovarjali, da so v veliki
večini podali več informacij, kot so jih starši uspeli prejeti in predelati, mogoče pa je
tudi, da starši posredovanih informacij niso razumeli, zlasti, če se jih le-te še ne dotikajo
(ker njihov otrok še ni toliko star, da bi že bilo potrebno načrtovati njegovo življenje po
zaključku osnovne šole).
Največje razlike med odgovori enih in drugih se pojavijo pri informacijah glede oblik
vseživljenjskega učenja, ki jih imajo na voljo odrasle osebe z MDR. Menim, da so te
razlike tako velike, ker se starši primarno ne zanimajo za možnosti vseživljenjskega
učenja, zato tem informacijam ne posvečajo toliko pozornosti in jih pogosteje preslišijo.
Naslednje področje, kjer prihaja do večjih razlik med odgovori staršev in strokovnih
delavcev, pa je področje bivanja odraslih oseb z MDR. To so informacije, ki starše
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največkrat najbolj zanimajo, vendar pa so hkrati informacije, ki jih je pogosto težko
predelati, saj je od njih pogosto odvisna odločitev, ki bo spremenila življenje odraslih
oseb z MDR in njihovih staršev. Starši pogosto mislijo, da znajo oni najbolje poskrbeti
za svojega otroka ter da ni alternativ za njegovo bivanje v nadaljnjem življenju
(Cuskelly, 2006), ob informacijah, ki jih prejmejo od strokovnih delavcev, pa se jim
pogosto poruši prepričanje, v katerega so verjeli. Glede na lastne izkušnje, lahko trdim,
da je sprejemanje takšnih informacij za starše pogosto težko, saj se zavedajo, da ne
bodo mogli vse življenje skrbeti za svojega otroka, hkrati pa si čim dlje želijo skrbeti
zanj, saj mislijo, da je tako zanj najbolje. Od strokovnih delavcev ter drugih
strokovnjakov pogosto slišijo priporočila, naj se odločijo za institucionalno obliko
varstva in bivanja, saj vse več izkušenj govori, da bivanje v domačem okolju ni tako
idealno, saj je dandanes, ob hitrem tempu življenja, lahko le-to neprijazno in
ogrožajoče (Novljan in Jelenc, 2002), ob tem pa začnejo dvomiti vase ter v njihovo
skrb za svojega otroka. Pogosto jih je tudi strah obsojanja s strani drugih sorodnikov,
prijateljev in ljudi v bližnji okolici. Srečujejo se s poplavo raznih čustev (strahu,
negotovosti, nemoči, občutkov krivde), ob katerih je pogosto težko ostati zbran in
objektiven. Vse to pa so razlogi, da pogosto ne slišijo vseh informacij, ki jim jih predajo
strokovni delavci.
3.5.10.

Drugi rezultati, povezani s temo magistrskega dela

Tabela 30: Ali bo Vaš sin/hči obiskoval/a osnovno šolo do 26. leta?
Da.
Se še nismo odločili.
Ne, do ….
Drugo:
Skupno:

f
46
17
6
1
70

f(%)
65,7
24,3
8,6
1,4
100,0

Tabela 30 kaže, da bo večina učencev (65,7 %), katerih starši so izpolnjevali anketo,
šolo obiskovalo do 26. leta starosti, skoraj četrtina staršev (24,3 %) se o tem še ni
odločila, 8,6 % staršev pa trdi, da ne bodo izkoristili možnosti šolanja do 26. leta. Le-ti
so navajali, da bo njihov otrok šolo obiskoval do 18., 22. ali 24. leta oziroma do
sprejema v VDC. Eden od staršev pa je navedel, da si želijo obiskovati šolo do 26.
leta, vendar je to odvisno od zdravstvenega stanja otroka.
Tabela 31: Ste vi osebno že začeli z načrtovanjem bivanja in nadaljnjega življenja
sina/hčere?
Da, vendar še zbiramo informacije.
Ne, do nadaljnjega bo sin/hči živel/a doma.
Ne, za to imamo še dovolj časa.
Drugo:
Da, pripravljen imamo že točen načrt.
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f
33
17
7
6
4

f(%)
47,1
24,3
10,0
8,6
5,7

Da, je že na čakalni vrsti za CUDV …
Skupno:

3
70

4,3
100,0

Iz tabele 31 je razvidno, da je skoraj polovica staršev (47,1 %) že začela z
načrtovanjem prihodnosti za njihovega otroka, vendar o tem še zbirajo informacije.
Slaba četrtina (24,3 %) učencev, katerih starši so izpolnjevali ankete, bo do
nadaljnjega bivala doma, 10,0 % staršev pa je mnenja, da imajo še dovolj časa za to
opravilo. 5,7 % staršev je za svoje otroke že načrtovalo točen načrt, 4,3 % pa jih je že
na čakalni listi. Večina staršev, ki se ni mogla odločiti za eno od ponujenih možnosti,
pa pravi, da že imajo načrt o otrokovi prihodnosti, vendar kljub temu še zbirajo
informacije.
Rezultati dane raziskave kažejo, da je več kot polovica staršev že začela z
načrtovanjem prihodnosti za svoje otroke, kar je nasprotno, kar smo prebrali v teoriji.
E. Novljan in D. Jelenc (2002) trdita, da večina staršev ne načrtuje pravočasno
bodočnosti svojih sinov in hčera ter tako zamudijo najustreznejši trenutek za to, kar
običajno prepreči krizo pri starših in njihovih otrocih z MDR, ta pa nastopi, kadar je
ločitev od staršev slabo pripravljena.
E. Novljan in D. Jelenc (2002) navajata, da se mnogi starši, kljub temu da so jim bile
prestavljene prednosti pravočasnega načrtovanja, le-tega ne lotijo pravi čas, kot
razloge za to pa navajajo pomanjkanje informacij o razpoložljivih možnostih pomoči in
nezadovoljstvo s trenutnimi oblikami pomoči. Rezultati pričujoče raziskave sicer
kažejo, da bi si številni starši še želeli dodatnih informacij, kljub temu pa ima več kot
polovica le-teh že načrt za prihodnost svojega otroka ali pa so z načrtovanjem že začeli
in o tem še zbirajo informacije. Glede na to, da so trditve avtoric Novljan in Jelenc iz
leta 2002, lahko z rezultati raziskave potrdimo, da se starši že zavedajo pomena
pravočasnega načrtovanja bodočnosti njihovih otrok z MDR, saj jih več kot polovica že
začne z načrtovanjem pred zaključkom osnovnošolskega izobraževanja.
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4. ZAKLJUČEK
S pričujočim magistrskim delom smo želeli ugotoviti, koliko so starši informirani o
možnostih nadaljnjega življenja njihovih mladostnikov z ZTTMDR po končani osnovni
šoli. Zanimalo nas je, ali prihaja do razlik med informacijami, ki so jih starši prejeli, ter
informacijami, ki so jim jih posredovali strokovni delavci. Želeli smo tudi izvedeti, na
kateri način starši najlaže sprejemajo informacije glede vključevanja njihovih
mladostnikov v nadaljnje življenje ter katerih informacij si starši želijo v večjem številu.
Ugotavljali smo tudi, ali so starši iz šol, vključenih v raziskavo, informirani v enaki meri,
ter na podlagi prebrane literature in dobljenih rezultatov oblikovali zgibanko z
osnovnimi informacijami glede nadaljnjega življenja, bivanja, dela in usposabljanja
odraslih oseb z ZTTMDR.
V raziskavi je sodelovalo 70 staršev oseb z ZTTMDR, ki obiskujejo 5. ali 6. stopnjo
posebnega programa VIZ, ter 53 strokovnih delavcev, ki sodelujejo pri informiranju
staršev. Tako starši kot strokovni delavci prihajajo iz šol iz vse Slovenije. Rezultate
smo pridobili z dvema anketnima vprašalnikoma, sestavljenima za namene te
raziskave. Osnovana sta bila na podlagi osebnih izkušenj ter prebrane literature. En
vprašalnik je bil namenjen omenjenim staršem ter drugi strokovnim delavcem.
Odgovore staršev in strokovnih delavcev smo med seboj primerjali, interpretirali ter
povezali s prebrano literaturo.
1. Rezultati raziskave so pokazali, da je velik del staršev na šoli, ki jo obiskuje
njihov otrok, dobilo vsaj osnovne ali vse informacije, ki jih potrebujejo za lažji
prehod v obdobje odraslosti. Večina staršev je navajala, da so s strani šol dobili
le osnovne informacije, medtem ko so strokovni delavci odgovarjali, da v večini
