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POVZETEK 

Ljudi, ki imajo teţave v duševnem zdravju, ne zmorejo več poskrbeti zase in nimajo druge 

pomoči, se institucionalizira, S tem pa se jih podvrţe pravilom institucije, ki jim odvzame 

moţnost odločanja o sebi. Alternativa temu je deinstitucionalizacija, ki je danes ena izmed 

glavnih smeri razvoja na področju duševnega zdravja. Kot alternativa institucionalizaciji, 

njeni rigidnosti in razosebljanju, v svojem bistvu vrača uporabniku vsaj del njegovega  

ţivljenja, kot ga je poznal pred boleznijo. Daje mu oporo, opolnomočenje, samospoštovanje 

in spodbuja ustvarjalnost. Deinstitucionalizacija pomeni odpiranje institucij duševnega 

zdravja v druţbo, destigmatizacijo, zavračanje diskriminacije in socialno vključenost 

uporabnikov. Ob tem pa zagotavlja kvalificirano in profesionalno delovno silo, ki nudi 

strokovne in kvalitetne storitve.  

Ker pa je deinstitucionalizacija poleg druţbenega tudi političen proces, pridemo na področje 

javnih politik. Preko javnih institucij javne politike rešujejo druţbene probleme. Javne 

politike so tiste, ki določajo smer razvoja v institucijah, zato je zelo pomembno, kaj nam 

sporočajo in kakšne so njihove smernice.  Na drugi strani pa nam lahko pokaţejo, kakšno je 

stanje v instituciji in kako institucije udejanjajo javne politike. 

V nalogi skušamo ugotoviti ali se javne politike in smernice implementirajo v delovanje in 

razvoj SVZ Dutovlje na področju deinstitucionalizacije, ob tem pa ugotavljamo morebitne 

teţave s katerimi se zavod srečuje. 

Ključne besede: deinstitucionalizacija, duševno zdravje, institucija, javne politike, SVZ 

Dutovlje. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

ABSTRACT 

People with mental disabilities, who cannot look after themselves and have no assistance, are 

institutionalised. It therefore follows they become subject to the rules of the institution, which 

takes away their ability to decide for themselves. The alternative is deinstitutionalisation, that 

is one of the main trends regarding mental health today. As an alternative to 

institutionalisation, its rigidity and depersonalization, it gives the user back at least part of his 

life, which had been known to him before illness. Deinstitutionalisation provides the user with 

support, empowerment and self-esteem and stimulates creativity. It means the opening of the 

mental health institutions to the public, destigmatization, non-discrimination and social 

inclusion, whilst ensuring the skilled and professional work force, that provides  high-quality, 

professional  service. 

And since deinstitutionalisation beside social process means also policy process, we are 

already on the subject of public policy. Public policy provide solutions to social problems 

through public institutions. Public policy determine trends in institutions, therefore, it is 

essential, what do they tell us and what is their guidance. On the other hand, they can show us 

the current state of the institutions and how the institutions  deliver public policy.  

What we are trying to find out is whether public policy and public guidelines are implemented 

in the operation and development of SVZ Dutovlje in the field of deinstitutionalisation, while 

identifying any difficulties SVZ Dutovlje  encounters. 

Keywords: deinstitutionalisation, mental health, institution, public policy, SVZ Dutovlje. 

  



  
 

 
 

KAZALO VSEBINE 

 

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

2 DUŠEVNE MOTNJE IN NJIHOV VPLIV ........................................................................ 2 

2.1 Duševno zdravje ............................................................................................................... 2 

2.2 Duševno zdravje kot problem ........................................................................................... 2 

3 DEINSTITUCIONALIZACIJA ........................................................................................... 6 

4  SVZ DUTOVLJE ................................................................................................................ 13 

4.1 Deinstitucionalizacija v SVZ Dutovlje ........................................................................... 16 

5 JAVNE POLITIKE NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA ................................. 19 

5.1 Vloga javnih politik ........................................................................................................ 20 

5.2 Javne politike na treh nivojih .......................................................................................... 23 

5.3  Organizacija zdruţenih narodov .................................................................................... 23 

5.3.1  RESOLUCIJA OZN 46/119 (Organizacija združenih narodov 1991) .................... 23 

5.4  Evropska unija ............................................................................................................... 25 

5.4.1  EVROPSKA DEKLARACIJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA (Svetovna zdravstvena 

organizacija za Evropo 2005) .................................................................................. 25 

5.4.2 ZELENA KNJIGA DUŠEVNEGA ZDRAVJA (Evropska komisija 2005)................. 27 

5.4.3  EVROPSKI PAKT ZA DUŠEVNO ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE (Evropska 

komisija 2008) .......................................................................................................... 28 

5.4.4  EVROPSKI AKCIJSKI NAČRT ZA DUŠEVNO ZDRAVJE 2013-2020 (Svetovna 

zdravstvena organizacija za Evropo 2013) .............................................................. 30 

5.4.5  EVROPSKI OKVIR ZA UKREPANJE NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA 

IN DOBREGA POČUTJA (Evropska komisija 2016).............................................. 33 

5.4.6  EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR (2015) ........................................ 34 

5.5  Republika Slovenija ....................................................................................................... 37 

5.5.1  NACIONALNI PROGRAM DUŠEVNEGA ZDRAVJA 2011 – 2016 (Ministrstvo za 

zdravje RS 2011) ...................................................................................................... 37 

5.5.2  RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU SOCIALNEGA VARSTVA 2013 – 

2020 (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS 2013) ............................ 40 



  
 

 
 

6  IMPLEMENTACIJA JAVNIH POLITIK ...................................................................... 42 

6.1 Metodologija .................................................................................................................. 42 

6.1.1 Raziskovalni problem ............................................................................................... 42 

6.1.2 Cilji naloge .............................................................................................................. 42 

6.1.3 Raziskovalno vprašanje ........................................................................................... 43 

6.1.4  Metodologija raziskave ........................................................................................... 43 

6.2 Implementacija javnih politik v SVZ Dutovlje .............................................................. 44 

6.3  Implementacija po področjih ......................................................................................... 46 

6.4  Odgovor na raziskovalno vprašanje .............................................................................. 51 

7 ZAKLJUČEK ...................................................................................................................... 51 

8 LITERATURA IN VIRI ..................................................................................................... 55 

KAZALO TABEL 

Tabela 5.1: Trije nivoji javnih politik ...................................................................................... 23 

Tabela 5.2: Kontinuum duševnega zdravja .............................................................................. 38 

 

KAZALO SLIK 

Slika 4.1: Organigram SVZ Dutovlje ...................................................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

 



Košuta, Dejan. 20017. SVZ Dutovlje, deinstitucionalizacija in javne politike. Diplomska naloga visokošolskega strokovnega 

študijskega programa prve stopnje. Fakulteta za uporabne druţbene študije v Novi Gorici 

  
 

1 
 

1 UVOD 

Duševno zdravje ima izjemen vpliv, tako na posameznika, kot na celotno druţbo. Pritiski v 

današnji druţbi pa lahko močno negativno vplivajo na duševno zdravje, kot glavne 

povzročitelje pa lahko omenimo način ţivljenja, stres in staranje prebivalstva. O duševnem 

zdravju kot problemu bomo govorili v drugem poglavju. Glavna teţava duševnih motenj je 

njihovo prepoznavanje in zdravljenje. Posameznike, ki zaradi svojih duševnih teţav ne 

zmorejo več obvladovati svojega ţivljenja in nimajo drugih moţnosti nastanitve in pomoči, se 

institucionalizira. S tem padejo v mlin pravil in norm, ki jih postavlja institucija, kar ima za 

posledico izgubo moţnosti odločanja o sebi, iniciative, samospoštovanja, samozavesti in 

ustvarjalnosti, na kratko, institucija postavlja okvir ţivljenja. Kot alternativa se postavlja 

deinstitucionalizacija, obravnavamo jo v tretjem poglavju, katere glavni koncept je vračanje 

ţivljenja posameznika nazaj v druţbo, nazaj v skupnost. Gre za preoblikovanje institucij 

duševnega zdravja v za uporabnika bolj kakovosten nabor storitev. Predvsem gre tu za 

odpiranje institucij v skupnost (npr. odpiranje bivalnih enot), njihovo reorganizacijo in 

podporo pri opolnomočenju uporabnikov. Deinstitucionalizacija pa ni samo druţben proces, 

ampak tudi političen. Razvoj na področju duševnega zdravja, kakor tudi na vseh drugih, 

usmerjajo in določajo javne politike. Z njimi vlada usmerja in določa izvajanje vseh 

postopkov in procesov, ki jih dojemamo kot javni interes. Ker so javne politike bistvenega 

pomena za delovanje institucij duševnega zdravja, sem se kot zaposlen v eni od njih, 

Socialno-varstvenem zavodu Dutovlje (SVZ Dutovlje), odločil, da si za temo diplomske 

naloge izberem implementacijo javnih politik in smernic na področju duševnega zdravja ter 

deinstitucionalizacije v delovanje in razvoj zavoda. Skušali smo ugotoviti ali delovanje 

zavoda sovpada s smernicami, ki jih opredeljujejo javne politike na tem področju. V 

nadaljevanju petega poglavja predstavljamo glavne dokumente na področju duševnega 

zdravja, ki posledično vplivajo na usmeritve in razvoj na tem področju. Izpostavili smo tiste 

elemente dokumentov, ki se v oţjem smislu navezujejo na delovanje SVZ Dutovlje in so 

pomembne za njegov nadaljni razvoj.  V naslednjem poglavju opišemo metodologijo 

raziskave in ugotavljamo, ali so bistvene točke predstavljenih dokumentov implementirane v 

razvoj in delovanje zavoda v zadnjih letih na področju deinstitucionalizacije. V zaključku smo 

skušali izpostaviti glavno problematiko zavoda pri udejanjanju smernic in nakazati morebitne 

rešitve, ki bi omogočale nadaljnji kakovosten in uspešen razvoj SVZ Dutovlje. 
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2 DUŠEVNE MOTNJE IN NJIHOV VPLIV 

2.1 Duševno zdravje 

Duševno zdravje je pojem, ki je šele zadnja leta postal stalnica v zdravstvenem, socialnem, 

političnem in medijskem okolju. Pojem dobiva vrednost, ki mu pripada glede na izjemno 

pomembnost in vpliv, ki ga ima v posameznikovem ţivljenju in ţivljenju druţbe. Pojem, 

predolgo povezan z besedami kot so tabu, skrivnost, bolezen, boţja kazen, greh, obsedenost, 

hudičevo delo in podobnimi svetopisemskimi izrazi, vendarle prihaja na svetlo in zlagoma 

pridobiva veljavo v svetu, ki je nagnjen k zanikanju in ne soočanju s problemi.  

Duševno zdravje danes povezujemo s pojmi kot so vključevanje, opolnomočenje, 

zagovarjanje, sodelovanje, človekove pravice, ti pa odpirajo prostor za javno razpravo in 

strokovno delo, ki si ga zasluţi. Izjemno dolgo je bilo duševno zdravje del tistih, ki so imeli 

teţave z njim ter njihovih druţin in tistih, ki so se strokovno ukvarjali z njimi, to pa so bili v 

veliki večini psihiatri. Za ves ostali del druţbe, zdravstva, sociale, gospodarstva in politike, 

duševno zdravje kot izjemno pomemben del posameznikovega zdravja in zdravja druţbe, ni 

obstajalo ali pa bilo odrinjeno v mračni svet čudaštva in norosti. Glavno gibalo takšnega 

pogleda na svet duševnih teţav pa je bil strah in nerazumevanje. 

Kako velik in izjemen vpliv ima v resnici duševno zdravje na vse pore druţbe, nam kaţejo 

podatki in izsledki raziskav, ki se bolj pospešeno in celostno opravljajo v zadnjih letih. 

2.2 Duševno zdravje kot problem 

Duševno zdravje je neločljiv del celotnega zdravja posameznika in je tudi vir blaginje. Je 

mnogo več, kot le odsotnost duševne bolezni. V zadnjih letih se je uveljavil koncept 

pozitivnega duševnega zdravja, ki ga sestavljajo področja kot so posameznikovo notranje 

psihično stanje, kot so sreča, zadovoljstvo, samospoštovanje, nadalje njegovi odnosi z 

drugimi, njegovo vsakodnevno delovanje ter sposobnost, da obvladuje svoje ţivljenje in se 

uspešno sooča z izzivi ter problemi in doprinaša skupnosti, v kateri ţivi. Posameznik ima 

tekom svojega ţivljenja lahko teţave na enem ali več področjih duševnega zdravja. Kadar 

teţave pomembno ovirajo njegovo vsakodnevno delovanje, govorimo o duševnih motnjah 

(Nacionalni inštitut za javno zdravje, v nadaljevanju NIJZ, Duševno zdravje). 

Duševna bolezen je motnja, ki vpliva na čustva in vedenje. Le malo duševnih bolezni lahko 

preprečimo, skoraj vse pa lahko uspešno obvladamo in zdravimo. V svojem ţivljenjskem 
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obdobju duševno zboli ali pridobi vedenjske motnje 25% vseh ljudi. Vzroki za duševno 

bolezen so zapleteni in pogojeni z dednostjo (geni), stresnimi ţivljenjskimi situacijami, 

teţkimi razmerami v druţini, fizično boleznijo ipd. Ljudje z duševnimi teţavami pogosto ne 

zmorejo obvladovati pritiskov vsakdanjega ţivljenja, izgubijo sluţbo, razne podpore, 

starševske pravice in tudi osnovne ţivljenjske pravice (Zveza Soţitje, 2017). 

Skoraj vsak sedmi človek ima v tem trenutku vsaj blago duševno motnjo in vsak tretji človek 

jo bo imel vsaj enkrat v ţivljenju. Če vzamemo za primer Republiko Slovenijo (Marušič in 

Temnik 2009), je danes mogoče predvideti okrog 10 000 psihotičnih duševnih motenj in 

pribliţno 100 000 depresivnih ter anksioznih duševnih motenj. 

Za primer lahko navedemo, da je depresija ena izmed najresnejših zdravstvenih teţav v 

Evropi. Strošek depresije odraslih v Veliki Britaniji znaša kar 15, 5 bilijona EUR. Walker 

(2008) nadalje pravi, da v zadnjih letih raste razumevanje o izjemnem bremenu, ki ga ta 

bolezen predstavlja tako za posameznike, kot za skupnosti po vsem svetu. Depresija 

predstavlja 4,4% skupnega bremena bolezni v svetu, na isti ravni kot bolezni srca. 

Zelena knjiga o duševnem zdravju poudarja, da ni zdravja brez duševnega zdravja. Za 

drţavljane je duševno zdravje vir, ki jim omogoča realizacijo njihovega intelektualnega in 

emocionalnega potenciala ter iskanje in izpolnitev njihovih vlog v druţbenem, šolskem in 

delovnem ţivljenju.  Duševno zdravje pripomore druţbam k napredku, solidarnosti in 

druţbeni pravičnosti. Duševna bolezen na drugi strani, pa povzroča mnoge stroške, izgube in 

obremenitev drţavljanov in druţbenih sistemov (Evropska komisija, 2005). 

Pogostost duševnih motenj je med vsemi boleznimi v najbolj strmem porastu (Marušič in 

Temnik 2009), zato se bo ekonomsko breme zaradi duševnih bolezni s sedanjih 10% do leta 

2020 dvignilo na 15% in bo preseglo ekonomsko breme zaradi bolezni srca in oţilja. 

V zadnjih letih je tudi problem duševnih motenj in z njimi povezanih posledic za 

posameznike in druţbo prispel na mize evropskih institucij. S prvimi celovitimi raziskavami 

na tem področju, se je šele pokazala resnična slika stanja in vseobsegajočih posledic za 

drţavljane in sisteme (ekonomske, socialne, zdravstvene,…) Evropske Unije. Duševne motnje 

so v tem pogledu tiste, ki jih lahko imenujemo tudi motnje prihodnosti, saj se zaradi njihove 

pojavnosti in razraščanja v modernih druţbah (način ţivljenja, stresni faktorji, staranje 

prebivalstva) kaţejo kot tiste, ki bodo predstavljale največje breme za kakovost ţivljenja v 

Evropski Uniji. 
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Prva celovita študija o obsegu in bremenih duševnih motenj v Evropi, ki je bila objavljena 

leta 2005, je razkrila dokaj dramatično stanje na tem do nedavno zanemarjenem področju. 

Podana je bila ocena, da bo samo za duševnimi motnjami vsako leto zbolelo 27% odrasle 

populacije (med 18 in 65 leti), kar je predstavljalo takrat 82,7 milijonov ljudi. Študija je 

opozorila na izreden obseg spremljajočih psihosocialnih težav in oviranosti zaradi motenj 

in poleg tega še na splošno nizko stopnjo prepoznavanja motenj in njihovega zdravljenja. 

To je bila tudi ena prvih študij, ki je opozorila na to, da so duševne motnje izredno drage 

ter predstavljajo veliko ekonomsko breme v smislu neposrednih in posrednih stroškov 

zdravljenja ter njihove oskrbe. Predvsem pa je opozorila na potrebo po večplastni analizi 

problematike duševnih motenj, saj bo le-ta na dolgoročni ravni omogočilo oblikovanje bolj 

učinkovitih ukrepov na ravni preventive in zdravljenja (Šprah et al. 2011, str. 2).  

»Slovenija se po registrirani porabi čistega alkohola na prebivalca, starega 15 let in več, 

uvršča med 15 evropskih drţav z najvišjo porabo. Med letoma 1997 in 2005 smo vsako leto 

presegli kritično količino 10 litrov čistega alkohola na prebivalca, ki pomeni veliko tveganje 

za razvoj zdravju škodljivih posledic in ogroţa blagostanje ljudi« (Bajt et al. 2009, str. 21). 

Na tem mestu je treba izpostaviti tudi sopojavnost duševne bolezni in motenj, povezanih z 

uporabo drog (komorbidnost ali dvojno diagnozo), ki sicer ni nov pojav, vendar je v 

zadnjih letih vedno bolj razširjen oziroma v porastu. Med zasvojenimi s heroinom je velik 

delež oseb s pridruženo duševno motnjo. Izsledki raziskav kažejo, da petina bolnikov v 

programih obravnave zaradi težav z drogami prejema dodatno psihiatrično zdravljenje 

(farmakoterapijo ali psihoterapijo) (Bajt et al. 2009, str. 21). 

Duševne motnje so vzrok za veliko psihosocialnih teţav, hkrati pa so slabo zaznane in 

posledično zdravljene. Potrebna je analiza na več nivojih, ki bo zagotovila dolgoročno 

učinkovite ukrepe (Šprah et al., 2011).  

