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POVZETEK  

 

Predmet magistrskega dela so raziskovalna vprašanja, kako se osebe s težavami v duševnem 

zdravju vključujejo v socialno in delovno okolje, s kakšnimi težavami se srečujejo pri delu, 

kako je z njihovo zaposljivostjo in kako jih delodajalci sprejemajo. Pri raziskavi so sodelovale 

osebe, ki imajo diagnosticirano depresijo ter delodajalca, ki take osebe zaposlujeta. 

V uvodu naloge je opisana depresija, njeni znaki in vrste. V naslednjem poglavju so prikazani 

različni vidiki družbene vključenosti oseb z depresijo. Posebej je opisana socialna vključenost 

oziroma izključenost in stigmatiziranost teh oseb. V tretjem poglavju so navedeni načini 

zaposlovanja oseb s težavami v duševnem zdravju in državnega spodbujanja njihovega 

zaposlovanja. Pri raziskavi je uporabljana metoda strukturiranega intervjuja. Ugotovitve 

raziskave so potrdile, da so osebe z depresijo zaposlene na nižjih plačanih delovnih mestih, da 

so težje zaposljive kot zdrave osebe in da je stigmatiziranost teh oseb še vedno prisotna. 

Delodajalci so prepričani, da so taki ljudje manj učinkoviti in zanesljivi in so pogosto na 

bolniškem dopustu, zato jih v času gospodarske krize ne zaposlujejo več. Možnost zaposlitve 

takih oseb je socialno podjetništvo, ki predstavlja velik razvojni potencial v Sloveniji.  

 

Ključne besede: depresija, zaposlitev, socialna vključenost, stigma, socialno podjetništvo  

  

 

SUMMARY 

 

 

The subject of the master thesis research questions are how people with mental health 

problems include the social and work environment, what problems they face at work, their 

employability and how employers accept people with mental health problems. In the study, 

participated persons who are diagnosed with depression and employers who already employ 

this person.  

In the introduction to the tasks described depression, its signs and types of depression. The 

next section presents various aspects of the social inclusion of people with depression. 

Particularly described social inclusion or exclusionand stigmatization of these persons. In the 

third chapter lists the methods of employment of people with mental health problems and the 

ways of the state to encourage their employment. In the case study method is used structured  

interview. The research findings have confirmed that persons with depression employment in 



 

 

lower paid jobs that are more difficult to employ than healthy people and that the 

stigmatization of these persons is still present. Employers are confident that these persons are 

less efficient and reliable, and most of the working time on sick leave, so by now the 

economic crisis does not employ any more. The possibility of employment of these persons is 

a social enterprise that represents great potential for development in Slovenia.  

 

Keywords: depression, employment, social inclusion, stigma, social entrepreneurship 
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1 UVOD 

 

 

Problem, ki ga obravnava magistrska naloga, je družbena vključenost oseb z depresijo ter 

odnos delodajalcev do zaposlovanja takih oseb. Ugotavlja se, ali so te osebe težje zaposljive, 

kako jih družbeno okolje sprejema in kako njihove težave v duševnem zdravju vplivajo nanje. 

Osebe s težavami v dušenem zdravju, med katere sodijo tudi osebe, ki trpijo za depresijo, se 

težko vključujejo v delovno in socialno okolje. Delovno okolje je okolje, v katerem oseba 

opravlja svoje delo. Povprečno traja delo zaposlenega osem ur dnevno, pet dni v tednu. V 

delovnem okolju so poleg prostora, hrupa, osvetlitev ipd. prisotni tudi odnosi med 

zaposlenimi in odnosi med zaposlenim in delodajalcem. Socialno okolje vključuje odnose v 

podjetju, odnose med zaposlenimi in odnose med zaposlenim in delodajalcem ter odnose v 

družini in širšem okolju. Družba osebe s težavami v duševnem zdravju težko sprejema, saj je 

stigma do njih še vedno prisotna. Stigmatizacija je strokovni izraz, ki označuje poseben odziv 

okolja na drugačnost ljudi. Govorimo o označevanju ljudi z duševnimi boleznimi, da so 

drugačni in manjvredni spoštovanja, kar privede do njihovega izključevanja z različnih 

področij in celo do diskriminacije. Stigma prizadene osebe z duševno motnjo in tudi njihovo 

družino. Še danes veljajo za nezanesljive in nevarne ter hudo motene (Švab, 2009). 

 

Kljub stigmatizaciji se danes v gospodarstvu pojavljajo različna podjetja, ki take ljudi 

zaposlujejo in jih vključujejo v svoje programe (Švab, 2009). Vendar so te pogosto izključene 

in imajo težave pri pridobivanju in ohranjanju stanovanja, težave pri zaposlovanju in 

ohranjanju zaposlitve, pomanjkanju dohodkov in so prikrajšane v družbenih stikih. Osebe s 

težavami v duševnem zdravju so zaradi izključenosti in prisotne stigmatiziranosti prikrajšane 

na različnih področjih. Kakovost njihovega življenja je slabša, večja je brezposelnost, njihov 

socialni položaj je slabši od položaja zdravih oseb, dohodki so nižji od povprečnih, možnosti, 

da si ustvarijo družino, so majhne, prav tako imajo slabše možnosti za izobraževanje ipd. 

(Ministrstvo za zdravje, 2014). 

 

Da bi se osebe, ki imajo težave v duševnem zdravju, lažje vključevale v socialno in delovno 

okolje, je država uvedla možnost zaposlitvene rehabilitacije in različne programe socialne 

vključenosti. Z zaposlitveno rehabilitacijo želi država te osebe usposobiti za ustrezna dela z 

namenom, da se zaposlijo in zaposlitev tudi obdržijo ter v njej tudi napredujejo. Prav z 
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zaposlitveno rehabilitacijo pridobi oseba s težavami v duševnem zdravju možnost integracije 

v socialno okolje. Osebe si povečajo motivacijo, izboljšajo svojo samopodobo in povečajo 

samozavest. Za tiste osebe, za katere se izkaže, da jim zaposlitvena rehabilitacija ne bo 

povečala delovnih zmožnosti, je država uvedla program socialne vključenosti (Šentprima, 

2010). 

 

V teoretičnem delu magistrske naloge je opisana depresija kot težava v duševnem zdravju, 

opredeljene so različne vrste depresij in njihovi znaki, vključenost oseb v socialno in delovno 

okolje ter stigmatizacija oseb s težavami v duševnem zdravju. Podane so tudi različne razlage 

depresije s psihosocialnega vidika. Posebno poglavje predstavi različne načine zaposlovanja 

oseb s težavami v duševnem zdravju in vrste državnih subvencij za zaposlitev teh oseb ter 

različne oblike njihovega zaposlovanja. 

 

V empiričnem delu so opredeljeni raziskovalni problem in raziskovalna vprašanja, opis 

vzorca, opis uporabljene metode strukturiranega intervjuja in način njegove izvedbe. Sledi 

poglavje, v katerem je opravljena analiza informacij, pridobljenih iz intervjujev in pregled 

posameznih vprašanj. Na koncu empiričnega dela je predstavljena interpretacija rezultatov, 

pridobljenih z raziskavo in analizo. Posebno poglavje zajema etični premislek in omejitve 

raziskave, sledi še zaključek in nekaj sklepnih misli. 

 

V magistrski nalogi so opredeljena naslednja raziskovalna vprašanja: kako se osebe s 

težavami v duševnem zdravju vključujejo v socialno in delovno okolje, s kakšnimi težavami 

se srečujejo na delu, ali so osebe z depresijo težje zaposljive in kako delodajalci sprejemajo 

delavca s težavami v duševnem zdravju.  

 

Teoretični del naloge izhaja iz obstoječe literature. V empiričnem delu je s pomočjo 

opravljenih intervjujev odgovorjeno na cilj raziskave, kako se depresivne osebe vključujejo v 

socialno okolje, kakšen je odnos delodajalcev do njih in tudi, kako jih sprejemajo drugi ljudje. 

Na osnovi pridobljenih podatkov so izpeljani zaključki. 

 

Raziskovalni namen naloge ter cilji raziskave 

 

Namen magistrske naloge je raziskati, kako se osebe s težavami v duševnem zdravju 

vključujejo v socialno okolje in s kakšnimi težavami se srečujejo pri delu. Ker so v naši 
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družbi te osebe pogosto stigmatizirane, je namen naloge ugotoviti, ali so težje zaposljive in 

kako jih delodajalci sprejemajo.  

 

Z magistrsko nalogo je preverjena teza, kako se osebe z depresijo vključujejo v socialno 

okolje, s kakšnimi težavami se pri tem srečujejo in ali so morebiti diskriminirane. Preverjeni 

so tudi načini in možnosti pridobivanja zaposlitve ter odnos in pripravljenost delodajalcev, da 

delovno mesto ustrezno prilagodijo potrebam posameznika. 

