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IZVLEČEK 

Za osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki potrebujejo pomoč in podporo tudi v odraslosti, je 

izbira, kje in s kom ţivijo, velikega pomena; tudi njim je treba omogočiti, da imajo vpliv na 

način svojega bivanja. V magistrskem delu je prikazan razvoj različnih moţnosti bivanja za 

odrasle z motnjami v duševnem razvoju skozi zgodovino vse do danes, kako to področje ureja 

zakonodaja ter kako pojmujemo tako imenovano deinstitucionalizacijo. V Sloveniji zaradi 

razmeroma novega gibanja deinstitucionalizacije raziskave na temo kakovosti ţivljenja v 

stanovanjskih skupnostih še niso prisotne, zato je pomembno, da se to področje bolj razišče. V 

empiričnem delu se je tako preverjalo predpostavko, da je lahko kakovost ţivljenja 

posameznikov v stanovanjskih skupnostih višja od kakovosti ţivljenja tistih, ki bivajo v 

druţinskem okolju. V ta namen je bila izvedena kvantitativna raziskava. Z anketnim 

vprašalnikom se je ugotavljala kakovost ţivljenja 10 oseb, ki bivajo v druţinskem okolju, in 10 

tistih, ki bivajo v stanovanjskih skupnostih. V okviru raziskave se je kakovost ţivljenja pri tistih 

posameznikih, ki bivajo v stanovanjskih skupnostih, izkazala za pomembno višjo v primerjavi s 

tistimi, ki bivajo v druţinskem okolju. Iz rezultatov raziskave je razvidno, da novodobne 

stanovanjske skupnosti, kljub temu da so pod okriljem institucij, zagotavljajo pogoje, v katerih 

odrasli z motnjami v duševnem razvoju lahko ţivijo dostojno in z nekaj ustrezne podpore tudi 

samostojno ţivljenje. 
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ABSTRACT 

For people with intellectual disabilities, who need help and support throughout their adulthood, 

the decision of where and with whom to live is of vital importance. They must be allowed to 

have an influence on their living environments. The following thesis presents the historical 

review of different living environments for adults with intellectual disabilities up until today, 

how the current legislation in Slovenia deals with living options for the before mentioned 

population and how to understand the role of deinstitutionalization. The deinstitutionalization 

movement in Slovenia is fairly new, which means that research on the quality of life for adults 

with intellectual disabilities living in residential centers is not yet present, which makes the 

research in this field important. The hypothesis this thesis examined was that the quality of life 

of people living in residential centers is higher compared to those living in family environments. 

For that purpose the quantitative research was carried out. Questionnaires were used to compare 

the quality of life between two groups, the first group consisted of 10 people living in residential 

centers and the second group consisted of 10 people living in family environments. The results 

showed a statistically higher quality of life for those living in residential centers, not family 

environments. It is evident from research that although new age residential centers are under 

institutional care, they still provide conditions in which adults with intellectual disabilities can 

live decent and with some additional support even independent lives. 

 

 

 

 

 

KEY WORDS:  

people with intellectual disabilities, quality of life, living in residential centers, living in family 

environments, deinstitutionalization





 
 

KAZALO 

UVOD ............................................................................................................................................. 1 

I. TEORETIČNI DEL ................................................................................................................. 3 

1. OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU ............................................................ 3 

1.1. Odraslost in motnje v duševnem razvoju ......................................................................... 5 

1.2. Pravice odraslih z motnjami v duševnem razvoju ............................................................ 6 

2. KAKOVOST ŢIVLJENJA ..................................................................................................... 7 

2.1. Kakovost ţivljenja odraslih z motnjami v duševnem razvoju .......................................... 9 

2.2. Kazalci kakovosti ţivljenja pri odraslih z motnjami v duševnem razvoju ..................... 10 

3. OBLIKE BIVANJA ODRASLIH Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU ................. 12 

3.1. Zgodovina institucionalne oskrbe oseb z motnjami v duševnem razvoju ...................... 13 

3.2. Iskanje novih oblik oskrbe .............................................................................................. 14 

3.3. Oblike oskrbe v Sloveniji ............................................................................................... 15 

3.4. Alternativne oblike oskrbe.............................................................................................. 16 

4. DEINSTITUCIONALIZACIJA ............................................................................................ 17 

4.1. Zgodovinski razvoj deinstitucionalizacije ...................................................................... 18 

4.2. Izzivi deinstitucionalizacije ............................................................................................ 19 

4.3. Prednosti deinstitucionalizacije ...................................................................................... 22 

4.4. Trenutno stanje in pogled naprej .................................................................................... 24 

II. EMPIRIČNI DEL .................................................................................................................. 27 

5. OPREDELITEV PROBLEMA ............................................................................................. 27 

6. CILJ RAZISKAVE ............................................................................................................... 28 

7. RAZISKOVALNE HIPOTEZE ............................................................................................ 28 

8. METODE DELA................................................................................................................... 29 

8.1. Udeleţenci v raziskavi .................................................................................................... 29 

8.2. Vzorec spremenljivk ....................................................................................................... 31 

8.3. Metode zbiranja podatkov .............................................................................................. 32 

8.4. Merski inštrumentarij ..................................................................................................... 32 

8.5. Metode obdelave podatkov ............................................................................................. 33 

9. REZULTATI IN INTERPRETACIJA .................................................................................. 34 

9.1. Analiza in predstavitev rezultatov .................................................................................. 34 

9.2. Interpretacija rezultatov .................................................................................................. 36 



 
 

10. RAZPRAVA ....................................................................................................................... 41 

SKLEP .......................................................................................................................................... 44 

LITERATURA IN VIRI ............................................................................................................... 47 

PRILOGE ...................................................................................................................................... 53 

 

 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Opisna statistika po področjih in skupne točke glede na obliko bivanja ..................... 34 

 

KAZALO GRAFIČNIH PRIKAZOV 

Graf 1: Grafični prikaz strukture vzorca anketirancev glede na kraj bivanja ............................... 30 

Graf 2: Grafični prikaz strukture vzorca glede na spol anketirancev ........................................... 30 

Graf 3: Grafični prikaz strukture vzorca glede na starost anketirancev ........................................ 31 



1 

 

UVOD 

Način bivanja vpliva na kakovost ţivljenja vseh ljudi, zato ima vsak posameznik pravico do 

bivanja, ki mu omogoča dostojanstveno ţivljenje v varnem okolju znotraj skupnosti (Eror, 

2017). Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo prav tako pravico do ţivljenja kot vsi 

ostali, a jim je ta pravica pogosto odvzeta (Lačen, 1993). V 70. letih prejšnjega stoletja se je 

tako pričel proces deinstitucionalizacije, katere namen je bil zapiranje velikih bivalnih 

ustanov (Bagenstos, 2012) ter iskanje novih alternativnih rešitev za bivanje odraslih z 

motnjami v duševnem razvoju v skupnosti (Francis, Blue-Banning in Turnbull, 2014). V 

Slovenijo je deinstitucionalno gibanje prišlo z nekaj časovne zamude okoli 90. let prejšnjega 

stoletja (Kotnik, 2008). 

Kar nekaj raziskav v Sloveniji primerja kakovost ţivljenja v druţinskem okolju z ţivljenjem v 

institucionalni oskrbi in rezultati kaţejo, da je kakovost ţivljenja pri večini področij višja pri 

posameznikih z motnjami v duševnem razvoju, ki ţivijo doma, v primerjavi s tistimi, ki ţivijo 

v institucijah (Četina, 2011). To je pričakovano, glede na to, da je kakovost ţivljenja v velikih 

institucijah na splošno niţja (Jones in Gallus, 2016). Kakovost ţivljenja pa se bolj bliţa 

optimalni ravni v zunanjih bivalnih enotah institucij, čeprav je ureditev tudi teh do določene 

mere institucionalna. Kljub temu stanovanjske skupnosti, ki so pri nas še v nekoliko začetnih 

in okrnjenih oblikah, upoštevajo več dejavnikov kakovosti ţivljenja kot večje bivalne 

institucije ter posledično omogočajo osebam z motnjami v duševnem razvoju bolj kakovostno 

bivanje (Jones in Gallus, 2016).  

V empiričnem delu bomo tako ugotavljali, kakšna je razlika v kakovosti ţivljenja med 

posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, ki ţivijo v druţinskem okolju, in tistimi, ki 

ţivijo v stanovanjskih skupnostih. Tovrstnih raziskav v Sloveniji še nismo zasledili, verjetno 

je razlog za to v tem, da so te skupnostne oblike bivanja razmeroma v začetnih fazah razvoja, 

zato se sprašujemo, če bi lahko bila kakovost ţivljenja teh posameznikov, ki ţivijo v 

stanovanjskih skupnostih, višja od tistih, ki bivajo v druţinskem okolju. Pomembno se nam 

zdi raziskati, kakšna je kakovost ţivljenja v teh skupnostnih oblikah bivanja, saj menimo, da 

bi nas lahko rezultati opogumili v podajanju nadaljnjih smernic. To je lahko način, da se 

posamezne institucije, osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihove svojce ter druţbo 
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spodbudi, da še bolj odločno sprejemajo odločitve v smeri bolj učinkovite 

deinstitucionalizacije pri nas ter na ta način omogočijo osebam z motnjami v duševnem 

razvoju višjo kakovost ţivljenja.  
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I. TEORETIČNI DEL  

1. OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Vsi smo v prvi vrsti ljudje. Vsi imamo določene značilnosti in posebnosti lastne le nam, kar 

velja tudi za osebe z motnjami v duševnem razvoju. A na prvem mestu smo vsi ljudje, šele s 

tem v mislih lahko nekoliko bolj opredelimo posameznike, katerim je med drugim skupno to, 

da imajo motnje v duševnem razvoju. 

Motnje v duševnem razvoju lahko razloţimo na različne načine. Trenutno najbolj razširjena 

definicija izpostavi tri ključne značilnosti, in sicer primanjkljaje na področju 

posameznikovega intelektualnega in prilagoditvenega funkcioniranja. Obenem gre za 

razvojno motnjo, kar pomeni, da vsi ti primanjkljaji nastanejo pred 18. letom starosti ter so 

prisotni vse ţivljenje. Primanjkljaji na področju intelektualnega funkcioniranja se kaţejo kot 

splošna zniţana intelektualna raven v povezavi z zniţanimi sposobnostmi akademskega ter 

praktičnega učenja, sklepanja, reševanja problemov, abstraktnega mišljenja, presojanja in 

ocenjevanja situacij. Pri prilagoditvenem funkcioniranju posamezniki ne zmorejo dosegati 

razvojnih, socialnih in kulturnih zahtev okolja, ki bi jim omogočile osebno neodvisnost ter 

socialno odgovornost (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 2013; Kriteriji za 

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

2015). 

Glede na izraţenost primanjkljajev se motnje v duševnem razvoju delijo na laţje, zmerne, 

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

posebnimi potrebami, 2015). 

 Posamezniki z lažjimi motnjami v duševnem razvoju se ob individualnem in 

prilagojenem izobraţevanju lahko usposobijo za nekatera manj zahtevna delovna 

mesta ter samostojno socialno ţivljenje. 

 Posamezniki z zmernimi motnjami v duševnem razvoju se lahko usposobijo za 

nezahtevna opravila, pri katerih večinoma potrebujejo različno stopnjo podpore. 

Podobno je pri skrbi zase in socialnem ţivljenju, kjer v obdobju ţivljenja potrebujejo 

vodenje in podporo. 
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 Posamezniki s težjimi motnjami v duševnem razvoju se usposobijo za najenostavnejša 

opravila, ki so avtomatizirana. Pri skrbi zase in orientiranju v okolju potrebujejo 

podporo. Pogosto gre za sopojavnost z drugimi posebnimi potrebami. 

 Posamezniki s težkimi motnjami v duševnem razvoju se usposobijo za sodelovanje pri 

aktivnostih. Omejeno je izraţanje in sporazumevanje, zato ti posamezniki potrebujejo 

stalno nego in podporo. Sopojavnost z drugimi posebnimi potrebami, predvsem z 

gibalno oviranostjo in različnimi obolenji. 

Bistvo prepoznavanja posameznikov z motnjami v duševnem razvoju je zagotovitev ustrezne 

podpore in obravnave (Kodrič, 2010). V Sloveniji je namreč le s pridobitvijo odločbe 

posameznikom uradno omogočeno uveljavljanje določenih pravic. Nekateri avtorji (npr. 

Golob, 2016) pa menijo, da poleg odločbe posamezniki pridobijo tudi »nalepko«, ki jih 

stigmatizira. Dejstvo je, da ima »dodelitev motenj« v duševnem razvoju velik vpliv na potek 

posameznikovega ţivljenja, saj ima to pomembne posledice na različnih področjih ţivljenja, 

kot na primer izobraţevanje, zaposlitev, samostojnost in avtonomijo, bivanje idr., in prav zato 

se pojavljajo pomisleki glede omenjenega definiranja motenj v duševnem razvoju, saj to za 

seboj prinese pozitivne ter negativne vidike kot tudi vprašanja o tem, če je formalno 

definiranje sploh potrebno (Golob, 2016).  

Posledično se pojavljajo tudi drugačna definiranja motenj v duševnem razvoju, ki se namesto 

na intelektualne sposobnosti usmerjajo na stopnjo podpore, ki jo posameznik potrebuje pri 

svojem delovanju v druţbi. Tako Luckasson idr. (1992, v Teodorović in Bratković, 2005) 

predlagajo drugačno delitev, kot je opisana zgoraj, in sicer motnje v duševnem razvoju delijo 

na kategorije potrebne pomoči. 

 Občasna pomoč je pogosto kratkotrajna in se jo nudi glede na specifične situacije 

posameznikov, ki so načeloma samostojni. Po intenzivnosti je lahko zelo različna. 

 Omejena pomoč je stalna v nekem časovno določenem obdobju. Posamezniki, deleţni 

tovrstne pomoči, so v večji meri samostojni, le na določenih področjih ţivljenja 

potrebujejo nekoliko več vodenja. 

 Obsežna pomoč je stalna in časovno neomejena. Prejemniki te pomoči so delno 

samostojni in potrebujejo neko obliko stalne pomoči. 

 Vseobsegajoča pomoč predvideva veliko podpore na vseh področjih celotnega 
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ţivljenja. Potrebnih je več usposobljenih strokovnjakov in finančne podpore kot pri 

ostalih vrstah pomoči. 

Tovrstna delitev je bolj naravna in tako manj stigmatizira posameznike, saj bo večina ljudi 

primorana prejemati določeno stopnjo pomoči na neki točki v ţivljenju. Večji deleţ 

populacije bo v času svojega ţivljenja namreč izkusil neke vrste posebnih potreb, zaradi 

katerih bo potreboval zunanjo podporo, če ne prej v obdobju starosti (Bayes, 2015). Glede na 

trenutno zakonodajo v Sloveniji zaenkrat še ohranjamo prvo zgoraj predstavljeno definicijo, 

saj ta posameznikom omogoča uveljavljanje določenih pravic ter s tem povezanih ugodnosti. 

1.1. Odraslost in motnje v duševnem razvoju 

Odrasli z motnjami ali brez njih so odrasli, zato ne moremo o njih govoriti kot o večnih 

otrocih, saj je to zastarelo in neustrezno. Tudi ti posamezniki odrastejo in bi kot vsi ostali 

morali imeti moţnost zapustiti svojo druţino, saj so kljub določenim niţjim sposobnostim 

fiziološko odrasli in deleţni ţivljenjskih izkušenj, ki presegajo izkušnje otrok (Lačen, 1993). 