»Področje duševnega zdravja je eden izmed glavnih javnozdravstvenih problemov na ravni 

EU, saj za katerokoli duševno motnjo letno zboli več kot desetina Evropejcev. Pogost izid 

duševne bolezni je tudi samomor, ki ga v Evropski uniji (EU) vsakih 9 minut naredi en 

človek. Breme zaradi duševnih bolezni je velika izguba in obremenitev za gospodarske, 

socialne, izobraţevalne ter kazenske in sodne sisteme« (Bajt et al. 2009, str. 4). 
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V letu 2010 je bila opravljena vseevropska tri letna raziskava na področju obsega in 

bremen duševnih motenj. Vključevala je 30 držav, poleg 27 držav Evropske unije še Švico, 

Norveško in Islandijo in skupno 514 milijonov ljudi, in je preverjala obseg in breme vseh 

večjih t.i. nevropsihiatričnih bolezni, kamor je bilo vključenih 19 največjih skupin 

nevroloških in psihiatričnih bolezni. Vključene so bile domala vse starostne skupine: otroci 

in mladostniki (2- 17 let, odrasli (18-65 let) in starejši nad 65 let. Izsledki raziskave so 

pokazali, da skupni stroški nevroloških in psihiatričnih bolezni dosegajo neverjetnih 800 

milijard evrov na letni ravni (Šprah et al. 2011, str. 9). 

Leta 2005 je bilo skoraj 13% anketiranih na bolniški odsotnosti zaradi teţav v duševnem 

zdravju (Bajt et al. 2009). 

Javnozdravstveno (Marušič 2009) sta poleg psihotičnih ter depresivnih in anksioznih 

duševnih motenj v Sloveniji pomembne še duševne motnje povezane s starostjo (demence), ki 

so pri nas zaradi staranja prebivalstva v porastu in duševne motnje, povezane z neprimerno 

rabo alkohola. 

Velik del problema oziroma njegove marginalizacije je tudi močna stigmatizacija, ki spremlja 

pojav duševnih motenj. Ljudje z duševnimi teţavami so največkrat v očeh »zdravih« videni 

kot nevarni, nesposobni, nekoristni, teţavni, neodgovorni, izkoriščevalski,… S stigmatizacijo 

se srečujemo na vseh področjih ţivljenja, na delovnem mestu, v šolah, bolnišnicah, medijih in 

seveda druţinah, ki prizadetim posameznikom odvzemajo izjemno pomemben občutek 

varnosti, sprejetosti, podpore in to v obdobju, ko so najbolj ranljivi. Poleg bolezni so 

posamezniki zaradi stigme soočeni z občutkom lastne manjvrednosti, nesposobnosti, s čimer 

se še dodatno obremenjujejo, hkrati pa se na tak način odmikajo v osamo. Zaradi 

stigmatizacije prizadeti posamezniki teţko spregovorijo o svojih teţavah druţinskim članom, 

zdravniku, nadrejenim, prijateljem. To še dodatno slabša poloţaj v katerem so se znašli, vse 

skupaj pa pelje v pomanjkljivo zdravljenje in socialno izključenost. 

Duševne motnje so stalnica človeštva. Nanje pa gledamo v povezavi z druţbenimi stališči v 

danem trenutku in druţbi. Ob tem Marušič (in Temnik 2009) pravi, da ima vedno skupnega 

imenovalca, to je stigmo, saj skozi zgodovino onemogoča širjenje znanja o duševnih motnjah. 

Še ne dolgo nazaj so bolnike povezovali s hudičem, jih pretepali, vklepali in seţigali. 
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Raziskave stalno kaţejo na močno negativen odnos do ljudi s teţavami v duševnem zdravju. 

Še posebej kaţejo popačen pogled, da te osebe predstavljajo nevarnost skupnosti. Ta pogled 

utrjujejo tudi mediji. Negativen odnos ni razširjen samo v javnosti in medijih, ampak celo 

med strokovnjaki za duševno zdravje. Ta in ostali elementi stigme povečujejo socialno 

oddaljenost in vodijo k socialni izključenosti. Ta, na primer, zmanjšuje verjetnost, da bo taka 

oseba dobila zaposlitev ali imela dostop do zdravstvenih storitev (Evropska komisija, 2005). 

Podgornik (2014) pravi, da duševno zdravje kot koncept ni več zgolj zdravstveni fenomen, 

ampak tudi socialni in psihološki. S tem, ko definiramo duševno zdravje ločeno od duševne 

bolezni, postavljamo duševno zdravje v koncept javnega zdravja, ki presega zdravstveno 

definicijo determiniranosti duševne bolezni. 

Ne moremo razumeti posameznikovih duševnih teţav brez, da bi upoštevali druţbeni in 

kulturni okvir njegovega doţivljanja in izraţanja. Podgornik (2014) definira duševno zdravje 

kot del medosebnih odnosov, druţbenih mreţ, kvalitete ţivljenja, zadovoljne samopodobe in 

uspešnih strategij za premagovanje stisk v nasprotju z negativnimi koncepti duševnega 

zdravja. 

Ugotovimo lahko, da so duševne teţave izjemno pereč in resen problem v modernih druţbah 

tveganja. Hiter tempo ţivljenja, površnost medosebnih odnosov, pritiski na delovnem mestu, 

finančna negotovost, potrošniška kultura, osamljenost v mnoţici in še mnogo drugih so 

faktorji, ki dajejo ogromen prostor za razvoj različnih duševnih teţav. 

Govorili smo o stanju na področju duševnega zdravja in njegovem vplivu na druţbo, sedaj pa 

se bomo posvetili temu, kar je del bistva naloge in sicer, kako in zakaj resocializirati 

posameznika s teţavami v duševnem zdravju iz bolnišnične ali druge institucionalizirane 

oskrbe, kot je Socialno varstveni zavod Dutovlje, v skupnost. O tem bomo govorili v 

naslednjem poglavju, ki govori o deinstitucionalizaciji. 

3 DEINSTITUCIONALIZACIJA 

 

Spodbujen s strani World Health Organization (v nadaljevanju WHO) se je, z začetki sredi 

50-tih let 20. stoletja v Veliki Britaniji in ZDA ter malo kasneje v kontinentalni Evropi in 

Skandinaviji, izpostavil konsenz o potrebi po globoki spremembi v psihiatrični oskrbi in 

novih strategijah politik v duševnem zdravju. Glavni cilj reform je bil prehod iz starega 
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institucionaliziranega sistema oskrbe v nov, skupnostno orientiran terapevtski pristop 

(Novella 2008). 

Govorimo o deinstitucionalizaciji, ki pa šele zadnja leta dobiva pravo teţo s prisotnostjo v 

javnih razpravah,  javnih politikah in medijih. 

Definirajmo za začetek najprej pojem institucionalizacije. Ramovš (2015) pravi, da je 

institucionalizacija druţbeni proces, v katerem dejavnosti, ki so ljudem potrebne za ţivljenje 

in soţitje, prehajajo v vedno bolj formalno, z normami določeno organizacijsko obliko 

ustanov ali institucij, zadovoljevanje teh potreb v skupnosti pa slabi. Pri tem se veča pomen 

ustanov in sistemov za izvajanje teh dejavnosti, medtem ko ljudje, katerim so ustanove 

namenjene, in neposredni izvajalci dejavnosti v njih izgubljajo svobodo pobude, odločanja in 

ustvarjalnega ravnanja. Na drugi strani pa je deinstitucionalizacija druţbeni proces, s katerim 

se preveč institucionalizirane ţivljenjske dejavnosti organizacijsko in doţivljajsko vračajo v 

ţivljenje in soţitje celotne krajevne ali druge človeške skupnosti. 

Deinstitucionalizacija je po Flakerju (1998) proces sprememb in preoblikovanja sluţb in 

storitev za ljudi s teţavami v duševnem zdravju v praksi in je nastal ob razumevanju 

škodljivih učinkov totalnih ustanov (npr. psihiatrične ustanove), med katere sodijo 

stigmatizacija, razosebljanje, izolacija, ločevanje od okolja,… Najpomembnejši korak je 

ponovna vključitev teh ljudi v ţivljenje v skupnosti in njihovo domače okolje, a je to le zadnji 

korak v procesu sprememb, ki jih ta zahteva (odpiranje institucij navzven, usposabljanje, 

izobraţevanje, reorganizacija, krepitev moči ljudi z duševnimi teţavami,…). 

Deinstitucionalizacijo lahko v grobem opredelimo kot premik iz velikih, natrpanih institucij v 

druge oblike namestitev za ljudi z dolgotrajnimi teţavami v duševnem zdravju. A to je res 

lahko samo zelo površna opredelitev pojma, saj se za njim skrivajo veliko širši in globlji 

pomeni.  

Thornicroft (et al. 2016) ugotovlja, da so tam, kjer sovpadata zmanjševanje psihiatričnih 

postelj in na drugi strani večanje primernih nastanitvenih moţnosti v skupnostni oskrbi, 

skupni stroški skupnostne oskrbe podobni tistim za dolgotrajne storitve bolnišnične oskrbe, 

hkrati pa je kakovost ţivljenja in zadovoljstvo posameznikov v skupnosti višja kot v 

bolnišnicah. Na drugi strani, kjer pa ima zapiranje bolnišnic zgolj namen zniţevanja stroškov, 

brez primernih nadomestil storitev v skupnosti, je jasno, da bo količina in kakovost oskrbe 
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slabša in lahko pripelje do negativnih posledic za uporabnike, vključno s tveganjem 

transinstitucionalizacije. 

Koncept deinstitucionalizacije moramo znati razlikovati glede na posamezne razvojne trende 

(Topor et al. 2016): 

- Dehospitalizacija: nanaša se na zmanjševanje postelj v psihiatričnih institucijah za 

dolgotrajno oskrbo 

- Transinstitucionalizacija: posamezniki, ki bi bili sprejeti v psihiatrično oskrbo, so 

sedaj premeščeni v druge tipe institucij, ki so prav tako prisilne, na primer zapore 

- Reinstitucionalizacija: razvoj novih institucij za 24-urno oskrbo kot odgovor na kritiko 

dehospitalizacije in transinstitucionalizacije 

- Deinstitucionalizacija: nanaša se specifično na proces, v katerem sovpada zapiranje 

psihiatričnih bolnišnic z ustvarjanjem alternativnih oblik oskrbe v lokalnih skupnostih. 

Iz opisanega lahko povzamemo, da je deinstitucionalizacija politični in druţbeni proces, ki 

ustvarja moţnosti prehoda iz institucionalnega varstva k neodvisnemu in enakopravnemu 

ţivljenju posameznikov v skupnosti. Oseba, ki ţivi v instituciji, mora imeti moţnost, da 

postane polnopraven drţavljan in prevzame nadzor nad svojim ţivljenjem, ter iz pasivne 

vloge oskrbovanca postane aktiven drţavljan ob podpori palete raznovrstnih storitev v 

skupnosti, med katerimi lahko izbira.  

Odgovorimo najprej na vprašanje: Zakaj deinstitucionalizacija? Ker so dosedanje oblike 

institucionalizirane dolgotrajne oskrbe zastarele in neprimerne ob novih pogledih na to 

problematiko.  

Ljudi s teţavami v duševnem zdravju smo v institucije poslali, tako Ramon (2003), ker smo 

verjeli, da bodo institucije revnim in obuboţanim ponudile zavetje, oskrbo in zatočišče pred 

teţkim ţivljenjem, hkrati pa se bodo ti naučili druţbeno sprejemljivega obnašanja. Ob tem pa 

še vedno obstajajo tudi strokovnjaki in laiki, ki verjamejo, da je za ljudi s teţjimi duševnimi 

motnjami to edina prava moţnost. 

 

Druţbene spremembe, širjenje znanja, izkoreninjanje stigmatizacije, vse to vpliva na zavest o 

tem, da je potrebno najti nove oblike pomoči ljudem s teţavami v duševnem zdravju in sicer 

takšne, ki bodo izhajale iz potreb posameznika in ne institucije. Institucije so nagnjene k 
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temu, da rutinizirajo postopke, obravnavajo posameznike s poloţaja moči, določajo dnevne 

aktivnosti, nudijo storitve vse na enem mestu, striktno ločujejo posamezne sluţbe v instituciji. 

Delovanje temelji na učinkovitosti in standardiziranem izpolnjevanju delovnih nalog.  

 

Ramovš (2015) zelo dobro opredeli bistvo institucionalizacije, ko pravi, da se ta dogaja takrat, 

ko je zanemarjen razvoj človekove osebne individualnosti, svobode in odgovornosti, od 

katerih je odvisen osebni razvoj. 

 

Institucija na ta način odvzema posamezniku individualnost in moč odločanja, zavira 

ustvarjalnost in s tem povezano osebnostno rast. Na račun učinkovitosti postane institucija 

škodljiva tistim, ki jim je bila s svojo ustanovitvijo v bistvu namenjena. Institucija je prav 

zaradi svoje rigidnosti delovanja, organizacijske oblike in vtkane nenaklonjenosti 

spremembam, neprimerna za kvalitetno izvajanje dolgotrajne oskrbe v prihodnosti. 

Kaj je torej potrebno za uspeh deinstitucionalizacije? Kot ugotavlja Ramon (2003), se morata 

spremeniti tako notranja kot zunanja kultura ob nastajanju struktur, ki ponujajo priloţnosti za 

pridobitev socialnih znanj in znanj za samostojno oskrbo. Razmere morajo ljudem 

dovoljevati, da privzamejo druţbeno spoštovane vloge, zaposlene je treba ponovno usposobiti 

v skladu z vrednotami in znanji, ki jih vsebuje ta pristop ob tem, da zaposleni, uporabniki in 

njihovi druţinski člani dobijo vso podporo, ki jo pri tej veliki spremembi potrebujejo.  

 

Flaker (1998) povezuje deinstitucionalizacijo z odpravo represivnih ustanov, imenuje jih tudi 

totalne ustanove. Sam proces pa poteka na več nivojih, od političnih, ekonomskih do 

strokovnih. 

»Pasivnost, pretrgani stiki, odvisnost od avtoritarnega osebja, nestimulativno okolje, pretirana 

uporaba zdravil in pomanjkanje ţivljenjskih ciljev se lahko stopnjuje v radikalni umik vase, 

depresijo ali celo v popolno avtistično drţo« (Flaker 1998, str. 7-8). 

Prvi korak deinstitucionalizacije je selitev iz institucij v manjše stanovanjske enote, ki 

omogočajo boljše ţivljenjske pogoje. Vendar  je šele normalizacija ţivljenja posameznikov 

tista, ki pomeni spremembo, ki pomeni presek z institucijo,  je bistvo deinstitucionalizacije. 
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Pod normalizacijo si predstavljamo običajen potek ţivljenja, kot si ga predstavlja druţba, od 

najbolj rutinskih del (spanje, vstajanje, prehranjevanje, skrbi zase...) do pletenja socialnih 

mreţ, sklepanja prijateljstev, šolanja, izvajanja hobijev, zaposlovanja, itd… 

Nirje je ţe v 60-tih letih prejšnjega stoletja opisal 8 načel normalizacije, ki omogočajo 

priloţnosti in enakopravnost (Nirje 1994): 

1. Običajen dnevni ritem – pomemben del so tudi izjeme, npr. daljše spanje ob koncih 

tedna, nedeljska kosila,… 

2. Običajen ritem ţivljenja – ţivimo na enem kraju, delamo in se šolamo na drugem, 

zabavamo na tretjem. To moramo omogočiti tudi prizadetim posameznikom. 

3. Običajen ritem leta – rojstni dnevi, prazniki, počitnice. 

4. Običajne razvojne izkušnje – učni programi pomagajo prizadetim odraslim postati čim 

bolj neodvisni v dnevnih rutinah in razvijati socialne veščine, ki jim omogočajo 

vključevanje v običajno druţbeno ţivljenje. 

5. Upoštevanje in spoštovanje ţelja, izbire in hotenj prizadetih. 

6. Ţivljenje v biseksualnem svetu – to pomeni ţivljenje v mešanih skupinah in 

zavračanje ločevanja po spolu. Mešanje spolov v skladu z običajnimi vzorci druţbe se 

kaţe v izboljšanju vedenja in ozračju. 

7. Običajen ekonomski standard – omogočajo vsaj minimalno finančno neodvisnost. Ta 

pospešuje socialno vključenost in spodbuja neodvisno izbiro. 

8. Običajna infrastruktura – infrastruktura, ki jo uporabljajo prizadeti posamezniki 

(bolnice, šole, hostli,…), naj bo enaka tisti, ki jo uporabljajo običajni drţavljani, 

predvsem pa nikdar ne sme biti postavljena na izoliranih področjih.  

Pri principu normalizacije (Nirje v Brandon 1993, str. 19) je potrebno ustvariti ustrezne 

pogoje za to, da prizadeta oseba občuti normalno spoštovanje, ki gre vsakemu človeškemu 

bitju. Tako je treba v vsem, kar zadeva prizadeto osebo, kolikor je le mogoče upoštevati njeno 

izbiro, njene ţelje, zahteve in teţnje. 

V procesu normalizacije prizadeti posamezniki gradijo samospoštovanje, samozavest in 

prepričanje v lastne sposobnosti, kar vse pripomore k opolnomočenosti (empowerment) 

posameznika.  

Opolnomočenje je več dimenzionalni druţbeni in socialni proces (Page in Czuba 1999), ki 

pomaga ljudem pridobiti nadzor v svojem ţivljenju. Ob tem veča posameznikovo moč, ki je 
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opredeljena kot sposobnost izvrševanja – implementacije, da jo uporabijo v svojem ţivljenju, 

v svojih skupnostih in v svoji druţbi, za odgovor in ravnanje na temah, ki jih smatrajo za 

pomembne. 

Velike institucije in pogoji, ki jih nudijo njihovi oddelki, ne morejo nikoli nuditi bistvenih 

storitev, ki bi bile primerne in kvalitetne. Na velikih oddelkih, dnevna rutina zmanjša 

prizadeto osebo na objekt v praznem, skoraj industrijskem okolju. Dnevna rutina zaposlitve, 

prostega časa in osebnega ţivljenja je reducirana na nadomestne aktivnosti, ki niso smiselno 

integrirane v osebnost posameznika. Rutina je skozi leto večinoma zmanjšana na občutek 

monotone ujetosti. Razvoj individualnosti je nemočno skrčen na ţivljenje v čredah. Aplikacija 

načel normalizacije ima globoke implikacije, ne samo na prizadete osebe, ampak tudi na 

javnost, na tiste, ki delajo s prizadetimi osebami in na starše prizadetih oseb. 

Deinstitucionalizacija prav tako zahteva velike spremembe v samem delovanju organizacije. 

Zahteva spremembe pri zaposlenih, vodstvu in delovnih procesih. 