 

Pričakovani rezultati raziskave v sklopu magistrske naloge so:  

1. Osebe z depresijo so težje zaposljive kot osebe, ki teh težav nimajo.  

2. Osebe z depresijo so večinoma zaposlene na manj zahtevnih in nižje plačanih delovnih 

mestih. 

3. Svoje delo dobro opravljajo, vendar se izogibajo odgovornosti. 

4. Delodajalci so prepričani, da so te osebe manj učinkovite in zanesljive ter so zaradi 

svoje bolezni veliko odstotne z dela.  

5. Stigmatiziranost oseb z duševnimi motnjami je še vedno prisotna pri delodajalcih, 

prijateljih ter tudi pri izobraževalnih in drugih institucijah. 

 

 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA  

 

 

Depresija je resna in pogosta motnja razpoloženja, ki prizadene telo in dušo. Pri večini ljudi se 

odraža s telesnimi in duševnimi znaki. Med duševne znake spadajo depresivno razpoloženje, 

tesnoba in strah, čustvena otopelost, depresivno razmišljanje, motnje koncentracije in 

spomina, blodnje in halucinacije ter samomorilski nagibi. Telesni znaki pa so motnje spanja, 

duševna in telesna počasnost, izguba teka, bolečine posameznih delov telesa ali bolečine po 

vsem telesu, upad želje po spolnosti ipd. (McKenzie, 2005). 

 

Obenem je depresija duševna motnja, ki jo spremlja več raznovrstnih telesnih simptomov, 

motenj v razpoloženju, mišljenju in vedenju. Le-ti povzročajo klinično pomembno neugodje 

in zelo poslabšajo kakovost življenja, delovno in socialno področje ter trajajo najmanj dva 

tedna (Inštitut za razvoj človeških virov, 2014). 
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Različni strokovnjaki s področja duševnega zdravja so podali naslednje simptome depresije:  

- »Včasih pa slaba volja kar traja in traja in začne vplivati na vaša čustva, vaše telo, 

vaše vedenje, vaše misli. Morda včasih kar ne morete vstati iz postelje in se soočiti z 

izzivi novega dne« (Cobain 2008, str. 20). 

-  Eden izmed izstopajočih znakov depresije je, da je človek apatičen, nič ga ne zanima, 

potrt je brez razloga in v glavi se mu podijo otožne misli (Kabza in Meyendorf, 1998).  

- Zanjo so značilni znaki, kot so potrtost, razočaranost ali žalost, ki traja dalj in začne 

vplivati na naša čustva, telo, vedenje in misli. Človek se velikokrat počuti, kot da bi 

padel v globoko, temno jamo in ne najde več poti iz nje. Rečemo tudi, da je duša 

pobita in razloga za takšno stanje ne najdemo (McKenzie, 2005).  

- Depresija lahko prizadene kogarkoli in kadarkoli. Nič ni odvisno od tega, kdo je in kje 

živi. Prizadene tako mlade kot stare, ne glede na raso, spol, narodnost, vero, 

premoženjsko stanje itd. Celo zdrave osebe, ki se dokaj uspešno spopadajo s svojimi 

lastnimi težavami, postanejo zaradi obremenitev depresivne. Depresijo danes lahko 

zdravimo, saj smo ugotovili, da je bolezen in ne osebnostna niša (Cobain, 2008). 

- Dokazano je, da močno vpliva na naše možgane in povzroči duševne, čustvene in 

telesne spremembe in onemogoča kakovostno opravljanje dela na delovnem mestu. 

Depresija prizadene vse člane družine. Zelo pomembno je, da se zdravljenje začne 

pravočasno in se opravi še ocena duševnega zdravja celotne družine depresivne osebe, 

ker so posledice depresije lahko daljnosežne (Lebato, 2006). 

 

Različni življenjski dogodki povzročijo depresijo pri 25 % ljudeh, od tega je 20 % žensk, kar 

pomeni, da so ženske bolj izpostavljene. V raziskavi, ki je bila opravljena med zaposlenimi 

ženskami v Angliji, je bilo ugotovljeno, da so štirje dejavniki, ki vplivajo na nagnjenost k 

razvoju depresije, in sicer:  

- osamljenost,  

- nezaposlenost,  

- skrb za tri ali več otrok in  

- smrt matere pred dopolnjenim 11. letom starosti (Steptoe, 2007). 

 

To so dejavniki, ki označujejo socialno in čustveno izolacijo. Nadaljevanje študije je pokazalo 

nekoliko drugačno sliko vzrokov ranljivosti oziroma dovzetnosti. Ti vzroki vključujejo nizko 

samospoštovanje in zapletene aktivnosti socialne pomoči, kar pomeni, da dejavniki 
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dovzetnosti oziroma ranljivosti niso vedno enaki, ampak se spreminjajo glede na socialne 

okoliščine. Nizko samospoštovanje samo po sebi ni pomemben dejavnik tveganja za razvoj 

klinične depresije, ampak je povezan z drugimi psihosocialnimi dejavniki tveganja, kot so 

medosebni odnosi in izkušnje iz otroštva. Sčasoma se negativno vrednotenje samega sebe 

izboljša pri polovici tistih, ki so imeli negativno vrednotenje na začetku. Čeprav je bilo 

negativno vrednotenje sebe povezano s trenutnimi depresivnimi simptomi, izboljšanje ne 

more biti vedno povezano z ozdravitvijo depresije (Steptoe, 2007).  

 

Depresivne osebe se vsakodnevno srečujejo s težavami, ki omejujejo njihovo normalno 

delovanje in so moteče pri vsakodnevnih opravilih. Kljub veliki želji in optimizmu ne najdejo 

pravega izhoda. Ena izmed možnih rešitev je tudi zaposlitev. 

 

Vključevanje posameznikov s težavami v duševnem zdravju v zaposlitev ima več učinkov, 

kot so finančni učinek, socialna vključenost in širjenje socialne mreže, ki dviguje 

samopodobo posameznika (Kobal in Oreški, 2005). 

 

Pri tem ne smemo zanemariti tudi terapevtskega učinka zaposlitve. Število oseb s težavami v 

duševnem zdravju, ki res niso sposobne delati, ni veliko, zato bi bilo treba poskrbeti, da lahko 

take osebe delajo po svojih zmožnostih. S tem bi preprečili segregacijo oseb s težavami v 

duševnem zdravju in prezgodnje upokojevanje, kar bi razbremenilo tudi državni proračun. K 

povečani možnosti zaposlovanja lahko pripomorejo tudi mediji z ozaveščanjem javnosti. 

Predsodki in strah pred duševnimi bolniki pogosto vplivajo na delodajalce, da si jih ne upajo 

zaposliti. Duševna bolezen sama po sebi še ne pomeni invalidnosti in nesposobnosti za delo 

(Kobal in Oreški, 2005). 

 

Nevladne organizacije osebam s težavami v duševnem zdravju omogočajo rehabilitacijo in za 

svoje delo ne prejemajo finančnih sredstev iz državnega proračuna. Na ta način je tem osebam 

zaradi stigme odvzeta pravica do okrevanja. Osebe, ki so se zdravile v psihiatričnih 

bolnišnicah, imajo težave pri vrnitvi na delo in v običajno življenje. Veliko jih upokojijo ali 

zaposlijo za krajši delovni čas, kar pomeni, da jim prejeto nadomestilo oziroma plača ne 

zadoščata za normalno življenje. Če ostanejo zaposljivi, jih delodajalci nočejo zaposliti zaradi 

daljših bolniških odsotnosti. Zato ne zaupajo več v lastne sposobnosti, postanejo apatični in 

zmanjša se jim motiviranost pri iskanju primerne zaposlitve (Grah, 2003). 
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Danes vemo, da je delo najpogosteje edina možnost potrditve osebe. Če zaposlitev le dobijo, 

so to po navadi preprosta ročna dela, kot da za druga dela ne bi bili sposobni, čeprav je med 

njimi veliko intelektualcev, visoko izobraženih in inteligentnih ljudi (Grah, 2003). 