Odraslost je pogosto definirana kot stanje biološke, psihološke, socialne in poklicne zrelosti 

(Teodorović in Bratković, 2005). Barton (1992, v Teodorović in Bratković, 2005) opaţa, da 

odraslost pogosto povezujemo s stanjem, ki je dokončno, a bi bilo o tem primerneje govoriti 

kot o procesu, ki se odvija zelo individualno. V praksi le malo ljudi razvije enako stopnjo 

odraslosti na vseh področjih ţivljenja (Griffiths, 1989, v Teodorović in Bratković, 2005). 

Tovrsten pogled na odraslost je laţje razumljen v povezavi z osebami z motnjami v 

duševnem razvoju, saj bodo ti posamezniki ob ustrezni podpori uspeli razvijati določena 

področja odraslosti v skladu z njihovimi sposobnostmi. 

V Sloveniji je ena od opredelitev odraslosti tudi starostna meja 18 let, ki pa odraslim z 

motnjami v duševnem razvoju zakonodajno to onemogoča, saj je posameznikom odvzeta 

opravilna sposobnost oziroma se podaljšuje roditeljske pravice staršem. Tako so tem osebam 

formalno odvzete pravice do odločanja o lastnem ţivljenju in posledično je zanje zelo oteţen 

dostop do neodvisnega in samostojnega ţivljenja (Golob, 2016). 

Kljub moţnemu zavračanju druţbe statusa odraslosti pri osebah z motnjami v duševnem 

razvoju osebe v procesu staranja začnejo prevzemati določene vloge odraslih (Golob, 2016). 



6 

 

Ena izmed vlog je tudi starševstvo, pri čemer avtorji ugotavljajo, da ima pomembno mesto 

podpora, ki je individualno načrtovana za posamezno druţino, predvsem pa so ključne 

spremembe v druţbi in umiku nepotrebne stigmatizacije (Schuengel, Kef, Hodes in 

Meppelder, 2017). Tudi Priestley (2003, v Golob, 2016) ugotavlja, da je pri odraščanju 

nasploh pomembna podpora na nekaterih, ali tudi vseh, področjih ţivljenja, kar pa ne 

pomeni, da oseba ni odrasla.  

1.2. Pravice odraslih z motnjami v duševnem razvoju 

»Ustava RS določa, da so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne 

svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično in drugo prepričanje, 

gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo ali katero koli drugo osebno okoliščino.« (Javornik, 1998, 

str. 724) Tudi osebam z motnjami v duševnem razvoju so zakonsko zagotovljene človekove 

pravice, kot za vse ostale ljudi. Eno od načel Konvencije o pravicah invalidov (2006) so 

enake moţnosti za osebe z motnjami v duševnem razvoju, saj smo po naravi vsi ljudje enaki 

(Javornik, 1998).  

Zakonsko natančneje področje pravic invalidov ureja Konvencija o pravicah invalidov 

(2006), pri čemer so tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju vštete v skupino invalidov. 

Nekatere pomembnejše pravice oziroma določila so izpostavljena spodaj. 

 Uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin mora potekati brez 

diskriminacije zaradi posebnih potreb. 

 Invalidi imajo pravico do osebne svobode in varnosti kot tudi do varovanja telesne ter 

duševne integritete. 

 Enako kot ostalim je invalidom priznana pravica, da ţivijo samostojno ţivljenje po 

svoji izbiri ter so vključeni v skupnost. 

 Invalidi imajo pravico do zasebnosti in ne smejo biti deleţni nezakonitega poseganja 

v njihovo zasebnost. 

 Invalidi imajo pravico do sklenitve zakonske zveze in do svobodnega odločanja o 

ustvarjanju lastne druţine. 

Lačen (2001) prilagojeno za osebe z motnjami v duševnem razvoju izpostavi tri ključne 

pravice, in sicer pravico do izbire samostojnega bivanja, pravico do intimnosti in spolnosti 
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ter pravico do aktivnega ţivljenja. Te pravice se prekrivajo s prej omenjeno zakonodajo, a so 

nekoliko bolj specifično opredeljene in aktualne za populacijo oseb z motnjami v duševnem 

razvoju. Pravica do izbire samostojnega bivanja narekuje, da imajo odrasli z motnjami v 

duševnem razvoju pravico do izbire, ali bodo ţiveli v svoji matični druţini ali izven nje. 

Obenem enako velja tudi za starše in sorojence te osebe, da imajo pravico ţiveti brez osebe z 

motnjami v duševnem razvoju. Tak pogled izenači ţivljenjske pravice oseb s posebnimi 

potrebami z ostalimi ljudmi. Pravice do intimnosti in spolnosti so bile osebe z motnjami v 

duševnem razvoju dolgo časa oropane. Predsodki, da spolnost ni namenjena tem osebam, so 

še prisotni, čeprav gre za naravno človeško potrebo in pravico. Tako bo potrebnega še več 

ozaveščanja širše javnosti o tem, da imajo vsi ljudje pravico do spolnega ţivljenja. Pravica 

do aktivnega življenja se nanaša na moţnosti, da tudi osebam z motnjami v duševnem 

razvoju omogočimo vključevanje v različne športno-gibalne aktivnosti. Rekreacija in šport 

imata namreč vrsto pozitivnih posledic na ţivljenja vseh ljudi, zato je nujno, da tudi tem 

osebam omogočimo bolj kakovostno in zadovoljno ţivljenje s pomočjo športno-rekreativnih 

vsebin (Lačen, 2001). 

Iz tega je razvidno, da je s pravnega vidika področje pravic oseb z motnjami v duševnem 

razvoju ustrezno urejeno. Ob tem ne moremo mimo dvomov, da je v praksi to morda 

drugače. A gotovo smo s strani zakonodaje na pravi poti, tako je le še vprašanje časa, kdaj se 

bodo spremenila tudi stališča oziroma predsodki ljudi ter druţbene vrednote (Golob, 2016). 

2. KAKOVOST ŢIVLJENJA 

Termin kakovost ţivljenja je prišel v rabo po drugi svetovni vojni, ko je takratni predsednik 

Zdruţenih drţav Amerike L. B. Johnson v svojem govoru povedal, da njegovih ciljev, h 

katerim stremi, ni mogoče ovrednotiti z denarjem, temveč v smislu »kakovosti ţivljenja«. Od 

takrat dalje se je termin začel širiti ter postal aktualen v različnih strokah. V začetku je bil 

pogosto uporabljen v povezavi z medicino in zdravjem, nato se je razširil tudi v druţboslovne 

vede. V preteklosti je bil koncept kakovosti ţivljenja pomemben oziroma vezan predvsem na 

določena obdobja ţivljenja, in sicer na obdobje otrok, mladostnikov ter starostnikov, danes je 

to razumevanje razširjeno na vsa obdobja ţivljenja (Barcaccia idr., 2013). 
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Barcaccia idr. (2013) ugotavljajo, da je enotno razumevanje kakovosti ţivljenja zelo 

zahtevno doseči, saj je ta koncept razširjen v različnih strokah. Kakovost ţivljenja je 

posledično lahko razloţena kot subjektivno zadovoljstvo, bodisi kot indikator fizičnega 

zdravja ali kot nekaj tretjega; uporaba termina je namreč nejasna in večpomenska, ker ni 

neke splošno uveljavljene definicije za kakovost ţivljenja, niti ni načina, kako to 

najustrezneje meriti. Nekateri avtorji se celo sprašujejo, če pri tem ţelimo meriti nemerljivo; 

za nekatere namreč merjenje kakovosti ţivljenja predstavlja nekaj neizvedljivega. Ne glede 

na to, ali je merjenje moţno ali ne, je dejstvo, da si pod tem terminom predstavljamo različne 

vidike ţivljenja in okoliščine. Zaradi tako drugačnega razumevanje tega termina obstaja 

veliko različnih definicij. S tem so povezani tudi problemi merjenja kakovosti ţivljenja, saj 

tega ni moţno meriti tako, da bi ob merjenju zajeli vse dimenzije tega širokega koncepta 

(Barcaccia idr., 2013). 

Večina raziskovalcev je enotna v tem, da gre pri kakovosti ţivljenja za subjektiven koncept 

ter da ga lahko razumemo le s posameznikove individualne perspektive; to je 

multidimenzionalen koncept in prav zaradi njegove zapletenosti se veliko avtorjev raje izogne 

definiranju tega. Navkljub temu je prisotno zavedanje, da je veljavna in zanesljiva definicija 

kakovosti ţivljenja pomembna, saj bi omogočala laţje ocenjevanje različnih procesov v času 

ţivljenja, kljub temu da se to trenutno zdi teţko uresničljivo (Barcaccia idr., 2013). 

Kljub kompleksnosti in teţki oprijemljivosti termina obstaja mnogo definicij. Gotovo med 

bolj uveljavljene definicije kakovosti ţivljenja spada opredelitev Svetovne zdravstvene 

organizacije, ki kakovost ţivljenja opredeli kot posameznikovo zaznavanje njegovega 

ţivljenjskega poloţaja v kontekstu kulture in vrednostnega sistema, v katerem posameznik 

ţivi, ter v relaciji do njegovih ciljev, pričakovanj, meril in zanimanj (WHOQOL, 1996). 

Brown, Renwick in Raphael (1997) so kakovost ţivljenja ponazorili z vprašanjem: »Kako 

dobro je tvoje ţivljenje zate?« (str. 3) Enostavno vprašanje izpostavlja individualnost tega 

koncepta. V International Wellbeing Group (2013) dodajajo, da je pri ugotavljanju 

zadovoljstva z ţivljenjem pomembna tudi samoaktualizacija, tj. kaj v ţivljenju zasledujemo 

oziroma doseţemo. A. Četina (2011) enostavno, a jasno kakovost ţivljenja razloţi kot 

posameznikovo doţivljanje lastnega ţivljenja, ki je odvisno od interakcije med notranjimi in 

zunanjimi pogoji ter dejavniki ali dejavniki okolja. Notranji dejavniki so na primer 
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dispozicije, vrednost, fiziologija, izkušnje; zunanji dejavniki so na primer stališča druţbe, 

odnosi, programi, financiranje, zakonodaja. Skozi interakcije med temi dejavniki in 

posameznikovim doţivljanjem tega se razvija kakovost ţivljenja posameznika (Četina, 2011). 

Ključen element pri definiranju kakovosti ţivljenja je tako subjektivnost, kar pa definiranje in 

merjenje kakovosti ţivljenja posebej oteţuje (Barcaccia idr., 2013). Zaradi individualne 

interpretacije kakovosti ţivljenja je prav tako oteţeno primerjanje kakovosti ţivljenja med 

posamezniki in skupinami (Brown, Renwick in Raphael, 1999). Obenem pa je ravno element 

osebnega in subjektivnega lahko v pomoč pri boljšem in celostnem razumevanju tega 

koncepta (Barcaccia idr., 2013). 

2.1. Kakovost ţivljenja odraslih z motnjami v duševnem razvoju 

Dejstvo, da je kakovost ţivljenja odvisna od subjektivnega dojemanja posameznika, dodatno 

potrjujejo raziskave s področja oseb s posebnimi potrebami, saj nekatere osebe kljub 

posebnim potrebam poročajo o visoki kakovosti ţivljenja, čeprav večina zunanjih 

opazovalcev ţivljenja teh ljudi vidi kot nezavidljiva in niţje kakovosti (Albrecht in 

Devlieger, 1999, v Barcaccia idr., 2013). Prav tako Bertelli, Bianco, Rossi, Scuticchio in 

Brown (2011) v raziskavi ugotavljajo prisotnost morebitnih razlik med dojemanjem 

kakovosti ţivljenja oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovimi druţinami, saj 

druţinski člani v nekaterih vidikih dojemajo ţivljenje osebe s posebnimi potrebami kot manj 

kakovostno v primerjavi z osebami samimi. 

Definiranja kakovosti ţivljenja odraslih z motnjami v duševnem razvoju v preteklosti so te 

osebe postavljala v pasiven poloţaj, bili so objekti, za katere so drugi nekaj načrtovali in 

oblikovali (Lačen, 1993). Kljub temu da so to lahko počeli z najboljšimi nameni, to ni v 

skladu s tem, da presojo o tem, ali je posameznikovo ţivljenje kakovostno ali ne, oceni vsak 

posameznik zase, četudi ima posebne potrebe. Lačen (1993) navaja, da je zastarel pogled 

zavrgel in presegel David Brandon s svojimi petimi načeli kakovosti ţivljenja odraslih z 

motnjami v duševnem razvoju. Načela so mišljena kot vprašanja, ki spodbujajo preverjanje 

našega razumevanje normalizacije v konkretnih situacijah, do konkretnih ljudi. Načelo 

dobrih medsebojnih odnosov spodbuja razmišljanje o tem, če smo zmoţni vzpostaviti in 

razvijati spoštljive odnose z osebami z motnjami v duševnem razvoju, kot jih imamo z 
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ostalimi ljudmi. Pri načelu resnične izbire se preverja, če imajo te osebe moţnost izbire v 

pravem pomenu besede. Pri načelu socialne participacije se ugotavlja, kakšen vpliv imajo te 

osebe na odločanje o ţivljenju v svoji okolici. Načelo osebnega razvoja spodbuja razmislek 

o tem, v kolikšni meri je osebam omogočeno spoštovanje njihovih sposobnosti za osebni 

razvoj ter v kolikšni meri so podprte za to. Pri načelu resničnega povezovanja se je treba 

vprašati, ali je sploh moţno pravo povezovanje, integracija. Lačen (1993) meni, da moramo s 

pomočjo tovrstnih razmislekov konkretno načrtovati in podpirati osebe z motnjami v 

duševnem razvoju, saj bomo na ta način načrtovali ţivljenje po ţeljah in predstavah teh oseb 

ter se izognili načrtovanju po meri neke tretje osebe. 

Dejavniki kakovosti ţivljenja so enaki tako pri večinski populaciji kot pri osebah z motnjami 

v duševnem razvoju (Bratković in Rozman, 2006; Schalock, 1990). Vsi ljudje si namreč 

ţelijo enakih stvari v svojem ţivljenju, imajo enake potrebe in si ţelijo izpolniti 

odgovornosti v enaki meri kot ostali ljudje v druţbi (Schalock, 1990). Kasneje Schalock idr. 

(2002) potrjujejo, da obstajajo splošni kazalci, ki veljajo za vse ljudi, a obenem izpostavijo 

posebnosti kakovosti ţivljenja oseb z motnjami v duševnem razvoju. Te osebe bodo namreč 

za kakovostno ţivljenje potrebovale podporo, ki pogosto presega tisto, ki jo je deleţna 

večinska populacija. Ta podpora je lahko nudena v različnih oblikah posebnih treningov, 

posebej oblikovanih okoljskih ali socialnih moţnostih z namenom, da bi se izognili 

problemom vključenosti v druţbo, saj so te osebe pogosto izključene iz situacij in 

priloţnosti, ki so po navadi dosegljive ostali populaciji (Schalock idr., 2002).  

A. Četina (2011) navaja, da je kakovost ţivljenja oseb z motnjami v duševnem razvoju 

močno povezana z doseganjem normalizacije, inkluzije in vključenosti v praksi. Ne glede na 

posebnosti omogočanja kakovosti ţivljenja za te posameznike je kakovost ţivljenja 

relevantna tema za vse ljudi, saj je nujno, da tudi šibkejšim članom druţbe omogočimo 

moţnosti, da ţivijo kakovostno ţivljenje (Renwick, 2004). 

2.2. Kazalci kakovosti ţivljenja pri odraslih z motnjami v duševnem 

razvoju 

Da bi osebam z motnjami v duševnem razvoju omogočili čim kakovostnejše ţivljenje, je 

treba poznati kazalce kakovosti ţivljenja. Avtorji naštevajo mnogo različnih kazalcev 
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oziroma načel, ki določajo, v kolikšni meri bo posameznikovo ţivljenje izpolnjeno. Brown, 

Renwick in Raphael (1999) navajajo, da je to povezano z neodvisnostjo v ravnanju, 

integracijo z ostalimi ljudmi in v skupnosti, podporo s strani bliţnjih oseb ter kontrolo nad 

svojim ţivljenjem.  