Odnosi in komunikacija so pri našem delu najpomembnejša sestavina delovnega procesa in 

lahko pomembno vplivajo na uvajanje sprememb v delu zavoda.  Razdelili bi jih na tri nivoje: 

- zaposleni – nadrejeni 

- sodelavec – sodelavec 

- zaposleni – stanovalci 

V neprofitnih organizacijah je delo posebno, torej morajo imeti tudi delavci posebne lastnosti. 

Denar v tem primeru ni primarno motivacijsko sredstvo, pomembne so izraţene ţelje po delu 

z ljudmi in altruistična nagnjenja. Od delavcev se pričakuje raznovrstnost in široko paleto 

sposobnosti. V večini primerov je cilj neprofitne organizacije osebna storitev, zato je zelo 

pomembno znanje dela z ljudmi. Kot v profitnem sektorju, se tudi v neprofitnem sektorju 

stalno dogajajo spremembe in razvoj. Tu lahko govorimo o individualizaciji storitev, oziroma 

storitev po meri uporabnika (Svetlik v Jelovac, 2002). 

Tu pride v ospredje pomen managementa človeških virov, ki lahko uspešno vpliva na potek 

sprememb v organizaciji, ki so vse bolj hitre in zahtevne. 

Za spremembe v okolju, s katerimi se srečujejo organizacijski sistemi danes, je značilno 

predvsem hitro zastaranje obstoječih tehnologij in skrajševanje časa za nastajanje novih. 
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Bukovec (2009) pravi, da je za hitro in proaktivno odzivanje na spremembe ključna skrb za 

razvoj, sproščanje in uporabo intelektualnega potenciala vseh sodelavcev, s čimer se pri 

managementu človeških virov postavlja v ospredje razvoj sposobnosti učenja, prilagajanja in 

spreminjanja. Na ta način se veča moţnost za izboljšanje uspešnosti in doseţkov zaposlenih, s 

tem pa zagotavlja dvig njihovega zadovoljstva in samopodobe. 

Obstaja veliko modelov preoblikovanja organizacij, temeljen pa je proces, v katerem mora 

organizacija oblikovati razlog in potrebo za spremembe. Se pravi, vodstvo organizacije je 

tisto, ki mora razčistiti in doreči razloge spremembe in pojasniti, zakaj so te potrebe nujno 

potrebne za uspešen razvoj organizacije. 

To prinaša velike premike v organizaciji dela, hkrati po od zaposlenih zahteva prilagajanje na 

nove razmere. 

»Da bi lahko začeli s spremembami, je potrebno najprej spoznati,da je sprememba potrebna, 

zaţelena in izvedljiva. Na ţalost pa so ljudje zabetonirani v neke prejšnje načine obnašanja in 

dela ali v zdajšnji način dela, ker se je tako pri nas vedno delalo« (Vila 2000, str. 114). 

Ljudje se ne ţelijo spremeniti, razen če obstaja razlog za spremembo. Tu pride do izraza 

strateška vizija, ki je eden najpomembnejših korakov v procesu sprememb, saj kaţe ljudem 

pot, kam gredo. To vizijo morajo imeti zaposleni za resničen zgled in ne samo za besede. Če 

vizija organizacije, tako Simonson (v Pryor et al. 2008), zaposlenim sporoča, da so najboljša 

delovna sila v panogi, vodstvo pa ne upošteva mnenja zaposlenih, pošlje sporočilo, da vizija 

ni vredna papirja na katerem je napisana.  

Ker prihodnost pripada človeku kot posamezniku, se Bukovec (2009) zaveda, da je za 

obvladovanje čedalje kompleksnejših in večplastnih problemov oziroma sprememb celotne 

civilizacije potreben vsak »um« vsakega posameznika, saj je znanje je last posameznika, 

njegova ustvarjalnost in inovativnost pa sta pogoj za njegov osebni in s tem tudi 

organizacijski kakor tudi civilizacijski razvoj. 

V tem okviru govorimo o kompetentnosti zaposlenih za opravljanje svojega dela, prilagajanju 

dnevnim situacijam, ţelji po izobraţevanju in pridobivanju znanja, deljenju izkušenj s 

sodelavci. Svetlik (Svetlik v Jelovac 2002) pojmuje kompetentnost ne le kot znanje, ampak 

tudi kot sposobnost uporabe znanja v nepredvidljivih situacijah, sposobnost inoviranja in tudi 
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sposobnost prenašanja znanja na druge, saj so kompetence so vezni člen med znanjem in 

delom, ki posamezniku omogočajo obvladovanje delovnih nalog. 

»Organizacijske spremembe so v 21. stoletju nujnost, ki se jim ne moremo izogniti. To samo 

daje večji pomen solidno končanim pripravam za spremembe, neznanski potrebi po 

prepričevanju ljudi ter globokemu razumevanju razlogov za odpore, da bi se jih čim laţje 

odstranilo in storilo vse, da do njih sploh ne pride« (Vila 2000, str. 177). 

4  SVZ DUTOVLJE 

Socialno-varstveni zavod Dutovlje (SVZ Dutovlje) je javni, posebni socialno varstveni zavod 

za odrasle osebe z dolgotrajnimi teţavami v duševnem zdravju in/ali osebe z motnjami v 

razvoju ter za osebe z več motnjami. Poslanstvo zavoda je v razvijanju humanega odnosa do 

ljudi z dolgotrajnimi motnjami v duševnem zdravju in razvoju in nudenju  kakovostnega 

bivanja in oskrbe v času, ko socialna mreţa ne more zagotavljati dovolj podpore in oskrbe 

doma, ali pa dom v takem smislu ne obstaja. V skladu z ţeljami in potrebami stanovalcem 

nudi osnovno oskrbo (bivanje, čiščenje, pranje in prehrana), socialno oskrbo, zdravstveno 

nego in posebne oblike varstva. Zavod deluje nepretrgoma celo leto, delovni proces je 

organiziran tako, da delo poteka kontinuirano, tudi ponoči. Neposredno strokovno delo v vseh 

domovih izvajajo delovni timi, ki jih vodijo dipl. medicinske sestre. V strokovnih timih 

domov poleg delavcev zdravstvene nege  sodelujejo še bolničarke, streţnice, delovni terapevti 

in inštruktorji, varuhi, psiholog in animatorji. 

SVZ Dutovlje deluje na matični lokaciji v Dutovljah in v dislociranih enotah v Seţani (DE 

Seţana) , Postojni (DE Postojna) in Dutovljah (DE Dutovlje). 

Matična stavba v Dutovljah deluje v prostorih kjer je bilo nekoč zdravilišče, pozneje osnovna 

šola, nato še dislocirana enota Doma upokojencev Seţana. Leta 1991 je zavod postal 

samostojen poseben socialno varstveni zavod. Iz sprva zaprtega zavoda se je postopno 

spreminjal v odprto socialno ustanovo. 

Socialno varstveni zavod Dutovlje je bil ustanovljen kot javni socialno varstveni zavod s 

sklepom Vlade Republike Slovenije. Ustanoviteljske pravice in obveznosti v njenem imenu 

izvršuje Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve. 
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Zavod kot osnovno dejavnost izvaja dejavnosti, ki so z zakonom določene kot javna sluţba, 

lahko pa opravlja tudi dodatno gospodarsko dejavnost, ki je namenjena višji kvaliteti ţivljenja 

in varstva odraslih duševno in telesno prizadetih oseb. 

Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja. 

Na dan 31.12.2015 je imelo pogodbe o zaposlitvi 133 delavcev, od tega 125 za nedoločen čas 

in 8 za določen čas. (Letno poročilo, v nadaljevanju LP, 2016) 

V letu 2015 je bilo v SVZ Dutovlje 171 stanovalcev z dolgotrajnimi teţavami v duševnem 

zdravju in/ali razvoju. Stanovalci prihajajo iz 45 občin. Iz obalno-kraške regije  je bilo 50 

stanovalcev, iz goriške regije 23 stanovalcev, iz notranjsko-kraške regije pa 16 stanovalcev. Iz 

osrednjeslovenske regije je bilo 54 stanovalcev, od tega kar 39 iz Ljubljane. Ostali stanovalci 

prihajajo iz ostalih regij v Sloveniji. (LP 2016) 

Organ upravljanja je svet zavoda (Slika 4.1), ki ima 13 članov, katerih mandat traja štiri leta. 

Direktor organizira ter vodi delo in poslovanje zavoda, ga predstavlja in zastopa in je 

odgovoren za zakonitost dela zavoda. Strokovni vodja načrtuje, vodi in organizira strokovno 

delo ter odgovarja za strokovno delo v zavodu. Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni 

organ zavoda, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda. 
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Slika 4.1: Organigram SVZ Dutovlje 

 

Vir: Statut SVZ Dutovlje (2004). 

 V matični enoti v Dutovljah delujejo tri strokovne sluţbe: (LP 2016) 

- ZDRAVSTVENO NEGOVALNA SLUŢBA: Zdravstvena nega in oskrba je namenjena 

uporabnikom s teţavami v duševnem zdravju in/ali motnjo v razvoju. Je specialno 

področje prakse zdravstvene nege, ki se ukvarja s posameznikom, z druţino in s širšo 

skupnostjo. Zdravstveno negovalna sluţba (ZNO) v zavodu izvaja celovito in strokovno 

zdravstveno nego in oskrbo skozi vse dni v letu. Sluţbo ZNO sestavlja ekipa strokovno 

usposobljenih diplomiranih medicinskih sester, medicinskih sester, negovalk – bolničark 

in streţnic. Je najbolj številna strokovna sluţba. Cilj ZNO je zagotavljati kakovostno, 

učinkovito in humano zdravstveno nego. Sluţbo vodi diplomirana medicinska sestra, 

vodja ZNO. 
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- PSIHOSOCIALNA SLUŢBA: Psihosocialna sluţba izvaja celovito in strokovno 

socialno delo ter nudi stanovalcem socialno podporo (upravni postopki, sodelovanje s 

CSD-ji, skrbniki, dokumentacija, računi, prostočasne aktivnosti, habilitacija, socialne 

veščine, razpolaganje z denarnimi sredstvi, dnevne potrebe,…). Psihosocialno sluţbo 

sestavljajo različni strokovni profili in delovna mesta: socialni delavki, individualni 

habilitatorki, psihologinja, animatorji in varuhi. 

- DELOVNA TERAPIJA: Najobseţnejši in najpomembnejši del sluţbe je vodenje DT-

obravnave stanovalca in vključevanje v različne dejavnosti v okviru sluţbe delovne 

terapije (individualno in skupinsko). Izbira, namen in način izvajanja aktivnosti ali 

okupacije pri posamezniku je odvisen od vrste zastavljenih ciljev. Le-ti so lahko 

rehabilitacijski, habilitacijski (učenje novih spretnosti), vzdrţevalni ali modifikacijski, ko 

je potrebno poiskati nov način izvajanja ali poiskati prilagoditve. 

V okviru SVZ Dutovlje delujejo še tri dislocirane enote. 

4.1 Deinstitucionalizacija v SVZ Dutovlje 

Deinstitucionalizacija se je v SVZ Dutovlje začela v letu 2003, ko je bil sprejet Akcijski načrt 

zavoda. Predstavljal je razvojni načrt zavoda do leta 2005 na podlagi uresničevanja 

Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005. Bil je temelj za odprtje prve bivalne 

enote izven zavoda. 

Naloga javnih socialno varstvenih zavodov je bila, da v šestih mesecih od objave 

Nacionalnega programa socialnega varstva pripravijo poseben Akcijski program 

uresničevanja temeljnih načel in splošnih smernic, v skladu s storitvami, ki jih izvaja. 

Akcijski načrt zavoda je sestavljen iz 12 projektov. 

Glavni poudarki načrta so (Akcijski načrt SVZ Dutovlje): 

- Deregulacija dosedanjih modelov pri zagotavljanju storitev in uvajanje novih vsebin 

- Načrtno prestrukturiranje dela obstoječih kapacitet v nove, uporabnikom prijaznejše 

oblike, zlasti v skupnostne in izveninstitucionalne programe, ki dopuščajo večjo 

avtonomnost posameznikom 

- Ugotavljanje potreb posameznega uporabnika in uveljavljanje individualnih načrtov 

reševanja socialne stiske in teţav 

- Opolnomočenje uporabnikov za to, da bodo enakovredno sodelovali s strokovnjaki 
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- Metode nudenja pomoči nadomestiti z metodami podpore uporabnika 

- Seznanjanje uporabnika z njegovimi pravicami in načini za njihovo uveljavljanje ter z 

moţnostmi in postopki v zvezi z ugovori in pritoţbami 

Odprtje bivalne enote je bilo rezultat projekta Razvijanje drugih oblik nastanitve in bivanja, 

cilji projekta pa so bili naslednji: 

- Dinstitucionalizacija zavoda 

- Oblikovanje ponudbe različnih moţnosti bivanja v skupnosti (dislocirana bivalna 

skupnost, stanovanjska skupina, neodvisno stanovanje, druga druţina,…) 

- Zagotoviti stanovalcem in kandidatom za sprejem izbiro med različnimi oblikami 

- Omogočiti večjo samostojnost in zasebnost oseb v neodvisnih oblikah bivanja 

- Vključiti stanovalce v normalno okolje 

- Doseči večji standard nastanitve 

- Uvajanje novih pristopov, oblik in metod dela v smislu asistence in podpore 

V prvo stanovanjsko skupino v Seţano so se konec oktobra 2003 preselili štirje uporabniki. 

Od takrat pa do danes je zavod odprl še šest novih stanovanjskih skupin. Tri v Seţani, dve v 

Postojni in najnovejšo v Dutovljah. V Seţani biva 24 uporabnikov, v Postojni 11 uporabnikov 

in v Dutovljah 13 uporabnikov. 

Delo v stanovanjskih skupinah je v osnovi usmerjeno v ohranjanje ţe obstoječih znanj, 

učenje, pomoč za samopomoč, usmerjanje in spodbude uporabnikom, da čim samostojnejše 

ţivijo. Znotraj tega so zajete različne vsebine: skrb zase, vključevanje v okolje, zaposlitev, 

prosti čas, zabava,… Pri delu opaţamo, da so procesi samopomoči zelo dolgotrajni, potrebno 

se je veseliti majhnih sprememb na boljše in tiste ohranjati. Veliko dela delavci opravijo za 

uporabnike, saj nekateri uporabniki preprosto ne zmorejo opravljati določenih del samostojno, 

ampak le del. (LP 2013) 

Namen stanovanjskih enot v SVZ Dutovlje je postopna normalizacija ţivljenja uporabnikov, 

seveda v okviru moţnosti, tako zavodskih kot zmoţnosti uporabnikov. 

Glede na to, da velika večina naših uporabnikov prihaja k nam iz drugih oblik 

institucionalnega varstva (drugi socialni zavodi, psihiatrične bolnice), je ţivljenje v 

stanovanjski skupini velika ţivljenjska sprememba. Tam se morajo ponovno navaditi na 

določeno ţivljenjsko rutino, ki od njih zahteva veliko večjo vključenost, kot so je bili navajeni 
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do tedaj. Vstajanje, osebna higiena, skrb za osebni izgled, priprava obrokov, pomivanje, 

vzdrţevanje čiste okolice, pranje perila, likanje, sodelovanje z drugimi pri tem, so le najbolj 

osnovne stvari, s katerimi se uporabniki srečajo ob prihodu v stanovanjsko skupino. 

Kot ostali občani tudi uporabniki obiskujejo svojega osebnega zdravnika v zdravstvenem 

domu, poleg tega še psihiatra. Večina jih poskrbi za samostojno dvigovanje ţepnin in 

denarnih pomoči v lokalnih bankah. Sami poskrbijo za nabavo nujnih potrebščin (cigareti, 

tobak, kava, priboljški).  

Uporabnike se spodbuja, da se v čim večji meri in po meri svojih interesov, vključujejo v 

dogajanja v lokalnem okolju, obiski kina, gledaliških predstav, glasbenih koncertov, 

predavanj, delavnic,… 

Posebna pozornost se namenja praznovanjem, tako tistih drţavnih (Novo leto, pustovanje, 

kres,..) kot osebnih (rojstni dan, obletnice,…). 

Zelo veliko dela se vlaga v opolnomočenje uporabnikov, v to, da verjamejo vase, da 

prevzemajo odgovornost za svoja dejanja, hkrati pa se ne bojijo uveljavljati svojih ţelja in 

pravic, tudi ob pomoči in spodbudi zaposlenih. 

Izjemno pomembno je vključevanje v okolico in vključevanje v razne oblike zaposlitve in 

aktivnosti, ki imajo pri uporabnikih zelo pozitiven vpliv na dvigovanje samozavesti, 

samopodobe, lastne vrednosti in opolnomočenja. 

V letih, od kar obstajajo in se razvijajo stanovanjske skupine, se je odvilo veliko projektov, ki 

so z leti postali stalnica ţivljenja in so jih uporabniki sprejeli za svoje. 

Naj naštejem le nekatere: 

- Čiščenje določenih občinskih zunanjih površin v Seţani, za kar uporabniki dobijo 

denarno nagrado, s katero samostojno razpolagajo 

- Aktivnosti na posestvu grad Prestranek (urejanje zeliščnega vrta, čiščenje okolice, 

pomoč pri preprostih kmetijskih opravilih, za kar uporabniki dobijo materialno 

nagrado 

- Prodaja izdelkov ročnega dela na stojnicah ob občinskih prireditvah 

- Kopanje na morju  

- Vsakoletno pustovanje 



Košuta, Dejan. 20017. SVZ Dutovlje, deinstitucionalizacija in javne politike. Diplomska naloga visokošolskega strokovnega 

študijskega programa prve stopnje. Fakulteta za uporabne druţbene študije v Novi Gorici 

  
 

19 
 

- Športne aktivnosti in udeleţba na raznih tekmovanjih in srečanjih (balinaje, košarka, 

pikado,..) 

- Pohodi v hribe 

- Druţenje z ostalimi nevladnimi društvi v lokalnem okolju (Vezi, Šent), ustvarjanje 

socialnih vezi 

Projektov se je v teh letih izvedlo zelo veliko, trudimo pa se, da ti izhajajo iz ţelja in potreb 

uporabnikov. 

Izkazalo se je tudi, da je ţivljenje v stanovanjski enoti okrepilo in izboljšalo tudi odnose med 

uporabniki in njihovimi svojci, saj ima velika večina uporabnikov večjo ţeljo po obiskih 

doma, hkrati pa so jih tudi sorodniki bolj pripravljeni sprejeti, saj se je ustvarilo veliko večje 

zaupanje med njimi. 