 

Tudi na trgu delovne sile se soočajo z velikimi težavami. Zaradi »nalepke
1
« ima oseba težave 

tako pri iskanju zaposlitve kot tudi na svojem delovnem mestu. »Nalepko« ji podeli družbeno 

okolje, ker je zaradi svoje določene lastnosti drugačna in slabša ter zaradi tega vredna 

zaničevanja v družbi. »Nalepka« ji dokončno spremeni življenje v celoti, vpliva tako na 

odnose z ljudmi kot na partnerske odnose. Osebe s težavami v duševnem zdravju označi z 

drugorazrednimi državljani, za katere veljajo tudi drugi zakoni. Na ta način take osebe težko 

na trgu delovne sile enakovredno tekmujejo. Poleg stigme, s katero jih je zaznamovalo okolje, 

jim iskanje dela onemogoča tudi zmanjšana zmožnost zaposlitve. To je vidno najbolj v času 

gospodarske krize, ko se tudi zdravi ljudje težje zaposlijo. Za osebe s težavami v duševnem 

zdravju velja, da so nezanesljive, neproduktivne in da se ne znajo vključiti v kolektiv 

(Lamovec, 1995). 

 

Zaradi težav v duševnem zdravju so na delovnem mestu bolj nadzorovane oziroma opazovane 

kot tisti, ki tovrstnih težav nimajo. Velikokrat se je izkazalo, da želijo nekateri delodajalci z 

nestrokovnim pristopom pomagati, ampak se taka pomoč izkaže kot vsiljena in nepotrebna. 

Moteče je tudi dejstvo, da morajo osebe, ki jim je takšna pomoč vsiljena, le-to tiho in 

potrpežljivo prenašati. Delodajalci tudi velikokrat ne cenijo povečanega napora, ki ga te osebe 

vlagajo v delo, ampak se jim zdi to samo po sebi umevno. Podobno situacijo zasledimo tudi v 

odnosih s prijatelji. Velikokrat se zgodi, da se prijateljski odnosi ohladijo, zakonske zveze pa 

razdrejo. Osebe s težavami v duševnem zdravju na trgu delovne sile ne nastopajo 

enakovredno. Službo težje dobijo in obdržijo, odsotnosti z dela so pogostejše kot pri zdravih 

ljudeh, apatičnost in nemotiviranost za iskanje službe je povečana zaradi slabe samopodobe, 

socialne nespretnosti in zaradi slabše zmožnosti dela (Šentprima, 2010).  

 

                                                           

1
 »Nalepka« pomeni biti označen oziroma zaznamovan kot duševno bolan. Olajševalno se ji reče 

diagnoza, s katero se osebo s težavami v duševnem zdravju obsodi na življenje na robu družbe. Čeprav 

težave v duševnem zdravju minejo, »nalepka« oziroma oznaka ostane za vse življenje (Lamovec, 

1995). 
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Leta 2006 so v preiskavi Duševno zdravje v Sloveniji, ki je bila opravljena za Inštitut za 

varovanje zdravja RS, ugotovili, da so osebe zaradi depresije na bolniškem dopustu 

povprečno 59,5 dni moški in 56,3 dni ženske, medtem ko je povprečno trajanje bolniškega 

dopusta zaradi vseh bolezni, poškodb in zastrupitev dvakrat krajše (Resolucija o nacionalnem 

programu duševnega zdravja 2011–2016). 

 

Vsem ljudem, torej tudi osebam s težavami v duševnem zdravju, delo ne pomeni samo 

sredstev za pridobivanje prihodka, ampak jim delo izpolnjuje pomemben del življenjskega 

časa in jim tudi omogoča sproščanje telesne in duševne energije. Z delom človek tudi 

zadovoljuje specifične človekove potrebe, delo mu omogoča določen družbeni položaj in 

možnost ohranitve dostojanstva. Oseba se s tem, ko je zaposlena, vključuje v družbo in preko 

delovne vključenosti ohranja socialni stik. Izguba delovne sposobnosti pusti pri človeku tudi 

psihološke in socialne posledice, kar lahko usodno vpliva na potek bolezni pri osebah s 

težavami v duševnem zdravju. Zaposlitev jim sicer dviguje samopodobo in samozavest, po 

drugi strani zaposlitev in delovno okolje pomenita tudi stres. Kot je znano, so pred leti te 

osebe hitro upokojevali. Po eni strani jim invalidska upokojitev koristi, po drugi strani pa jo 

izključi iz delovnega okolja, kar privede do tega, da se ji zmanjšujejo socialni stiki, možnosti 

samopotrjevanja in povezovanja v okolje (Resolucija o nacionalnem programu duševnega 

zdravja 2011–2016). 

 

Ne glede na povzročeni stres, ki ga te osebe doživljajo na delovnem mestu, ima zaposlitev več 

pozitivnih kot negativnih učinkov, in sicer jim delo zagotavlja finančna sredstva za preživetje, 

pomeni obveznost vsakodnevnega jutranjega vstajanja in odhod v službo, delovno okolje je 

odlična priložnost za komuniciranje s sodelavci in oseba dobi občutek, da v družbi nekaj 

pomeni (Dunn in drugi, 2008). 

 

»Slovenska študija iz l. 1978 je pokazala, kako pogubne so posledice prezgodnjega 

upokojevanja pri psihotičnih bolnikih« (Žvan 1987, str. 137). Prišli so do zaključka, da je za 

te bolniki kar samodejno rezervirana I. kategorija invalidnosti. Nesposobnost za delo pogosto 

pomeni životarjenje v osamelosti in tudi materialni revščini (Žvan, 1987). Počasi je družba le 

prepoznala pozitivne učinke zaposlovanja oseb, ki imajo težave v duševnem zdravju, čeprav 

niso ravno idealni delavci. Velikokrat so na bolniškem dopustu, večina jih dela le krajši 

delovni čas, do drugih oseb so po navadi sumničave, če ne že sovražne in velikokrat so tudi 

tihe in samotarske. Zaposlovanje le-teh kljub stigmi kaže na humanost družbe (Žvan, 1987). 
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Posledica hitrega tempa življenja je naraščanje stresa in težav v duševnem zdravju, saj se 

pričakovanja delodajalcev do zaposlenih povečujejo. S tem se povečujejo tudi psihični pritiski 

(mobing), kar je dodaten razlog za povečevanje duševnih težav. Zaslediti je večjo 

tekmovalnost in negotovost med zaposlenimi. Za ohranitev zaposlitve so pripravljeni delati 

tudi preko rednega delovnega časa, kar pripelje do izčrpanosti. Za svojo eksistenco je treba 

vložiti veliko več napora, kot pred gospodarsko krizo. Vsi ti razlogi vodijo človeka do 

psihičnih stisk, ki se manifestirajo na različne načine in ena izmed njih je depresija. 

 

Osebe, ki imajo težave v duševnem zdravju, se morajo boriti še s stereotipi v zvezi z 

duševnimi motnjami. Najpogosteje veljajo za nevarne, nezanesljive, agresivne, neproduktivne 

in revne. Da bi se javno mnenje o njih spremenilo, bi morali od osnovne šole naprej ljudi 

izobraževati o duševnih stiskah, javnost seznanjati z deli in uspehi teh oseb, da bi se jih 

izboljšale negativne podobe o njih. Morebiti bi uvedli ulično delo in delo v skupinah z ljudmi, 

ki kažejo stigmo glede teh bolnikov in tistimi, ki te stigme nimajo (Zaviršek in Škerjanc, 

1998). 

 

Stigma ne temelji na objektivni lastnosti posameznika, ampak na kompleksnih družbenih 

odnosih, ki soustvarjajo merila sprejetosti oziroma nesprejetosti. Znotraj teh je določena 

lastnost razumljena kot nezaželena in manjvredna, posameznik v tako razumevanje privoli ali 

okrog te lastnosti celo osredotoči svoje življenje. Ljudje tako osebo diskriminirajo in jo tako 

še dodatno onemogočijo pri doseganju življenjskih ciljev in ga izključijo iz socialne 

sprejetosti. Stigma v povezavi z duševno motnjo je največja ovira pri izboljšanju kakovosti 

življenja teh oseb in njihovih družin. S težavami se srečujejo na področju iskanja zaposlitve, 

stanovanja in po navadi so tudi slabšega zdravstvenega stanja (Petelinjek in drugi, 2011). 

 

Delodajalci se izogibajo zaposlovanju vseh »ne-zdravih« zaradi bojazni pred dolgotrajnimi 

odsotnostmi. Te osebe so pogosto izključene iz večine socialnih dejavnosti, ki izpolnjujejo čas 

zdravih; za mnoge dejavnosti nimajo denarja, zaradi osebnih težav nemalokrat izgubijo 

interes za komunikacijo z drugimi. Zaposlitev osebe s težavami v duševnem zdravju dviguje 

njihovo samozavest in ustvarja pozitivno samopodobo. Pri razmišljanju o vključenosti 

oziroma izključenosti takih oseb v družbo ali iz nje ne moremo mimo Kleinove knjige 

Formule za srečo. V njej je predstavljen magični trikotnik dobrega počutja, ki ga tvorijo: 

občutek pripadnosti skupnosti, socialno ravnovesje in nadzor nad lastnim življenjem. Bolj ko 
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so ta merila izpolnjena, bolj so ljudje zadovoljni z lastnim življenjem. Če ta trikotnik 

preslikamo v življenje osebe z depresijo, se njegovi vogali močno zamajejo (Klein, 2003). 