Shalock in Keith (1993) v vprašalniku za ugotavljanje kakovosti ţivljenja izpostavljata štiri 

dejavnike za merjenje kakovosti ţivljenja, in sicer zadovoljstvo, usposobljenost/učinkovitost, 

avtonomijo/samostojnost ter medosebne odnose/socialno vključenost. Schalock (1997) 

kasneje podrobneje opredeli kakovost ţivljenja odraslih z motnjami v duševnem razvoju z 

osmimi področji ter pripadajočimi kazalci kakovosti ţivljenja. 

 Čustveno dobro počutje je povezano z doţivljanjem varnosti, duhovnosti, sreče, 

zadovoljstva, osvoboditve od stresa ter predstave o sebi. 

 Medosebni odnosi se nanašajo na vzpostavitev intimnih odnosov, prijateljstev, 

druţine, interakcije z drugimi, naklonjenosti in podpore. 

 Materialna blaginja se nanaša na socialno-ekonomski status osebe, njeno lastnino, 

finančno varnost, hrano, zaposlitev, zaščito. 

 Osebni razvoj označuje človekovo izobrazbo in razvoj spretnosti, kompetenc ter 

moţnosti namenskih aktivnosti, napredovanja in samouresničevanja. 

 Fizično dobro počutje predstavlja zdravstveno stanje osebe, zdravstveno zaščito, 

mobilnost, prehrano, rekreacijo in prostočasne aktivnosti. 

 Samoodločanje vključuje avtonomijo, kontrolo nad svojim ţivljenjem, samostojnost, 

moţnost izbir in odločitev, zastavljanje lastnih ciljev in vrednot. 

 Socialna vključenost je povezana z druţbenim statusom in vlogami, sprejetostjo s 

strani druţbe, omogočeno podporo, skupinskimi aktivnostmi ter delovnim in 

bivanjskim okoljem. 

 Pravice se nanašajo na zagotavljanje pravic do zasebnosti, dostopnosti, sodne zaščite, 

glasovanja, drţavljanskih odgovornosti ter lastništva. 

Ne glede na to, da obstaja veliko različnih opredelitev kazalcev kakovosti ţivljenja, se večina 

dejavnikov med seboj prekriva. Nekateri so sicer bolj izpostavljeni kot drugi, a poznanih jih 

je ţe veliko. Miller in Chan (2008) sta v raziskavi ugotovila, da socialna podpora kot tudi 

posameznikove spretnosti pomembno vplivajo na zadovoljstvo osebe z motnjami v 
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duševnem razvoju z lastnim ţivljenjem. Avtorja posledično opozarjata, da pri tej populaciji 

ne smemo pozabiti na smiselne socialne interakcije, saj imajo pomembno vlogo pri 

doseganju večje kakovosti ţivljenja teh oseb. Prav zato je odkrivanje in poznavanje 

dejavnikov kakovosti ţivljenja pomembno, saj nam je to znanje v pomoč pri načrtovanju 

podpore za osebe s posebnimi potrebami. Kljub temu da je danes poznanih ţe veliko 

kazalcev kakovosti ţivljenja, še obstajajo dimenzije kakovosti ţivljenja, ki nam zaenkrat 

ostajajo neznane (Final report of the expert group on quality of life indicators, 2017). 

3. OBLIKE BIVANJA ODRASLIH Z MOTNJAMI V 

DUŠEVNEM RAZVOJU 

»Vsak človek ima pravico do bivališča, ki mu zagotavlja dostojanstveno ţivljenje v varnem 

domu znotraj skupnosti. Dom je predpogoj za uresničevanje drugih temeljnih človekovih 

pravic« (Eror, 2017, str. 3). Avtor ugotavlja, da ima ustrezen dom pomembno vlogo pri 

uresničevanju različnih potreb. Izpolnjuje osnovno potrebo po varnosti in zaščiti, obenem 

tudi psihološko potrebo po zasebnosti ter tudi druţbeno potrebo po občutku pripadnosti 

določeni skupnosti (Eror, 2017). Dom je kraj stalnega bivališča (Javornik, 1998) in kot tak bi 

moral zagotoviti omenjene potrebe ne glede na to, ali gre za osebe z motnjami v duševnem 

razvoju ali ne.  

Bivanje je pogosto povezano s tranzicijami, saj so preselitve ena od oblik tranzicij. Ljudje se 

v obdobju ţivljenja soočamo s številnimi tranzicijami, to pomeni, da se poslovimo od nečesa 

starega in se privadimo na nekaj novega. Tranzicije tako predstavljajo velike spremembe, ki 

so za ljudi pogosto zahtevne, a obenem tudi nujne. Zaradi posebnosti v prilagoditvenem 

funkcioniranju oseb z motnjami v duševnem razvoju so zanje tranzicije še posebej zahtevne 

(Golob, 2016). Po Blacherju (2001, v Golob, 2016) je ena od treh dimenzij tranzicije v 

odraslost statusna tranzicija, kamor spada preselitev iz matične druţine. V večinski 

populaciji je običajno, da otrok zapusti starše, ko odraste, in to bi moralo veljati tudi za osebe 

s posebnimi potrebami (Lačen, 1993), kljub temu da zanje to predstavlja velik izziv. A. 

Golob (2016) poudarja pomembnost ustrezne podpore ob prehodih med različnimi 

ţivljenjskimi obdobji oziroma med različnimi ravnmi izobraţevanja oseb z motnjami v 

duševnem razvoju, saj bo le na ta način prehod uspešen. Zahtevnost tranzicij za te 



13 

 

posameznike pa ne sme biti razlog oziroma izgovor, da se tem izognemo. Namreč prav tako 

je za odrasle z motnjami v duševnem razvoju pomembno, da zapustijo matično druţino, a pri 

tem je pomembno, da namensko načrtujemo potek tranzicije v skladu s potrebami 

posameznikov ter jim tako omogočimo čim bolj enostaven prehod v nova okolja in situacije 

(Golob, 2016). 

Ko razmišljamo o bivanjskih moţnostih za osebe z motnjami v duševnem razvoju, je prav, 

da imamo v mislih slogan »Nothing about us without us«, ki ga lahko prevedemo kot »Nič o 

nas brez nas« (Aspis, 2000, v Atkinson in Walmsley, 2010). Naj nam bo to vodilo, da v vsa 

načrtovanja vključimo posameznike, katerih se to tiče, saj gre navsezadnje za njihova 

ţivljenja. 

3.1. Zgodovina institucionalne oskrbe oseb z motnjami v duševnem razvoju 

Na začetku 12. stoletja so se v svetu začele ustanavljati prve ustanove, takrat imenovane 

špitali, v Sloveniji so se prvič pojavile v 18. stoletju. Vloga teh ustanov se je sčasoma 

spreminjala, namenjene so bile ljudem s teţavami v duševnem zdravju, ljudem s posebnimi 

potrebami, sirotam, včasih so bile zatočišče romarjem. Danes bi bila njihova vloga najbliţje 

bolnišnicam, natančneje ustanovam za psihiatrične bolnike. Takratni namen teh institucij je 

bil skupen prostor za osebe s podobnimi lastnostmi, saj naj bi bilo takšno okolje varno in 

najustreznejše za njihov specifičen razvoj (Videmšek, 2013). 

Zaprte ustanove, ki so omogočale oskrbo in bivanje bolj specifično za osebe s posebnimi 

potrebami, so se pričele uveljavljati v 19. stoletju. Mišljenje v času industrijske revolucije je 

bilo namreč usmerjeno v racionalnost in znanstvene inovacije. Iznajdbe in spremembe so 

bile gonilo napredka, kjer pa ni bilo prostora za osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki so 

bile videne kot neučinkovite in nevarne. Ti ljudje so predstavljali breme druţbi in zato je bilo 

potrebno najti način, da se jih umakne iz druţbe. Rešitev so tako postale velike ustanove. 

Namestitev v teh pogosto izoliranih okoljih je bila za te šibkejše posameznike druţbe videna 

kot ustreznejša oblika bivanja, v urbanem okolju namreč ti ljudje niso prispevali k napredku, 

zato zanje tam ni bilo prostora (Brown in Radford, 2015; Flaker, 1998). 
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V Sloveniji se je naseljevanje ljudi v večje ustanove intenzivneje začelo po 2. svetovni vojni. 

V ta namen so bile pogosto uporabljene nacionalizirane stavbe in gradovi, ki so do takrat 

zaradi odmaknjenosti od okolja samevali (Kotnik, 2008). 

3.2. Iskanje novih oblik oskrbe 

V 60. letih prejšnjega stoletja se je v skandinavskih deţelah začelo govoriti o konceptu 

normalizacije, kar predstavlja spreminjanje stališča večinske populacije od zavračanja k 

sprejemanju in vključevanju oseb z motnjami v duševnem razvoju. To pomeni, da imajo te 

osebe pravico do podobnega ţivljenja, kot ga imajo ostali ljudje v okolju, v katerem ţivijo. 

Tako se je začelo širiti mišljenje, da imajo tudi te osebe kot odrasli pravico ţiveti izven 

druţinskega okolja. Sledila pa so vprašanja o tem, kako omogočiti tem osebam ustrezne 

bivanjske pogoje. Namreč odrasli z laţjimi motnjami v duševnem razvoju lahko v večji meri 

ţivijo samostojna ţivljenja, kar pa ne velja v tolikšni meri za tiste z zmernimi, teţjimi in 

teţkimi motnjami v duševnem razvoju. Ti posamezniki potrebujejo pomoč celo ţivljenje, kar 

predstavlja izziv, kako jim potemtakem omogočiti pogoje bivanja, podobne kot za vse ostale. 

Začelo se je govoriti o deinstitucionalizaciji, o zapiranju zavodov ter ustanavljanju bivalnih 

skupnosti. Z zakasnitvijo so tako iz severnejših drţav prišle te ugotovitve tudi do Slovenije 

(Kriţaj, 2006). 

Iz sveta sta se tako v zadnjih letih tudi v Sloveniji pričeli uveljavljati dve načeli, in sicer 

prvo, da naj bi otroci in mladostniki z motnjami v duševnem razvoju načeloma ţiveli v svoji 

matični druţini. Drugo načelo pa se nanaša na te posameznike, ko odrastejo, saj naj bi 

praviloma ţiveli samostojno, se pravi izven matične druţine. Seveda obstajajo tudi izjemne 

okoliščine, zaradi česar ti načeli nista izvedljivi, vedno pa mora obstajati tudi moţnost, da se 

osebe za to ne odločijo, saj je tudi to njihova pravica. Pomembno pri tem je, da imajo tako 

moţnost bivanja v matični druţini kot tudi izven nje. Moţnosti, v kakšnih oblikah lahko 

danes ţivijo izven matične druţine, je kar nekaj, več o tem sledi v nadaljevanju (Lačen, 

2001). 
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3.3. Oblike oskrbe v Sloveniji 

Ustanavljanje novih bivanjskih moţnosti za odrasle z motnjami v duševnem razvoju 

predstavlja dolgotrajen proces. Danes je ţe več moţnosti ţivljenja izven matične druţine, kot 

jih je bilo v preteklosti. Ker pa še nismo dosegli optimalnih rešitev, se področje bivanja za 

osebe s posebnimi potrebami ves čas nadgrajuje. Zakon o druţbenem varstvu duševno in 

telesno prizadetih oseb iz leta 1983 oblike druţbenega varstva razdeli na varstvo v splošnih 

in posebnih socialnih zavodih, varstvo v drugi druţini, v obliki nadomestila za invalidnost ter 

v obliki dodatka za tujo nego in pomoč. Na podlagi zakonske klasifikacije so Flaker idr. 

(2015) oblikovali delitev, ki jo bomo uporabili zaradi njene nazornosti, saj se zdi njihova 

delitev najprimernejša, ker je uporabna tudi glede razprave prehoda od institucionalnega 

varstva k skupnostni oskrbi, čemur se bomo nekoliko bolj posvetili v nadaljevanju. V 

Sloveniji torej zakonodaja omogoča institucionalno oskrbo, vmesne strukture, skupnostno 

oskrbo ter denarna nadomestila (Flaker idr., 2015).  

Institucionalna oskrba 

V institucionalno oskrbo štejemo strukture, ki na enem mestu oskrbujejo več kot 25 ljudi, to 

so zavodi in velike ustanove. Za te strukture velja, da posameznik v njih preţivi večino časa, 

v njih ţivi, prenočuje, se prehranjuje, počne večino dejavnost, vključno z zaposlitvijo (Flaker 

idr., 2015). 

Vmesne strukture 

Vmesne strukture lahko razdelimo na namestitvene in dnevne. Namestitvene so po navadi 

stanovanjske skupnosti, v katerih večja skupina posameznikov prenočuje in si pripravlja tudi 

kakšnega od dnevnih obrokov. Večinoma del dneva preţivijo zunaj skupine v dnevnih 

oblikah oskrbe. Dnevne oblike oskrbe so tiste, ki nudijo dnevno varstvo oziroma 

zaposlitvene dejavnosti. Sem spadajo tudi ločene šole za posebno skupino ljudi, kjer 

posamezniki preţivijo del dneva (Flaker idr., 2015). 

Skupnostna oskrba 

Skupnostne sluţbe so razdeljene glede na intenzivnost nudenja podpore, in sicer poznamo 

tiste z visoko in nizko intenzivnostjo. Skupnostne storitve visoke intenzivnosti so človeku na 

voljo kadar koli in kolikor koli jih potrebuje, saj so navadno individualno naravnane. Sem 
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spadajo druţinski pomočniki, osebna asistenca, oskrba na domu, podpora v oskrbovanih 

stanovanjih, koordinirana oskrba ter svetovalnice. Skupnostne storitve nizke intenzivnosti so 

lahko redno, občasno ali poredko v stiku s posameznikom. Pogostost stikov naj bi bila med 

eno do največ desetimi urami na teden. Sem spadajo storitve in programi nizke intenzivnosti. 

Storitve so načeloma namenjene posamezniku (osebna pomoč, patronaţna sluţba, socialni 

servisi, spremstvo za slepe), programi pa so skupinski (skupine za samopomoč, skupine za 

stare, dejavnosti za otroke) in večinoma usmerjeni v preventivne in podporne dejavnosti 

(Flaker idr., 2015). 

Denarna nadomestila 

Denarna nadomestila za oskrbo so pri niţjih zneskih srednje intenzivna oskrba, pri višjih 

zenskih pa gre lahko za zelo intenzivno obliko oskrbe. Tu gre večinoma za podporo 

neformalnim podpornim mreţam (Flaker idr., 2015). 

3.4. Alternativne oblike oskrbe 

Obstaja veliko alternativnih oblik oskrbe, ki stremijo k popolni inkluziji, samostojnemu 

ţivljenju oseb s posebnimi potrebami ter vključenosti v običajne soseske. Spodaj naštete so 

pogostejše med njimi (EASPD, 2015, v Eror, 2017): 

 stanovanjska skupnost, 

 skupine več povezanih stanovanj, 

 skupine več ločenih stanovanj, 

 samostojno bivanje, 

 oblike primerljive institucijam ter 

 bivanje pri starših ali sorodnikih. 

Te oblike namestitev predstavljajo odmik od institucionalne oskrbe, saj se usmerjajo na 

ţivljenje v skupnosti preko alternativnih oblik oskrbe ter moţnosti ustreznih podpornih 

storitev, ki so odvisne in prilagojene potrebam posameznikov (Eror, 2017). 