Ţivljenje v stanovanjski skupini ni samo velika sprememba za uporabnike ampak tudi za 

zaposlene. Kader je bil prerazporejen iz zavoda, kjer se delo posameznih sluţb opravlja v 

omejenih okvirih z bolj natančno določenimi delovnimi nalogami. Negovalno osebje izvaja 

nego, medicinsko osebje zdravstveno oskrbo, varuhi socialno oskrbo, kuhinja skrbi za 

prehrano,… V stanovanjski skupini pa je delo veliko bolj celostno, saj zahteva od zaposlenih 

vse te veščine, saj je ţivljenje v stanovanjski skupini veliko bolj podobno ţivljenju v 

običajnem druţinskem okolju kot v zavodu. Od zaposlenih zahteva večjo angaţiranost in 

vpetost v stanovanjsko enoto, saj mora zagotavljati vse storitve, ki so v zavodu razdeljene 

med različne sluţbe. 

Zavod se je zavezal, da bo skušal uresničevati cilje iz Resolucije nacionalnega programa 

socialnega varstva 2013 – 2020. 

5 JAVNE POLITIKE NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA 

V tem poglavju se bomo posvetili javnim politikam in njenemu razvoju v zadnjih letih, ki se 

ukvarjajo z duševnim zdravjem. Izpostavili bomo pomembnejše dokumente, ki so bili sprejeti 

na svetovnem, evropskem in nacionalnem nivoju. Dokumente bomo predstavili v časovnem 

zaporedju, saj tako laţje sledimo spremembam v razvoju javnih politik duševnega zdravja. 

Prav tako se bomo v dokumentih usmerili na tiste dele, ki so bolj ozko povezani s konkretnim 

delovanjem institucije, v našem primeru Socialno varstvenega zavoda Dutovlje in se hkrati 
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opredeljujejo do uveljavljanja pojma deinstitucionalizacije v  kreiranju  javnih politik ter 

njegove pomembnosti v njih. 

Kot uvod v poglavje bomo opredelili pomen javnih politik, kaj so in njihovo oblikovanje. 

5.1 Vloga javnih politik 

Politični sistem je zaokroţena celota (Ferfila in Kovač 2000), torej pomeni izraţanje in 

zdruţevanje interesov, oblikovanje politike proces, ki poteka v političnem sistemu in s 

katerim odgovarja na vplive in zahteve, ki do njega prihajajo iz domačega in tujega okolja. 

Pinterič (Pinterič in Šušteršič 2009) razume javne politike kot nabor sprejetih aktivnosti 

oziroma ukrepov, s katerimi pristojne institucije javnega sektorja sledijo ter poskušajo 

zagotavljati tiste druţbene aktivnosti, katere oziroma katerih posledice je mogoče razumeti 

kot javni interes. 

Preko javnih institucij javne politike rešujejo druţbene probleme. Dye (Dye v Pinterič 2009) 

definira javne politike kot odgovor na vprašanje, kaj dela oblast oziroma vlada, zakaj delajo 

točno to, kar delajo ter kakšne so posledice. 

»Vsak politični sistem mora imeti razvite mehanizme za izraţanje interesov in za njihovo 

zadovoljevanje. Najpreprostejša oblika izraţanja interesov je lahko npr. prošnja drţavljana 

naslovljena na določeno institucijo. Da pa bi bili posamezniki pri zadovoljevanju potreb 

uspešnejši, se povezujejo v interesne skupine in najuspešnejši so navadno tisti, ki se 

organizirajo na temelju poklica – sindikati, zdruţenja proizvajalcev, organizacije kmetijskih 

proizvajalcev, poslovna zdruţenja itd« (Ferfila 2000, str. 43). 

Za oblikovanje politik (Ferfila in Kovač 2000) so pristojne izvršilna veja, ne glede na to, ali je 

voljena ali imenovana, višje ravni vladne administracije in parlament, ob tem da parlamenti 

niso več, vsaj večinoma, glavni igralci v politiki. Le redko res nadzirajo zakonodajni proces, 

vladne finance, obnašanje ministrov, saj vlade praviloma padejo zaradi izida volitev, ne pa 

zaradi parlamentarnih razprav in odločitev. Politika se zares oblikuje v izvršilni veji v 

povezavi z vrhovi drţavne uprave. Če kritično pregledamo usposobljenost poslancev in celo 

nekaterih ministrov v Sloveniji, je še kako zaţeleno, da ima glavno besedo pri oblikovanju 

politike predvsem vladna administracija. 
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»Seveda oblikovanja javnih politik ni brez osebkov, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju 

javnih politik« (Fink in Lajh 2002, str. 16). Zanje največkrat uporabljamo besede akterji, 

igralci, deleţniki. 

Fink (Fink in Lajh 2002, str. 16) pravi, da so ključni igralci očitno drţavni, saj imajo monopol 

nad političnim odločanjem. V bolj socialno in ekonomsko razvitih ter demokratičnih drţavah 

opazimo bogatejši univerzum  javnopolitičnih igralcev. Poleg drţavnih igralcev (to so izvršna 

in zakonodajna oblast in uradniki, tu pa tam tudi sodna oblast) se namreč v procese 

oblikovanja in izvajanja javnih politik vključujejo še nedrţavni (oziroma nevladni, 

civilnodruţbeni) igralci: interesne skupine (npr. delodajalske, delojemalske, podjetja, 

humanitarne organizacije, cerkve itd.), neparlamentarne politične stranke, informacijski sektor 

(mnoţični mediji, uveljavljeni strokovnjaki, inštituti, univerze) in ne nazadnje, drţavljani (ki 

pišejo pisma in vloge ustreznim ustanovam, pišejo v mnoţične medije, demonstrirajo, 

podpisujejo peticije itd.). 

Ferfila (Ferfila in Kovač 2000) ugotavlja, da če interesne skupine samo izraţajo mnenja, ne da 

ob tem vplivajo na oblikovalce politik, potem niso uspešne pri najpomembnejši nalogi, ki jo 

imajo. Tako kot se politični sistemi medsebojno razlikujejo pri razdelitvi političnih virov (npr. 

davki), tudi interesne skupine uporabljajo različne načine dostopa do tistih, ki imajo politične 

vire oziroma usmerjajo njihovo delitev. Na eni strani so prilagojeni vplivanju na oblikovanje 

politik, na drugi strani pa se kaţejo njihove lastne vrednote in interesi. Najpomembnejše 

(zakonite) poti dostopa so mediji, stranke in zakonodaja. 

»V slovenskem jeziku se je zaznava posebnosti pomena 'javna politika' začela izostrovati šele 

v razmerah oblikovanja demokratičnega političnega sistema« (Fink in Lajh 2002, str. 12). 

Oblikovanje politik (policy making), tako Ferfila (Ferfila in Kovač 2000), je ključni del 

političnega procesa, v katerem zakonski predlogi postanejo zakoni, ki jih potrdi parlament. 

Vedeti moramo, da še tako odmevne zahteve javnosti ali posameznih interesnih skupin ne 

bodo imele večjega učinka, če ne bodo prevedene v zakone in vladno politiko, ki jo bodo 

potem uresničevale različne zakonodajne in izvršne institucije. 

Odločanje o javnih politikah je monopol političnih odločevalcev, ki odločajo tudi o uporabi 

instrumentov in mehanizmov za izvajanje javnih politik. Ti vključujejo pozitivne in negativne 

sankcije in tudi prisilo, s katero politični odločevalci vplivajo na obnašanje ljudi in organizacij 

v določeni teritorialno politični enoti . Dunn (v Fink in Lajh 2002) posamično javno politiko 
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(public policy) opredeljuje kot dolgo vrsto bolj ali manj povezanih izbir – skupaj z 

odločitvami ne delovati, ki jih sprejmejo vladna telesa in uradniki. 

Med najpogostejše razločevalne lastnosti med javnimi politikami se izpostavljajo imenske 

(nominalne) kategorije (Fink in Lajh 2002): 

- Področje, na katerega posegajo: energetsko, kmetijsko, gospodarsko, socialno itd., 

lahko se tudi prepletajo. 

- Ciljne skupine: to pomeni druţbene skupine, na katerih obnašanje ţeli drţava vplivati 

oziroma katerih druţbeni poloţaj in razreševanje druţbenih problemov ţeli drţava 

pomagati razreševati s svojim vpletanjem (npr. begunska, invalidska, druţinska 

problematika). 

- Institucionalni okvir: vsaka javna politika je oblikovana v določenih politično 

odločevalskih ustanovah in velja v okviru določene teritorialno politične enote.. Glede 

na to, kdo jo oblikuje in na katerem politično opredeljenem teritoriju veljajo, lahko 

npr. govorimo o občinski, regionalni, nacionalni, deţelni, zvezni, skupni evropski 

politiki. 

Procesi oblikovanja in izvajanja javnih politik so zajemajo administrativne,  organizacijske in 

politične dejavnosti, s katerimi se oblikujejo in izvajajo javne politike, sam proces 

oblikovanja in izvajanja javnih politik pa lahko razdelimo na pet zaporednih, časovno ločenih 

in vsebinsko različnih faz (Fink in Lajh 2002): 

- Identifikacija druţbenih oziroma javnopolitičnih problemov in oblikovanje političnega 

dnevnega reda (agenda-setting). 

- Oblikovanje javnopolitičnih alternativnih rešitev druţbenega problema (policy 

alternatives). 

- Uzakonitev (legalizacija) izbrane javnopolitične rešitve – navadno sprejem zakona. 

- Izvajanje (implementacija) javne politike. 

- Vrednotenje (evalvacija) učinkov javne politike. 

Pri tem je najpomembnejša prva faza, saj problem postane javnopolitičen problem šele, ko 

pride na dnevni red političnih odločevalcev. 

Pričakovanja ljudi, da se drţava angaţira pri reševanju javnih problemov, so velika. 

Sposobnost drţave, da je pri tem uspešna, pa je zelo odvisna od sposobnosti njenega 
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uradništva, da akumulira in aktivira znanje in informacije o javnih problemih in rešitvah. V 

primerjavi z nedrţavnimi javnopolitičnimi igralci so sredstva in pooblastila, ki jih ima na 

voljo drţava, obseţnejša, to pa prinaša tudi večje odgovornosti. Vse več javnih problemov 

oziroma njihovih rešitev (Kotar v Fink in Lajh 2002, str. 65), presega meje nacionalnega 

oblikovanja in izvajanja politik in v tem smislu se spreminja tudi vloga nacionalnih 

javnopolitičnih igralcev obenem s pomenom nadnacionalnih javnopolitičnih igralcev.  

5.2 Javne politike na treh nivojih 

Predstavili bomo glavne dokumente (Tabela 5.1), ki kaţejo stanje in smernice na področju 

duševnega zdravja in sicer na treh ravneh: 

Tabela 5.1: Trije nivoji javnih politik 

ORGANIZACIJA ZDRUŢENIH 

NARODOV 

EVROPSKA UNIJA SLOVENIJA 

 

- Resolucija OZN 46/119 Zaščita 

oseb s teţavami v duševnem 

zdravju in izboljšanje oskrbe 

- Evropska deklaracija duševnega 

zdravja 

- Zelena knjiga o duševnem 

zdravju 

- Evropski pakt za duševno zdravje 

- Evropski akcijski načrt za 

duševno zdravje 

- Evropski okvir za ukrepanje na 

področju duševnega zdravja 

 

- Nacionalni program duševnega 

zdravja 2011-2016 

- Resolucija o nacionalnem 

programu socialnega varstva 2013-

2020 

Vir: Organizacija zdruţenih narodov (1991); Evropska komisija (2005):  Svetovna 

zdravstvena organizacija za Evropo (2005); Evropska komisija (2008); Svetovna zdravstvena 

organizacija za Evropo (2013); Evropska komisija (2016); Ministrstvo za zdravje RS (2011); 

Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve RS (2013). 

5.3  Organizacija zdruţenih narodov 

5.3.1  RESOLUCIJA OZN 46/119 (Organizacija združenih narodov 1991) 

Resolucija obravnava zaščito oseb s teţavami v duševnem zdravju in izboljšanje njihove 

oskrbe. Sprejeta je bila leta 1991, pomembna pa je zato, ker je temelj za vse nadaljnje 

dokumente in politike sprejete tako na evropskem kot tudi nacionalnem nivoju. Vsebuje 25 

načel, od katerih bom izpostavil najpomembnejša. 
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Načelo 1: Temeljne svoboščine in pravice 

- Vse osebe s teţavami v duševnem zdravju imajo pravico do najboljše oskrbe, ki je na 

voljo. 

- Vse osebe s teţavami v duševnem zdravju bodo obravnavane na human način in 

spoštovanjem njihovega dostojanstva. 

- Vse osebe s teţavami v duševnem zdravju imajo pravico do zaščite pred 

ekonomskimi, spolnimi in drugimi oblikami izkoriščanja, fizično zlorabo in 

poniţujočo obravnavo. 

- Duševne teţave ne bodo razlog za diskriminacijo 

- Vse osebe s teţavami v duševnem zdravju imajo pravico do uveljavljanja civilne, 

politične, ekonomske, socialne in kulturne pravice. 

Načelo 3: Ţivljenje v skupnosti 

- Vse osebe s teţavami v duševnem zdravju imajo pravico ţiveti in delati v skupnosti, v 

okviru moţnosti. 

Načelo 7: Vloga skupnosti in kulture 

- Vsi uporabniki imajo pravico, v okviru moţnosti, do zdravljenja in oskrbe v skupnosti, 

v katerih ţivijo. 

Načelo 8: Standardi oskrbe 

- Vsi uporabniki imajo pravico do take zdravstvene in socialne oskrbe, kot je primerna 

za njihove potrebe in so upravičeni do oskrbe in zdravljenja v skladu z enakimi 

standardi, ki veljajo za druge obolele osebe. 

Načelo 13: Pravice in pogoji v institucijah duševnega zdravja 

- Okolje in pogoji bodo, kolikor je to mogoče, podobni tistim v normalnem ţivljenju 

osebe podobne starosti. 

Načelo 14: Viri institucij duševnega zdravja 

- Dostop do kvalificiranega medicinskega in drugega potrebnega profesionalnega osebja 

v zadostnem številu, primernega prostora za nudenje zasebnosti vsakemu uporabniku 

in programa primerne in aktivne terapije. 
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- Primerna profesionalna oskrba 

- Vse institucije duševnega zdravja bodo podvrţene kompetentnemu in rednemu 

inšpekcijskemu nadzoru. 

5.4  Evropska unija 

5.4.1  EVROPSKA DEKLARACIJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA (Svetovna zdravstvena 

organizacija za Evropo 2005) 

Evropska deklaracija duševnega zdravja je bila sprejeta leta 2005 na evropski ministrski 

konferenci Svetovne zdravstvene organizacije v Helsinkih. Postavila je okvir za nadaljnje 

celostne ukrepe ter ustvarila močno politično zavezo na področju duševnega zdravja. 

V deklaraciji ugotavljajo, da se mnogo vidikov politik in storitev duševnega zdravja 

spreminja po vsej Evropski regiji. Politike in storitve stremijo k doseganju socialne 

vključenosti in enakosti. Vključujejo celosten pogled na ravnovesje med potrebami in 

koristmi različnih aktivnosti duševnega zdravja, usmerjenega na populacijo kot celoto, 

ranljive skupine in ljudi s teţavami v duševnem zdravju. Storitve se nudijo v širokem razponu 

okolja skupnostne oskrbe in ne več zgolj v izoliranih in velikih institucijah. Prepričani so, da 

je to pravilna in nujna usmeritev. Pozdravljajo dejstvo, da sedaj politika in praksa pokrivata 

promocijo duševne blaginje, boj proti stigmi, diskriminaciji in za socialno vključenost, 

preventivo v duševnem zdravju, oskrbo ljudi s teţavami v duševnem zdravju, zagotavljanje 

celostnih, uspešnih storitev in intervencij in nudenje vključenosti in izbire uporabnikom ter 

skrbnikom in okrevanje ter vključenost v druţbo tistih, ki so izkusili hude teţave v duševnem 

zdravju. 

Izpostavil bom bistvene dele vsebine deklaracije, sprejete prioritete, aktivnosti in 

odgovornosti. 

Prioritete: 

- Širjenje zavesti o pomembnosti duševnega zdravja 

- Boriti se skupaj proti stigmi, diskriminaciji in neenakosti, opolnomočiti in podpreti 

ljudi s teţavami v duševnem zdravju in njihove druţine, da se lahko aktivno 

vključujejo v ta proces 
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- Ustvariti in uveljaviti celostne, integrirane in učinkovite sisteme duševnega zdravja, ki 

naj pokrivajo promocijo, preventivo, zdravljenje in rehabilitacijo, oskrbo in okrevanje 

- Izpostaviti potrebo po kompetentni delovni sili, uspešni na vseh teh področjih 

- Sprejeti izkušnje in znanje uporabnikov in skrbnikov kot pomemben temelj za 

načrtovanje in razvoj storitev duševnega zdravja 

Aktivnosti: 

- Boj proti stigmi in diskriminaciji, zagotavljanje varovanje človekovih pravic in 

dostojanstva in vpeljava potrebne zakonodaje z namenom opolnomočenja ljudi, ki 

tvegajo ali trpijo teţave in invalidnost v duševnem zdravju, da se polno in 

enakopravno vključujejo v druţbo 

- Nudenje ljudem s hudimi teţavami v duševnem zdravju uspešno in celostno oskrbo in 

zdravljenje v okoljih in na način, ki spoštuje njihove ţelje in jih ščiti pred 

zanemarjanjem in zlorabo 

- Vzpostavljanje partnerstev, koordinacij in vodenja v okviru regij, drţav, sektorjev in 

agencij, ki imajo vpliv na duševno zdravje in socialno vključenost oseb in druţin, 

skupin in skupnosti 

- Pripraviti naborne, izobraţevalne in trening programe za ustvarjanje zadostne in 

kompetentne multidisciplinarne delovne sile 

- Zagotoviti pravične in ustrezne vire financiranja za doseganje ciljev 

Odgovornosti: 

- Vzpostaviti politiko duševnega zdravja in zakonodajo, ki postavljata standarde 

aktivnosti duševnega zdravja in utrjujeta človekove pravice 

- Koordinirati odgovornosti v okviru vlade za oblikovanje, širjenje in uveljavljanje 

politik in zakonodaje, relevantne za duševno zdravje 

- Oceniti vpliv vladnih aktivnosti na javno duševno zdravje 

- Izkoreniniti stigmo in diskriminacijo, krepiti vključenost z večanjem javne zavesti in 

opolnomočenje ranljivih ljudi 

- Ponuditi ljudem s teţavami v duševnem zdravju izbiro in vključenost v lastno oskrbo 

ter usmeriti pozornost na njihove potrebe in kulturo 

- Razviti storitve skupnostne oskrbe, ki nadomeščajo oskrbo v velikih institucijah 

- Vpeljati mehanizme, ki bodo izkoreninili nehumano in poniţujočo oskrbo 
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- Pospeševati sodelovanje med agencijami, odgovornimi za oskrbo in podporo na 

področjih zdravja, koristi, nastanitve, izobraţevanja in zaposlovanja 

- Vključiti duševno zdravje v učne načrte zdravstvenih profesionalcev in izdelati 

kontinuirane profesionalne in izobraţevalne programe za zaposlene na področju 

duševnega zdravja 

- Spodbuditi razvoj specialnih znanj v okviru zaposlenih na področju duševnega 

zdravja, ki se bodo ukvarjala s potrebami specifičnih skupin kot so otroci, mladostniki, 

starejši in tisti z dolgotrajnimi in hudimi teţavami v duševnem zdravju 

- Sproţiti raziskave, kje in kdaj sta znanje in tehnologija nezadostni in širiti ugotovitve 

5.4.2 ZELENA KNJIGA DUŠEVNEGA ZDRAVJA (Evropska komisija 2005) 

Zelena knjiga na področju duševnega zdravja v Evropski Uniji je direkten odgovor na pred 

tem sprejeto Evropsko deklaracijo duševnega zdravja in postavlja strategijo na področju 

duševnega zdravja v EU. Evropska komisija jo je predstavila leta 2005. 