 

Človek zaradi bolezni bolj ali manj izgublja nadzor nad lastnim življenjem, ko dobi nalepko 

duševnega bolnika prestopi na tir socialnega izključevanja in izgubi tudi občutek pripadnosti 

skupnosti. Oboje skupaj ga pahne na rob že tako izredno šibkega socialnega ravnovesja 

družbe (Petelinjek in drugi, 2011). 

 

Zaposlitev posameznika predstavlja velik del človekovega življenja in je tako zaščitni kot tudi 

dejavnik tveganja za depresijo. Zaposlitev je koristna za mentalno zdravje, zagotavlja 

prihodke, ohranja samospoštovanje in predstavlja vir socialnega vključevanja v družbeno 

okolje. Na drugi strani je nezaposlenost povezana z depresijo in povečuje možnost 

samomorilnosti, ki se razvije skozi depresijo. Študije o nezaposlenosti govorijo, da je to eden 

od trenutnih možnih vzrokov depresije. V primeru daljše brezposelnosti se duševno zdravje 

brezposelnemu izboljša, ko se na to prilagodi. Možnost za depresijo je manjša tam, kjer je 

brezposelnost povečana in v takšni situaciji je stigmatiziranja in osebnega sramovanja tudi 

manj. V nadaljevanju študije pri brezposelnih moških je bila opažena večja depresija v 

povezavi z daljšo brezposelnostjo in slabšo socialno vključenostjo mesec dni pred izgubo 

službe. Izguba socialne vključenosti na delu v kombinaciji s slabo socialno pomočjo zunaj 

dela lahko vodi v povečanje dovzetnosti za razvoj depresije (Steptoe, 2007). 

 

»V Sloveniji ima do 25 odstotkov prebivalcev občasno depresivna obdobja, za depresijo, kot 

bolezensko motnjo trpi od 5 do 8 odstotkov prebivalcev« (Cobain 2008, str. 23). 

  

 V Evropski uniji za to zahrbtno boleznijo zboli kar 13 odstotkov prebivalcev. 

Družbene stroške, ki so povezani z depresijo, ocenjujejo na približno 118 milijard EUR letno. 

Eno desetino stroškov predstavljajo zdravstveni stroški, tri desetine stroškov pa so stroški, ki 

so nastali zaradi produktivnosti in smrti. Depresivne osebe so na bolniškem dopustu do 

četrtine delovnih dni v letu, kar je sedemkrat več kot so bolniki z ostalimi boleznimi 

(Zupančič, 2010). 
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V raziskavi, ki je bila izvedena v Pomurju, so ugotovili, da je zaradi depresije na bolniškem 

dopustu desetina zaposlenih, kar kaže na velik absentizem
2
. Število žensk na bolniškem 

dopustu je večje od števila moških. Leta 2006 je bila depresija glavni razlog za bolniški 

dopust, ta je trajal v povprečju 57,3 dni (Resolucija o nacionalnem programu duševnega 

zdravja 2011–2016). 

 

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije naj bi depresija do leta 2020 postala 

prevladujoča bolezen na svetu. Depresija kljub vsemu ponuja možnost, da se človek nauči 

učinkovitega načina za ohranjanje zdravja in spopadanje z novimi življenjskimi izzivi. Tako 

človek okrepi svoj značaj in postane bolj vztrajen ter potrpežljiv in se nauči poskrbeti zase v 

vsaki situaciji (Cobain, 2008).  

 

Strnemo lahko, da je za osebe, ki imajo težave v duševnem zdravju, zaposlitev potrebna 

predvsem zato, da se ne izključijo iz delovnega, družbenega in socialnega okolja. Plačano 

delo jim dviga samozavest in ustvarja pozitivno samopodobo. Čeprav so te osebe velikokrat 

odsotne z dela, delajo z veseljem. Zgolj izjemoma delodajalci zaposlujejo osebe s težavami v 

duševnem zdravju, večinoma se takim zaposlitvam izogibajo, saj jim povzročajo dodatne 

stroške in težave na delovnem mestu. Poudariti je treba, da nezaposlenost in občutek 

nekoristnosti vodita k nastanku depresije. 

 

2.1 Opredelitev depresije  

 

Depresijo je včasih zelo težko opaziti, saj se ne pojavi zelo na hitro, po navadi se tudi počasi 

razvija, od nekaj tednov do leta (Cobain, 2007). »Ena najhujših stvari pri depresiji je, da 

povzroča občutke bolečine, žalosti, jeze in brezupa. Zaradi nje se lahko začnete zapirati pred 

ljudmi, ki vas imajo radi, ker mislite, da ne bodo razumeli tega, kar preživljate. Zaradi takega 

razmišljanja lahko postanete še bolj obupani in polni dvomov« (Cobain 2007, str. 109). 

 

Depresija je duševna motnja, pri kateri se lahko pojavi veliko različnih znakov in simptomov, 

od tistih izrazito telesnih prek psiholoških pa vse do tistih izrazito socialnih sprememb pri 

                                                           

2
 Absentizem izhaja iz latinske besede absens in pomeni izostanek ali odsotnost, po navadi z 

delovnega mesta. To so odsotnosti zaradi z dela zaradi bolezni, razni izostanki, zamude ipd. 

(izboljšanje-delovnega-okolja.si, 14. junij 2014). 
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človeku. Oseba z depresivno motnjo to občuti kot hudo breme, breme pa ni mnogo manjše za 

njegove oziroma njene najbližje. Breme bolezni lahko občuti tudi širše družbeno okolje. 

Zaradi utrujenosti, znižane samozavesti in neodločnosti ter vpada komunikativnosti se namreč 

med drugim zmanjša tudi učinkovitost na delovnem mestu (Inštitut za varovanje zdravja RS 

2005, str. 4). 

 

Najpogostejši simptomi depresije, ob katerih oseba spozna, da je z njo nekaj narobe in začne 

razmišljati o pomoči, so sprememba vedenja, spremenjena čustva in misli ter telesne 

spremembe (Inštitut za varovanje zdravja RS 2005). 

Čeprav obstaja več oblik depresij, vsaka izmed njih prizadene ista štiri področja, in sicer 

misli, vedenje, odnose in telo. Depresiven človek premleva svoje mračne misli, pojavijo se 

misli o ničvrednosti, samoponiževanju in celo smrti. Pojavi se nezbranost, težave s spominom 

in odločanjem. Nekateri ljudje z depresijo živijo pospešeno, drugim se življenje upočasni, 

poležavajo in opuščajo svoje aktivnosti, veliko izmed njih muči nespečnost. Vedenje se jim 

popolnoma spremeni. Depresiven človek se izogiba ljudi in se umakne v samoto. Spremeni se 

mu apetit in pojavi se občutek stalne utrujenosti in nemoči. Velikokrat čutijo bolečine po 

celem telesu (Smith in Elliott, 2009). 

 

2.2 Vrste depresij 

 

»Zelo redko se srečamo s »čisto« depresijo. Odvisno od vzroka, ki pri depresivnem obolenju 

igra izstopajočo vlogo, se depresija uvršča k eni od naslednjih skupin:  

- psihogene depresije, 

- endogene depresije, 

- somatogene depresije« (Kebza in Meyendorf 1998, str. 64). 

 

Psihogene depresije so najbolj pogoste depresije, ki prizadenejo ljudi. Zanje je značilno, da 

nastopijo takrat, ko določeni dogodki pretresejo življenje posameznika. To sta lahko ločitev 

od partnerja ali smrt ljubljene osebe, izguba zaposlitve, odselitev otrok od doma, upokojitev, 

preselitev v drugi kraj in drugi razlogi, ki osebo prizadenejo tako močno, da je ne zanima nič 

več, kaj se okrog nje dogaja. Človek je pobit, jezen, prizadet ali ga je celo strah in se takšnega 

stanja ne more osvoboditi (Kebza in Meyendorf, 1998). 
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Med psihogene depresije uvrščamo: 

- reaktivno depresijo, ki bi jo označili kot pretiran odziv na dogodek, ki človeka 

psihično bremeni (izguba partnerja, neuspešno opravljen izpit, poslabšanje finančnega 

stanja, sprememba videza ipd.); 

- nevrotično depresijo, za katero je značilno, da nastopi takrat, ko človeka močno 

bremenijo doživetja iz otroštva, ki so potlačena, vendar so še prisotna v podzavesti in 

pridejo na dan ob nekem obremenjujočem življenjskem dogodku; 

- depresija izčrpanosti (depresija obremenitve, razbremenitve); 

Ta oblika depresije se razvije ob dolgoletni izpostavljenosti človeka na prevelike 

duševne in telesne obremenitve. Človek se s težavami srečuje v osebnem in poklicnem 

življenju, zato se v sodobnem času obremenitvam oziroma stresu ne more izogniti. 