Stanovanjske skupnosti 

V empiričnem delu se bomo nekoliko bolj usmerili na oskrbo v stanovanjskih skupnostih, 

zato jih bomo na tem mestu nekoliko natančneje predstavili. Izraz stanovanjska skupnost, ki 
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ga uporabljamo, povzemamo po Eror (2017), ki to razume kot bivanje, pri katerem ima 

oseba lastno sobo, z ostalimi deli kuhinjo, dnevno sobo ter toaletne prostore, ob čemer bodo 

v to opredelitev všteti tudi tisti posamezniki, ki si sobo delijo z največ enim sostanovalcem. 

Stanovanjske skupnosti so se pričele razvijati po drugi svetovni vojni, tako da ta oblika 

bivanja ni tako nova, kot si včasih predstavljamo. Takrat je bilo tovrstno bivanje sicer 

namenjeno predvsem skrbi za otroke in mladostnike. Današnje oblike stanovanjskih skupin 

za odrasle z motnjami v duševnem razvoju pa so se pri nas pričele razvijati v sedemdesetih 

letih prejšnjega stoletja. Njihov namen je bil omogočanje ţivljenja izven institucij za 

ranljivejše člane druţbe. To velja še danes, obenem pa je to oblika bivanja, ki je namenjena 

samostojnemu ţivljenju ob strokovni podpori, pomemben vidik je tudi vključevanje 

posameznikov v druţbo. Urejena namestitev posameznikom omogoča tako osnovne 

ţivljenjske potrebe kot tudi psihološke, saj naj bi bil to sprejemajoč prostor, ki 

posameznikom omogoča tudi določen socialni poloţaj in identiteto v druţbi. V povezavi z 

razvojem stanovanjskih skupnosti se je tako razvil izraz kakovost ţivljenja, saj se je ta za 

uporabnike izboljšala glede na kakovost ţivljenja v institucijah (Videmšek, 2013). 

Iz zgoraj opredeljene delitve moţnih oblik oskrbe v Sloveniji je razvidno, da stanovanjske 

skupnosti spadajo v vmesne strukture bivanja. Vmesne zato, ker predstavljajo most med 

bivanjem v instituciji in bivanjem v skupnosti. Vmesne strukture so bolj učinkovite pri 

zagotavljanju potreb posameznikov kot institucije, vendar je kljub temu to še vedno način 

segregacije ljudi, ki ţivijo v njih. V stanovanjskih skupnostih tako stremijo k bolj osebnemu 

pristopu in drugačnih metodah dela, a uporabniki v njih ţivijo neprostovoljno ţivljenje z 

ostalimi ljudmi, ki si jih niso izbrali. Ta oblika bivanja tako predstavlja korak naprej od 

institucionalnega bivanja, a še vedno pušča veliko moţnosti za izboljšave (Flaker idr., 2015). 

4. DEINSTITUCIONALIZACIJA  

Deinstitucionalizacija je širok pojem in posledično ga različni ljudje različno razumejo. Za 

nekatere je to koncept, za druge proces ali gibanje (Flaker, 1998; Jones in Gallus, 2016; 

Zaviršek idr., 2015). Zaviršek idr. (2015) deinstitucionalizacijo iz različnih zornih kotov 

razloţijo kot filozofijo, koncept, proces ter metodo dela.  
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Na kratko deinstitucionalizacija predstavlja proces zapiranja in odpravljanja velikih ustanov, 

a v njenem bistvu se skriva mnogo več kot le to. Poleg odprave velikih ustanov se ob tem 

išče nove alternativne moţnosti, ki šibkejšim posameznikom druţbe omogočajo premik iz 

azila v skupnost (Flaker, 1998). O uporabnikih velikih ustanov se začne razmišljati kot o 

ljudeh, katerim je treba omogočiti enakopravnost in moč pri odločanju o lastnih ţivljenjih, 

ob čemer je treba zagotoviti ustrezno podporo samostojnemu ţivljenju z ustanavljanjem 

skupnostnih sluţb pomoči prav v ta namen (Kotnik, 2008). V središču deinstitucionalizacije 

sta tako človek ter njegove potrebe (Zaviršek idr., 2015). 

4.1. Zgodovinski razvoj deinstitucionalizacije  

V začetku se je gibanje deinstitucionalizacije zavzemalo za dve ključni točki, in sicer za 

zapiranje velikih psihiatričnih bolnišnic in za zapiranje velikih bivalnih ustanov za osebe z 

motnjami v duševnem razvoju (Bagenstos, 2012). O konceptu deinstitucionalizacije oseb z 

motnjami v duševnem razvoju se je v Evropi pričelo govoriti v 70. letih prejšnjega stoletja, 

nekoliko let za procesom normalizacije (Lačen, 2001). Posledično je bilo treba iskati 

alternativne rešitve za institucionalno oskrbo in to so takrat postale različne oblike oskrbe v 

skupnosti (Francis, Blue-Banning in Turnbull, 2014; Lačen, 2001; Taylor Salisbury, Killaspy 

in King, 2016). Omenjen koncept je v Slovenijo prišel nekoliko kasneje, ob koncu 80. let 

prejšnjega stoletja (Zaviršek idr., 2015). Pri nas lahko govorimo o treh valovih 

deinstitucionalizacije, in sicer je prvi val potekal v 80. letih v vzgojnih zavodih, drugi val v 

90. letih z mnoţenjem skupnostnih oblik oskrbe ter tretji val v prejšnjem desetletju v 

zavodih, s preseljevanjem velikega deleţa stanovalcev v bivalne enote (Flaker idr., 2015). 

Počasnejši razvoj deinstitucionalizacije v našem okolju je bil med drugim posledica 

zakonodajne ureditve, ki ni omogočala razvoja alternativnih oblik bivanja. Tako se je 

ustanavljanje stanovanjskih skupin in drugih individualnih oblik oskrbe pričelo razvijati v 

90. letih prejšnjega stoletja v povezavi z osamosvojitvijo Slovenije ter spremembami 

zakonodaje na področju socialnega varstva (Kotnik, 2008). 

Institucije so bile posledično z razvojem deinstitucionalizacije deleţne vse več kritik. Pred 

tem so bile po mnenju nekaterih avtorjev opisane kot prostor vključevanja, najprimernejše 

okolje za šibkejše člane druţbe. Videne so bile kot ustanove za te ljudi, kamor so se zatekli 

pred teţkim ţivljenjem, veljale so za dobrodelne oblike institucionalnega varstva. V času 
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deinstitucionalizacije pa se je vloga institucij povsem spremenila. Če so bile te prej videne 

kot prostor vključevanja, so bile sedaj, ravno obratno, videne kot prostor izključevanja. 

Odziv na te kritike je bil ustanavljanje skupnostnih sluţb, ki so se v zahodnem svetu pojavile 

v sredini 20. stoletja. Gre za sluţbe, ki so namenjene podpiranju posameznikom s teţavami v 

njihovem okolju in skupnosti, ne več v izoliranih institucijah. To je bil pomemben 

konceptualni premik, saj se je s tem potrebe in pravice posameznika postavilo na prvo mesto 

(Videmšek, 2013). 

Institucije so pridobile sloves ustanov, ki teţko zagotavljajo kakovost ţivljenja ţivečih v 

njih. Tako je bilo (in je še danes) vse več poudarka na deinstitucionalizaciji kot moţnosti, da 

se odraslim z motnjami v duševnem razvoju omogoči dostop do bolj neodvisnega in 

samostojnega ţivljenja, kar je zanje v Sloveniji tudi danes teţko dosegljiv cilj (Golob, 2016).  

4.2. Izzivi deinstitucionalizacije 

Deinstitucionalizacija se sooča z različnimi izzivi, eden večjih je zagotovo strah pred izgubo 

sluţbe zaposlenih v institucijah. S tem povezane so skrbi, kako bo to vplivalo na lokalno 

ekonomijo. Poleg tega je eden večjih izzivov, kako za ţivljenje v skupnosti in zapiranje 

institucij navdušiti sorodnike teh uporabnikov, ki jih skrbi za dobrobit njihovih svojcev ter 

finančne obremenitve spremenjenih pogojev bivanja (Lemay, 2009). 

Velik pomislek zaposlenih v institucijah pri deinstitucionalizaciji je njihov strah pred izgubo 

sluţbe. Flaker idr. (2015) izpostavljajo, da bo z zapiranjem zavodov potrebno ustanavljati 

nove sluţbe v skupnosti, ki jih bodo lahko dobili zaposleni v zavodih ob dodatni 

usposobljenosti za nova delovna mesta. Tako se delovnih mest ne bo povsem ukinilo, temveč 

se bodo transformirala skupaj s preobrazbami ustanov. Mansell (2006) ugotavlja, da je 

potrebnega še veliko dela na področju usposabljanja zaposlenih, ki podpirajo bivajoče osebe 

z motnjami v duševnem razvoju v skupnosti. Meni, da je te ljudi treba izobraziti tako, da bo 

njihovo delo povsem drugačno, kot bi bilo v instituciji. Treba je spremeniti vloge zaposlenih 

in jih izobraziti v smeri, da bi resnično obvladali načine, kako stanovalcem omogočiti 

raznovrstne moţnosti in izkušnje, kljub njihovim posebnim potrebam (Mansell, 2006). 
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Raziskave s področja odnosa druţin svojcev z motnjami v duševnem razvoju do 

deinstitucionalizacije kaţejo, da imajo druţine pogosto negativno mnenje glede slednje, ki pa 

se po izvedeni tranziciji druţinskega člana spremeni. Namreč ko vidijo, kako izgleda oskrba 

v skupnosti, je večina druţin, kljub začetnemu nezadovoljstvu, zadovoljna z novo oskrbo. 

Sčasoma druţine razvijejo preferenco do ţivljenja njihovih svojcev v skupnosti namesto v 

institucijah, tako na dolgi kot na krajši rok (Grimes in Vitello, 1990, v Jones in Gallus, 

2016). 

Jones in Gallus (2016) izpostavita, da je starševska vloga, če ima otrok motnje v duševnem 

razvoju, drugačna, saj bi takšno starševstvo lahko zaradi specifičnih okoliščin poimenovali 

ţivljenjsko trajajoče, ker traja od rojstva do bodisi smrti staršev bodisi otroka. Starajočim 

staršem in sorojencem preselitev njihovega otroka, sorojenca iz institucij v skupnost 

predstavlja veliko spremembo, ob kateri je pomembno, da se druţino ustrezno podpre, saj to 

predstavlja tranzicijo ne le za posameznika, temveč za celotno druţino. Jones in Gallus 

(2016) sta v raziskavi, kako podpreti druţino v procesu tranzicije njihovega druţinskega 

člana iz institucije v skupnost, ugotovila, da druţine poročajo o šestih področjih, na katerih 

potrebujejo več podpore. 

 Spoštovanje preteklosti njihovega druţinskega člana – druţinski člani ţelijo, da se 

strokovnjaki zavedajo, da je bila institucija prejšnji dom njihovega sorodnika, v 

katerem je imel pomembne odnose in ustvarjeno ţivljenje. 

 Sodelovanje, vključenost druţine – sorodniki se ţelijo čutiti kot del procesa 

tranzicije. Ţelijo sodelovati s strokovnjaki pri sprejemanju odločitev in načrtovanju 

preselitve v skupnost. 

 Zagotovljena mora biti kakovostna oskrba za njihove svojce. 

 Zagotovljena mora biti stalna in dosledna oskrba. 

 Oseba je vključena v skupnost, zato je pomembno, da ima več svobode in moţnosti, 

da ţivi ţivljenje kot del skupnosti. 

 Zavedanje, da so druţina in da je tranzicija v skupnost čustvena izkušnja, na katero se 

morajo privaditi, za kar potrebujejo čas. 

Avtorici izpostavljata, da se strokovnjaki premalo zavedajo, da je tovrstna tranzicija za 

svojce zahtevna, saj pogosto nimajo dovolj znanja s tega področja in so tako skeptični do 
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ţivljenja v skupnosti. Zato je pomembno, da se jim ob tem načrtno nudi podporo, da se lahko 

privadijo na nov način ţivljenja njihovega svojca. Razvijanje in izvajanje ustrezne podpore 

druţini je tako zelo pomembno v procesu deinstitucionalizacije in predstavlja način, da 

druţina postane podporni člen v deinstitucionalizaciji, namesto da predstavlja oviro v tem 

procesu tranzicije (Jones in Gallus, 2016). 

Tsuda (2006) posebej izpostavi vlogo staršev v procesu deinstitucionalizacije, kar se je v 

praksi na Japonskem izkazalo za pomemben dejavnik v razvijanju ţivljenja v skupnosti. 

Starši oseb z motnjami v duševnem razvoju so bili namreč tisti, ki so spodbujali druţbo, da 

spremeni načine oskrbe za njihove otroke, da bo ta omogočala večjo kakovost ţivljenja. 

Avtor navaja, da se za napredek deinstitucionalizacije ne smemo zanašati na gonilno moč 

določenih staršev, kljub temu pa je omenjeni japonski primer prikaz tega, kaj vse zmorejo 

doseči starši, če se čutijo opolnomočene. 

Nameščanje v institucijah je pogosto povezano s stanovanjsko stisko odraslih z motnjami v 

duševnem razvoju. Nameščanje teh ljudi v institucije je tako včasih rešitev stanovanjskega 

problema, ravno zato je pomembno iskanje novih moţnosti namestitev za te ljudi, ki bodo 

bolj ustrezne, k čemur stremi deinstitucionalizacija (Videmšek, 2013). 

Dejstvo je, da imajo osebe s posebnimi potrebami različna redka zdravstvena stanja, zato so 

njihove zdravstvene potrebe pomemben del skrbi zanje (Huntt, 1997; Martin, Ouellette-

Kuntz in McKenzie, 2017). To pomeni, da je s povečanjem števila odraslih z motnjami v 

duševnem razvoju, ki ţivijo v skupnosti, treba zagotoviti osebje v skupnosti, ki je seznanjeno 

z zdravstveno oskrbo ljudi s posebnimi potrebami (Roll in Bowers, 2017). V praksi je takega 

zdravstvenega osebja premalo, kar je lahko razlog za institucionalizacijo določenih 

posameznikov oziroma ponovno vključitev v institucijo, če njihove zdravstvene potrebe ne 

morejo biti zagotovljene v skupnosti (Martin idr., 2017).  

Blick, Saad, Goreczny, Lynn Roman in Hunter Sorensen (2015) opozarjajo, da bivajočim 

odraslim z motnjami v duševnem razvoju v skupnostnih oblikah oskrbe pogosto primanjkuje 

fizične aktivnosti. Avtorji ugotavljajo, da je aktivnega ţivljenjskega stila med odraslimi z 

motnjami v duševnem razvoju zelo malo; le slaba tretjina jih je v raziskavi poročala o redni 

fizični aktivnosti, skoraj polovica pa se jih nikoli rekreativno ne udejstvuje. To je 
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zaskrbljujoče, saj ima redna fizična aktivnost mnoge pozitivne posledice. Med drugim se s 

tem izboljša kakovost ţivljenja, zdravstvena stanja, obenem avtorji navajajo tudi, da je to 

lahko način, kako se osebe bolje vključijo v skupnost, zato je nujno, da tisti, ki ţivijo v 

skupnostnih oblikah oskrbe, dobijo podporo s strani osebja, da so fizično aktivni. Načrtno je 

treba razmišljati o tem, kako tem osebam zagotoviti moţnosti aktivnega ţivljenjskega stila. 

Ob veliki pretočnosti zaposlenih se ne sme pozabiti na to področje ţivljenja, pomembno je, 

da zaposleni namensko razmišljajo o virih in načinih, kako to spodbujati pri teh osebah 

(Blick idr., 2015). 