Glavni poudarek Zelene knjige je, da je duševno zdravje osnovnega pomena za drţavljane, 

druţbo in politike. Za drţavljane je duševno zdravje sredstvo, ki jim  omogoča, da uresničijo 

svoje intelektualne in čustvene zmoţnosti ter najdejo in izpolnijo svoje vloge v druţbi, šoli in 

na delovnem mestu. V druţbah dobro duševno zdravje prispeva k blaginji, solidarnosti in 

socialni pravičnosti. Nasprotno pa duševne bolezni povzročajo mnoge stroške, izgube in 

breme za drţavljane in druţbene sisteme. 

Obenem Zelena knjiga daje politične pobude na področju duševnega zdravja. Prva prednostna 

naloga je zagotovitev učinkovite in visokokakovostne oskrbe in sluţb za zdravljenje na 

področju duševnega zdravja, ki bodo dosegljivi za ljudi z duševnimi boleznimi. Pristojnosti za 

ukrepe na ravni Evropske Unije na področju javnega zdravja so določene v členu 152 

Pogodbe EU. Ta pravi, da se pri opredeljevanju in izvajanju vseh politik in dejavnosti 

Skupnosti…zagotavlja visoka raven varovanja zdravja ljudi. Člen 13 Pogodbe ES določa 

pravno podlago za ukrep na ravni Skupnosti za boj proti diskriminaciji, ki med drugim temelji 

na invalidnosti. Deinstitucionalizacija psihiatričnih sluţb in vzpostavitev sluţb na področju 

primarne oskrbe, v občinskih centrih in splošnih bolnišnicah lahko ob upoštevanju potreb 

pacienta in njegovih svojcev spodbujata vključenost v druţbo. Namestitev v velikih 

bolnišnicah in ustanovah za duševno bolne lahko hitro poslabša stigmo. Z reformami 

psihiatričnih sluţb se mnoge drţave odmikajo od zagotavljanja storitev duševno bolnim v 
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velikih psihiatričnih ustanovah (v nekaterih novih drţavah članicah takšne ustanove še vedno 

zavzemajo velik del infrastrukture za psihiatrično oskrbo) k sluţbam na občinski ravni. To se 

dopolnjuje z usposabljanjem pacientov in njihovih svojcev ter zdravstvenega osebja v zvezi s 

strategijami za aktivno udeleţbo in prevzemanjem odgovornosti. 

Zelena knjiga predlaga tudi ustanovitev platforme EU o duševnem zdravju. Ta naj bi 

spodbujala čezsektorsko sodelovanje in soglasje o duševnem zdravju z vključevanjem vrste 

deleţnikov, kot so oblikovalci politik, strokovnjaki in zainteresirane strani iz zdravstvenega in 

nezdravstvenih sektorjev in predstavnike civilne druţbe. V platformi naj bi analizirali ključne 

vidike duševnega zdravja, določili prakse na podlagi rezultatov, razvili priporočila za ukrepe, 

tudi na ravni Unije ter določili najboljše prakse za spodbujanje socialne vključenosti ljudi z 

duševnimi boleznimi in prizadetostjo in za zaščito njihovih temeljnih pravic in dostojanstva, 

vse to pa se lahko vključi v dialog z drţavami članicami. 

5.4.3  EVROPSKI PAKT ZA DUŠEVNO ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE (Evropska 

komisija 2008) 

Evropski pakt za duševno zdravje in dobro počutje je bil sprejet leta 2008 in je nadaljevanje 

poti, ki jo je postavila Zelena knjiga. To je bila prva konferenca, ki je zdruţila ministre, 

strokovnjake, bolnike, zdravstvene delavce, raziskovalce in pomembne osebnosti ter druge 

zainteresirane strani, da bi se dogovorili o skupnih ukrepih za izboljšanje duševnega zdravja v 

Evropi. 

Na konferenci, ki je potekala med slovenskim predsedovanjem Evropski Uniji, so sprejeli 

naslednje zaveze: 

- Potrebno je razviti ukrepe za duševno zdravje in dobro počutje na ravni EU s pomočjo 

pristojnih oblikovalcev politike in interesnih skupin, vključno s tistimi z 

zdravstvenega, izobraţevalnega, socialnega in pravosodnega sektorja, socialnimi 

partnerji ter organizacijami civilne druţbe.  

-  Ljudje, ki so se soočali s teţavami v duševnem zdravju, imajo dragocene izkušnje in 

morajo odigrati aktivno vlogo pri načrtovanju in izvajanju ukrepov.  

- Potrebno je spodbujati duševno zdravje in dobro počutje drţavljanov in skupin, 

vključno z vsemi starostnimi skupinami, obema spoloma, osebami z različnim 

etničnim izvorom in socialnoekonomskimi skupinami na osnovi ciljnih intervencij, ki 

upoštevajo in spoštujejo raznolikost evropskega prebivalstva.  
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- Potrebno je izboljšati znanje o duševnem zdravju: z zbiranjem podatkov o stanju 

duševnega zdravja pri prebivalstvu in naročanjem raziskav o epidemiologiji, vzrokih, 

determinantah in posledicah duševnega zdravja in slabega duševnega zdravja, 

moţnostih ukrepanja in najboljših praksah znotraj in izven zdravstvenih in socialnih 

sektorjev. 

Pozvali so k ukrepanju na petih prednostnih področjih, od katerih bom omenil boj proti stigmi 

in socialni izključenosti, saj sta stigma in socialna izključenost dejavnika tveganja in posledici 

duševnih motenj, ki lahko predstavljata visoke ovire pri iskanju pomoči in okrevanju. 

Oblikovalce politik in interesne skupine pozivajo k izvajanju ukrepov za bojevanje proti 

stigmi in socialni izključenosti, vključno z naslednjimi :  

- Podpiranje kampanj in dejavnosti proti stigmatizaciji, na primer prek medijev, šol in 

na delovnem mestu za spodbujanje integracije ljudi z duševnimi motnjami;  

- Razvoj sluţb za duševno zdravje, ki so dobro vključene v druţbo, postavljajo 

posameznika v središče in delujejo tako, da je preprečena stigmatizacija in izključitev;  

- Spodbuditi aktivno vključevanje ljudi s teţavami v duševnem zdravju v druţbo, 

vključno z izboljšanjem njihovega dostopa do ustreznih priloţnosti za zaposlitev, 

usposabljanje in izobraţevanje;  

- Vključitev ljudi s teţavami v duševnem zdravju in njihovih druţin ter negovalcev v 

ustrezne politike in postopke odločanja. 

Prav tako pozivajo: 

- Drţave članice skupaj z ostalimi vpletenimi akterji s sektorjev in iz civilne druţbe EU 

ter mednarodne organizacije, da se pridruţijo Evropskemu paktu za duševno zdravje 

in dobro počutje in prispevajo k njegovemu izvajanju;  

- Evropsko komisijo in drţave članice, skupaj s pomembnimi mednarodnimi 

organizacijami in interesnimi skupinami, da ustanovijo mehanizem za izmenjavo 

informacij, da skupaj določijo dobre prakse in dejavnike uspeha pri ukrepih politike in 

interesnih skupin za naslavljanje prednostnih tem pakta in da razvijejo ustrezna 

priporočila in akcijske načrte, da sporočijo rezultate tega dela preko vrste konferenc o 

prednostnih temah pakta za naslednja leta ;  

-  Evropsko komisijo, da v letu 2009 izda predlog za priporočilo Sveta o duševnem 

zdravju in dobrem počutju;  
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- Predsedstvo, da obvesti Evropski parlament in Svet ministrov ter Evropski 

ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij o postopkih in rezultatih te konference. 

5.4.4  EVROPSKI AKCIJSKI NAČRT ZA DUŠEVNO ZDRAVJE 2013-2020 (Svetovna 

zdravstvena organizacija za Evropo 2013) 

Evropski akcijski načrt je bil sprejet leta 2013 kot nadaljevanje izhodišč pakta za duševno 

zdravje. V njem izpostavljajo, da so duševne teţave ene največjih izzivov v WHO Evropski 

regiji, glede na pogostost, teţo bolezni in invalidnosti, vplivajoč na več kot tretjino populacije 

letno. V vseh drţavah so duševne motnje precej pogostejše med tistimi, ki so najbolj 

prikrajšani. Blaginja populacije je postala središčna točka za vlade. Teţave v duševnem 

razvoju, vključujoč depresijo, tesnobo in shizofrenijo, so glavni vzrok invalidnosti in 

zgodnjega upokojevanja v mnogo drţavah in s tem velika obremenitev gospodarstva, ki 

zahtevajo politično akcijo. 

Prav tako ugotavljajo, da se je zavezanost deinstitucionalizaciji in razvoju skupnostne oskrbe 

v duševnem zdravju nadaljevala, čeprav napredek v regiji ni bil enakomeren. Splošen konsenz 

je, da morata oskrba in zdravljenje potekati v lokalnem okolju, kajti velike psihiatrične 

ustanove pogosto vodijo k zanemarjanju in institucionalizaciji. Poudarek na razširjanju vloge 

osnovne oskrbe, delujoče v povezavi z multidisciplinarnim zdravstvenim osebjem v okviru 

zmogljivosti lokalne skupnosti, je postal središče. 

Akcijski načrt, ki temelji na potrebah in ţeljah prebivalstva ter osnovnih človekovih pravicah, 

navdihujejo tri prepletajoče se vrednote in spremljajoče vizije: 

- Poštenost: vsem je omogočeno doseganje najvišjega moţnega duševnega blagostanja 

in nudenje proporcionalno glede na njihove potrebe. Vsaka oblika diskriminacije, 

predsodkov ali zanemarjanja, ki zavira doseganje vseh pravic in nepristransko 

obravnavo ljudi s teţavami v duševnem zdravju, je zavrţena. 

- Opolnomočenje: ljudje s teţavami v duševnem zdravju imajo pravico, da so 

avtonomni, da imajo priloţnost prevzeti odgovornost in da sodelujejo pri vseh 

odločitvah, ki zadevajo njihovo ţivljenje, duševno zdravje in blagostanje. 

- Varnost in učinkovitost: ljudje lahko zaupajo, da so vse intervencije in aktivnosti varne 

in učinkovite, da so vidne njihove koristi duševnemu zdravju populacije ali 

blagostanju ljudi s teţavami v duševnem zdravju. 
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Da bi lahko vse to dosegli, Evropski akcijski načrt predlaga trojni pristop: 

- Izboljšanje duševnega blagostanja populacije in zmanjševanje obremenitev duševnih 

teţav, s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah, izpostavljenosti determinantam in 

tveganih vedenjih. 

- Spoštovanje pravic ljudi s teţavami v duševnem zdravju, nudenju priloţnosti za 

doseganje najvišje kvalitete ţivljenja, premagujoč stigmo in diskriminacijo. 

- Ustvarjanje dostopnih, varnih in učinkovitih storitev, ki izpolnjujejo posameznikove 

duševne, fiziološke in socialne potrebe ter pričakovanja ljudi s teţavami v duševnem 

zdravju in njihovih druţin. 

Veliko drţav stremi k vzpostavitvi storitev duševnega zdravja, ki so lokalne in v okviru 

skupnosti, organizirane na podlagi potreb populacije na določenem območju. Takšne 

storitve morajo zagotavljati in integrirati: 

- Informacije in sredstva za samopomoč ali podporo druţinskim članom. 

- Skupnostne storitve duševnega zdravja za preventivo, obravnavo in psihosocialno 

rehabilitacijo ljudi z velikimi in/ali kompleksnimi teţavami v duševnem zdravju. 

- Podpora na domu za ljudi z dolgoročnimi teţavami v duševnem zdravju in storitve na 

regionalnem in nacionalnem nivoju za posebne primere vključujoč forenzične storitve. 

Mnogo pacientov ima večslojne teţave in storitve morajo nuditi strokovne intervencije in 

vzpostavljati partnerstva. 

Kvalitetno zagotavljanje storitev duševnega zdravja zahteva dovolj kompetentnega osebja. 

Spremembe v strukturi storitev in načinu dela zahteva spremembe v številu zaposlenih in 

mešane veščine v vseh delih storitev duševnega zdravja. 

Kot glavne rezultate načrt opredeljuje naslednje: 

- Skupnostne storitve duševnega zdravja so dostopne vsem skupinam populacije 

- Velike institucije, povezane z zapostavljanjem in zlorabo, se zaprejo. 

- Storitve duševnega zdravja se izvajajo v dostojnem okolju. 

- Storitve duševnega zdravja nudijo primerno oskrbo za različne starostne skupine. 

- Multidisciplinarna delovna sila je zagotovljena v zadostnem številu. 

- Vse obravnave, medicinske, socialne ali psihološke, so terapevtske in spoštujejo 

dostojanstvo in ţelje uporabnikov in kjer je to potrebno, njihovih druţin. 
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- Uspešne obravnave so dosegljive po kriterijih učinkovitosti in pravičnosti. 

- Zaposleni so primerno kvalificirani in kompetentni, sposobni vzdrţevati visoko 

moralo. 

- Mednarodno sodelovanje je vzpostavljeno med vladami in strokovnimi deleţniki, ki 

določajo treninge, kompetence in standarde oskrbe. 

Predlagane so naslednje aktivnosti: 

- Razvoj nacionalne strategije duševnega zdravja, ki določa prioritete in odgovornosti 

nacionalnih in lokalnih specialističnih in splošnih agencij. 

- Vzpostavljanje skupnostnih storitev duševnega zdravja v dostopnem okolju, blizu 

najbolj ranljivih skupin in dostopnost bistvenih podpornih storitev. 

- Odpiranje domov v skupnosti in zagotavljanje dostojnih storitev in na posameznika 

usmerjenih dogovorov in oskrbe. 

- Omogočiti uporabnikom storitev sodelovanje pri odločanju o prioritetah, razvoju in 

uveljavljanju inovativnih in uspešnih terapij, na sistemskem in individualnem nivoju. 

- Zagotoviti, da so vsa storitvena delovna mesta popolnjena s kompetentnimi 

profesionalci in ponuditi vseţivljenske moţnosti izobraţevanja, ki omogoča 

usposabljanje zaposlenih. 

- Ponuditi zaposlenim moţnost osebne rasti in stimulativno delovno okolje, ki krepi 

moralo. 

Odnos med sektorjem oskrbe duševnega zdravja in pacienti je ključ do učinkovitega 

zagotavljanja storitev. Samo pod pogojem spoštovanja dostojanstva, zaupnosti in varnosti, 

bodo imeli ljudje s teţavami v duševnem zdravju in njihove druţine moč pristopiti k storitvam 

duševnega zdravja in jih tudi nadalje uporabljati. 

Ker oskrba, usmerjena na posameznika, temelji na spoštovanju in zaupanju vzpostavljenem 

med temi, ki oskrbo nudijo in tistimi, ki oskrbo prejemajo, sta morala in predanost zaposlenih 

tisti, ki določata kakovost oskrbe. Osebje pogosto dela preko delavnika v zahtevnih pogojih in 

doţivlja pritiske, zmedo vlog, stigmo in diskriminacijo. Samo zaposleni, ki se čutijo 

opolnomočeni in spoštovani, lahko nudijo opolnomočeno in spoštljivo oskrbo. To se mora 

odsevati v podpori in spoštljivem vodenju in menedţerskih prijemih in delovnih pogojih. 

Veliko drţav ima sedaj politike duševnega zdravja in zakonodajo na tem področju in veliko 

jih napreduje pri uveljavljanju storitev skupnostne oskrbe. Je pa kapaciteta in kvaliteta storitev 
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in delovne sile zelo različna v evropski regiji, naj si gre za število postelj, pokritost storitev v 

skupnosti, številu psihiatrov, zdravstvenega osebja ali investicij. 

Določene evropske drţave vodijo v viziji in stopnji aktivnosti, druge zagotavljajo obseţno 

mreţo storitev v skupnosti. Spet druge drţave pa se še vedno močno zanašajo na uporabo 

velikih psihiatričnih ustanov za zagotavljanje storitev in se mučijo z uveljavljanjem strategij. 

5.4.5  EVROPSKI OKVIR ZA UKREPANJE NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA 

IN DOBREGA POČUTJA (Evropska komisija 2016) 

Evropski regijski urad Svetovne zdravstvene organizacije je leta 2016 sprejel Evropski okvir 

za ukrepanje na področju duševnega zdravja in dobrega počutja kot zadnjega v okviru 

strategij o duševnem zdravju. 

Ugotavljajo, da je potreba po vključitvi duševnega zdravja med prioritete, močnejša kot 

kdajkoli prej, saj skupni finančni stroški zaradi teţav v duševnem zdravju, skupaj z direktnimi 

medicinskimi kot indirektnimi stroški oskrbe in izgubljene produktivnosti, stanejo EU več kot 

450 milijard eur letno. Glavne teţave so še vedno močna stigma, ki oklepa duševno zdravje, 

nepripravljenost ljudi s teţavami v duševnem zdravju, da poiščejo pomoč, pomanjkljiva 

obravnava, dejstvo, da večina obravnav poteka v zastarelih in stigmatiziranih institucijah, 

pomanjkanje izobraţevanj za zdravstveno osebje na področju duševnega zdravja, skupaj s 

splošnim pomanjkanje zavesti in znanja v druţbi o duševnem zdravju. 

Kot prioritete med drugim izpostavljajo vključevanje deleţnikov s področja relevantnih 

politik in druţbenih sektorjev v aktivnosti politik ter opolnomočenje uporabnikov storitev kot 

partnerjev v vse korake politik duševnega zdravja in njihove implementacije. 