Lahko gre finančne težave, težave z nadrejenimi in sodelavci, osamljenost, težave z 

otroki, zakonski prepiri ipd. Ker se te težave vlečejo leta in leta, se pri človeku lahko 

to izrazi kot nevroza, razdražljivost, neobvladani čustveni izbruhi. Dolgotrajne 

obremenitve povzročijo različne telesne bolezni npr. bolečine v želodcu, glavobol, 

izgubo apetita, bolezni srca, povišan krvni pritisk itd. (Kebza in Meyendorf, 1998). 

 

»Depresijo izčrpanosti lahko označimo tudi kot depresijo obremenitve. Predvsem 

takrat, kadar ne moremo prenesti obremenitve z neko težavo ali nalogo, to pomeni, da 

ne moremo obvladati neke krize« (Kebza in Meyendorf, 1998, str. 69). Nasprotno od 

depresije obremenitve je depresija razbremenitve, ki se pojavi takrat, ko človek 

uspešno premaga določen izziv. Takrat nastopi telesna in duševna izčrpanost (Kebza 

in Meyendorf, 1998). 

 

Glavni razlogi za nastanek psihogene depresije so duševni vzroki posameznika, ki izhajajo iz 

dogodkov v sedanjosti ali iz preteklosti, ki niso bili predelani (Kebza in Meyendorf, 1998). 

 

Naslednja oblika depresije je endogena, ki nastane zaradi notranjih razlogov človeka, v 

notranjosti prizadetega brez povezave z zunanjim dogajanjem. Depresija se pojavi 

nepričakovano in tudi tako izgine. Po navadi je intenzivna, človek izgubi tek, telesno težo, se 

zgodaj prebuja in je slabše razpoložen. Endogeno depresijo imenujemo tudi prikrita ali 

kriptogena depresija oziroma melanholija. Pri nastanku te depresije ima dednost veliko vlogo 

(Kebza in Meyendorf, 1998). 
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»V družinski zgodovini obolelega za endogeno depresijo najdemo pri članih družine prve in 

druge stopnje zelo pogosto osebe (starši, bratje, sestre, stari starši, stric, tete, nečaki in vnuki), 

ki trpijo za enako ali drugačno obliko endogene depresije« (Kebza in Meyendorf, 1998, str. 

72). Pri tem ne smemo zanemariti tudi dejavnikov okolja, ki so velikokrat soodgovorni, da 

bolezen izbruhne. Vendarle je največkrat vzrok za nastanek teh depresij notranji (motnje 

presnove). Endogene depresije potekajo v depresivnih fazah, ki lahko trajajo tedne in mesece, 

redkeje cela leta, med temi fazami je razpoloženje človeka normalno. Poznamo monopolarno 

depresijo in bipolarno ali manično depresijo. Monopolarna depresije je enojna depresija, 

usmerjena v en pol, medtem ko se pri bipolarni depresiji izmenjujejo faze depresije in manije. 

Ko je prizadeta oseba v fazi manije, izraža pretirano veselo razpoloženje, vrvežavost, 

povečano telesno gibljivost in evforičnost, kar je pravo nasprotje depresije, saj v tej fazi oseba 

nima nobene energije in moči, je pobita in nebogljena. Po navadi se začne z depresivno fazo, 

nato se nadaljuje v manično. Manična faza človeka pripelje na rob človekovih zmogljivosti, 

saj zaradi čezmerne vzdržljivosti ne more spati, različne dejavnosti opravlja brez težav v 

hitrem tempu, vendar nobene ne izpelje do konca. Ta faza depresije oslabi njegovo telo in 

izčrpava telesne rezerve ter postane tako bolj občutljiv za infekcijske bolezni. Med endogene 

depresije spada zakrinkana ali maskirana depresija, za katero je značilno, da se simptomi 

depresije skrijejo za znake telesne obolelosti in jo je težko prepoznati. Pojavijo se glavobol, 

stiskanje v grlu, bolečine v želodcu ipd. (Kebza in Meyendorf, 1998). »V netipični, zakrinkani 

depresiji se bolezen pokaže na poseben način: telesne in duševne težave in simptomi so izraz 

enega in istega bolezenskega dogajanja« (Kabza in Meyendorf 1998, str. 82). 

 

V naslednjo skupino uvrščamo somatogene depresije, razlog za njihov nastanek pa je povezan 

s telesnimi boleznimi. Ravno zaradi tega velikokrat ostane depresija neodkrita ali je človek ne 

jemlje resno. Vsa pozornost je namenjena izključno bolezni in ne depresiji, zato depresija 

bolezen podaljšuje. Vzroke za somatogeno depresijo najdemo v različnih infekcijskih 

boleznih (gripa, lahko v zmanjšanem delovanju ščitnice, hormonske spremembe pri ženskah 

ipd.). Lahko pa pride tudi do motenj in bolezni možganov, ki povzročajo organsko depresijo 

(Kabza in Meyendorf, 1998). 

 

Poznamo tudi druge razdelitve depresij, in sicer glede na glede na vrsto simptomov, njihovo 

izrazitost in število. V tem primeru govorimo o blagi, zmerni ali hudi depresiji. Če depresijo 

določimo glede na potek in pogostost pojavljanja, ločimo:  

- depresivno epizodo 



 

14 

Tako vrsto depresijo določimo, če se depresija pojavi le enkrat, simptomi in znaki 

trajajo najmanj dva tedna. Epizoda je lahko blaga, zmerna ali huda. 

- recidivirajoča depresija ali ponavljajoča se depresija 

O njej govorimo, ko se ponavlja in vsakič popolnoma izzveni.  

- kronična ali rezistentna depresija 

Zanjo je značilno, da traja leta in leta, ki se lahko postopno slabša in ki po zdravljenju 

ne izzveni. 

- distimija 

Gre za kronično slabo razpoloženje, ki traja vsaj dve leti, vendar ni zelo hudo in je 

prekinjeno s krajšimi obdobji dobrega razpoloženja. Gre za prevladujočo slabo voljo 

in razpoloženje, nenehno pritoževanje nad življenjem (Zdravniški nasveti, 2014). 

 

Zaradi različnih vzrokov nastanka depresije ločimo depresijo pri ženskah, pri moških, 

depresijo pri mladostnikih in starostnikih. Razlogov, zakaj se depresija pri ženskah pojavi 

dvakrat pogosteje kot pri moških je več, in sicer, da so ženske bolj čustvene kot moški, 

večkrat gredo k zdravniku in ti zaradi pogostosti bolezni prej postavijo diagnozo, ženske 

imajo višjo raven hormonov, ki se spreminjajo med menstruacijo, nosečnostjo, po porodu in v 

menopavzi. Na razvoj bolezni vpliva tudi jemanje kontracepcijskih tablet. Tudi moški se 

soočajo z depresijo. Poleg osnovnih znakov depresije se pri moških kažejo še naslednji znaki 

depresije, kot so zmanjšana toleranca za stresne dogodke, napadi jeze, občutek izgorelosti, 

pretirana telesna dejavnost, nasilnost in zloraba alkohola ter vedenje, ki je podobno disocialni 

osebnostni motnji. Moški hitreje zbolijo za depresijo, ko se upokojijo in v svojem življenju 

tako ne najdejo smisla, saj so vso svojo energijo v aktivni dobi usmerjali le v delo in službo. 

Redkeje se srečajo z depresijo ob odhodu otrok od doma, hormonskih težav moški skoraj ne 

poznajo. Simptomi depresije pri mladostnikih so podobni običajnim občutkom, ki so značilni 

za puberteto in odraščanja. Vse to je normalno za obdobje odraščanja, razen ko takšna občutja 

trajajo več kot dva tedna. Gre za naslednje spremembe:  

- čustvene spremembe, kot so jeza, žalost, občutek krivde, obupanost, tesnoba, 

razdražljivost, zagrenjenost, občutek osamljenosti ipd., 

- telesne spremembe, kot so pomanjkanje energije, utrujenost, hujšanje ali pridobivanje 

teže, glavoboli ipd., 

- spremembe v mišljenju, kot so: pesimizem, mišljenje, da nikomur ni mar zanj in da so 

vsem v breme, izguba zanimanja za stvari, ki so jih radi počeli, razmišljanje o 

samopoškodovanju in samomoru ipd., 
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- spremembe v vedenju, kot so: agresivnosti, uporništvo, zanemarjanje higiena, težave v 

šoli, zloraba drog in alkohola, zapiranje vase, osamitev pred drugimi ipd. (Cobain, 

2008). 