Vedno več odraslih z motnjami v duševnem razvoju zapušča institucije in se vključuje v 

ţivljenje v skupnosti. Na ţalost pa pogosto tisti s teţjimi in teţkimi motnjami v duševnem 

razvoju ostajajo v institucijah. Flaker idr. (2015) ta proces imenujejo »snemanje smetane«, 

saj se iz institucij izbere le najbolj samostojne posameznike za vključitev v skupnostne 

oblike bivanja. Neely-Barnes, Marcenko in Weber (2008) v raziskavi ugotavljajo, da imajo 

osebe s teţjimi motnjami v duševnem razvoju mnogo bolj omejene moţnosti za bivanje v 

skupnosti kot tisti z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Avtorji opozarjajo, da se mora 

tudi posameznikom s teţjimi motnjami omogočiti ţivljenje z manjšim številom 

sostanovalcev ter v skupnostnih oblikah bivanja. Pomembno je, da v procesu 

deinstitucionalizacije ne pozabimo na ţelje in potrebe najšibkejših.  

Eden od izzivov je, kako zagotoviti vmesnost oziroma začasnost stanovanjskih skupnosti, saj 

predstavljajo dobro podlago za udejanjanje koncepta deinstitucionalizacije, a njihova 

prehodnost je na ţalost v praksi zgolj izjema. Prvotni namen stanovanjskih skupnosti je bil 

ta, da omogočajo prehod iz institucionalne podpore v skupnostno, a v praksi temu ni tako, saj 

stanovanjske skupnosti ne ţivijo svoje vmesnosti do te mere, ki je bila v začetku 

promovirana (Videmšek, 2013). 

4.3. Prednosti deinstitucionalizacije 

Razlog, zakaj je pomembno preseljevanje ljudi z motnjami v duševnem razvoju iz institucij, 

je v tem, da se s tem poveča kakovost ţivljenja teh ljudi (McConkey, Keogh, Bunting, Iriarte 

in Flatman Watson, 2016). Deinstitucionalizacija omogoča, da se osebe z motnjami v 

duševnem razvoju vključi nazaj v skupnost, kamor spadajo, in tako zapustijo segregirana in 
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institucionalna okolja (Lemay, 2009). Zato to predstavlja prvi korak na poti k modelom 

podprtega bivanja, v osebo usmerjenega in individualnega načrtovanja, in prav tovrstne 

oblike oskrbe omogočajo večjo kakovost ţivljenja teh oseb (Parish, 2005). 

Raziskave kaţejo, da se posledice ţivljenja v skupnosti kaţejo kot pozitivni rezultati v 

zadovoljstvu posameznikov in njihovih druţin (Wehmeyer in Bolding, 2001, v Jones in 

Gallus, 2016). Deinstitucionalizacija namreč spremeni vloge in odgovornost druţinskih 

članov. Pogosto ţivljenje v skupnosti predstavlja geografsko bliţino s svojci, kar predstavlja 

več moţnosti za razna druţenja (Jones in Gallus, 2016). Tudi Larson in Lakin (2012) sta v 

svoji tri desetletja trajajoči raziskavi ugotovila, da ima preseljevanje iz institucij v skupnost 

pomembne pozitivne vplive na te ljudi. V njuni raziskavi se je izkazalo, da se je njihovo 

prilagoditveno vedenje pomembno izboljšalo, predvsem na področjih spretnosti za 

samostojno ţivljenje.  

Pollack in Bagenstos (2015) opozarjata, da institucije v teoriji nikoli niso bile sporne, saj naj 

bi bile varen prostor, kjer je bila zagotovljena ustrezna skrb za bivajoče v njih. Čeprav se 

avtorja nanaša na ameriške institucije, lahko z nekaj rezerve to prenesemo tudi na evropske. 

V praksi se pogosto teorija ni izkazala za tako resnično, saj institucije pogosto niso 

zagotavljale varnosti za stanovalce, pogoji bivanja niso bili ustrezni s higienskih vidikov, 

prihajalo je do zlorab in zanemarjanja. Tudi tiste institucije, ki so zagotavljale ustrezne 

bivanjske in higienske pogoje, so stanovalcem pogosto odvzemale svobodo v vsakodnevnem 

ţivljenju, kot na primer kdaj, kje in s kom bodo počeli določene stvari. Pomembne 

spremembe na področju skrbi za odrasle z motnjami v duševnem razvoju so prispevale k 

razvoju različnih ustreznejših skrbi oskrbe za te osebe v skupnosti in ključno je, da se 

skupnostno oskrbo še nadaljnje razvija in dopolnjuje, kljub določenim izzivom, s katerimi se 

je treba soočiti. Nekateri govorijo o vzpostavljanju novih, modernejših institucij, a ne smemo 

se slepiti, da bi bile moderne institucije povsem drugačne od prejšnjih, ki niso bile ustrezne. 

Zapiranje oseb z motnjami v duševnem razvoju v kakršne koli institucije predstavlja korak 

nazaj od skupnostne oskrbe, zato je nujno, da se poskušamo temu v čim večji meri izogniti 

ter delovati v smeri deinstitucionalizacije. Pomembno je vlagati v razvijanje skupnostne 

oskrbe, da bo vedno bolj ustrezna in učinkovita (Pollack in Bagenstos, 2015). 
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Tøssebro (2016) izpostavlja, da je eden izmed razlogov za deinstitucionalizacijo zagotovo 

socialna pravičnost in ideja, da se mora za vse člane druţbe zagotoviti moţnost 

sprejemajočega bivanja. M. Novak (2010) opisuje preseljevanje v stanovanjske skupine kot 

nekaj zahtevnega, v kar je vloţenega veliko truda, odgovornosti in podpore različnih 

akterjev. Avtorica zaključi s tem, da pa se to vsekakor izplača, saj se tako doseţe cilj, da se 

uporabnikom omogoči lepše in kakovostnejše bivanje z moţnostjo soodločanja in izbire. 

4.4. Trenutno stanje in pogled naprej 

V Sloveniji smo imeli leta 2015 162 ustanov za dolgotrajno namestitev (večji del 

predstavljajo domovi za starejše), a je bilo v zadnjem desetletju v socialnih zavodih veliko 

teţenj k večjemu odpiranju ustanov navzven in izboljšanju kakovosti bivanja v njih (Flaker 

idr., 2015). Zavodi s pridom ustanavljajo zunanje bivalne enote; posebni zavodi in CUDV 

imajo 61 zunanjih bivalnih enot, v katerih ţivi 634 ljudi (Flaker idr., 2015). Flaker idr. 

(2015) ob tem izpostavljajo, da so novonastale zunanje enote prevelike ter da se včasih zdi, 

da so tovrstne alternativne oblike bivanja zgolj dopolnilo institucijam, a kljub temu 

predstavljajo napredek proti skupnostni oskrbi. 

Poleg odpiranja zavodov so opazne strokovne spremembe. Flaker idr. (2007) ugotavljajo, da 

so spremembe med drugim vidne pri uvajanju skupnostnega modela oskrbe, individualizaciji 

ter premiku moči k osebi oziroma uporabniku. Isti avtorji se zavzemajo ter navajajo, da ima 

individualno/neposredno financiranje pomembno vlogo pri tem, da se uporabnikom zagotovi 

večjo izbiro in nadzor nad storitvami ter se posledično izboljša kakovost teh storitev. Glede 

na pozitivne izkušnje iz tujine lahko sistem neposrednega financiranja pričakujemo tudi v 

Sloveniji, saj je to način, kako storitve resnično ustrezajo ljudem. Individualnega 

financiranja pa ne gre zamenjati z ţe uveljavljenimi oblikami oskrbe, kot sta dodatek za 

pomoč in oskrbo ter dodatek za tujo nego in pomoč. V teh primerih dajatev namreč ni 

individualizirana in zadostna, da bi se posameznik, ki potrebuje več storitev, izognil 

institucionalizaciji. Ena od moţnosti, da se izboljša trenutno uveljavljen sistem 

institucionalnih potreb, je tako ravno neposredno financiranje, ki omogoča spremembe v 

sistemu in druţbi ter spodbuja uveljavljanje skupnostne skrbi (Flaker idr, 2007). 
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McConkey idr. (2016) ugotavljajo, da so v zadnjih letih vse bolj prisotne teţnje po 

individualnih oblikah bivanja in oskrbe. V tem vidijo obrat stran od različnih oblik 

skupinskega bivanja (na primer stanovanjske skupine) do individualnih oblik bivanja. 

Bivajoči v slednjih namreč poročajo o višji kakovosti ţivljenja v primerjavi s tistimi, ki 

bivajo v skupinskih oblikah bivanja. Oboji pa seveda uţivajo višjo kakovost kot tisti, ki so še 

v institucijah. Osebni načrti storitev so tako gotovo del rešitve na vprašanje, kako izboljšati 

kakovost ţivljenja odraslih z motnjami v duševnem razvoju (McConkey idr., 2016). 

Kako izboljšati oskrbo in posledično kakovost ţivljenja odraslih z motnjami v duševnem 

razvoju, ugotavljajo Schalock, Verdugo in Gomez (2011), in sicer rešitev vidijo v tem, da se 

pri skrbi za te osebe uporabljajo prakse, temelječe na dokazih, t. i. »evidence-based 

practices«. Le tako je namreč delo strokovnjakov učinkovito, viri so dobro izkoriščeni, delo 

ne temelji na slepem upanju, saj je podprto z dokazi, da bo prišlo do rezultatov. Le s 

takšnimi metodami in načinom dela, ki je podprto z dokazi, bodo strokovnjaki lahko 

zagotavljali uspešno oskrbo in opravljali svoje delo kakovostno (Schalock idr., 2011). 

J. A. Racino (2002) je ţe v prejšnjem desetletju ugotavljala pomen prihajajočih let kot 

obdobja pomembnih sprememb. Glede na nekoliko počasnejši napredek Slovenije na 

področju deinstitucionalizacije se je za nas to obdobje velikih sprememb ravno dobro 

pričelo. Avtorica ugotavlja, da bodo spremembe postavile strokovnjake pred zahtevne izzive 

ter odločitve, vzpostavljale se bodo potrebe po sodelovanju, ki ga do sedaj nismo bili vajeni. 

Sodelovanje ne bo omejeno na strokovnjake, ampak bo vedno več poudarka na njihovem 

usklajevanju z osebami z motnjami v duševnem razvoju, njihovimi svojci, raznimi člani 

skupnosti, poslovnimi vodji, raziskovalci in še bi lahko naštevali. Prav razširjena 

sodelovanja bodo namreč postala ključna, če bomo ţeleli doseči pomembne spremembe v 

druţbi (Racino, 2002). 

Deinstitucionalizacijsko gibanje postaja v našem okolju vse bolj prisotno in prav 

deinstitucionalizacija omogoča posameznikom, da pričnejo prevzemati drugačne vloge, za 

katere so bili do sedaj prikrajšani ter na ta način ţiveti ţivljenje, v večji meri skladno s 

svojimi ţeljami in potrebami. Ob tem imajo pravico ţiveti v sprejemajočem in varnem 
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okolju, v katerem motnje v duševnem razvoju niso več sinonim manjvrednosti (Jeanneau, 

2015). 
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II. EMPIRIČNI DEL  

Z raziskavo ţelimo prikazati pomen ustreznih oblik bivanja za odrasle z motnjami v 

duševnem razvoju. V skladu s teţnjami sodobnih raziskav po pridobivanju informacij čim bolj 

neposredno, bomo te v naši raziskavi pridobivali od oseb z motnjami v duševnem razvoju 

samih. Te osebe niso izjema v potrebah in izbirah, prav tako potrebujejo ustrezne bivanjske 

okoliščine s ciljem, da ţivijo svoje ţivljenje čim bolj kakovostno. S tem v mislih ţelimo 

spodbuditi in pripomoči k razvoju deinstitucionalizacije na področju specialne in 

rehabilitacijske pedagogike, ki se ukvarja z odraslimi z motnjami v duševnem razvoju ter 

spodbuditi strokovnjake in starše k večjemu vključevanje teh posameznikov v odločanja o 

lastnih pogojih bivanja. 

Na podlagi pregledane literature in rezultatov raziskave bomo skušali izpeljati ključne 

elemente, ki vplivajo na kakovost ţivljenja teh oseb, predvsem v povezavi z bivanjem. Ti 

elementi bi lahko koristili vsem, ki načrtujejo kakršne koli bivanjske moţnosti nastanitev za 

odrasle z motnjami v duševnem razvoju, saj bi z upoštevanjem slednjih lahko povečali 

kakovost teh moţnosti ter posledično izboljšali tudi kakovost ţivljenja odraslih z motnjami v 

duševnem razvoju. 

5. OPREDELITEV PROBLEMA 

Kakovost ţivljenja se bolj bliţa optimalni ravni v zunanjih bivalnih enotah institucij, čeprav je 

ureditev tudi teh do določene mere institucionalna. Kljub temu stanovanjske skupnosti, ki so 

pri nas še v nekoliko začetnih in okrnjenih oblikah, upoštevajo več dejavnikov kakovosti 

ţivljenja kot večje bivalne institucije ter posledično omogočajo osebam z motnjami v 

duševnem razvoju bolj kakovostno bivanje (Jones in Gallus, 2016). Teţje pa je ugotavljati 

kakovost ţivljenja tistih, ki bivajo v druţinskem okolju. Tovrstno bivanje je namreč lahko 

zelo nehomogeno − kakovost ţivljenja v eni druţini je lahko zelo visoka, v drugi je lahko 

izjemno nizka. Sicer dosedanje raziskave v Sloveniji kaţejo, da je kakovost ţivljenja pri 

večini področij višja pri posameznikih z motnjami v duševnem razvoju, ki ţivijo v 

druţinskem okolju, v primerjavi s tistimi, ki ţivijo v institucijah (Četina, 2011). To je 

pričakovano, glede na to, da je kakovost ţivljenja v velikih institucijah na splošno niţja (Jones 

in Gallus, 2016). Sprašujemo pa se, kakšna je razlika v kakovosti ţivljenja med posamezniki z 
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motnjami v duševnem razvoju, ki ţivijo v druţinskem okolju, in tistimi, ki ţivijo v 

stanovanjskih skupnostih. Tovrstnih raziskav v Sloveniji še nismo zasledili, verjetno je razlog 

za to v tem, da so te skupnostne oblike bivanja razmeroma v začetnih fazah razvoja, a se 

sprašujemo, če bi lahko bila kakovost ţivljenja teh posameznikov, ki ţivijo v stanovanjskih 

skupnostih, višja od tistih, ki bivajo v druţinskem okolju. 

Pomembno se nam zdi raziskati, kakšna je kakovost ţivljenja v teh skupnostnih oblikah 

bivanja, saj menimo, da bi nas lahko rezultati opogumili v podajanju nadaljnjih smernic. To je 

lahko način, da se posamezne institucije, osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihove 

svojce ter druţbo spodbudi, da še bolj odločno sprejemajo odločitve v smeri bolj učinkovite 

deinstitucionalizacije pri nas ter na ta način omogočijo osebam z motnjami v duševnem 

razvoju boljšo kakovost ţivljenja.  

6. CILJ RAZISKAVE 

Cilj raziskave je ugotoviti, kakšna je kakovost ţivljenja odraslih z motnjami v duševnem 

razvoju v stanovanjskih skupnostih in kakšna je kakovost ţivljenja odraslih z motnjami v 

duševnem razvoju, ki bivajo v druţinskem okolju, ter ugotoviti, ali način bivanja vpliva na 

kakovost ţivljenja teh oseb. Obenem smo ţeleli ugotoviti, kako bivanje vpliva na štiri 

pokazatelje kakovosti ţivljenja. Glede na uporabljen anketni vprašalnik so ti pokazatelji 

zadovoljstvo, usposobljenost/učinkovitost, avtonomija/samostojnost ter medosebni 

odnosi/socialna vključenost. 

7. RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

Hipoteza 1: Kakovost ţivljenja odraslih z zmernimi motnjami v duševnem razvoju se 

razlikuje glede na bivanje v druţinskem okolju in v stanovanjski skupnosti. 