Dokument ţeli zagotoviti prehod v celostno obravnavo in oskrbo v skupnosti, ki bo dostopna 

vsem. Poudarek je na dostopnosti oskrbe ljudi z duševnimi motnjami, koordinacija 

zdravstvene in socialne oskrbe ljudi s hudimi teţavami v duševnem zdravju kot tudi 

integrirano oskrbo za duševne in fiziološke motnje. 

Načela, ki jih predlaga so naslednja: 

- Vpeljava skupnega vladnega, več sektorskega pristopa. 

- Promocija človekovih pravic, preprečevanje stigme, diskriminacije in socialne 

izključenosti. 
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- Razvoj kvalitetne, usmerjene na okrevanje, socialno vključene skupnostne obravnave. 

- Opolnomočenje in vključenost uporabnikov, druţin in njihovih organizacij. 

- Zagotovitev, da politike in akcije temeljijo na dokazih raziskav in primerih dobre 

prakse. 

Dokument predlaga tudi naslednje aktivnosti: 

- Razvoj in nadgradnja politik in zakonodaje na področju duševnega zdravja. 

- Uvesti sodelovanje na lokalnem, regionalnem, drţavnem in evropskem nivoju. 

- Promocija zavesti o duševnem zdravju, (samo)opolnomočenju in veščinah zaposlenih. 

- Izboljšati pismenost o javnem duševnem zdravju v ključnih sektorjih, kot so 

zdravstvo, izobraţevanje, pravosodje, delovna mesta in socialne zadeve. 

- Uporaba mehanizmov za oceno, primerjavo in nadgradnjo obravnave in oskrbe. 

- Krepitev raziskav na področju duševnega zdravja. 

- Uporaba evropskih politik za podporo drţav članic in izboljšanje implementacije, 

nadzora in evalvacije politik na področju duševnega zdravja. 

- Promocija sodelovanja z relevantnimi deleţniki in drugimi mednarodnimi 

organizacijami v Evropi. 

- Opolnomočenje uporabnikov kot partnerjev v vseh korakih politik duševnega zdravja 

in njihovi implementaciji. 

Nujno je razviti strukturirano sodelovanje med zdravstvenimi, socialnimi in zaposlitvenimi 

storitvami z namenom nudenja nastanitev v skupnosti, poklicnih programov in drugih 

intervencij psihosocialne rehabilitacije, ki zagotavljajo minimalne standarde kvalitete teh 

storitev in ustrezno koordinacijo z namenom zagotavljanja kontinuirane oskrbe. 

5.4.6  EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR (2015) 

Kot dodatek v poglavju bom izpostavil še Evropski ekonomsko-socialni odbor, posvetovalno 

telo Evropske unije, ustanovljeno leta 1957, ki s strokovnimi nasveti pomaga večjim 

institucijam EU (Evropski komisiji, Svetu in Evropskemu parlamentu). V ta namen pripravlja 

mnenja o predlagani zakonodaji EU, pa tudi mnenja na lastno pobudo o vprašanjih, za katere 

meni, da bi jih bilo treba obravnavati. Ena glavnih nalog EESO je vloga mostu med 

institucijami EU in organizirano civilno druţbo. S strukturiranim dialogom z organizacijami 
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civilne druţbe v drţavah članicah EU in drugih drţavah po svetu pomaga krepiti njihovo 

vlogo in spodbuja participativno demokracijo v EU. 

V svojem Mnenju o dolgotrajni socialni pomoči in deinstitucionalizaciji, ki ga je sprejel v letu 

2015, je oblikoval naslednje sklepe in priporočila: 

- poziva k večji ozaveščenosti o poloţaju ljudi, ki prebivajo v zavodih, z zbiranjem 

skladnih in razčlenjenih podatkov, ter k vzpostavitvi kazalnikov človekovih pravic; 

- ugotavlja, da so se zaradi varčevalnih ukrepov zmanjšali proračuni lokalnih in 

regionalnih oblasti, kar neposredno vpliva na razpoloţljivost socialnih storitev. Zaradi 

tega so se nekatere drţave članice začele nagibati k institucionalizaciji; 

- poudarja, da je deinstitucionalizacija proces, ki zahteva dolgoročno politično strategijo 

in dodelitev ustreznih finančnih sredstev za razvoj alternativnih podpornih sluţb v 

skupnosti; 

- kot bistven korak v procesu deinstitucionalizacije priporoča razvijanje 

visokokakovostnih storitev v skupnosti. Nevarno je zapirati zavode, ne da bi ljudem 

ponudili alternativne storitve; 

- priporoča, da se strokovnjaki po vsej Evropi usposabljajo na področju storitev v 

skupnosti ter da so seznanjeni s procesom deinstitucionalizacije; 

- priporoča oblikovanje partnerstev med vsemi akterji, ki sodelujejo v procesu 

deinstitucionalizacije; 

- poziva drţave članice, naj vzpostavijo neodvisne in učinkovite inšpekcijske sluţbe in 

sluţbe za spremljanje skladnosti z regulativnimi standardi in standardi kakovosti za 

storitve oskrbe;  

- priporoča, da se v šolah in v druţbi z vključujočim izobraţevanjem in medijskimi 

kampanjami ukrepa proti negativnim stereotipom in poveča ozaveščenost. 

Ugotavlja, da v zavodih po vsej Evropi prebiva več kot milijon invalidnih otrok in odraslih. 

Poziva k temu, da je treba proces deinstitucionalizacije izvesti na način, ki spoštuje pravice 

skupin uporabnikov, zmanjšuje tveganje škodljivih posledic in zagotavlja pozitivne izide za 

vse vpletene posameznike. V novih sistemih oskrbe in podpore je treba spoštovati pravice, 

dostojanstvo, potrebe in ţelje vseh posameznikov in njihovih druţin. Institucionalni sistem bi 

bilo zato treba prilagoditi, da bi dopolnjeval storitve socialnega in zdravstvenega varstva v 

skupnosti, kadar te niso na voljo, in v prehodnem obdobju. 
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Deinstitucionalizacija pomeni oblikovanje ustreznih storitev, obenem pa tudi ustvarjanje 

ustreznega okolja v skupnosti. Splošno javnost je treba na ta prehod pripraviti, jo ozavestiti ter 

se boriti proti stigmatizaciji. V nasprotnem primeru rezultat procesa ne bo 

deinstitucionalizacija, temveč ponovna institucionalizacija prek odtujevanja oseb s 

psihosocialnimi motnjami, ki sicer ţivijo v druţbi, a so od nje še vedno ločene zaradi 

negativnega odnosa. Pri tem imajo ključno vlogo mediji. 

EESO zato poziva drţave članice, naj tem osebam zagotovijo največjo moţno zaščito v 

okviru postopnega in nadzorovanega procesa deinstitucionalizacije, da bodo njihove pravice 

ves čas upoštevane in bodo v svoji skupnosti deleţne najboljše moţne oskrbe, vključno s 

podporo pri odločanju. Odbor se zaveda, kakšen učinek ima lahko prehod z zavodov na 

oskrbo v skupnosti na delavce v zavodih. Vsi organi in akterji, ki sodelujejo v tem procesu, si 

morajo skupaj prizadevati, da bo imel proces deinstitucionalizacije za skrbnike koristne in 

postopne učinke. Vedno je treba skrbeti za dostojne delovne pogoje. Alternativa 

institucionalizaciji niso storitve na domu, temveč storitve v skupnosti, zato je treba zajamčiti 

vlaganje v storitveno infrastrukturo. 

Izkazuje se potreba po usposabljanju strokovnjakov na področju deinstitucionalizacije po vsej 

Evropi. Novo generacijo psihiatrov bo na primer treba ustrezno usposobiti, da bi zagotovili, 

da bo svoje delo opravljala skladno s Konvencijo Zdruţenih narodov o pravicah invalidov. 

Zaskrbljujoče je, da se posamezniki v določenih primerih pošljejo v institucije brez 

kakršnegakoli posvetovanja ali ne da bi bili upoštevani jasni postopki. Priznava pomen uradne 

ocene posameznikovih potreb glede dolgotrajne oskrbe. Ta proces mora spoštovati 

dostojanstvo posameznika in omogočiti razvoj storitev po njegovi meri. 

Vpliv finančne krize na socialne storitve je velik, zato je zagotavljanje dolgotrajne oskrbe 

skupinam uporabnikov, ki jo potrebujejo, eden največjih socialnih in ekonomskih izzivov, s 

katerimi se sooča Evropska unija, zlasti v času gospodarske krize, v kakršni smo se znašli 

zdaj. Socialne naloţbe za rast in kohezijo bi bilo potrebno nameniti tudi krepitvi socialnih 

storitev. S tem bi lahko podprli tudi ustvarjanje delovnih mest v sektorju storitev in razvoj 

novih storitev v skupnosti. 

EESO pozdravlja nove predpise za izvajanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov v 

obdobju 2014–2020, ki spodbujajo prehod financiranja z institucionalne oskrbe na oskrbo v 

skupnosti, pri čemer računa, da bo Evropski sklad za regionalni razvoj izboljšal socialno in 
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zdravstveno infrastrukturo. Predlaga, da bi bilo mogoče prehod na oskrbo v skupnosti 

pospešiti s pristopom z več skladi, vključno z uporabo Evropskega socialnega sklada za 

mehke ukrepe, kot sta usposabljanje osebja v podpornih sluţbah in vzpostavljanje novih 

socialnih storitev. Drţave članice naj evropske strukturne in investicijske sklade uporabijo za 

spodbujanje prehoda z institucionalne oskrbe na oskrbo v skupnosti, razvijanje socialnih in 

zdravstvenih storitev ter usposabljanje osebja v podpornih sluţbah; 

Prehod z institucionalnih storitev na storitve v skupnosti je kompleksen, zato naj Evropska 

komisija in drţave članice pripravijo sporočila in političnih smernice v podporo 

deinstitucionalizaciji tudi in zlasti v času gospodarske krize. Drţave članice naj vzpostavijo 

neodvisne in učinkovite inšpekcijske sluţbe ter sluţbe za spremljanje skladnosti z 

regulativnimi standardi in standardi kakovosti za institucionalne storitve in storitve v 

skupnosti. 

5.5  Republika Slovenija 

5.5.1  NACIONALNI PROGRAM DUŠEVNEGA ZDRAVJA 2011 – 2016 (Ministrstvo za 

zdravje RS 2011) 

Ţe v prejšnjih poglavjih smo ugotavljali, da je duševno zdravje bistvenega pomena za 

blagostanje druţbe in gospodarski napredek. Za zagotavljanje le tega so na nivoju drţave 

potrebne primerne javne politike, ki bodo usmerjale in postavljale okvire za nadaljnji razvoj. 

Kot za druge drţave, velja to tudi za Republiko Slovenijo, a je na tem področju dolgo zevala 

luknja, ki se je prekrila šele z izdano Resolucijo o Nacionalnem programu duševnega zdravja 

(v nadaljevanju NPDZ) od leta 2011 do 2016. Ta je še toliko bolj pomembna, saj daje 

poseben poudarek pomoči ranljivim skupinam ljudi. 

»Prioritete, ki jih izpostavlja NPDZ so celostna in usklajena obravnava oseb z duševno 

motnjo v vseh sluţbah, s poudarkom na skupnostni obravnavi in nadgraditev ter dopolnitev 

obstoječe mreţe sluţb in povezovanje med sluţbami, da bi delovale usklajeno, učinkovito in 

bile dostopne« (MzZ 2011, str. 3). 

Na duševno zdravje velikokrat gledamo z negativne perspektive, se pravi, da o duševnem 

zdravju govorimo takrat, ko se pogovarjamo o duševnih teţavah, ne pa o odsotnosti teţav, kar 

je popolnoma napačna perspektiva, saj moramo o duševnem zdravju govoriti kot celoti, kar 

najbolje ponazarja tabela (Tabela 5.2). Ne smemo stremeti samo k odpravljanju teţav v 
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duševnem zdravju, ampak zagotavljati ustrezne ukrepe, ki zmanjšujejo dejavnike tveganja za 

pojav duševnih teţav na nivoju celotne druţbe. 

Tabela 5.2: Kontinuum duševnega zdravja 

KONTINUUM DUŠEVNEGA ZDRAVJA 

DUŠEVNO ZDRAVJE 

TEŢAVE Z 

DUŠEVNIM 

ZDRAVJEM 

DUŠEVNE MOTNJE 
HUDE DUŠEVNE 

MOTNJE 

Dober odnos do sebe 

Dobri odnosi z drugimi 

Uspešno spoprijemanje z 

izzivi v vsakdanjem 

ţivljenju itd. 

Teţave pri spoprijemanju 

s problemi 

Teţave s samopodobo 

Tvegano pitje alkohola, 

teţave s spanjem itd. 

Anksioznost 

Depresija 

Stresne motnje 

Moten stik z resničnostjo 

Vedenje pod vplivom 

psihopatoloških doţivetij 

Nezmoţnost skrbeti za 

osnovne ţivljenjske 

potrebe 

Vir: Hergula (2016) 

V Sloveniji se želimo tudi pri promociji in varovanju duševnega zdravja približati razvitim 

državam. Poleg pomanjkljivosti v pristopih oziroma organizaciji obravnave je težava tudi 

zdravnikov, medicinskih sester za duševno zdravje, specialistov klinične psihologije in 

psihologov, psihoterapevtov, delovnih terapevtov, socialnih delavcev in drugih). Zaradi 

velikih razlik med posameznimi regijami, med katerimi na eni strani izstopa osrednja 

regija, ki zaposluje skoraj polovico psihiatrov, 6 in dolenjsko, pomursko in koroško regijo 

na drugi strani, v katerih je zaposlenih od 1 do 5 psihiatrov specialistov, nimajo vsi 

prebivalci enake dostopnosti do storitev za duševno zdravje. Razlika v dostopnosti do teh 

storitev se verjetno kaže tudi v številu storjenih samomorov, saj so razlike med 

posameznimi regijami velike (MzZ 2011, str. 5-6). 

Ena večjih teţav pri soočanju s teţavami v duševnem zdravju je marginalizacija prizadetih 

posameznikov in skupin, katerim ti posledično pripadajo, s strani druţbe, ki ţivi v strahu in 

odporu pred njimi.  Izrednega pomena je izobraţevanje in ozaveščanje druţbe o duševnem 

zdravju in duševnih teţavah, saj lahko samo na tak način zagotovimo enakopravnost vseh 

drţavljanov, to pa še posebej poudarja  NPDZ. 
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 »Krepitev opolnomočenja oseb, ki imajo oziroma so prebolele duševne motnje, je eden od 

dokazano uspešnejših ukrepov, ki pripomorejo k obvladovanju duševnih motenj. Ustrezna 

pomoč pri duševnih motnjah je tista, ki je podprta z dokazi in obravnava posameznika 

celostno, torej odgovarja na njegove zdravstvene, socialne, psihološke in duhovne potrebe ter 

osebi z duševno motnjo omogoča, da ohranja in krepi svoje samospoštovanje in suverenost« 

(MzZ 2011, str. 17). 

Ugotavljali smo ţe, da je danes glavna smer razvoja na področju duševnega zdravja 

deinstitucionalizacija, ki odpira institucionalno dolgotrajno oskrbo oseb s teţavami v 

duševnem zdravju drugim oblikam oskrbe. NPDZ daje tu podporo predvsem nevladnim 

organizacijam, ker te delujejo bolj lokalno, k čemur stremijo tudi načela 

deinstitucionalizacije. Prav tako pa Resolucija poudarja nepretrganost in multidisciplinarnost 

obravnave, v katero so vključeni vsi zainteresirani deleţniki. 

»Nepretrgana obravnava oseb s hudimi duševnimi motnjami, ki imajo pogoste ponovitve 

bolezni, so hospitalizirane brez privolitve, slabo sodelujejo pri zdravljenju in imajo dvojne 

diagnoze z odvisnostjo, zagotavlja boljšo kakovost obravnave, pravočasne nujne posege, 

izboljša kakovost njihovega ţivljenja, vpliva na število ponovnih sprejemov v psihiatrično 

bolnišnico in lahko skrajša obdobje hospitalizacije ali ta celo ni potrebna« (MzZ 2011, str. 

47). 

Thornicroft in Tansella (Thornicroft in Tansella v MzZ, 2011) vidita veliko prednosti 

skupnostne obravnave pred institucionalno. Po njunem to velja še posebej za tiste 

posameznike, ki imajo dolgotrajne teţave v duševnem zdravju in so zaradi tega izpostavljeni 

večjemu tveganju kršenja človekovih pravic. Skupnostna obravnava naj bi zagotavljala 

obravnavo na domu, laţje ocenjevanje strokovnega dela, učinkovitost, pokritost in zavzetost 

sluţb, manj hospitalizacij, podporo svojcev ter boljšo komunikacijo. 

»Psihiatrična zdravstvena obravnava v lokalnem okolju osebe je nujna za zgodnje 

prepoznavanje poslabšanja duševnih motenj, takojšnjo psihiatrično obravnavo in visoko 

prilagodljivost psihiatričnega zdravljenja konkretni osebi. Za tako zdravstveno obravnavo je 

treba zagotoviti mreţo zdravstvenih, socialno varstvenih, izobraţevalnih in drugih storitev« 

(MzZ 2011, str. 47). 
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Za problem se izkazuje zmanjševanje bolnišničnih postelj in posledično  pomanjkanje postelj 

v socialnih in posebnih socialnih zavodih . NDPZ ugotavlja, da ni več moţnosti za nadaljnje 

zmanjševanje, saj je v preteklosti ţe prišlo do notranje razporeditve glede na potrebe. Izkazalo 

se je, da je prišlo do zmanjšanja postelj za osebe z določenimi oblikami duševnih teţav 

(bipolarna motnja, shizofrenija, depresija,…), teţavo pa predstavljajo tudi zelo kratke 

hospitalizacije akutno alkoholiziranih oseb (MzZ, 2011). 

5.5.2  RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU SOCIALNEGA VARSTVA 2013 – 

2020 (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS 2013) 

Leta 2013 je bil sprejet dolgo pričakovani nacionalni program na področju socialnega varstva 

(v nadaljevanju NPSV) za obdobje 2013 do 2020. Drţavni organ, ki ga je sprejel, je 

Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve (v nadaljevanju MDDSZ), ki ţeli na ta način 

izboljšati kakovost ţivljenja posameznikov in druţin ter povečati druţbeno povezanost ter 

socialno vključenost vseh druţbenih skupin, kar je njegov temeljni namen (MDDSZ, 2013). 

V nadaljevanju bomo omenili tiste strategije, ki se najbolj dotikajo delovanja zavoda in so 

zanj bistvenega pomena, najprej pa predstavimo cilje, ki si ji program zastavlja (MDDSZ, 

2013): 

- zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti 

- razpoloţljivost, raznolikost, dostopnost ter dosegljivost storitev in programov 

- dvig kakovosti storitev in programov z večanjem učinkovitosti izvajalcev ter večanjE 

vpliva uporabnikov, njihovih svojcev ter predstavnikov na razvoj storitev. 