 

Med mladostniki so najpogostejše vrste depresije, kot so klinična depresija, distimija, 

bipolarna motnja, anksiozne motnje ter obsesivno kompulzivna motnja (Cobain, 2008).  

 

Vzroke za nastanek depresije je Lenne v svoji knjigi razdelil: 

- depresija kot reakcija na dogodek, ki osebo prizadene (npr. smrt partnerja), 

- izčrpanostna depresija kot reakcija na predolgo in ponavljajočo se izpostavitev stresu, 

- nevrotska depresija kot reakcija na dogodek iz preteklosti, 

- prava depresija oziroma melanholija, 

- depresija, ki nastane pri telesnih spremembah (prehod v menopavzo) ali zaradi telesne 

bolezni (možganska skleroza) (Lenne, 1978). 

 

Depresije je pogosta bolezen tudi pri starejših osebah. Pojavi se lahko samostojno ali v 

povezavi z drugimi boleznimi. Depresijo pri starostniku težje prepoznamo, saj se je sami ne 

zavedajo in jo imajo za spremljevalko staranja. Vzroke za nastanek depresije pri starejših 

lahko združimo v štiri velike skupine, in sicer biološki vzroki (geni), psihološki, socialni 

vzroki in drugi dejavniki tveganja (sem vključujemo naslednje stresne dogodke: izguba 

partnerja in žalovanje, težave pri opravljanju vsakodnevnih opravil kot tudi skrb za 

vsakodnevno higieno, izguba lastnega doma – bivanje v domu za starostnike ipd. in določena 

zdravila, ki vplivajo na razvoj in nastanek depresije, kot so antiparkinsoniki, antihipertenziki, 

antipsihotiki, benzodazepini in druga zdravila (Tančič Grum, Poštuvan, Roškar, 2010). 

 

V nadaljevanju so navedene psihosocialne definicije depresije, in sicer z vidika realitetnega, 

logoterapevtskega in kognitivno vedenjskega pristopa.  

 

Glasser, avtor teorije izbire razloži, da človeka žene pet genetskih potreb, in sicer potreba po 

preživetju, potreba po ljubezni in pripadnosti, potreba po moči, svobodi in zabavi. Če potrebe 

niso zadovoljene, nastopijo različne težave, predvsem težave v medosebnih odnosih. 

Posebnost teorije izbire je v tem, da spremeni pridevnike ali samostalnike v glagole in s tem 

pove, da si človek lahko svoje vedenje izbere sam. Bistveno pri tej teoriji je, da si posameznik 

aktivno izbira to, nad čimer se pritožuje in da si lahko izbere oziroma odloči drugače ter se na 
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takšen način znebi pritoževanja. Kadar koli se počutimo slabo, se nam zdi, da to ni naša 

izbira, ampak da se to dogaja kar samo od sebe, a si človek vendarle izbere tisto, kar čuti, 

recimo prizadetost, nad čimer se bo pritoževal. Človek si neposredno izbere dejavnost in 

razmišljanje, ki jo imenujemo depresiranje. Dokler človek razmišlja o žalostnih ali nesrečnih 

stvareh, se mu porajajo nesrečne misli, bo le depresiral. Njegova dejavnost bo upočasnjena, 

odmaknil se bo od sveta in ostal brez življenjske energije, za kakršnokoli dejavnost. Za 

depresiranje je značilno, da se človek ukvarja z nesrečnimi mislimi. Človek dobi občutek, da 

je takšno stanje neprostovoljno, vendar ni res, to je bila njegova izbira. Da bi se prenehal 

vrteti okrog svojih nesrečnih misli, mora spremeniti to, kar hoče ali svoje vedenje. Oboje je 

njegova svobodna izbira (Glasser, 1998). 

 

Realitetni psihoterapevti menijo, da depresije ne moremo razumeti kot bolezen. Depresiranje 

boli in onesposablja človeka in je tudi dober način vpliva na druge ljudi. Teorija izbire pravi, 

da ima človek vedno možnost izbire, kako bo ravnal in kaj doživljal in da ima vedno možnosti 

spremeniti sam sebe. Človek lahko spremeni le sebe, drugih ne more. Nadzira lahko le svoje 

življenje, življenja drugih ne more in v lasti ne more imeti nobene druge osebe. Človek mora 

sam prevzeti odgovornost za svoje življenje (Glasser, 1998). Človek lahko zmanjša 

pričakovanja do drugih in sebe, da se bolečina in nesrečnost zmanjšata. S tem se zmanjša 

možnost depresivnosti. Človek velikokrat želi, da bi drugega človeka spremenil po lastni želji. 

Ker mu to ne uspe, postane nesrečen, pobit ter nezadovoljen s svojim življenjem (Glasser, 

2003). 

 

Človek se nauči depresirati že kot otrok. Z depresiranjem posameznik učinkovito omeji jezo, 

odvzame energijo in omeji nasilje v družini in družbi, depresiranje je tudi vedno klic na 

pomoč in posameznik s takim vedenjem preprečuje, da bi naredil nekaj novega, drugega, ker 

ga je strah neuspeha, zato se temu izogiba. To imenujemo taktika izogibanja. Veliko lažje je 

depresirati kot iskati nove odnose (Glasser, 1998). 

 

Depresija je oblika celostnega vedenja, ki se odraža v:  

- dejavnosti osebe, 

- razmišljanju osebe, 

- izražanju čustev in občutkov ter  

- fizioloških procesov v telesu (Glasser, 1998). 
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Čeprav vse sestavine delujejo sočasno, človek nadzira oziroma vpliva na svojo dejavnost in 

razmišljanje. Življenje brez kreativnosti bi bilo brez smisla, siromašno. Kreativnost vpliva na 

celotno vedenje človeka. Pri sprejemanju koncepta celostnega vedenja ugotovimo, da imamo 

posreden nadzor nad svojimi čustvi in občutki, morda celo nad fiziološke procese v telesu 

(Glassser, 1998). »Ko smo osamljeni ali frustrirani, nam naš kreativni sistem ponudi tudi nova 

čustva. Depresiranje je najobičajnejše, poznamo pa še tesnobnjenje, glavoboljenje, 

bolečinjenje v hrbtu in boleča čustva« (Glasser 1998, str. 141).  

 

Psihosomatske bolezni so posledica negativne plati kreativnost in med njimi najdemo tudi 

depresijo (Glasser, 2003). Diagnoze v tem primeru niso pomembne, pomembno je vplivati na 

vzroke, ki jih najdemo v nezadovoljujočih odnosih, ki so izvor nastanka dolgotrajnih duševnih 

težav. Takoj ko težavo odpravimo, depresija izgine (Glasser, 1998). 

 

Logoterapija še pravi, da duševna stiska izhaja iz bivanjske praznote oziroma eksistencialnega 

vakuuma, ki se kaže kot izguba občutka, da je življenje smiselno. To se najbolj kaže v 

dolgočasju, naveličanosti, otopelosti in splošnem nezanimanju. Vse to privede do nastanka 

nevroz in depresije. Človek postaja otopel, samouničevalen in prazen. Za nastanek depresije 

najdemo vzroke v napačnem načinu življenja, v življenju brez zastavljenih smislov. Pozitivna 

usmerjenost k smislu je zdravilno sredstvo za odpravo depresivnosti (Kristovič, 2012). 

 

Frankl ugotavlja, da logoterapija pomaga človeku v stiski aktivirati njegove lastne duhovne 

zmožnosti, da bi z njimi odkril in udejanjil konkretne možnosti za uresničitev smisla. Ljudje 

morajo imeti zastavljene cilje oziroma smisle v lastnem življenju. Človeku še tako huda 

življenjska situacija, stiska, nesmisel ipd. ne smejo porušiti njegovega najvišje zastavljenega 

smisla. Logoterapija nas uči, da lahko v vsaki situaciji človek svobodno izbira in se odloči za 

naslednji korak (Frankl, 1994). »Da ima človeško razmerje manevrski prostor ne le do 

svojega telesnega, ampak tudi do duševnega – da se torej nikakor ni treba slepo uklanjati 

psihološki usodi, je mogoče najjasneje in najprepričljivejše v tistih primerih, ko ima človek 

izbiro, kako se bo vedel do bolezenskih duševnih stanj« (Frankl 1994, str. 112). 