Hipoteza 2: Zadovoljstvo z ţivljenjem odraslih z zmernimi motnjami v duševnem razvoju se 

razlikuje glede na bivanje v druţinskem okolju in v stanovanjski skupnosti. 

Hipoteza 3: Usposobljenost/učinkovitost odraslih z zmernimi motnjami v duševnem razvoju 

se razlikuje glede na bivanje v druţinskem okolju in v stanovanjski skupnosti. 
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Hipoteza 4: Avtonomija/samostojnost odraslih z zmernimi motnjami v duševnem razvoju se 

razlikuje glede na bivanje v druţinskem okolju in v stanovanjski skupnosti. 

Hipoteza 5: Medosebni odnosi/socialna vključenost odraslih z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju se razlikuje glede na bivanje v druţinskem okolju in v stanovanjski 

skupnosti. 

8. METODE DELA 

Metoda, uporabljena v empiričnem delu magistrskega dela, je deskriptivna, izbran 

raziskovalni pristop pa je kvantitativen. 

8.1. Udeleţenci v raziskavi 

Način vzorčenja je namenski oziroma priloţnostni. Vzorec obsega 20 odraslih anketirancev 

moškega in ţenskega spola. Za potrebe raziskave sta bili oblikovani dve opazovani skupini, in 

sicer glede na obliko bivanja. Da bi laţje pridobili podatke o vplivu oblike bivanja na 

vključene v raziskavo, smo ţeleli posameznike izbrati po določenih kriterijih, da bi bili ti dve 

skupini med seboj čim bolj izenačeni. Osnovni kriteriji pri izbiri vključenih v raziskavo so bili 

tako: zmerne motnje v duševnem razvoju, bivanje v druţinskem okolju ali v stanovanjski 

skupnosti, vključenost v varstveno delovni center ali zaposlitev pod posebnimi pogoji, razvite 

sposobnosti verbalnega izraţanja. Kriteriji so bili izbrani z namenom, da so posamezniki, 

vključeni v raziskavo, čim bolj homogena skupina ljudi. 

Polovico vzorca predstavljajo anketiranci, ki ţivijo v druţinskem okolju in so vključeni v 

varstveno delovne centre oziroma so zaposleni pod posebnimi pogoji. Drugo polovico vzorca 

predstavljajo anketiranci, ki ţivijo v stanovanjskih skupnostih ter so prav tako vključeni v 

varstveno delovne centre oziroma so zaposleni pod posebnimi pogoji. 
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Graf 1: Grafični prikaz strukture vzorca anketirancev glede na kraj bivanja 

V vzorcu sodelujočih v raziskavi je nekoliko več ţensk kot moških.  

 

Graf 2: Grafični prikaz strukture vzorca glede na spol anketirancev 

Glede na starost je bilo največ anketiranih starih od 36 do 50 let. V druţinskem okolju jih je 

bila večina znotraj te starostne skupine, nekoliko manj, a kljub temu več kot pol, jih je bilo v 

tej starostni skupini tudi iz stanovanjskih skupnosti. Povprečno nekoliko starejši so bili tisti 

anketiranci, ki ţivijo v druţinskem okolju. 
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Graf 3: Grafični prikaz strukture vzorca glede na starost anketirancev 

8.2. Vzorec spremenljivk 

Neodvisne spremenljivke: 

 spol, 

 starost, 

 oblika bivanja. 

Po spolu in starosti je vzorec oseb iz obeh skupin pribliţno izenačen, nobena od skupin pri teh 

dveh neodvisnih spremenljivkah ne izstopa. Pri obliki bivanja sta skupini popolnoma 

izenačeni, polovica jih biva v enem in polovica v drugem okolju. 

Odvisne spremenljivke: 

 kakovost ţivljenja, 

 zadovoljstvo, 

 usposobljenost/učinkovitost, 

 avtonomija/samostojnost, 

 medosebni odnosi/socialna vključenost. 

Odvisne spremenljivke so bile merjene s pomočjo anketnega vprašalnika o kakovosti 

ţivljenja. Zadovoljstvo, usposobljenost/učinkovitost, avtonomija/samostojnost, medosebni 

odnosi/socialna vključenost so področja vprašalnika, ki predstavljajo pomembnejše dimenzije 
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pri merjenju oziroma ugotavljanju kakovosti ţivljenja. Obenem so to tudi spremenljivke, 

katerih povezanost z obliko bivanja se bo ugotavljala v raziskavi.  

8.3. Metode zbiranja podatkov 

Podatki so bili zbrani v enem izmed varstveno delovnih centrov v Sloveniji. V dogovoru z 

zaposlenimi smo prišli do njihovih uporabnikov, ki so bili glede na kriterije ustrezni za 

sodelovanje v raziskavi. Vsi sodelujoči v raziskavi so tako vključeni v isti varstveno delovni 

center. 

Podatke sem zbirala sama s pomočjo anketnega vprašalnika v mesecu avgustu, leta 2018. 

Izpolnjevanje anketnega vprašalnika je potekalo v neposrednem stiku z osebami z motnjami v 

duševnem razvoju, pri čemer sem sama brala postavke ter beleţila izbire odgovorov. 

Pridobivanje podatkov je potekalo v sobi, kjer ni bilo nikogar drugega, tako je bila 

zagotovljena anonimnost sodelujočih. V raziskavo so bile vključene le tiste osebe, ki so v to 

prostovoljno privolile. V primeru, da je bila osebam odvzeta opravilna sposobnost, smo od 

staršev oziroma skrbnikov pridobili soglasje, v katerem so se strinjali z njihovo vključenostjo 

v raziskavo.  

8.4. Merski inštrumentarij 

V raziskavi je bil za zbiranje podatkov uporabljen anketni vprašalnik Quality of Life 

Questionnaire (Shalock in Keith, 1993). Gre za vprašalnik Likartovega tipa, ki je primeren za 

ugotavljanje kakovosti ţivljenja pri odraslih z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. 

Vprašalnik, ki smo ga za potrebe raziskave prevedli iz angleščine v slovenščino, je sestavljen 

iz štirih sklopov. Vsak izmed njih preverja določeno področje, in sicer zadovoljstvo, 

usposobljenost/učinkovitost, avtonomijo/samostojnost ter medosebne odnose/socialno 

vključenost. Pri prvem področju zadovoljstva so postavke vezane na splošno zadovoljstvo 

posameznika z njegovim ţivljenjem, tako se postavke nanašajo na lastne občutke o ţivljenju, 

druţini, bivanjskih pogojih, uspešnosti, druţbi ter ostalih ljudeh. Drugo področje 

usposobljenosti/učinkovitosti se nanaša na to, kako kompetentno ter koristno se oseba počuti 

pri delu, kakšen je odnos ostalih zaposlenih do osebe, v kolikšni meri usvajajo nove 

spretnosti. Postavke so vezane tudi na zadovoljstvo s plačilom, ugodnostih ob delu ter mero 
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zunanjega nadzora pri delu. Postavke tretjega področja avtonomije/samostojnosti so vezane na 

to, v kolikšni meri se oseba lahko sama odloča za delo, porabo denarja, čas spanja, obiske, 

lastništvom nad hišnim ljubljenčkom ipd. Četrto področje medosebnih odnosov/socialne 

vključenosti je vezano na sodelovanje oseb pri raznih dogodkih, vključenosti v društvih, na 

dogodkih, povezanosti z bivalnim okoljem, moţnost imeti partnerja, se poročiti.  

Ob vsaki postavki anketnega vprašalnika so bili moţni trije odgovori; tako so se osebe 

odzvale na moţen odgovor, ki zanje najbolj drţi. Včasih je bil lahko njihov odgovor nekoliko 

izven ponujenih moţnih odgovorov, v teh primerih sem s podvprašanji osebe spodbudila, da 

utemeljijo svojo izbiro odgovora. Nekatere postavke so bolj kompleksne, tako je bilo 

vključenim v raziskavo tudi potrebno dodatno obrazloţiti postavko ter jih spodbuditi k 

dodatnemu pojasnjevanju odgovorov oziroma razlagi izbire odgovora. 

Lachapelle idr. (2005) navajajo, da je kakovost ţivljenja večdimenzionalna struktura kot 

štiristopenjska razdelitev tega vprašalnika, a je kljub temu njegova uporabnost ustrezna, kar 

zagotavljajo Townsend-White, Pham in Vassos (2012), ki so pregledali tematsko podobne 

vprašalnike med leti 1980 in 2008 ter omenjeni vprašalnik prepoznali kot ustrezen. 

Zanesljivost in veljavnost anketnega vprašalnika je preverjena in zagotovljena s strani 

avtorjev v predhodnih raziskavah (Shalock in Keith, 1993). Objektivnost je zagotovljena z 

vnaprej pripravljenimi merili za vrednotenje, pogoji anketiranja so bili podobni za vse 

anketirance, prav tako je bil izvajalec pri vseh anketiranjih isti.  

8.5. Metode obdelave podatkov 

Za obdelavo podatkov smo kot statistično metodo uporabili deskriptivno statistiko 

(aritmetična sredina, standardni odklon). Za preverjanje statistično pomembnih razlik v 

skupnem seštevku točk anketnega vprašalnika med tistimi, ki bivajo v druţinskem okolju, in 

tistimi, ki bivajo v stanovanjskih skupnostih, smo izvedli t-test za neodvisne vzorce. Anketni 

vprašalnik je sestavljen iz štirih področij, zato smo ugotavljali tudi pomembnosti razlik po 

posameznih sklopih. Statistično pomembne razlike po posameznih sklopih vprašalnika smo 

prav tako preverjali s t-testom za neodvisne vzorce. Tako je bila uporabljena aproksimativna 

metoda za preizkušanje hipotez o razliki med aritmetičnimi sredinami z malimi neodvisnimi 
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enostavnimi slučajnostnimi vzorci. Pri obdelavi podatkov smo uporabili metode za male 

vzorce. 

Pogoj homogenosti varianc ni bil zagotovljen pri tretjem sklopu vprašalnika, tako smo v tem 

primeru uporabili Cochran-Cox-ovo aproksimativno metodo t-testa. 

Hipoteze so se preverjale pri stopnji tveganja 0,01. 

Podatki in rezultati so prikazani tabelarično ter so interpretirani.  

9. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultati raziskave so predstavljeni v dveh delih. V prvem delu sledi analiza in predstavitev 

rezultatov z opisno statistiko v tabelarični ter besedni obliki. V drugem delu sledi 

interpretacija prej dobljenih in predstavljenih rezultatov po področjih ter, vezano na to, 

omejitve predstavljene raziskave s predlogi za nadaljnje raziskovanje. 

9.1. Analiza in predstavitev rezultatov 

Tabela 1: Opisna statistika po področjih in skupne točke glede na obliko bivanja 

 STANOVANJSKA SKUPNOST DRUŢINSKO OKOLJE 

 M     M     

Zadovoljstvo 22,5 6,72 23,7 6,68 

Usposobljenost/ 

učinkovitost 

23,9 5,56 23,7 1,34 

Avtonomija/ 

samostojnost 

26,0 1,67 19,5 9,60 

Medosebni odnosi/ 

socialna 

vključenost 

21,6 8,04 20,2 15,73 

Skupno 94,0 16,60 87,1 33,20 
Legenda: M ... aritmetična sredina 

                  ... varianca 

 

V tabeli 1 so prikazani rezultati osnovnih parametrov opisne statistike po področjih 

vprašalnika ter v skupnem seštevku glede na obliko bivanja vključenih v raziskavo. S 

pomočjo teh podatkov smo preverjali postavljeno hipotezo 1 in znotraj tega štiri hipoteze v 

skladu s podpodročji vprašalnika. 
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Hipoteza 1: Kakovost ţivljenja odraslih z zmernimi motnjami v duševnem razvoju se 

razlikuje glede na bivanje v druţinskem okolju in v stanovanjski skupnosti. 

S statistično obdelavo podatkov hipotezo potrdimo. T-test je pokazal statistično pomembno 

razliko v kakovosti ţivljenja glede na bivanje vključenih v raziskavo na nivoju p < 0,01. Iz 

odgovorov na anketna vprašanja je mogoče sklepati, da je na splošno kakovost ţivljenja tistih, 

ki ţivijo v stanovanjskih skupnostih, boljša v primerjavi s skupino odraslih z motnjami v 

duševnem razvoju, ki bivajo v druţinskem okolju. Skupna aritmetična sredina pridobljenih 

točk na anketnem vprašalniku bivajočih v stanovanjskih skupnostih je 94,0, bivajočih v 

druţinskem okolju pa je 87,1.  

Hipoteza 2: Zadovoljstvo z ţivljenjem odraslih z zmernimi motnjami v duševnem 

razvoju se razlikuje glede na bivanje v druţinskem okolju in v stanovanjski skupnosti. 

Med odraslimi z motnjami v duševnem razvoju, ki bivajo v druţinskem okolju in v 

stanovanjskih skupnostih, na področju zadovoljstva t-test ni pokazal statistično pomembne 

razlike v kakovosti ţivljenja na nivoju p < 0,01. Skupni aritmetični sredini pridobljenih točk 

na tem področju sta zelo podobni. Za tiste, ki bivajo v stanovanjskih skupnostih, znaša 22,5, 

za posameznike iz druţinskega okolja pa 23,7. 

Hipoteza 3: Usposobljenost/učinkovitost odraslih z zmernimi motnjami v duševnem 

razvoju se razlikuje glede na bivanje v druţinskem okolju in v stanovanjski skupnosti. 

Med odraslimi z motnjami v duševnem razvoju, ki bivajo v druţinskem okolju in v 

stanovanjskih skupnostih, na področju usposobljenosti/učinkovitosti t-test ni pokazal 

statistično pomembne razlike v kakovosti ţivljenja na nivoju p < 0,01. Tudi na tem področju 

sta skupni aritmetični sredini pridobljenih točk skoraj identični. Namreč za posameznike, ki 

bivajo v stanovanjskih skupnostih, znaša 23,9, za posameznike iz druţinskega okolja pa 23,7.  

Hipoteza 4: Avtonomija/samostojnost odraslih z zmernimi motnjami v duševnem 

razvoju se razlikuje glede na bivanje v druţinskem okolju in v stanovanjski skupnosti. 

Med odraslimi z motnjami v duševnem razvoju, ki bivajo v druţinskem okolju in v 

stanovanjskih skupnostih, je t-test na področju avtonomije/samostojnosti pokazal statistično 

pomembno razliko v kakovosti ţivljenja na nivoju p < 0,01. Skupna aritmetična sredina 

pridobljenih točk na tem področju za tiste, ki bivajo v stanovanjskih skupnostih, znaša 26,0, 

za posameznike iz druţinskega okolja pa 19,5. Tako se je višja kakovost ţivljenja izkazala pri 
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skupini odraslih, ki ţivijo v stanovanjskih skupnostih. Razlika med skupnima aritmetičnima 

sredinama je na tem področju velika, obenem je na tem področju za posameznike iz 

stanovanjskih skupnosti to najvišja skupna aritmetična sredina, za tiste iz druţinskega okolja 

pa najniţja od vseh štirih področij. 

Hipoteza 5: Medosebni odnosi/socialna vključenost odraslih z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju se razlikuje glede na bivanje v druţinskem okolju in v stanovanjski 

skupnosti. 

Med odraslimi z motnjami v duševnem razvoju, ki bivajo v druţinskem okolju in v 

stanovanjskih skupnostih, t-test na področju medosebnih odnosov/socialne vključenosti ni 

pokazal statistično pomembne razlike v kakovosti ţivljenja na nivoju p < 0,01. Skupna 

aritmetična sredina pridobljenih točk na tem področju za tiste, ki bivajo v stanovanjskih 

skupnostih, znaša 21,6, za posameznike iz druţinskega okolja pa 20,2. 