staršem predstavijo vse možnosti. Osnovne informacije zajemajo predvsem
možnost bivanja doma ali v zavodski obliki, medtem ko so ostale možnosti še
bivanje doma z uveljavljanjem družinskega pomočnika, bivanje v domu starejših
občanov, oskrbovanih stanovanjih ter bivalni skupnosti. Za neoviran prehod
oseb z MDR v obdobje odraslosti morajo starši poznati tudi zakonodajo, vezano
na odrasle osebe z MDR, oblike vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi
pogoji ter oblike vseživljenjskega učenja za odrasle osebe z MDR.
2. Ko starši potrebujejo dodatne informacije, se običajno obrnejo na svetovalne
delavce, ostale starše ali razrednika, pogosto pa si poiščejo pomoč tudi pri
zunanjih institucijah in raznih društvih, med katerimi so najpogosteje navajali
društvo Sožitje.
3. Staršem najbližji načini za sprejemanje omenjenih informacij so preko
roditeljskih sestankov in individualnih govorilnih ur, ki sta najpogostejši obliki
sodelovanja med starši in šolo, blizu pa so jim skupine za samopomoč ter pisna
sporočila.
4. Strokovni delavci se pri informiranju običajno držijo že ustaljenih načinov
sodelovanja s starši in le-te informirajo preko roditeljskih sestankov ter z
individualnimi govorilnimi urami. Občasno se poslužujejo tudi telefonskih
pogovorov, informiranja z dnevi odprtih vrat, vključevanja staršev v razne
projekte ter informiranja v sklopu dni dejavnosti. Najmanj pogoste oblike
informiranja so skupine za samopomoč, elektronska in pisna sporočila ter ogled
otrokovega portfolia.
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5. Večina staršev ima še vedno vrsto nerazrešenih vprašanj glede bodočnosti
njihovega otroka z MDR, le-ta pa se največkrat nanašajo na področje bivanja,
zaposlitve in socialnega vključevanja njihovega sina oziroma hčere ali pa na
skrb za njihovega otroka v primeru bolezni staršev ali njihove smrti. Zanimajo
jih še tudi splošne informacije, navajali pa so tudi vprašanja v povezavi z
dediščino in zakonodajo.
6. Šole, vključene v raziskavo, so starše informirale v različni meri, kar nakazuje
na pomembne razlike med informiranostjo staršev. Največji delež staršev je vse
informacije prejel na Koroškem in v Pomurju, medtem ko je bilo največ staršev
seznanjenih z osnovnimi informacijami na Gorenjskem, v Osrednje-slovenski in
v Jugovzhodno-slovenski regiji. Brez informacij pa je ostalo največ staršev iz
Osrednje ter Jugovzhodne Slovenije.
7. Ugotovili smo, da se na šolah, kjer so starši informirani v večji meri, poleg
standardnih oblik informiranja (roditeljski sestanki in individualne govorilne ure)
starši pogosto udeležujejo tudi skupin za samopomoč. Prav tako se na teh šolah
občasno poslužujejo tudi dnevov odprtih vrat, vključevanja staršev v razne
projekte ter informiranja v sklopu dni dejavnosti.
Rezultati raziskave so pokazali tudi, da prihaja do velikih razlik med informacijami, ki
jih strokovni delavci podajo staršem, ter informacijami, ki jih starši prejmejo. Prav tako
starši večino informacij glede prihodnosti njihovega sina oziroma hčere ne prejmejo na
šoli, ki jo le-ta obiskuje, ampak izven šole, najpogosteje pri društvih, kot so društvo
Sožitje in Sonček. Presenetljiv je tudi podatek, da se le dobra polovica strokovnih
delavcev, vključenih v raziskavo, počuti dovolj informirane o možnostih, ki jih imajo
odrasle osebe z MDR po zaključku osnovnošolskega izobraževanja, kljub temu da o
tem informirajo starše. Optimističen pa je podatek, da je več kot polovica staršev, ki so
sodelovali v raziskavi, že začela z načrtovanjem prihodnosti za njihovega otroka ali pa
ima zanj že točen načrt, kar kaže na pozitivne spremembe v ozaveščenosti staršev na