 

Človek težave in stiske rešuje skozi svobodo izbire in njegove odgovornosti. Njegove misli se 

ne smejo vrteti le okrog depresije ali drugih težav, bolje je, da se izogiba razmišljanju o 

depresiji in kako bi iz nje izšel. Kmalu bo opazil, da obstajajo tudi vrednote, ki so zaradi 

depresije zapostavljene. Nenehen boj človeka proti usodnim stanjem vodi v dodatno 
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depresijo. S sprejemanjem svojega stanja se depresiji prej izogne. Človek po epizodi depresije 

ni nikoli več tak kot je bil. Lahko se pogreza v večje osebno trpljenje ali trpljenje svojcev, ali 

to trpljenje preseže in postane duhovno močnejši (Frankl, 1994). 

 

Kognitivno vedenjski pristop pravi, da najdemo vzroke za depresivnost v nefunkcionalnih 

mislih in napačnih prepričanjih, ki pripeljejo do neprilagojenega in nezadovoljujočega 

doživljanja in napačnega vedenja. Rešitev je v spreminjanju misli in bazičnih prepričanj, v 

izboljšanju odnosov z ljudmi in v spremembi odnosa do sveta. Tudi za kognitivno vedenjsko 

terapijo velja, da se človek svobodno odloča in mora za vsako svojo odločitev sprejeti tudi 

odgovornost. Zato je velikokrat bolje biti manj svoboden in početi tisto, kar od nas želijo ali 

pričakujejo drugi (Vidmar, 2009). 

»Psihosocialni stresi se lahko pojavljajo v obliki enkratnih velikih stresnih dogodkov ali kot 

kronično stresno stanje. Omenjene strese pogosto vidimo v obdobju pred pojavom depresivne 

motnje« (Vidmar Vengust 2009, str. 211). Kognitivno vedenjska terapija je usmerjena v 

reševanje disfunkcionalnih odnosov in v preprečevanje ponovitev depresije (Vidmar Vengust 

2009).  

 

Ta pristop pozna naslednje modele razvoja depresivne motnje:  

- model ojačevanja, ki pravi, da se depresivno vedenje pojavi zaradi izgube ali 

pomanjkanja pozitivne podkrepitve določenega vedenja iz okolja, v katerem 

posameznik živi. Npr. izguba pomembne osebe ali premalo spodbude od osebe, 

pomanjkanje spretnosti za vzpostavitev zadovoljujočih odnosov, nesposobnost 

posameznika, da bi začutil pozivno spodbudo iz okolice, 

- model deficita socialnih spretnosti, ki navaja, da je učinkovita komunikacija potrebna 

za doseganje ciljev. Ravno pri depresivnih osebah se je izkazalo, da imajo primanjkljaj 

v sposobnosti reševanje težav, 

- model nemoči, v katerem depresivni ljudje prevzamejo nase odgovornost za vse slabe 

dogodke, pozitivne dogodke pripisujejo zunanjim okoliščinam, 

- model samoocenjevanja, za katerega je značilno, da imajo depresivne osebe veliko 

deficitov na področju samoopazovanja, samoocenjevanja in samo spodbujanja, kar 

vodi k organiziranju vedenja za dosego dolgoročnejših ciljev, 

- model kognitivne distorzije oz. izkrivljanj, ki predpostavlja, da zgodnje izkušnje 

vplivajo na oblikovanje bazičnih prepričanj o sebi in svetu. Ta prepričanja so 
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disfunkcionalna in se oblikujejo na področju prepričanja o lastni sreči in 

samovrednotenja (Vidmar Vengust, 2009). 

 

Ko se ljudje znajdejo v stiski, je pogosto prisotno izkrivljeno mišljenje, zato se morajo te 

osebe naučiti, kako spremeniti svoje negativne misli in prepričanja. Vrtijo se v kognitivnem 

modelu začaranega kroga: zgodnje izkušnje, disfunkcionalna bazična prepričanja, negativne 

avtomatske misli, ki privedejo do simptomov depresije. (Vidmar Vengust, 2009). Negativne 

avtomatske misli so lahko posledica depresogenih prepričanj.  

 Beck je odkril nekaj tipičnih depresogenih prepričanj. To so:  

- srečen sem lahko le, če sem v vsem uspešen, 

- da sem srečen, moram biti sprejet vedno in pri vseh ljudeh, 

- če naredim napako, sem bedast, 

- ne morem živeti brez drugega, 

- kdor se ne strinja z menoj, me ne mara,  

- moja osebna vrednost temelji na tem, kaj drugi mislijo o meni (Vidmar Vengust 2009, 

str. 222). 

 

Navedene teorije obravnavajo človeka kot celoto, ki je sestavljena iz telesne, duševne in 

duhovne razsežnosti. V primeru težav se le-te manifestirajo na vseh navedenih področjih. 

Zaradi medsebojne prepletenosti in razsežnosti težav je treba temu prilagoditi terapevtski 

pristop, izbrati primerne tehnike in metode svetovanja v kombinaciji z medikamentoznim 

zdravljenjem. 

 

Zaključimo lahko, da so medsebojni odnosi izredno pomembni v življenju posameznika, naj 

gre za odnose v šoli ali na delu, za partnerske ali družinske. Če medosebni odnosi niso 

zadovoljujoči, se velikokrat pojavijo težave v duševnem zdravju. Logoterapija in realitetna 

terapija spadata med humanistično – eksistencialno pristope, kjer je v ospredju človek s 

svojimi sposobnostmi in medsebojnimi odnosi. Obe temeljita na vrednotah in prepričanjih, da 

lahko vsak človek razvije svoje potenciale. Na človeka gledata kot na subjekt in zavestno 

bitje, ki se svobodno odloča o svojem življenju, da je treba vsakega posameznika sprejeti kot 

enkratnega in edinstvenega. Tudi kognitivno vedenjska teorija je usmerjena v reševanje 

medsebojnih odnosov tukaj in zdaj, vendar za razliko pri tem pristopu gre za spreminjanje 

vedenja in mišljenja osebe, ki je pomoči potrebna.  



 

20 

2.3 Znaki depresije  

 

Depresivne znake lahko razdelimo v naslednje skupine:  

1. čustveni simptomi:  

potrtost in otopelost osebe, brezvoljnost in obupanost, razdražljivost, tesnoba ipd., 

2. psihosomatski simptomi:  

motnje spanja, sprememba apetita, zmanjšanje telesne teže, nastanek bolečine, 

zmanjšanje spolne sle ipd., 

3. psihomotorni simptomi:  

občutki nesposobnosti in nevrednosti, občutki krivde, misli o smrti, negativne misli, 

samomorilne misli ipd., 

4. psihosocialni simptomi: 

osebi na delovnem mestu pade produktivnost, pojavijo se številne napake pri delu, 

povečuje se odpor do dela in odhoda v službo, pojavi se nezadovoljstvo z nadrejenim 

in sodelavci, oseba se umika osamitev iz družbe, pojavi se nezainteresiranost za 

različne aktivnosti, tudi za tiste, ki so osebi bile do nedavnega v veselje ipd. (Lokar in 

Kocmur, 1995). 

 

Za ljudi, ki so še posebej dovzetni za depresijo, je značilno, da imajo depresivno osebnost. 

Zanje je značilno, da se prepustijo nebogljenosti in brezupu. Sprijaznijo se s svojim stanjem, 

namesto da bi se spopadli z depresijo in se kažejo veliko bolj neučinkoviti in nebogljeni, 

kakor so v dejansko v resnici (Storr, 2014). »Po mojem mnenju je značilnost depresivnosti, ki 

najbolj bije v oči, povezana s tistim, česar ni: govorim o odsotnosti notranjega 

samospoštovanja. Ko kdo dejansko trpi zaradi depresije, se bo po navadi počutil (in se tudi 

označeval za) ničvrednega, ki ni za nikamor, ki je onkraj upa, nepopravljiva izguba, s katero 

se nima smisla ukvarjati, in tako naprej« (Storr  2014, str. 138). Osebe z depresivno 

osebnostjo so ekstravertirane in osredotočene na medosebne odnose. V primerjavi z drugimi 

se depresivna oseba počuti vedno v podrejeni vlogi, prikimava drugim in se z njimi v vsem 

strinja (Storr, 2014). 