9.2. Interpretacija rezultatov 

Podatki, dobljeni s pomočjo raziskave, so potrdili hipotezo 1, da je prisotna razlika v 

kakovosti ţivljenja odraslih z motnjami v duševnem razvoju, ki bivajo v druţinskem okolju, v 

primerjavi s tistimi, ki bivajo v stanovanjskih skupnostih. Na tem mestu bo podana 

interpretacija dobljenih rezultatov po podpodročjih vprašalnika v povezavi s podrobnejšo 

predstavitvijo določenih odgovorov sodelujočih v raziskavi, ki bodo v podporo laţjemu 

razumevanju pridobljenih podatkov. Temu sledi celostna interpretacija z omejitvami 

raziskave in moţnostmi in predlogi za nadaljnje raziskovanje. 

Podpodročje 1: Zadovoljstvo 

Zadovoljstvo je edino področje, na katerem je skupina bivajočih v stanovanjskih skupnostih 

skupno dosegla niţje število točk (M=22,5) od tistih, ki bivajo v druţinskem okolju (M=23,7). 

Hipotezo 2 ovrţemo, saj razlika kljub temu ni velika ter tako tudi ni statistično pomembna.  

Med pridobivanjem podatkov je bilo opazno, da so tisti, ki bivajo v stanovanjskih skupnostih, 

imeli več pripomb ob postavki številka 5, ki sprašuje po tem, kako zadovoljni so s svojimi 

trenutnimi bivanjskimi pogoji (odločili so se lahko za odgovore, da so zelo zadovoljni, še kar 

zadovoljni ali nezadovoljni). Pri bivajočih v stanovanjskih skupnostih je le eden odgovoril, da 

je zelo zadovoljen, osem jih je povedalo, da so še kar zadovoljni, eden je izrazil 
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nezadovoljstvo. Posamezniki, ki so odgovorili, da so še kar zadovoljni ali nezadovoljni, so na 

pobudo lahko povedali, kaj si ţelijo spremeniti. Najpogosteje je bilo to povezano s tem, da si 

ţelijo ţiveti s partnerjem, pogosteje obiskati skrbnike ali pa da bi bila na splošno dobrodošla 

kakšna sprememba. Od tistih iz druţinskega okolja jih je sedem povedalo, da so zelo 

zadovoljni, trije pa so izrazili, da so še kar zadovoljni. Posamezniki, ki so se odločili za 

odgovor, da so z bivanjskimi pogoji še kar zadovoljni, niso podali idej, kaj bi spremenili 

oziroma kako bi to lahko izboljšali. Glede na ostale podatke, ki smo jih pridobili, je teţko 

razumeti, da si te osebe ne bi ţelele ničesar spremeniti. Ob tem se poraja vprašanje, ali je 

temu res tako, ali pa ti posamezniki niso navajeni kritično razmišljati o lastnih pogojih 

bivanja. Namreč tistim iz stanovanjskih skupnosti je objektivno omogočene več svobode, s 

strokovnjaki se pogovarjajo o bivanjskih pogojih ter morebitnih potrebnih spremembah. K 

temu dvomu nas vodi tudi dejstvo, da trije, ki so izrazili, da so še kar zadovoljni, niso znali 

povedati, zakaj je temu tako oziroma kaj bi lahko spremenili, da bi bilo bolje. Morda je razlog 

v tem, da jih nihče ne sprašuje o tem in si tako še niso uspeli izoblikovati svojega mnenja, kaj 

bi lahko bilo drugače in bolje. To, da pa so tisti iz stanovanjskih skupnosti lahko kritični do 

trenutnih okoliščin bivanja, je najverjetneje odraz odnosa, ki ga imajo z zaposlenimi. Namreč 

te osebe so mi povedale, da se lahko pritoţijo, če imajo potrebo po tem. Tako se o 

problematiki skupaj pogovorijo in poskušajo poiskati rešitve, ki bi ustrezale vsem, ki bivajo v 

določeni stanovanjski skupnosti. Tako jim je omogočeno, da se jih posluša in sliši njihova 

mnenja, potrebe in ţelje v povezavi z njihovimi pogoji bivanja. Seveda ni nujno, da se bo 

situacija zaradi tega spremenila, a ţe samo dejstvo, da jim je vsaj omogočen prostor, kjer 

lahko varno izrazijo svoje potrebe, je spodbudno. 

Podpodročje 2: Usposobljenost/učinkovitost 

Skupno število točk pri tem področju je bilo pri obeh skupinah skoraj identično, hipotezo 3 

tako ovrţemo. Malenkost višja je aritmetična sredina zbranih točk pri tistih, ki bivajo v 

stanovanjskih skupnostih (M=23,9), kot pri tistih, ki bivajo v druţinskem okolju (M=23,7). 

Izpostavili bi postavko številka 17, ki sprašuje po tem, če oseba misli, da prejema pošteno 

plačilo za svoje delo. Pri skupini oseb iz druţinskega okolja je en odgovoril pritrdilo, osem jih 

je povedalo, da so s plačilom srednje zadovoljni, en je odgovoril, da plačilo ni dovoljšno. 

Posamezniki iz stanovanjskih skupnosti so bili nekoliko manj zadovoljni, en je povedal, da je 
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s plačilom zadovoljen, šest jih je izrazilo srednje zadovoljstvo, trije so se strinjali, da niso 

dovolj plačani. Vsi sodelujoči v raziskavi so vključeni v isti varstveno delovni center, tako so 

njihova plačila oziroma t. i. denarne nagrade primerljivih vsot. Zanimivo je, da so 

posamezniki iz stanovanjskih skupnosti izkazali večje nezadovoljstvo. Seveda je ob tem treba 

omeniti, da so denarne nagrade res nizke. Trije posamezniki, ki so se odločili za odgovor, da 

niso dovolj plačani, so ob tem povedali točen znesek, ki ga prejmejo. S konkretnimi 

številkami so ţeleli podkrepiti svoj odgovor, da se jim zdi plačilo prenizko. Ostali, ki so 

izrazili vsaj delno zadovoljstvo, ne prejemajo ravno veliko več. Tako je zanimivo, da se kljub 

temu niso odločili za odgovor, s katerim bi izrazili nezadovoljstvo. Namreč iz konkretno 

navedenih vsot se lahko strinjamo, da so te denarne nagrade objektivno zelo nizke. Ob tem je 

treba pomisliti, čemu je prišlo do tega, da so, kljub podobnim vsotam, tisti iz stanovanjskih 

skupnosti v povprečju izrazili večje nezadovoljstvo. To morda lahko pripišemo temu, da je 

med bivajočimi v stanovanjskih skupnostih več komunikacije in debat o prejetem denarju. 

Glede na to, da se je pri vključenih v raziskavo pokazalo, da imajo več avtonomije tisti iz 

stanovanjskih skupnosti, je to lahko povezano tudi s tem. Gotovo večja samostojnost pomeni 

tudi več priloţnosti, da denar osebe porabijo oziroma potrebujejo. Posamezniki, ki ţivijo v 

druţinskem okolju, lahko morda več dobrin dobijo ţe doma pri starših (skrbnikih) oziroma ti 

poskrbijo, da jim nekatere stvari, ki jih posamezniki potrebujejo, zagotovijo. Tako niti ne 

potrebujejo toliko denarja za neke ostale stvari, katere pa si tisti iz bivanjskih skupnosti 

morajo priskrbeti in plačati zanje sami. To so moţne razlage, kaj je v enem ali drugem 

bivalnem okolju privedlo do različnih odgovorov glede zadovoljstva s prejetim plačilom za 

delo. 

Podpodročje 3: Avtonomija/samostojnost 

Statistično pomembna razlika med skupinama bivajočih v druţinskem okolju in stanovanjskih 

skupnostih je prisotna le na enem izmed podpodročij anketnega vprašalnika, in sicer so 

pomembno višje število točk dosegli bivajoči v stanovanjskih skupnostih pri postavkah, 

vezanih na avtonomijo/samostojnost. Hipotezo 4 tako potrdimo. Dejstvo, da je prisotna 

razlika ravno na tem področju, je na en način zelo spodbudno. V literaturi namreč zasledimo, 

da so stanovanjske skupnosti namenjene samostojnemu ţivljenju ob strokovni podpori 

(Videmšek, 2013), kar pomeni, da so sodelujoči v raziskavi to potrdili. Prav na področju 

avtonomije/samostojnosti je skupina anketirancev iz stanovanjskih skupnosti v skupnem 
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seštevku dosegla najvišje število točk (M=26,0). Sklepamo lahko, da se v stanovanjskih 

skupnostih dela na samostojnosti bivajočih v njih, kar je zelo pomembno, in tako je ta podatek 

zares spodbuden. Na drugi strani pa je to področje, na katerem je skupina iz druţinskega 

okolja v skupnem seštevku dosegla najniţje število točk (M=19,5).  

Vloga staršev oseb z motnjami v duševnem razvoju je specifična (Jones in Gallus, 2016), a 

kljub temu bi morali imeti tudi ti otroci, ko odrastejo, moţnost do bivanja izven matične 

druţine (Golob, 2016; Lačen, 1993). Pogosto do tega ne pride, tako odrasli z motnjami v 

duševnem razvoju ţivijo s starši oziroma sorojenci. To seveda ni nujno negativno. V primeru 

sodelujočih v raziskavi pa lahko iz odgovorov sklepamo, da ti posamezniki s strani matične 

druţine v večini niso spodbujeni v smeri večje avtonomije in samostojnosti. To lahko 

ponazorimo z odgovorom na postavko številka 26, kjer se je sodelujoče vprašalo, če imajo 

ključ od svojega doma ali sobe. Štirje od desetih so na to vprašanje odgovorili z ne. Morda se 

nam zdi samoumevno, da v svoj dom vstopamo z lastnim ključem, za osebe z motnjami v 

duševnem razvoju pa to, ţal, ne velja. Osebe so mi na mojo dodatno pobudo odgovorile, da 

pač morajo pozvoniti, ko se same vrnejo domov, in jim starši oziroma sorojenci odprejo vrata. 

Na postavko številka 25, ki sprašuje po tem, kdaj lahko prejemajo obiske prijateljev, so tri 

osebe odgovorile, da jim tovrstni obiski s strani druţine niso dovoljeni. Ti dve postavki sta 

zelo povedni, koliko svobode druţina omogoča vključenim v raziskavo. Nasprotno sta bili 

omenjeni postavki v skupini posameznikov iz stanovanjskih skupnosti pritrdilni. Tem 

posameznikom je namreč omogočeno, da prejemajo obiske ter imajo ključ od doma. Postavki 

ponazarjata, da lahko nekateri člani matične druţine podcenjujejo svojega odraslega 

druţinskega člana z motnjami v duševnem razvoju, kar je mnogo manj prisotno v 

stanovanjskih skupnostih, kjer je osebje usposobljeno za razvijanje in načrtno spodbujanje 

samostojnosti teh oseb. Starši teh otrok pogosto ne uvidijo, da je njihov otrok odrasel in bi 

moral biti skladno s tem deleţen moţnosti za večjo samostojnost. Pri tem je treba opozoriti, 

da tega ne počnejo namenoma. Starši otrok s posebnimi potrebami namreč pogosto poročajo o 

tem, da se ne čutijo usposobljene za izziv, ki ga prinese starševstvo oseb s posebnimi 

potrebami (Cortiella in Horowitz, 2014; Morin, b. d.). Zato je pomembno, da se starše bolje 

opremi v soočanju z otrokovimi posebnimi potrebami (Chandramuki, Shastry in Vranda, 

2012), saj se razvijanje samostojnosti začne ţe v otroštvu. Dostop in stik s strokovnjaki s 

področja posebnih potreb v Sloveniji je mnogo laţji in dostopnejši v času otrokovega 
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izobraţevanja, ko pa ti otroci odrastejo, je za starše to zahtevnejše, saj niso v stiku s 

strokovnjaki tako pogosto, kot jim je to omogočeno v času šolanja otroka. Kot pa je razvidno 

iz dobljenih rezultatov, bi starši potrebovali podporo in usmeritev tudi, ko njihovi otroci z 

motnjami v duševnem razvoju odrastejo. 

Podpodročje 4: Medosebni odnosi/socialna vključenost 

Skupno povprečno število točk pri tem področju je bilo pri obeh skupinah podobno. Nekoliko 

višja je aritmetična sredina zbranih točk pri tistih, ki bivajo v stanovanjskih skupnostih 

(M=21,6), kot pri tistih, ki bivajo v druţinskem okolju (M=20,2), a razlika ni statistično 

pomembna, zato hipotezo 5 ovrţemo. 

S področja medosebnih odnosov in socialne vključenosti so bili presenetljivi odgovori na 

postavko številka 38, ki sprašuje po tem, če imajo osebe moţnost hoditi na zmenke ali se 

poročiti. Seveda gre pri tem za dve različni stvari, hoditi na zmenke ali se poročiti. Slednje je 

z vidika zakonodaje zahtevno za vse odrasle z motnjami v duševnem razvoju. Zato sem ob 

tem vprašanju vprašala natančneje, če lahko hodijo na zmenke. Nekateri izmed tistih, ki so ţe 

v partnerskem odnosu, pa so mi na tem mestu potoţili, da se ţelijo poročiti, a da se verjetno 

ne bodo mogli. Razlogi za to so bili različni, nekateri so mi povedali, da si finančno tega ne bi 

mogli privoščiti, drugi nimajo opravilne sposobnosti in jim skrbniki tega ne dovolijo. Vsi, ki 

bivajo v stanovanjskih skupnostih, so pritrdili, da imajo moţnost hoditi na zmenke. Od tistih, 

ki bivajo v druţinskem okolju, pa je temu pritrdilo le pet od desetih posameznikov. To 

pomeni, da polovica odraslih vprašanih iz druţinskega okolja ne sme hoditi na zmenke 

oziroma biti v partnerskem odnosu. Večina teh je povedala, da jim starši to onemogočajo iz 

vidika skrbi za njihovo varnost.  

Na postavko številka 35, ki sprašuje po tem, kako pogosto jih obiščejo prijatelji, so iz obeh 

skupin odgovorili enako. V vsaki skupini je eden odgovoril, da ga prijatelji pogosto obiščejo, 

dva sta povedala, da včasih, sedem pa jih je povedalo, da jih prijatelji obiščejo redko ali 

nikoli. Nekateri so mi razloţili, da nimajo prijateljev, ki bi jih povabili. V primeru tistih, ki 

bivajo v stanovanjskih skupnostih, dovoljenje ni bil problem. Tri osebe iz druţinskega okolja 

pa so navedle, da jih prijatelji na domu ne smejo obiskati. 
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O kakovosti ţivljenja smo ţe pisali, na tem mestu je kljub temu smiselno omeniti, da po 

Schalocku (1997) eno izmed osmih področij kakovosti ţivljenja odraslih z motnjami v 

duševnem razvoju predstavlja medosebne odnose, kamor so vključeni tudi intimni partnerski 

odnosi in prijateljstva. Prijateljski in partnerski odnosi oziroma moţnost le-teh vpliva na 

kakovost ţivljenja vseh ljudi, tako velja tudi za tiste z motnjami v duševnem razvoju. Poleg 

tega je to tudi pravica vsakega človeka, tudi ljudi s posebnimi potrebami (Konvencija o 

pravicah invalidov, 2006). Dejstvo, da je nekaterim ta pravica odvzeta, nam pove, da nekateri 

starši teh oseb nujno potrebujejo usmeritev in podporo pri skrbi za svoje otroke, ki so odrasli. 

Skrb za odraslo osebo mora namreč izgledati drugače kot za otroka.  