tem področju.
Na podlagi prebrane literature in dobljenih rezultatov smo oblikovali zgibanko z
osnovnimi informacijami glede nadaljnjega življenja, bivanja, dela in usposabljanja
odraslih oseb z ZTTMDR. Le-to lahko v bodoče pri svojem delu uporabijo specialni in
rehabilitacijski pedagogi in vsi ostali strokovni delavci, ki sodelujejo pri informiranju
staršev o njihovih možnostih v nadaljnjem življenju po zaključku osnovnošolskega
izobraževanja. Ta jim lahko služi kot osnova, da bodo staršem predali vse informacije,
in hkrati služi staršem.
Rezultati raziskave so nas v marsikaterem pogledu presenetili. Presenetil nas je
podatek, da je veliko staršev največ informacij prejelo drugje, največkrat pri društvu
Sožitje ali Sonček. Med nastajanjem pričujočega magistrskega dela smo tudi mi stopili
v stik s kar nekaj društvi Sožitje in njihov odziv nas je zelo presenetil. V večini so zelo
odzivni in pripravljeni pomagati, zato priporočamo, da se tudi šole ob informiranju
staršev večkrat povežejo z društvi Sožitje in podobnimi, saj so, po podatkih staršev,
le-ti pogosto organizirali različna srečanja, na katerih so informirali starše na način, ki
je bil staršem zelo blizu.
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Malo zaskrbljujoč pa je podatek, da se le dobra polovica strokovnih delavcev počuti
dovolj informiranih o temi, o kateri informira starše. Ker so informacije, ki bi staršem
koristile pri načrtovanju prihodnosti njihovih otrok z MDR, precej razpršene, je tudi za
strokovne delavce težko priti do vseh. Zato menimo, da bi tudi strokovnim delavcem
lahko omogočili razne seminarje, predavanja in izobraževanja, kjer bi jih seznanili z
informacijami, ki bi jih ti kasneje predali staršem.
Rezultatov raziskave ne moremo posploševati za celotno Slovenijo, saj je bilo vanjo
vključenih premalo šol. Za objektivnejše rezultate bi bilo v prvi vrsti potrebno povečati
vzorec staršev in strokovnih delavcev, poleg tega pa bi bile potrebne tudi manjše
dopolnitve v samem anketnem vprašalniku. Sicer so imeli tako starši kot tudi strokovni
delavci pri večini vprašanj na voljo tudi odgovor 'drugo', kjer so sami dopolnili, če smo
pozabili ponuditi kakšen odgovor. Pri vprašanju, ali so starši že začeli z načrtovanjem
prihodnosti za njihovega otroka, pa se je večkrat zgodilo, da so starši želeli izbrati več
izmed ponujenih možnosti (na primer: že imamo načrt in hkrati še zbiramo informacije),
vendar jim ni bila omogočena izbira več odgovorov.
Znanstveni doprinos pričujočega magistrskega dela so spoznanja, ki smo jih pridobili
tekom pisanja le-tega. Vanj lahko štejemo teoretična izhodišča, kjer so zbrane
informacije, ki naj bi jih starši prejeli od strokovnih delavcev in drugih strokovnjakov,
ter tudi načini sodelovanja med starši in šolo, primerni za informiranje staršev in jih
lahko strokovni delavci uporabijo pri svojem informiranju. Doprinos je tudi empirični del
z raziskovalnimi vprašanji in rezultati, prejetimi med raziskavo, priložena pa je tudi
zgibanka, ki jo lahko strokovni delavci posredujejo staršem. Podanih je tudi nekaj
predlogov, kako lahko v bodoče izboljšamo informiranost staršev o možnostih, ki jih
imajo odrasle osebe z MDR v nadaljnjem življenju.
Zaključimo z mislijo neznanega avtorja: »Sreča se najprej razkrije v očeh, ker v njih
najlepše sije njen smeh.« Glavni cilj tako staršev in strokovnih delavcev pri načrtovanju
prihodnosti odraslih oseb z MDR je ravno ta – omogočiti jim, da bi bili srečni, saj so te
osebe najbolj iskrena in preprosta bitja, njihov nasmeh pa zelo nalezljiv, zato je prav,
da se trudimo ohranjati ta nasmeh čim dlje časa.
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PRILOGA 1