Prav tako kot Nacionalni program duševnega zdravja (NPDZ), si tudi NPSV zastavlja 

podobne strategije za doseganje ciljev. 

Preventiva in promocija duševnega zdravja sta temeljna načina, kako ozavestiti druţbo na tem 

področju. Potrebno je spodbujati solidarnost, zmanjševati stigmo in neenakost ter spodbujati 

prostovoljstvo, ki lahko še na najbolj oseben in direkten način poveţe druţbo z njenim 

obrobjem. Pomembno je zagotavljati storitve in programe ter njihovo dostopnost na celem 

področju Republike Slovenije, predvsem za uporabnike dolgotrajne oskrbe ter uvajati bivalne 

moţnosti, ki bodo namenjene določenim skupinam, kot so osebe z motnjami v duševnem 

razvoju ali z dolgotrajnimi teţavami v duševnem zdravju. To pomeni tudi razvoj inovativnih 

programov, ki bodo temeljili na uporabnikovi izkušnji (MDDSZ, 2013). 
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Strategije NPSV so pomembne tudi na področju izvajalcev socialnih storitev, saj le na ta 

način postavljajo pot za nadaljnji razvoj, promovirajo dobro prakso in ukinjajo programe, ki 

so neuspešni in neučinkoviti. 

Učinkovitost in kakovost morata biti prioriteti izvajalcev storitev in programov, ob tem pa se 

tudi prilagoditi novim pristopom na tem področju. Sem sodijo certificirani sistemi razvoja, 

nadzor kakovosti in merljivost učinkovitosti. Izvajalci se morajo tudi obrniti k 

individualizaciji storitev in obravnave, prav tako pa morajo stremeti k boljšemu sodelovanju 

in povezovanju med deleţniki celostne obravnave, ob stalnem izboljševanju storitev in 

programov. Bistven pa je čim večji vpliv uporabnika na storitve in programe, ki jih potrebuje 

in so njemu namenjeni ter nadaljnji razvoj samozagovorništva, mreţe zastopnikov in 

zagovornikov (MDDSZ, 2013). 

NPSV obravnava tudi celodnevno (24-urno) institucionalno varstvo odraslih oseb z motnjo v 

duševnem razvoju in več motnjami, prav tako kot Nacionalni program duševnega zdravja pa 

si za cilj postavlja ohranjevanje števila vključenih oseb. Od tega naj bi bila polovica mest 

zagotovljena v obliki skupnostne obravnave in pripadajoče zdravstvene oskrbe, ki bo 

zagotovljena na različnih področjih Republike Slovenije (MDDSZ, 2013). 

»Za izvajanje in spremljanje uresničevanja nacionalnega programa socialnega varstva 2013–

2020 je pomembno čimprejšnje sprejetje nekaterih predpisov (na primer: predpisov o 

dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, predpisov o osebni asistenci za 

invalide, predpisov o socialnovarstveni dejavnosti, predpisov o socialni vključenosti 

invalidov, itd.) in reform (na primer reforma zdravstvenega sistema) ter zagotavljanje 

usklajenosti politik na ravni drţave« (MDDSZ, 2013). 

Republika Slovenija močno zaostaja za povprečjem EU po deležu zaposlenih v socialnem 

varstvu, tako po deležu zaposlenosti kot po deležu zaposlenosti v opravljenih delovnih 

urah. Pri številu zaposlenih v socialnem varstvu na 100.000 prebivalcev Republika 

Slovenija dosega le 42 odstotkov povprečja EU (v Republiki Sloveniji je 772 zaposlenih v 

socialnem varstvu na 100.000 prebivalcev, v EU je v povprečju 1851 zaposlenih v 

socialnem varstvu na 100.000 prebivalcev) oziroma dosega 50 odstotkov povprečja EU, če 

upoštevamo opravljene delovne ure (UMAR v MDDSZ, 2013).  
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Vsi, ki delamo v sektorju socialnega varstva tudi vemo, kako kadrovsko podhranjen sektor je 

to, zato je zelo zanimivo, kašno strategijo zastavlja NPSV, ki predstavi podatek, da je na tem 

področju zaposlenih pribliţno 13.000 oseb, do leta 2020 pa naj bi se to število povečalo za  

5500, kar je več kot 40 odstotna rast, od tega na področju dolgotrajne oskrbe za 4300 

(MDDSZ, 2013).  

6  IMPLEMENTACIJA JAVNIH POLITIK 

6.1 Metodologija 

6.1.1 Raziskovalni problem 

Zelenika (2000) ugotavlja, da ni raziskovanja brez raziskovalnega problema in zaradi tega je 

določitev raziskovalnega problema eden najbolj kreativnih prispevkov v raziskovanju. 

Raziskovalni problem je specifičen problem (Zelenika, 2000), temelji na radovednosti in se 

pojavi, ko o nečem ni dovolj znanja. Je neko dejstvo ali pojav, ki je za raziskovalca 

presenečenje, nerazumljiv, nemogoč, neznan in ki za rešitev zahteva razmišljanje. 

Raziskovalni problem sluţi kot temelj raziskovanja in z njegovo pomočjo se išče odgovore na 

vprašanje, kaj je cilj raziskave (Lamut in Macur 2000, str. 51). 

Deinstitucionalizacija je proces odpiranja institucij navzven in je posledica javnih politik, ki 

opredeljujejo deinstitucionalizacijo kot način razvoja institucij duševnega zdravja. Ker proces 

deinstitucionalizacije v podobnih institucijah poteka različno hitro, je teţko ugotoviti, kakšno 

je trenutno stanje. Ker je to področje bistvenega pomena za nadaljnji razvoj SVZ Dutovlje in 

sem v njem zaposlen, sem se odločil primerjati javne politike in smernice, ki jih uvajajo, s 

procesom deinstitucionalizacije v zavodu. 

6.1.2 Cilji naloge 

V nalogi bom skušal opredeliti razvoj deinstitucionalizacije v SVZ Dutovlje in sledenje 

smernicam javnih politik. Opredelil bom glavne probleme s katerimi se srečuje SVZ Dutovlje 

v procesu deinstitucionalizacije in ugotavljal rešitve zanje. 
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6.1.3 Raziskovalno vprašanje 

Ali poteka proces deinstitucionalizacije v SVZ Dutovlje v skladu s smernicami in 

sprejetimi politikami, katere so teţave, s katerimi se v tem procesu srečuje in mogoči 

ukrepi? 

6.1.4  Metodologija raziskave 

Metoda na splošno pomeni načrtovan postopek raziskovanja nekega pojava oziroma način 

dela za uresničevanje nekega cilja na filozofskem, znanstvenem, političnem ali praktičnem 

področju. Termin »metoda« se v glavnem dojema na dva načina, ki se občasno tudi prepletata 

(Zelenika 2000, str.313): 

- Metoda pomeni izdelan model, postopek, shemo po kateri izvajamo neko praktično 

dejavnost (npr. proizvodne metode, politične aktivnosti,…) 

- Metoda pomeni miselni postopek, ki se uporablja, da se laţje in čim bolj natančno 

odkrijejo in obdelajo znanstvena dejstva, podatki in informacije (znanstvena metoda). 

Metodologija druţboslovnega raziskovanja pa je posebna logična disciplina z nalogo (Toš 

1988, str. 19): 

- Da proučuje in razvija logične okvire znanstvenega spoznanja na tem področju 

- Da proučuje in razvija raziskovalna sredstva in postopke, ki jih v svojem raziskovanju 

uporablja in s pomočjo katerih si prizadeva priti do novih spoznanj 

Beseda metoda se uporablja v povezavi z zbiranjem in obdelavo podatkov, pojem 

metodologija pa predstavlja kombinacijo tehnik in metod, ki so uporabne pri raziskovanju 

določenih situacij. Metodologija druţboslovnega raziskovanja ali druţboslovna raziskovalna 

metodologija uporablja naslednje faze (Lamut in Macur 2000, str. 15): formuliranje problema, 

oblikovanje raziskovalnega vprašanja, izdelave načrta raziskave, zbiranja podatkov in njihove 

obdelave. 

Metoda deskripcije je postopek opisovanja dejstev, procesov in predmetov v naravi ali druţbi 

in njihovih empiričnih potrditev odnosov in vezi. Metoda ima večjo vrednost, če je opisovanje 

povezano s pojasnjevanjem zaznanih pomembnih lastnosti opisanih dejstev, predmetov in 

procesov, njihovih zakonitosti in vzročnih zvez in odnosov (Zelenika, 2000). 
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Po Šešiću (v Zelenika, str. 339) je osnovni cilj znanstvenega raziskovanja deskripcija ali opis 

predmetov in pojavov, ki se raziskujejo. Znanstveni opis predmeta ali pojava je toliko bolj 

spoznavno vreden, kolikor bolj je objektiven, podroben, vsestranski in popoln. Kvaliteten opis 

pojava, ki se raziskuje, pelje raziskovalca v smer postavljanja osnovnih hipotez in 

pojasnjevanja pojavov, ki se raziskujejo. 

V teoretični raziskavi uporabljamo deskriptivno metodo s študijo primarnih (knjige, članki, 

poročila,..) in sekundarnih (bibliografske podatkovne zbirke) virov. Kot primarne 

uporabljamo strokovna dela avtorjev, uradne dokumente s področja duševnega zdravja ter 

dokumentacijo SVZ Dutovlje, kot so letna poročila. Kot sekundarne uporabljamo 

bibliografske podatkovne zbirke kot so Web Of Science, Springer Link in druge. V nalogi 

uporabljamo tudi večletne izkušnje dela v organizaciji, ki je predmet raziskave.  

Na podlagi razvoja in izpeljanih projektov v SVZ Dutovlje ugotavljamo implementacijo 

javnih politik in smernic, ki jih vsebujejo glavni dokumenti na področju duševnega zdravja. 

6.2 Implementacija javnih politik v SVZ Dutovlje 

V tabeli (Tabela 6.1) so navedene glavne značilnosti posameznih javnih politik, ki sem jih 

preučeval. Iz njih bom skušal izluščiti glavne točke s katerimi bom preverjal implementacijo 

javnih politik v delovanje SVZ Dutovlje. 

Tabela 6.1: Trojni nivo politik na področju duševnega zdravja 

OZN EU SLO 

Najboljša oskrba, 

spoštovanje 

dostojanstva, 

nediskriminacija, 

uveljavljanje pravic 

EVROPSKA DEKLARACIJA 

DUŠEVNEGA ZDRAVJA 

Boj proti stigmi in diskriminaciji, 

celostni sistemi duševnega zdravja, 

kompetentna delovna sila, vključitev 

uporabnikov v načrtovanje in razvoj 

storitev 

NACIONALNI PROGRAM DUŠEVNEGA 

ZDRAVJA 2011 – 2016 

celostna in usklajena obravnava 

uporabnikov, s poudarkom na skupnostni 

obravnavi, povezovanje med sluţbami, 

zagotovitev kvalificirane delovne sile, boj 

proti stigmi, diskriminaciji in socialni 

izključenosti, opolnomočenje uporabnikov, 

reorganizacija posebnih socialnih zavodov v 

Sloveniji poteka v smer uveljavljanja manj 

institucionaliziranega bivanja 

Ţivljenje  v skupnosti, 

enakost standardov 

obravnave 

ZELENA KNJIGA  

zagotovitev učinkovite in 

visokokakovostne oskrbe in sluţb, ki 

bodo dosegljivi za ljudi z duševnimi 

boleznimi, boj proti stigmatizaciji, 

deinstitucionalizacija psihiatričnih 

sluţb spodbujata vključenost v 

druţbo, spodbujanje socialne 

RESOLUCIJA O NACIONALNEM 

PROGRAMU SOCIALNEGA VARSTVA 

2013 – 2020 

Izboljšanje kvalitete ţivljenja uporabnikov, 

povečanje druţbene povezanosti (kohezije) 

ter socialne vključenosti, dostopnost in 

dosegljivost storitev in programov, 
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vključenosti, zaščita temeljnih pravic 

in dostojanstva 

izboljševanje kakovosti storitev in 

programov, vključevanje uporabnikov v 

načrtovanje in izvajanje storitev, uvajanje 

certificiranih sistemov razvoja, 

individualnost obravnave, zaposlovanje na 

področju socialnega varstva 

Dostop do 

profesionalnega 

osebja, zasebnosti 

obravnave in primerne 

terapije 

EVROPSKI PAKT ZA DUŠEVNO 

ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE 

Vključitev uporabnikov v načrtovanje 

in izvajanje storitev, boj proti stigmi 

in socialni izključenosti 

 

Inšpekcijski nadzor 

institucij 

EVROPSKI AKCIJSKI NAČRT ZA 

DUŠEVNO ZDRAVJE 

Enakost obravnave, opolnomočenje 

uporabnikov, zavezanost 

deinstitucionalizaciji, varnost in 

učinkovitost storitev, spoštovanje 

pravic uporabnikov, boj proti stigmi 

in diskriminaciji, kvalificirana 

delovna sila v zadostnem številu, 

velike institucije se zaprejo 

 

 EVROPSKI OKVIR ZA 

UKREPANJE NA PODROČJU 

DUŠEVNEGA ZDRAVJA IN 

DOBREGA POČUTJA 

Promocija človekovih pravic, 

preprečevanje stigme, diskriminacije 

in socialne izključenosti, 

opolnomočenje in vključenost 

uporabnikov 

 

Vir: povzeto po Organizacija zdruţenih narodov (1991); Evropska komisija (2005):  Svetovna 

zdravstvena organizacija za Evropo (2005); Evropska komisija (2008); Svetovna zdravstvena 

organizacija za Evropo (2013); Evropska komisija (2016); Ministrstvo za zdravje RS (2011); 

Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve RS (2013). 

Iz zgornje tabele lahko ugotovimo, kateri so bistveni segmenti, ki jih predstavljene javne 

politike postavljajo kot pomembne v razvoju na področju duševnega zdravja. Te bom uporabil 

za ugotavljanje, ali so del delovanja in razvoja v SVZ Dutovlje. 

Področja implementacije: 

- Boj proti stigmi in diskriminaciji 

- Socialna vključenost 

- Dostop do profesionalnega osebja 

- Vključevanje uporabnikov v načrtovanje in izvajanje storitev 

- Opolnomočenje uporabnikov 

- Kvalificirana delovna sila 

- Manj institucionalizirano bivanje 
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- Certificirani sistemi razvoja 

6.3  Implementacija po področjih 

Boj proti stigmi in diskriminaciji 

Boj proti stigmi in diskriminaciji zavod izvaja s  predstavljanjem  v lokalnem okolju (stojnice, 

gledališke predstave), predstavljanjem v medijih (članki v časopisih, prispevki na tv), 

sodelovanjem z lokalno skupnostjo, sodelovanjem z izobraţevalnimi ustanovami (nastopi 

šolarjev v zavodu, poletni tabori,…). 

V letu 2011 je zavod sprejel deset študentov Fakultete za socialno delo na opravljanje prakse, 

ob tem so tudi bivali v zavodu. 

Izpeljana je bila ustvarjalna delavnica v okviru Fakultete za uporabne študije Nova Gorica, v 

prostorih fakultete, katere so se udeleţili tudi stanovalci.   

Ob posebnih dogodkih in praznovanjih zavod večkrat obiščejo šolarji iz krajevne Osnovne 

šole. 

Vsako leto se ob posebnih dogodkih izvajajo predstavitve zavoda s stojnicami, kjer stanovalci 

predstavljajo in prodajajo izdelke, ki so jih sami ustvarili. 

V zavodu ţe vrsto let potekajo gledališke delavnice, na katerih stanovalci sodelujejo pri 

postavitvi predstav, s katerimi kasneje nastopajo na različnih dogodkih, na katere so vabljeni. 

V letu 2016 je bil izpeljan poletni tabor v okolici zavoda v sodelovanju s študenti  Pedagoške 

fakultete.  

Vsako leto potekajo v poletnem času v okviru DE Seţana aktivnosti na Kozjereji Brdca, kjer 

se stanovalci poskušajo v kmečkih opravilih. 

V DE Postojna potekajo aktivnosti na posestvu Grad Prestranek, kjer stanovalci opravljajo 

vrtna in kmečka opravila, za kar so po dogovoru tudi nagrajeni. 

Sodelovanje in medsebojna druţenja z društvi v lokalnem okolju (Vezi, Šent, knjiţnice,…) 

V okviru Zelenega programa (delo na zunanjih površinah zavoda, domača obrt,…) stanovalci 

sodelujejo na občinskem natečaju Občina Seţana v cvetju za najlepše urejeno okolico. 
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Vzpostavilo se je sodelovanje z Zavodom GOST na planoti in Ustanovo fundacijo BIT 

planota z namenom vzgoje, gojenja in predelave nekaterih vrst zelišč. Omenjeni so stanovalce 

zavoda v Grgarskih Ravnah gostili na svojih delavnicah in snemanju dokumentarnega filma, 

enkrat pa so v zavodu pripravili predstavitev zelišč. Darovali so nam okoli 200 sadik različnih 

zeli, katere smo posadili na naše površine. 

V okviru DE Seţana ţe vrsto let poteka sodelovanje s Komunalno stanovanjskim  podjetjem 

Seţana in Zavodom za šport, turizem in prosti čas Seţana. Stanovalci večkrat tedensko čistijo 

javne površine (amfiteater, park, športne površine,…) 

Letno je zavod večkrat prisoten tudi v medijih, od objav člankov lokalnih in regionalnih 

tiskanih medijih, do tv prispevkov. Izdelan je bil tudi dokumentarni film ob 10-ti obletnici DE 

Seţana, ki je bil predvajan na TV Koper. 

Socialna vključenost 

Socialna vključenost pomeni integracijo v druţbo, pomeni enakopravno sodelovanje v druţbi, 

na kateremkoli področju, od izobraţevanja do zaposlovanja. 

Zavod daje velik pomen socialni vključenosti, predvsem z odpiranjem stanovanjskih skupin in 

bolj izpostavljenim ţivljenjem uporabnikov v okolju. 

Uporabniki se tako veliko bolj vključujejo v dogajanje in ţivljenje v okolju, udeleţujejo se 

izobraţevalnih delavnic, kulturnih delavnic in prireditev, športnih prireditev, velik pomen se 

daje zaposlitvenim aktivnostim. 