10. RAZPRAVA 

Rezultati raziskave so pokazali, da se je kakovost ţivljenja izkazala za višjo v stanovanjskih 

skupnostih. Na podlagi stika s sodelujočimi v raziskavi lahko izpeljemo nekatere usmeritve 

glede izboljšanja kakovosti ţivljenja, predvsem odraslih z motnjami v duševnem razvoju, ki 

bivajo v druţinskem okolju. Na prvem mestu bi bilo tem osebam potrebno omogočiti večjo 

avtonomijo in samostojnost. Kot smo videli, skoraj polovica vprašanih iz druţinskega okolja 

nima lastnega ključa od doma. Če starši oziroma skrbniki svojim odraslim otrokom ne morejo 

zaupati niti ključa, si lahko le predstavljamo, koliko jim zaupajo v ostalih situacijah, vezanih 

na odraslost. Podobno velja za dovoljenje, da te osebe hodijo na zmenke ali da povabijo 

prijatelje k sebi domov. Ţal so bile velikemu številu sodelujočih v raziskavi te moţnosti 

odvzete. Glede na to, da so vse osebe v raziskavi del varstveno delovnega centra, bi bilo dokaj 

enostavno doseči starše/skrbnike. Strokovnjaki s področja odraslosti in oseb z motnjami v 

duševnem razvoju bi lahko tako pomagali staršem z ozaveščanjem preko predavanj, delavnic 

ipd. Po potrebi bi jim svetovali tudi na bolj individualni ravni. Tovrstno ozaveščanje staršev 

ima potencial, da bi se lahko kaj spremenilo v njihovem odnosu do svojih odraslih otrok. 

Zagotovo je to ena izmed idej, ki bi bila vredna nadaljnjega raziskovanja. Samostojnost 

odraslih z motnjami v duševnem razvoju, ki bivajo v druţinskem okolju, bi se preverjala pred 

in po delavnicah, namenjenih ozaveščanju njihovih skrbnikov. Obenem bi bila to izvedljiva 

moţnost za preoblikovanje delovnih mest zaposlenih ob deinstitucionalizaciji institucij. 

Glaven cilj bi seveda bil izboljšanje kakovosti ţivljenja odraslih z motnjami v duševnem 

razvoju ter tudi njihovih staršev. 



42 

 

Rezultati raziskave na Hrvaškem o kakovosti ţivljenja staršev oseb s posebnimi potrebami 

narekujejo, da večja kot je potreba po podpori otroka zaradi njegovih posebnih potreb, niţja je 

kakovost ţivljenja staršev tega otroka. To je povezano z dejstvom, da so starši bolj 

obremenjeni, imajo manj časa zase ter za počitek, njihovi socialni stiki so omejeni, kar so 

dejavniki, ki vplivajo na njihovo kakovost ţivljenja (Fulgosi-Masnjak, Masnjak in Lakovnik, 

2012). Zato je, kot ţe prej omenjeno, ključna podpora staršem teh otrok, saj bo to posledično 

vplivalo na višjo kakovost ţivljenja njihovih otrok – odraslih z motnjami v duševnem razvoju. 

V povezavi z učenjem staršev, kako lahko svoje odrasle otroke spodbujajo k samostojnosti, bi 

se skrb staršev za otroke do neke mere razbremenila, kar bi bilo za te ţe tako preobremenjene 

starše zagotovo pozitiven vidik učenja večje samostojnost njihovih odraslih otrok.  

Namen raziskave je bil ugotavljanje kakovosti ţivljenja odraslih z motnjami v duševnem 

razvoju s ciljem, da nam bodo rezultati v pomoč k izboljšanju le-tega. Spodbudno je bilo 

videti, kako pozitivno vplivajo na kakovost ţivljenja stanovanjske skupnosti, ki so del 

institucij. To pomeni, da je v okviru večjih ustanov moţnost razvijanja teh manjših skupin, ki 

zagotavljajo celo višjo kakovost ţivljenja kot bivanje v druţinskem okolju, kljub temu da 

spadajo pod okrilje ustanov. Velikokrat so namreč starši in druţba nasploh mnenja, da je vse, 

kar je povezano z institucijo, negativno. To prepričanje krepijo raziskave, ki kaţejo, da je 

kakovost bivanja v velikih ustanovah nizka, kar je sicer dejstvo, ki ga ne moremo zanikati. A 

te manjše skupine, o katerih smo govorili v tem magistrskem delu, so drugačne. V pogovoru z 

eno od strokovnjakinj iz varstveno delovnega centra, v katerem je bila izvedena raziskava, 

izvemo, da obstajajo moţnosti, da bi se v prihodnosti odprle še kakšne stanovanjske 

skupnosti, a se to zaenkrat še ni zgodilo zaradi pomanjkanja interesa. Glede na to, da še vedno 

veliko njihovih uporabnikov ţivi v druţinskem okolju s starši, je ta podatek presenetljiv. 

Temu je tako, ker si starši ne ţelijo vključiti svojih odraslih otrok v stanovanjske skupnosti. 

Razlogov za to je po vsej verjetnosti mnogo, a če jih je le nekaj vezanih na to, da starši te 

skupnosti povezujejo s tabuiziranimi predstavami o institucijah, je pomembno ozavestiti 

starše o dejanski situaciji. Spet smo pri tem, da je pomembno delati s starš in jim predstavljati 

novosti in smernice, ki so veljavne v trenutnem obdobju. 

Zdi se, da včasih kot stroka specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki smo v prvi vrsti 

strokovnjaki za osebe s posebnimi potrebami, pozabljamo na odraslost teh oseb. Glavnina se 
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usmerja v otroštvo in odraščanje, ker je zelo pomembno, a to ne pomeni, da na odrasle z 

motnjami v duševnem razvoju pozabimo. Še bolj kot pa pozabimo nanje, pa iz misli 

odstranimo vsakršno skrb in usmeritev, ki bi jo ob teh odraslih ljudeh potrebovali njihovi 

starši in skrbniki. 

Ena večjih omejitev raziskave je gotovo mali vzorec sodelujočih, zato bi bilo smiselno 

raziskavo v nadaljevanju razširiti ter po moţnosti vanjo vključiti tudi starše, ki so ključni 

akterji pri zagotavljanju višje kakovosti ţivljenja svojih odraslih otrok, s katerimi bivajo. 

Moţnosti za to je veliko, a je treba raziskati in odkriti načine, ki bi staršem odgovarjali in bili 

učinkoviti.  

Zaključili bi s tem, da bi bilo v prihodnosti tako zelo smiselno več pozornosti nameniti tudi 

staršem, saj so to osebe, ki imajo svoje otroke najraje in bi zanje naredili veliko več, kot si 

predstavljamo. Ovira pri tem pa je, da velikokrat niso opremljeni z znanjem, kako biti v oporo 

svojim otrokom z motnjami v duševnem razvoju v času odraslosti. Prav na tem mestu lahko 

na pomoč priskočimo strokovnjaki in s skupnimi močmi podpremo te osebe ter jim na ta 

način skušamo zagotoviti večjo samostojnost in neodvisnost v odraslosti. 
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SKLEP 

V magistrskem delu smo ugotavljali, kako se kakovost ţivljenja odraslih z motnjami v 

duševnem razvoju, ki bivajo v stanovanjskih skupnostih, razlikuje od tistih, ki bivajo v 

druţinskem okolju. Zaradi pomanjkanja raziskav na tem področju je bila v okviru tega 

magistrskega dela izvedena raziskava, v katero je bilo vključenih 20 odraslih z motnjami v 

duševnem razvoju. Na podlagi uporabljenega anketnega vprašalnika smo poleg razlike v 

kakovosti ţivljenja ugotavljali tudi, ali obstajajo razlike glede na obliko bivanja, med štirimi 

področji vprašalnika, in sicer zadovoljstvo, usposobljenost/učinkovitost, 

avtonomija/samostojnost ter medosebni odnosi/socialna vključenost. 

Z raziskavo smo prvotno hipotezo o razliki v kakovosti ţivljenja glede na obliko bivanja 

potrdili. Pri sodelujočih v raziskavi iz stanovanjskih skupnosti se je kakovost ţivljenja 

izkazala za višjo v primerjavi s tistimi iz druţinskega okolja. Med štirimi področji 

vprašalnika je bila statistično pomembna razlika ugotovljena le na področju 

avtonomije/samostojnosti, v prid tistim iz stanovanjskih skupnosti. Razlik na ostalih 

področjih skoraj ni bilo. To pomeni, da je pri vključenih v raziskavo k višji kakovosti 

ţivljenja pripomoglo to, da so ti posamezniki bolj samostojni. Ob pregledu literature smo 

ugotavljali, da nekateri starši oseb s posebnimi potrebami teţje sprejmejo, da njihov otrok 

odraste, predvsem če ob prehodu v odraslost niso prisotni nekateri mejniki, ki veljajo med 

večinsko populacijo. To so navzven opazne ţivljenjske prelomnice, kot na primer selitev 

stran od staršev, ustvarjanje lastne druţine, redna zaposlitev in še bi lahko naštevali. To so 

mejniki, ki jih odrasli z motnjami v duševnem razvoju morda ne bodo nikoli doţiveli. Kljub 

temu pa tudi te osebe odrastejo in ravno ta prehod v odraslost nekateri svojci pri omenjeni 

populaciji spregledajo. In tu je priloţnost, da vstopijo strokovnjaki in starše podprejo in 

usmerijo.  

Raziskava je bila majhnega obsega, vključenih je bilo ravno toliko oseb, da smo lahko dobili 

nekakšen okvirni pregled, ki ga je potrebno interpretirati s previdnostjo. V prihodnje bi bilo 

smiselno raziskavo nadgraditi tako, da bi vzeli večji vzorec ter vanj vključilo tako 

starše/skrbnike kot tudi strokovnjake, ki delajo s temi osebami. To bi omogočilo širši pogled 

na kakovost ţivljenja teh oseb, česar s to raziskavo nismo mogli v celoti doseči.  
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Pomembno bi bilo izvesti tudi kvalitativno raziskavo, ki bi pri posameznikih preverjala 

pogoje, s pomočjo katerih bi se izboljšalo kakovost ţivljenja teh oseb v povezavi z njihovim 

bivanjem v stanovanjskih skupnostih. Glede na to bi se nato lahko oblikovalo in načrtovalo 

podporo v stanovanjskih skupnostih, ki bi bila optimalna za bivajoče v njih. To bi bilo 

mogoče v okviru raziskave, znotraj katere bi se bodisi preoblikovalo ţe obstoječo 

stanovanjsko skupnost, bodisi bi se oblikovalo novo, na podlagi vnaprej pridobljenih 

ugotovitev, oblikovanih na podlagi individualnih pogovorov. Za oblikovanje tovrstnih 

smernic bi bila potrebna obširna in temeljita raziskava, izvedena raziskava sedaj je bila le 

nekakšen osnutek tega, kar bi se še dalo narediti v prihodnosti in morda spodbuda za 

nadaljnje raziskovanje na tem področju. 

Menim, da ima raziskava moţnost, da vpliva na razvoj stroke, predvsem na področju bivanja 

odraslih z motnjami v duševnem razvoju. Ţelim si, da bi ugotovitve imele uporabno vrednost 

za strokovnjake na tem področju, da bi se več časa namenilo podpori staršem omenjene 

populacije. Ne moremo namreč mimo tega, kako pomembno vlogo imajo starši oziroma 

svojci odraslih z motnjami v duševnem razvoju v povezavi z njihovo kakovostjo ţivljenja. 

Nujno bi bilo več sodelovanja s starši, da bi ti spremenili nekatera prepričanja ter jih na 

podlagi strokovnega znanja s tega področja po potrebi preoblikovali. Starši si ţelijo najbolje 

za svoje otroke, a včasih ne vedo, kako naj bi to izgledalo. Na podlagi lastnega znanja tako 

skušajo svoje odrasle otroke zaščititi, kar pa ne pomeni, da je to vedno najbolje zanje. 

Obenem bi ugotovitve lahko spodbudile starše odraslih z motnjami v duševnem razvoju, da 

bi postali bolj zaupljivi do razvoja ter ustanavljanja stanovanjskih skupnosti pod okriljem 

institucij.  

S tem, da to magistrsko delo lahko vpliva na strokovnjake in starše, si ţelim, da bi posredno 

to vplivalo na izboljšanje kakovosti ţivljenja in bivanjskih pogojev za odrasle z motnjami v 

duševnem razvoju, katerim je to magistrsko delo prvotno tudi namenjeno. To je tudi razlog, 

da so bile v raziskavo vključene odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju ter da se je o 

njihovi kakovosti ţivljenja spraševalo njih. V tem vidim vrednost izvedene raziskave. Gre 

namreč za majhno in omejeno raziskavo, a so v njej imeli odrasli z motnjami v duševnem 

razvoju moţnost izraziti to, kar mislijo, čutijo in potrebujejo. Zadovoljna sem, da so bili v 

okviru te raziskave slišani ter da so lahko izrazili svoje mnenje, saj gre v konkretnem 
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primeru za njihova ţivljenja, zato so oni tisti, katerim moramo prisluhniti in se učiti od njih. 

Premnogokrat se ob odločitvah o ţivljenju te populacije njihov glas presliši, presliši se tudi 

njihove potrebe in ţelje, na ţalost pa so spregledane tudi njihove pravice. Naša dolţnost je, 

da jih kot druţba sprejmemo, podpremo ter jim zagotovimo moţnosti za dostojanstveno 

odraslost. V okviru magistrskega dela smo se posvetili predvsem oblikam bivanja teh oseb, a 

je v praksi to mnogo širše. Pomembno je, kako podpiramo njihovo zaposlitev, preţivljanje 

prostega časa, vzpostavljanje odnosov ipd. Podpreti jih moramo tam, kjer to vsaka oseba 

individualno potrebuje. Ko preţiviš nekaj časa v druţbi teh oseb in ko jih bolje spoznaš 

uvidiš, da to, da jim moramo omogočiti višjo kakovost ţivljenja, ni le naša dolţnost, temveč 

tudi privilegij. 

Moja ţelja in upanje je, da bi napisano omogočilo vsaj nekakšen napredek na področju 

odraslih z motnjami v duševnem razvoju. Kot druţba se moramo premakniti in biti bolj 

odprti na tem področju. Spreminjanje druţbe in njenih prepričanj je počasen proces, a mali 

korak naprej je to, kar smo s tem magistrskim delom ţeleli spodbuditi. Omogočimo odraslim 

z motnjami v duševnem razvoju višjo kakovost ţivljenja in priloţnosti, da izkusijo vse 

radosti ter ob tem tudi izzive odraslosti. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Tabela prikaza zbranih točk anketirancev po področjih ter skupne točke glede na 

obliko bivanja 

Bivanje Zadovoljstvo Usposobljenost/ 

učinkovitost 

Avtonomija/ 

samostojnost 

Medosebni 

odnosi/socialna 

vključenost 

Skupno 

SS1 23 23 27 26 99 

SS2 24 25 27 25 101 

SS3  22 26 26 20 94 

SS4 16 28 27 18 89 

SS5 24 26 26 24 100 

SS6 22 24 25 20 91 

SS7 25 22 22 23 92 

SS8 22 23 27 22 94 

SS9 22 22 26 20 90 

SS10 25 20 27 18 90 

Skupno 225 239 260 216 940 

DO1 20 24 21 23 88 

DO2 27 25 25 20 97 

DO3  23 25 16 17 81 

DO4 26 24 19 22 91 

DO5 22 23 19 21 85 

DO6 27 25 17 21 90 

DO7 21 23 19 26 89 

DO8 23 22 23 11 79 

DO9 22 22 15 21 80 

DO10 26 24 21 20 91 

Skupno 237 237 195 202 871 

Legenda: SSX ... anketiranec iz stanovanjske skupnosti z zaporednim številom 

                DOX ... anketiranec iz druţinskega okolja z zaporednim številom 

 