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
Kje je odraslim osebam z ZTTMDR
omogočeno vseživljenjsko učenje?
 5. in 6. stopnja posebnega programa
VIZ,
 varstveno-delovni centri (VDC),
 bivalne skupnosti,
 nevladne organizacije, npr. Zveza
Sožitje,
 klubi, namenjeni odraslim osebam z
ZTTMDR,
 z ustanovitvijo t.i. posebne hiše oziroma
centra za učenje spretnosti za
samostojno življenje.

CILJI vzgoje in izobraževanja odraslih oseb
z MDR:
 razvijanje znanj, spretnosti, navad in
vrednot,
 osebnostne spremembe,
 razvijanje socializacije,
 razvijanje pozitivne samopodobe,
 razvijanje ustvarjalnosti,
 obogatitev izkušenj in uporaba lastnih
izkušenj.
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KAM PO
KONČANI
OSNOVNI
ŠOLI?
Zgibanka za starše otrok, ki zaključujejo
posebni program vzgoje in izobraževanja

Avtorica: Živa Zalokar
Zgibanka je rezultat magistrskega dela z naslovom
»Informiranost staršev oseb z motnjami v duševnem
razvoju o nadaljnjih možnostih v življenju po zaključku
osnovne šole« pod mentorstvom doc. dr. Erne Žgur

ZAKODONAJA S PODROČJA
ODRASLIH OSEB Z MDR
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami
 Ustava Republike Slovenije
 Splošna deklaracija o človekovih
pravicah
 Konvencija o pravicah invalidov
 Zakon o socialnem vključevanju
invalidov
 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov
 Zakon o izenačevanju možnosti
invalidov
 Zakon o socialnem varstvu in Pravilnik
o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
 Zakon o osebni asistenci
 Zakon o zdravstveni dejavnosti
 Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju

MOŽNOSTI BIVANJA OSEB Z
ZMERNO, TEŽJO IN TEŽKO
MDR
ŽIVLJENJE DOMA
 Življenje v lastni ali rejniški družini
Oseba z motnjo v duševnem razvoju
(MDR) živi doma pri starših (ali rejnikih), ki
zanje tudi skrbijo.

 Življenje doma z uveljavljanjem
družinskega pomočnika
Družinski pomočnik je lahko oseba, ki
biva na istem naslovu kot upravičenec
oziroma eden od njegovih družinskih
članov.

ŽIVLJENJE V INSTITUCIJI
 Življenje v domu starejših občanov
Dom
za
starejše,
ki
opravlja
institucionalno varstvo za mlajše, mora
le-te storitve organizirati v posebni enoti.

 Življenje v centru za usposabljanje,
delo in varstvo
Institucionalno varstvo za odrasle osebe
z MDR, ki je lahko 24-urno ali 16-urno (ti
preostalih 8 ur preživijo v varstvenodelovnem centru).
 Življenje v oskrbovanih stanovanjih
Oblika
institucionalnega
varstva,
namenjena osebam, ki se samostojno
ne morejo oskrbovati, z določeno
stopnjo strokovne pomoči pa lahko živijo
razmeroma samostojno življenje.
 Življenje v bivalni enoti
Ena najboljših in najmodernejših oblik
bivanja za osebe z ZTTMDR, ki delujejo
po
načelu
maksimalnega
in
optimalnega
vključevanja
posameznikov
v
aktivnosti
vsakodnevnega življenja.
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DELO IN ZAPOSLITEV OSEB Z
ZMERNO, TEŽJO IN TEŽKO
MDR
VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD
POSEBNIMI POGOJI je organizirana oblika
varstva, namenjena odraslim osebam z MDR
ali odraslimi z več motnjami.
VODENJE vključuje vzdrževanje in razvijanje
socialnih stikov in kognitivnih veščin ter
razvijanje
samostojnosti,
VARSTVO
zagotavlja občutek varnosti ter pomoč pri
vzdrževanju osebne higiene in fizioloških
potreb, ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI
pa zajema oblike dela, ki upravičencem
omogočajo ohranjanje pridobljenih znanj in
razvijanje novih spretnosti. Omenjene
storitve se izvajajo v varstveno-delovnih
centrih ali koncesionarjih, ki so na javnem
natečaju dobili koncesijo za opravljanje te
storitve.

VARSTVENO-DELOVNI

CENTER

lahko
pomeni dnevno obliko vodenja in dela ali
pa institucionalno obliko nastanitve. Oblika
dnevnega
varstva
predstavlja
usposabljanje, delo in varstvo, obiskujejo pa
jih odrasle osebe z motnjo v duševnem
razvoju, ki bivajo doma ali v kateri od oblik
institucionalnega varstva.