Projektov na tem področju je kar nekaj: 

- Magajnova bralna značka  

- Delavnica s prostovoljci in Rdečim kriţem Seţana  

- Aktivnosti na posestvu Prestranek 

- Pogodba za opravljanje storitev čiščenja v Seţani 

- Pustovanje skupaj z DC Vezi, ŠENT Postojna  

- Pogozdovanje  

- Silvestrovanje na prostem  

- Dan za spremembe  

- Spomladanski turnir v pikadu  
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- Razstava pirhov in butaric v cerkvi  

Dostop do profesionalnega osebja  

V zavodu in stanovanjskih skupinah imajo stanovalci na razpolago strokovno usposobljeno 

osebje. V zavodu se delo deli na tri strokovne sluţbe: 

- Zdravstveno negovalna sluţba (ZNO) v zavodu izvaja celovito in strokovno 

zdravstveno nego in oskrbo skozi vse dni v letu.  Sluţbo sestavljajo diplomirane 

medicinske sestre, medicinske sestre, negovalke, streţnice in fizioterapevtka 

- Psihosocialna sluţba (PSS) pokriva področje socialnega dela in socialne oskrbe, 

sestavljajo pa jo različni strokovni profili in delovna mesta: socialni delavki, 

individualni habilitatorki, psihologinja, animatorji in varuhi 

- Delovna terapija (DT) - vodenje DT-obravnave stanovalca in vključevanje v različne 

dejavnosti v okviru sluţbe delovne terapije (individualno in skupinsko), sestavljajo jo 

delovni terapevti in delovni inštruktorji 

V dislociranih enotah deluje kader, ki pokriva spekter profilov: strokovna delavka - vodja 

dislocirane enote, medicinska sestra, gospodinja usklajevalka, oskrbovalka, varuhinja, 

bolničarka negovalka in streţnica. Zdravstvene storitve (zdravnik, psihiater, zobozdravnik,..) 

stanovalci koristijo v zdravstvenem domu. 

V dislocirani enoti se osnovna, socialna in zdravstvena oskrba močno prepletajo, delo pa je 

usmerjeno v prvi vrsti v ohranjanje ţe obstoječih znanj stanovalcev. Poleg tega je velik 

poudarek na obnavljanju in učenju novih veščin ter usmerjanju in spodbujanju stanovalcev k 

čim večji samostojnosti. Pri tem o zajete naslednje vsebine: skrb zase in oţje okolje, 

vključevanje v skupino sostanovalcev in v širše okolje, zaposlitev in prosti čas. 

Vključevanje uporabnikov v načrtovanje in izvajanje storitev 

Glavni mehanizem ali pripomoček za vključevanje uporabnika v procese načrtovanja in 

izvajanja je individualno načrtovanje. Vsi stanovalci zavoda imajo narejen individualni načrt, 

razen nekaterih, ki tega ne ţelijo. 

Individualno načrtovanje pomeni načrtovanje in udejanjanje ciljev skupaj z uporabnikom. 

Načrt nastaja na podlagi ţivljenjskih okoliščin posameznika in moţnosti virov, sredstev, ki so 

na voljo. Pomemben je proaktivni pristop, da se ustvari prostor aktivnega ustvarjanja 
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prihodnosti. Pri tem ne gre le za ocenjevanje potreb, ni le ugotovitev ţivljenjskih nuj 

posameznika, temveč tudi izraţanje ţelj in ciljev. 

Proces individualnega načrtovanja storitev in udejanjanja ciljev ima naslednje značilnosti: 

(Škrjanc 2006, str. 54) 

- Poteka na uporabnikovo ţeljo - uporabnik se odloči o tem ali ţeli vstopiti v proces 

individualnega načrtovanja, potem, ko ga je načrtovalec seznanil z značilnostmi tega 

sodelujočega procesa in z vzvodi za ohranitev vpliva nad tem procesom 

- Uporabnik ohranja vpliv nad procesom zagotavljanja socialno varstvene storitve - 

uporabnik je dejaven v vsaki fazi zagotavljanja storitve in v vsaki fazi ima sam zadnjo 

besedo. 

- Posameznik izboljšuje kakovost svojega ţivljenja z aktivnim sodelovanjem - s 

pomočjo socialno varstvene storitve posameznik uveljavlja načelo enakih moţnosti, 

saj mu zagotavlja dostop do institucionalnih in drugih virov v druţbi, s čimer veča 

ţivljenjske priloţnosti in moţnosti ter tako dejavno izboljšuje kakovost svojega 

ţivljenja.  

- Spiralni proces udejanjanja in novega načrtovanja (akcijsko raziskovanje), 

Individualno načrtovanje socialno varstvenih storitev z udejanjanjem uporabnikovih 

ciljev je akcijsko raziskovanje, s spiralno ponavljajočimi se fazami načrtovanja, 

izvedbe, ocene, ponovnega načrtovanja. To ni enkratna aktivnost, ampak proces, kjer 

načrtovanje usmerja delovanje, prebujajo se nove ţelje, novi cilji. Za njihovo 

uresničevanje so včasih potrebne tudi socialno varstvene storitve.  

- Uporabnik je lastnik načrta in ga lahko kadarkoli spremeni, spremembo pa zapiše po 

enakem postopku in s strokovno pomočjo, kot jo je imel pri zapisu načrta. 

Opolnomočenje uporabnikov  

Opolnomočenje uporabnika pomeni prevzemanje nadzora nad svojim ţivljenjem, ponovno 

učenje določenih spretnosti in navad, ki so jih sčasoma izgubili ali opustili v 

institucionaliziranem ţivljenju. 

Predvsem v stanovanjskih skupinah je velik poudarek na tem, saj je večji pomen procesa 

vključevanja v skupino in okolje, to pa vključuje: 

- Skrb zase  (osebna higiena, oblačenje,…) 
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- Opravljanje hišnih opravil 

- Samostojna uporaba javnega prevoza 

- Samostojni obiski zdravnika, psihiatra 

- Samostojno dvigovanje finančnih sredstev 

- Samostojni nakupi oblačil 

- Obiski domačih v stanovanjski skupini in obiski doma 

- Osvajanje določenih ročnih spretnosti in znanj 

- Preţivljanje prostega časa (športne aktivnosti, igre, pogovori,…) 

Kvalificirana delovna sila  

Poleg tega, da je v zavodu zaposleno strokovno osebje, se kontinuirano izvajajo tudi 

izobraţevanja, ki pripomorejo k napredovanju znanj in pridobivanja novih. 

V zavodu poteka letno veliko izobraţevanj na različne teme. Omenil bom le nekatere: 

- Supervizijska srečanja 

- Delavnice »Z dihanjem do umirjenosti in zdravja« 

- Odvisnost od alkohola 

- Shizofrenija 

- Samomorilna ogroţenost 

- Predavanje »Šola odličnosti« 

- Preprečevanje in obvladovanje agresivnega vedenja v institucionalnem varstvu 

- Gibalne in socialne igre 

- Terapevtska skupnost kot sodobna metoda dela in zdravljenja 

- Naravnanost na uporabnike in procese 

- Delavnica individualnega načrtovanja in analize tveganja 

- Principi deinstitucionalizacije 

 

Manj institucionalizirano bivanje  

Poslovni načrt zavoda za leto 2017 predvideva nadaljnje iskanje nastanitvenih moţnosti na 

primernih lokacijah in pod primernimi pogoji. Poslanstvo zavoda opredeljuje osnovni cilj 

pomoči kot nudenje ustrezne podpore, da se lahko uporabnik glede na moţnosti usposobi za 

bivanje izven institucije, ali v stanovanjski skupini ali pa, da se celo vrne v domače okolje. 
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Strokovni cilj zavoda je, da bi v bodočnosti izvajal določene storitve na terenu. Ţelja ljudi in 

tudi naravnanost strokovnih smernic kaţe na to, da ţeli čim več ljudi podaljšati bivanje v 

domačen okolju. V skladu s tem se ţelimo pribliţati uporabnikom, ki še vedno doma, a 

določeno strokovno pomoč potrebujejo. (Poslovni načrt zavoda 2017) 

Certificirani sistemi razvoja 

Zavod se zavezuje k nadaljnemu projektnemu delu z ocenjevanjem in izboljševanjem 

kakovosti storitev po modelu E-qualin. (Poslovni načrt zavoda 2017) 

E-Qalin (European quality-improving learning) je vseevropski model upravljanja s kakovostjo 

v ustanovah socialnega varstva, katerega razvoj je v okviru sklada Leonardo da Vinci podprla 

Evropska skupnost. Nastal je zaradi zahteve razvoja sodobne druţbe, socialne politike in 

sistema socialnega varstva. Njegov nastanek so pogojevale zahteve razvoja socialno 

varstvenih organizacij, njihove potrebe po standardih kakovosti in po specifičnem modelu 

obvladovanja kakovosti, ki bi bil nacionalno in evropsko priznan (Firis 2017). 

Predvideni učinki upravljanja kakovosti po E-Qalinu so predvsem boljša kakovost storitev za 

uporabnike, večja motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih, pomoč vodstvu ter zaposlenim v 

ustanovah pri zagotavljanju in izpopolnjevanju kakovostnih storitev, nacionalna ter 

mednarodna primerljivost ustanov in certificiranje specifične dejavnosti ter blagovni znak 

(Firis 2017). 

S tem, ko se zavod vključuje v certificirane sisteme, se posledično poveča tudi kakovost 

storitev, zveča profesionalnost in izobraţenost zaposlenih in vodstva, kar vse pripomore k 

boljšemu razumevanju in vključevanju v procese deinstitucionalizacije. 

6.4  Odgovor na raziskovalno vprašanje 

Proces deinstitucionalizacije v SVZ Dutovlje poteka v skladu s smernicami in sprejetimi 

politikami, a se obenem srečuje tudi s teţavami, ki jih bo potrebno reševati. 

7 ZAKLJUČEK 

Kot glavni vir teţav pri deinstitucionalizaciji bi lahko izpostavili same spremembe, ki jih 

proces deinstitucionalizacije zahteva. Zahteva spremembe v organizaciji, pri zaposlenih in 

zakonodaji. Glede na to, da na hitrost sprejemanja zakonodaje zavod nima večjega vpliva, se 

http://www.firis-imperl.si/
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bomo osredotočili in skušali razloţiti pomen organizacijskih sprememb v procesu 

deinstitucionalizacije. 

Kot institucija, z rutiniranim načinom delovanja, točno določenimi delovnimi nalogami, 

delovnimi procesi, je z razvojem deinstitucionalizacije postavljena pred velik izziv, predvsem 

v smislu sprememb v delovnih procesih. Skušali smo poiskati glavne ovire pri uvajanju 

sprememb v delovnem procesu. 

Prva, na katero smo pomislili, je ţe sam odnos do zaposlitve oziroma njen namen. Veliko 

razliko vidimo v tem, ali delamo primarno zaradi tega, ker nam delo ustreza in najdemo 

zadovoljstvo v njem, ali pa nam pomeni zgolj vir zasluţka in zagotavlja določeno mero 

finančne in socialne varnosti. Za določena delovna mesta se ne zahteva formalne izobrazbe, 

zgolj primeren odnos do stanovalcev in predvsem močan socialni čut. Ker se za razliko od 

formalne izobrazbe (spričevalo, diploma) socialnega čuta ne da dokazati, vsaj ne na razgovoru 

za sluţbo, se lahko kasneje izkaţe, da določena oseba nima te lastnosti razvite do te mere, da 

lahko kvalitetno opravlja svoje delo, hkrati pa je to osebo, prav zaradi teţje dokazljivosti, 

teţko zamenjati. 

Tukaj vidimo moţnost sprememb v procesu kadrovanja, samem postopku izbire kandidatov, 

boljših intervjujih za delo, mentorstvu, izobraţevanjih in nadzoru. 

Razlike so tudi med zaposlenimi, ki delajo v zavodu ţe dolga leta in zaposlenimi, ki so 

sluţbujejo krajši čas. Zaposleni, ki imajo ţe dolgoleten staţ, se teţje prilagajajo spremembam, 

se jim upirajo in teţko spreminjajo svoj način dela. Zamenjali so ţe nekaj vodstev, vse so 

preţiveli, kakor bodo tudi tokrat. Velikokrat imajo tudi precej nostalgičen odnos do 

preteklosti in vidijo spremembe, katerim so priča, kot nekaj negativnega in nepotrebnega. 

Zaposleni, ki so v zavodu krajši čas, pa predvsem niso obremenjeni z njegovo preteklostjo, 

nimajo še vcepljene rutine, ki pride z leti dela, manj izkušenj, laţje se prilagajajo, novo je 

delovno okolje. 

Spremembe so potrebne na področju vodenja zaposlenih, sporočanja vizije, razlage potrebnih 

sprememb in njihovih vzrokov. Zaposlene je potrebno vključevati v delovne time, ki 

obravnavajo spremembe in spreminjajo oziroma uvajajo nove delovne procese. Potrebno je 

preprečiti, da je zaposlene strah sprememb in da se nanje odzovejo negativno. Izkoristiti je 

treba znanje in izkušnje starejših v rast in izobraţevanje mlajših, ki bodo  na ta način laţje in 
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kvalitetnejše opravljali svoje delo. Ne nazadnje sta ta komunikacija in odnos izredno 

pomembna za premagovanje medgeneracijskih prepadov, laţje povezovanje zaposlenih in rast 

medsebojnega zaupanja. 

»Ljudje so po stotinah kriterijev različne narave in od njih ne moremo zahtevati, da se na 

vratih podjetja spremenijo in tam pustijo individualne značilnosti. Ljudje so tudi osnovni 

element organizacije in lahko se jih pripravi do tega, da se oblačijo na nek skupen način, 

vendar se zaradi tega ne bodo spremenili. Nekateri bodo spremembe sprejeli z navdušenjem 

in bodo vse napravili, da bo stvar uspela, medtem ko se bodo drugi trmoglavo upirali kot osli 

z vsemi štirimi nogami. Vkopali se bodo na svoje pozicije in se ne bodo premaknili z mesta, 

pri čemer bodo trdili, da se trudijo za spremembe« (Vila 2000, str. 175).  

Odpor je normalna reakcija na spremembe in ga je potrebno pričakovati. Vodstvo mora 

razumeti to reakcijo in dati vso podporo zaposlenim, ki gredo skozi faze sprememb. V time je 

potrebno vključevati zaposlene tako po vertikalni kot horizontalni liniji. 

Zaposlovanje novih delavcev v zavodu zaradi splošnega varčevanja ni moţno oziroma je zelo 

omejeno, zato se skuša zagotavljati delavce v bivalnih enotah z notranjim prerazporejanjem, 

kar posledično ustvarja nove probleme. Eden od teh je primankljaj zaposlenih v samem 

zavodu, ekipe na posameznih oddelkih so zmanjšane – predvsem negovalno in medicinsko 

osebje. Več dela je potrebno opraviti z manj ljudmi, kar povzroča izgorevanje, to pa 

povečanje števila bolniške odsotnosti in s tem torej še manjše število zaposlenih, ki morajo 

opraviti še več dela – začaran krog.  

Ko razmišljamo o rešitvah, jih vidimo predvsem v reorganizaciji dela na oddelkih, v 

prilagajanju delovnih procesov, njihovim spremembam in tudi vključevanjem zaposlenih iz 

drugih sluţb s širjenjem njihovih delovnih nalog. Vse to seveda na način, ki ne manjša obsega 

storitev za stanovalce. Nujno pa je potrebno pri oblikovanju sprememb vključevati tudi 

zaposlene in jih upoštevati pri spremembah delovnih procesov. 

Vila (2000) dobro opiše sam proces odločevanja pri posameznikih, ki ga tudi sami opazimo 

pri delu. Pravi, da nekateri ljudje ne čutijo odgovornosti za reševanje nekega problema, ker ga 

niso ustvarili in se ne čutijo odgovorne. Drugi se nočejo jasno izreči z nekimi nasprotnimi 

idejami, ker mislijo, da je tema tabu. Tretji mislijo, da jim ne zaupajo, zato se nočejo odkrito 

pogovarjati in nazadnje so tudi ljudje, ki imajo raje ideje drugih in se v skladu z njimi tudi 
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obnašajo in odločajo. Ljudje pogosto ne čutijo potrebe, da bi se globoko zamislili nad nekim 

problemom, dokler ta ne izzove kakšnih dramatičnih posledic in dokler te ne ogrozijo 

stabilnosti sistema, a takrat je organizacija ţe v krizi. Ljudje lahko postanejo neverjetno 

sposobni v vzdrţevanju svoje neučinkovitosti, kar imenujemo »kvalificirana nesposobnost«. 

Šele, ko je organizacija v pomembni krizi, se ljudje zganejo in začenjajo razumevati 

spremembe. 

Samo odpiranje novih bivalnih enot ne pomeni samo spremembe lokacije dela zaposlenih v 

bivalni enoti, ampak s seboj prinese tudi povsem drugačen sistem dela. V zavodu so 

posamezne naloge razdeljene med različne sluţbe, ki so zadolţene za svoj del – zdravstveno 

negovalna sluţba, psihosocialna sluţba, delovna terapija, kuhinja, pralnica. Delo vseh teh 

sluţb mora v bivalni enoti opravljati en zaposlen. Če to opišemo na primeru zaposlenega, ki 

določen delovni čas preţivi v zavodu, del pa v bivalni enoti. V zavodu dela 3 dni na teden, v 

bivalni enoti pa 2 dni. V obeh je na istem delovnem mestu, a se to delo med obema zelo 

razlikuje. V zavodu opravlja dela psihosocialne sluţbe, v bivalni pa še vseh drugih (kuhanje, 

čiščenje, delovna terapija, športne aktivnosti, socialna in zaposlitvena rehabilitacija, dajanje 

predpisane terapije). Ko pogledamo s tega vidika, vidimo, da zahteva delo v bivalni enoti 

veliko več znanja, truda in sposobnosti. Tako tudi ugotovimo, da se bo v prihodnje od 

zaposlenih zahtevalo več sposobnosti in znanja, potrebovalo se bo univerzalne, prilagodljive 

ljudi z znanjem z več področij. 

To bi lahko dosegli s spremembami v načinu izobraţevanj, ki bi jih prilagodili zahtevam 

prihodnosti, na ta način pa bi laţje našli in izbrali ljudi, primerne za to delo. 

Pomembno je zavedanje potrebe po preusmeritvi od znanja k učenju, torej k izobraţevanju, ki 

bo ljudi naučilo pristopa k učenju, reševanja problemov in zdruţevanja starega z novim, saj 

znanje v novem smislu ne pomeni kopičenja podatkov, temveč postaja zmoţnost 

kombiniranja podatkov v novo spoznanje ali rešitev (Lipičnik v Bukovec 2009, str. 139). 

»Nenehne spremembe v okolju ponujajo nove priloţnosti, katere pa lahko izkoristijo le ljudje, 

ki nenehno skrbijo za razvoj svojega znanja in metod učenja. Če hočemo postati usmerjevalci 

sprememb, moramo sprejeti učenje kot vseţivljenjski proces« (Bukovec 2009, Str. 133). 
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