PRILOGA 2

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE
Pozdravljeni!
Sem Živa Zalokar, študentka magistrskega študija Specialne in rehabilitacijske
pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V svojem magistrskem delu
pod mentorstvom profesorice doc. dr. Erne Žgur raziskujem informiranost staršev oseb
z motnjami v duševnem razvoju o nadaljnjih možnostih v življenju po zaključku osnovne
šole.
Na Vas se obračam s prošnjo, da odgovorite na naslednja vprašanja in mi tako
pomagate dobiti vpogled v Vaš vidik in težave, hkrati pa pomagate pri odpravljanju ovir
pri informiranju staršev in skrbnikov (v nadaljevanju staršev) v bodoče.
Anketni vprašalnik je anonimen. Za sodelovanje se Vam prijazno zahvaljujem!

Najprej odgovorite na splošna vprašanja.
Vaš spol:

M

Ž

Spol sina/hčere/rejenca/posvojenca (v nadaljevanju sin/hči):

M

Ž

Vaša starost: _________________________________________________________
Starost sina/hčere: ____________________________________________________
Katero šolo obiskuje vaš sin/hči? _________________________________________

Ali bo Vaš sin/hči obiskoval/a osnovno šolo do 26. leta?
a)
b)
c)
d)

Da.
Ne, do ________ leta.
Se še nismo odločili.
Drugo: ________________________________________________________

Vaša najvišja dosežena stopnja izobrazbe:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

nedokončana osnovna šola (1. stopnja)
končana osnovna šola (2. stopnja)
nižja poklicna šola (3. stopnja)
srednja poklicna šola (4. stopnja)
srednja splošna izobrazba (5. stopnja)
višješolska izobrazba (6/1. stopnja)
visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba (6/2. stopnja)
magisterij stroke (7. stopnja)
specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti (8/1. stopnja)
doktorat znanosti (8/2. stopnja)
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Ali menite, da ste dovolj informirani o možnostih v življenju, ki jih ima vaš sin/hči
po zaključku osnovne šole? (Vprašanje zajema vsa področja življenja, npr.
bivanje, delo, vseživljenjsko učenje, ...)
a) Da.
b) Ne.
Ali ste bili s strani šole, ki jo obiskuje vaš sin/hči, kakorkoli informirani o
možnostih v prihodnosti vašega sina/hčere?
a) Da, predstavili so nam vse možnosti (možnost bivanja doma, bivanje doma z
uveljavljanjem družinskega pomočnika, bivanje v domu starejših občanov, v
zavodu, oskrbovanih stanovanjih, bivalni skupnosti …).
b) Da, vendar le osnovne informacije (možnost bivanja doma ali v zavodski obliki).
c) Ne.
d) Drugo: ________________________________________________________
Kdo je izrazil pobudo za informiranje na vaši šoli? (možnih več odgovorov)
a)
b)
c)
d)
e)

jaz
drugi starši
strokovni delavci
nihče
Drugo: ________________________________________________________

Na kakšen način na vaši šoli izvajajo informiranje staršev o nadaljnjih možnostih
učencev, ki zaključujejo osnovno šolo? (možnih več odgovorov)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

z individualnimi govorilnimi urami
z roditeljskim sestankom
v obliki pisnih sporočil
s telefonskim pogovorom
preko elektronskih sporočil
z dnevom odprtih vrat (velja za šolo ali ostale institucije)
z vključevanjem staršev v razne projekte
v sklopu dni dejavnosti (naravoslovni, kulturni, športni, tehniški dnevi)
s skupinami za samopomoč
s skupnim ogledom otrokovega portfolia
Ne organizirajo.
Drugo:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Katero zakonodajo v povezavi z odraslimi osebami z MDR so vam predstavili v
šoli in katere, poleg predstavljenih, še poznate?
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V
šoli
so Poznam še:
predstavili:

Ne poznam:

Zakon o osnovni šoli
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami
Ustava Republike Slovenije
Splošna deklaracija o človekovih
pravicah
Konvencija o pravicah invalidov
Zakon o socialnem vključevanju
invalidov
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov
Zakon o izenačevanju možnosti
invalidov
Zakon o socialnem varstvu in Pravilnik
o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
Drugo:
Katere oblike bivanja za odrasle osebe z MDR so vam predstavili na šoli in
katere, poleg predstavljenih, še poznate?
V
šoli
so Poznam še:
predstavili:

Ne poznam:

bivanje doma
bivanje doma z uveljavljanjem
družinskega pomočnika
bivanje v domu starejših občanov
bivanje v centru za usposabljanje, delo
in varstvo
bivanje v oskrbovanih stanovanjih
bivanje v bivalni enoti
Drugo:
Katere oblike vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji za odrasle
osebe z MDR so vam predstavili na šoli? (možnih več odgovorov)
a) varstveno-delovni center
b) Drugo: ________________________________________________________
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Ali poznate še kakšno obliko vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi
pogoji?
a) Ne.
b) Da, (Prosimo, navedite, katere.) ____________________________________
Katere oblike vseživljenjskega učenja odraslih oseb z MDR so vam predstavili v
šoli in katera mesta, poleg predstavljenih, še poznate?
V
šoli
so Poznam še:
predstavili:

Ne poznam:

5. in 6. stopnja OŠ s posebnim
programom (namenjeno osebam med
21. in 26. letom starosti)
varstveno-delovni centri
bivalne skupnosti
nevladne organizacije, npr. Zveza
Sožitje
Drugo:

Kje ste pridobili največ informacij v povezavi z nadaljnjimi možnostmi v življenju,
ki jih ima vaš/a sin/hči po zaključku šole?
a) V šoli, ki jo obiskuje.
b) Drugje: ________________________________________________________
Na koga se obrnete, ko potrebujete dodatne informacije glede nadaljnjih
možnosti v življenju vašega mladostnika (možnih več odgovorov)?
a)
b)
c)
d)

razrednika
svetovalno delavko
ostale starše
Drugo: ________________________________________________________

Na kakšen način najlaže sprejemate informacije, vezane na nadaljnje možnosti v
življenju vašega mladostnika (možnih več odgovorov)?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

z individualnimi govorilnimi urami
z roditeljskim sestankom
v obliki pisnih sporočil
s telefonskim pogovorom
preko elektronskih sporočil
z dnevom odprtih vrat (velja za šolo ali ostale institucije)
z vključevanjem staršev v razne projekte
v sklopu dni dejavnosti (naravoslovni, kulturni, športni, tehniški dnevi)
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i) s skupinami za samopomoč
j) s skupnim ogledom otrokovega portfolia
k) Drugo:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Katerih informacij bi si še želeli glede nadaljnjega bivanja vašega odraslega
sina/hčere?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ste vi osebno že začeli z načrtovanjem bivanja in nadaljnjega življenja
sina/hčere?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Da, vendar še zbiramo informacije o možnostih, ki jih imamo.
Da, pripravljen imamo že točen načrt glede bivanja in življenja sina/hčere.
Da, je že na čakalni listi za CUDV …
Ne, za to imamo še dovolj časa.
Ne, do nadaljnjega bo sin/hči živel/a doma.
Drugo:
______________________________________________________________

Želite dodati še kaj, česar nismo zajeli v anketi?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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PRILOGA 3
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STROKOVNE DELAVCE
Pozdravljeni!
Sem Živa Zalokar, študentka magistrskega študija Specialne in rehabilitacijske
pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V svojem magistrskem delu
pod mentorstvom profesorice doc. dr. Erne Žgur raziskujem informiranost staršev oseb
z motnjami v duševnem razvoju o nadaljnjih možnostih v življenju po zaključku osnovne
šole.
Na Vas se obračam s prošnjo, da odgovorite na naslednja vprašanja in mi tako
pomagate dobiti vpogled v Vaš vidik in težave, hkrati pa pomagate pri odpravljanju ovir
pri informiranju staršev in skrbnikov (v nadaljevanju staršev) v bodoče.
Anketni vprašalnik je anonimen. Za sodelovanje se Vam prijazno zahvaljujem!

Najprej odgovorite na splošna vprašanja.
Spol: M

Ž

Vaša starost: ________________________________________________________
Na kateri šoli ste zaposleni? _____________________________________________
Koliko let ste že zaposleni? _____________________________________________
Zaposlen/a sem na delovnem mestu …
a)
b)
c)
d)

razrednik
svetovalni delavec
drugi učitelj
drugo: ________________________________________________________

Vaša najvišja dosežena stopnja izobrazbe:
a)
b)
c)
d)
e)

višješolska izobrazba (6/1. stopnja)
visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba (6/2. stopnja)
magisterij stroke (7. stopnja)
specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti (8/1. stopnja)
doktorat znanosti (8/2. stopnja)

Ali menite, da ste sami dovolj informirani o možnostih nadaljnjega življenja, ki
jih imajo odrasli z motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR) po zaključku
osnovnega šolanja? (Vprašanje zajema vsa področja življenja, npr. bivanje, delo,
vseživljenjsko učenje, ...)
a) Da.
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b) Ne.
c) Drugo: ________________________________________________________
Ali informirate starše o možnostih, ki jih imajo njihovi odrasli otroci po zaključku
šolanja?
a) Da, predstavimo jim vse možnosti (možnost bivanja doma, bivanje doma z
uveljavljanjem družinskega pomočnika, bivanje v domu starejših občanov, v
zavodu, oskrbovanih stanovanjih, bivalni skupnosti, …).
b) Da, vendar le osnovne informacije (možnost bivanja doma ali v zavodski obliki).
c) Ne.
d) Drugo: ________________________________________________________
Kdo običajno izrazi pobudo za informiranje na vaši šoli? (možnih več odgovorov)
a)
b)
c)
d)
e)

jaz kot strokovni delavec
starši
drugi strokovni delavci
nihče
Drugo: ________________________________________________________

Na kakšen način izvajate informiranje staršev o nadaljnjih možnostih učencev,
ki zaključujejo osnovno šolo? (možnih več odgovorov)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

z individualnimi govorilnimi urami
z roditeljskim sestankom
v obliki pisnih sporočil
s telefonskim pogovorom
preko elektronskih sporočil
z dnevom odprtih vrat (velja za šolo ali ostale institucije)
z vključevanjem staršev v razne projekte
v sklopu dni dejavnosti (naravoslovni, kulturni, športni, tehniški dnevi)
s skupinami za samopomoč
s skupnim ogledom otrokovega portfolia
Ne organiziramo.
Drugo:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Katero zakonodajo v povezavi z odraslimi osebami z MDR predstavite staršem?
(možnih več odgovorov)
a)
b)
c)
d)
e)

Zakon o osnovni šoli
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Ustava Republike Slovenije
Splošna deklaracija o človekovih pravicah
Konvencija o pravicah invalidov
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f)
g)
h)
i)

Zakon o socialnem vključevanju invalidov
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
Zakon o izenačevanju invalidov
Zakon o socialnem varstvu in Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
j) Drugo: ________________________________________________________
Katere oblike bivanja za odrasle osebe z MDR predstavite staršem? (možnih več
odgovorov)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

bivanje doma
bivanje doma z uveljavljanjem družinskega pomočnika
bivanje v domu starejših občanov
bivanje v centru za usposabljanje, delo in varstvo
bivanje v oskrbovanih stanovanjih
bivanje v bivalni enoti
Drugo: ________________________________________________________

Katere oblike vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji za odrasle
osebe z MDR predstavite staršem? (možnih več odgovorov)
a) Varstveno-delovni center
b) Drugo: ________________________________________________________
Katere oblike vseživljenjskega učenja odraslih oseb z MDR predstavite staršem?
(možnih več odgovorov)
a) 5. in 6. stopnja OŠ s posebnim programom (namenjeno osebam med 21. in 26.
letom starosti)
b) varstveno-delovni center
c) bivalne skupnosti
d) nevladne organizacije, npr. zveza Sožitje
e) Drugo: ________________________________________________________
Ali menite, da staršem predate potrebne informacije, ki jih potrebujejo za lažji
prehod v odraslost po zaključku osnovne šole?
a) Da.
b) Ne, ker _______________________________________________________ .
Na koga se, po vaših izkušnjah, obrnejo starši, ko potrebujejo dodatne
informacije glede nadaljnjih možnosti v življenju njihovega odraslega otroka?
(možnih več odgovorov)
a) razrednika
b) svetovalno delavko
c) ostale starše
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d) Drugo: ________________________________________________________
Na kakšen način, po vaših izkušnjah, starši najlaže sprejemajo informacije,
vezane na nadaljnje možnosti v življenju njihovega odraslega otroka? (možnih
več odgovorov)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

z individualnimi govorilnimi urami
z roditeljskim sestankom
v obliki pisnih sporočil
s telefonskim pogovorom
preko elektronskih sporočil
z dnevom odprtih vrat (velja za šolo ali ostale institucije)
z vključevanjem staršev v razne projekte
v sklopu dni dejavnosti (naravoslovni, kulturni, športni, tehniški dnevi)
s skupinami za samopomoč
s skupnim ogledom otrokovega portfolia
Drugo:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Katerih informacij glede nadaljnjega bivanja odrasle osebe z MDR si, po vaših
izkušnjah, starši želijo v večji meri?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Želite dodati še kaj, česar nismo zajeli v anketi?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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