Na nastanek in razvoj depresije velikokrat vpliva tudi okolje. Sem vključujemo človekovo 

slabo samopodobo, nenehne družinske prepire, finančne težave, občutek praznine, neprijetne 

spremembe v življenje osebe, razne zlorabe, smrt svojcev ipd. Vsem tem dejavnikom je 

skupen imenovalec občutek izgube. Pri vseh teh dejavnikih se človeku zdi, da se mu je 

življenje obrnilo na slabše in da dogodkov ne more obvladati (Cobain, 2008).  
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Raziskava, ki jo je opravil prof. George Brown, dokazuje, da se depresija redko pojavi 

nepričakovano. Vedno jo spodbuditi neki sprožilec iz okolja. Ženske, ki so zbolele za 

depresijo, so se odzvale na določen travmatski dogodek, vendar so že prej imele vrsto težav, 

kot so nesrečen zakon, slabe stanovanjske razmere, ali so izgubile mater pred enajstim letom 

starosti, ali so bile gospodinje ipd. (Storr, 2014). »Pri pripadnicah delavskega razreda obstaja 

štirikrat večja možnost, da postanejo depresivne v odziv na udarce usode, kot pri pripadnicah 

srednjega razreda. Kdor se mora otepati še kroničnih telesnih bolezni, je tudi dovzetnejši za 

depresijo. V manj razvitih državah je kronična depresija vsesplošen nasledek 

neprehranjenosti, bolezni in okuženosti z zajedavci« (Storr 2014, str. 135–136).  

 

Za depresivno osebo je značilno, da je potrta, obupana, črnogleda in brezvoljna. Pri njih je 

očiten splošen upad volje do življenja. Aktivnosti, ki so ji bile včasih v veselje, postanejo 

nezanimive. Žalost, praznina in izguba smisla življenja prevzamejo vse celice njenega telesa. 

Razmišljanje se omeji na negativne misli npr. ničvreden sem, zguba sem, nič ne znam ipd. 

Tudi rezultati, ki jih v tem obdobju doseže, ji ne pomenijo popolnoma nič. Velikokrat 

negativno sklepa na osnovi enega samega dogodka, ali si pripisuje krivdo za stvari, na katere 

nima vpliva. Samopodoba je močno načeta in ima nizko samospoštovanje. Depresija prisili 

osebo v socialno osamo, zapre se v svoj svet in ne komunicira, kar predstavlja veliko breme 

za osebe, ki z njo živijo.  

 

2.4 Različni vidiki družbene vključenosti oseb z depresijo  

 

Kljub večji informiranosti javnosti o duševnih težavah in boleznih, se osebe s tovrstnimi 

težavami še vedno soočajo z družbeno izključenostjo, stigmo, diskriminacijo, nespoštovanjem 

njihovih temeljnih pravic in dostojanstva. Te osebe spadajo med najbolj izključene družbene 

skupine. Težko se vključujejo na trg delovne sile, med njimi najdemo veliko brezposelnih, ki 

ostanejo zabeleženi v evidencah dolgotrajnih brezposelnih in težje zaposljivih oseb. Po 

podatkih iz neprofitne organizacije ŠENT se le 5–15 % oseb s težavami v duševnem zdravju 

zaposli. Razlogov, zakaj te osebe težje nastopajo na trgu delovne sile, je več, in ti so: 

- izjemno težko si pridobijo zaposlitev in jo težko ohranijo, 

- zaradi bolezni in daljših obdobij zdravljenja je zanje značilna daljša odsotnost z dela, 

- nizka motiviranost za iskanje zaposlitve in apatičnost zaradi slabih preteklih izkušenj, 

- nizka samopodoba in samospoštovanje in nezaupanje v lastne zmožnosti  

- socialna nespretnost, 



 

22 

- stigmatizacija in nezaupanje delodajalcev ipd. (Šentprima, 2010). 

 

Njihova delovna sposobnost je nižja od oseb, ki težav nimajo, zato zaposlitev težko obdržijo. 

Izgubo zaposlitve moramo pripisati tudi posledicam dnevne uporabe zdravil, nizki 

samopodobi, socialni in delovni izključenosti. Zanje je značilno še, da imajo slabšo 

koncentracijo in slabše motorične sposobnosti, hitro se utrudijo, pri delu niso samostojne ter 

so preobčutljivi za kritike nadrejenega in sodelavcev, so čustveno nestabilne ipd. (Šentprima, 

2010). 

 

Zaradi svojih težav imajo nižjo izobrazbo, ker velikokrat ne dokončajo šolanja in se 

posledično lahko zaposlijo le na nižje plačnih delovnih mestih. Veliko jih živi na robu 

revščine, ker zaposlitve nimajo in so prejemki, ki jim država izplača, prenizki za spodobno 

življenje (Šentprima, 2010). 

 

To so še dodatni razlogi, ki ne spodbujajo posameznika k zagotovitvi lastne eksistence, 

ampak negativno vplivajo na njegovo motivacijo k ustvarjalnosti.  

 

Za depresivne osebe je tipično, da dvomijo o svojih sposobnostih. Zato niso nikoli zadovoljni 

sami s seboj in svojim delom. Prepričane so, da niso več tako sposobne za delo in se počutijo 

manjvredne in neuspešne to jih pripelje do tega, da svoje dolžnosti začnejo jemati zelo resno 

in se tako izpostavijo velikemu pritisku (Kabza in Meyendorf, 1998). 

 

Kljub veliko vloženega napora in truda, se jim le-to največkrat ne obrestuje oziroma ima to za 

posledico še dodaten stres in nelagodje. 

 

Raziskave so pokazale, da so velika podjetja najbolj primerna za zaposlitev ljudi s težavami v 

duševnem zdravju, tudi oseb z depresijo. Odzivi delodajalcev kažejo, da bi jih manjšina 

(petina ali manj) zaposlila osebo s shizofrenijo ali s psihozo. Približno dvakrat toliko bi jih 

zaposlilo osebo, ki ima depresijo ali anksioznost. Delodajalci se bojijo negativnih vplivov na 

podjetje in odpora šefov ter drugih sodelavcev, če bi zaposlili večje število oseb s težavami v 

duševnem zdravju. Vsekakor gre za ogromno ovir, ki jih delodajalci napačno dojemajo in bi 

jih lahko premagali z dodatnim izobraževanjem o težavah. Ko delodajalec razume potek 

depresije in podobnih težav v duševnem zdravju, zaposlenega lahko vodi do bistveno boljše 

produktivnosti pri delu. Pri delodajalcih je tudi prisoten strah, da bodo osebe z depresijo 
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zanemarile svoje delovne naloge oziroma da jih ne bi opravile (Employer attitudes to 

employing people with mental illness, 2008). 

 

Omeniti je treba, da je strah v zvezi s tem pretiran. Največkrat so delodajalčeve finančne in 

strokovne zmožnosti dovolj velike, da bi bilo pričakovati večjo pripravljenost pri reševanju 

omenjenih težav v preventivnem delovanju in zaposlovanju oseb s težavami v duševnem 

zdravju. 

 

Stres lahko povzroči tudi določene težave v duševnem zdravju, tudi depresijo. Težave v 

duševnem zdravju na delovnem mestu prinašajo določene posledice za delodajalca:  

- naraščanje odsotnosti z dela, 

- povečuje se stres, depresija in izgorelost, 

- povečujejo se telesne bolezni npr. povišan krvni pritisk, glavobol, bolezni srca ipd. 

(Gaston in Phyllis, 2000). 

Naštete posledice vplivajo na delovno uspešnost. Povečuje se število napak in delovnih 

nesreč, zaposleni izgubijo motivacijo za delo, narašča napetost med sodelavci in povečujejo 

se konflikti med njimi. Delodajalec lahko izvede posebne ukrepe za vrnitev osebe z depresijo 

na delovno mesto. Z delavčevim zdravnikom se dogovori o njegovih delovnih nalogah in 

ukrepih. To so lahko delo za krajši delovni čas, fleksibilen delovni čas, nove delovne naloge, 

ki povzročajo manj stresa (Gaston in Phyllis, 2000). 

Delodajalec ima zaradi posledic depresije pri svojih zaposlenih visoke stroške zaradi večjega 

števila odsotnosti z dela, slabše produktivnosti, nesreč pri delu ipd. Zaradi tega veliko 

delodajalcev uvaja programe, ki podpirajo dom in družino, v katerem uvajajo fleksibilen 

delovni čas, krajši delovni čas, programe za družinsko svetovanje ipd. Napredni delodajalci so 

šli korak dlje. Za obvladovanje stroškov, ki jih prinašajo težave v duševnem zdravju, še 

posebej depresija, sodelujejo z zdravstvenimi institucijami in centri za zaposlovanje. 

Zainteresirani so za zgodnje odkrivanje težav, kar bi zmanjšalo stroške in skrajšalo odsotnosti 

z dela. To je praksa v podjetjih, ki imajo 1000 ali več zaposlenih. Ta podjetja imajo za ta 

namen zaposlene strokovne službe in zagotovljena finančna sredstva. Tudi manjša podjetja bi 

se lahko povezala z zdravstvenimi institucijami in bi lahko določene ukrepe izvajali brez 

dodatnih stroškov (Gaston in Phyllis, 2000). 
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Pri reševanju težav ostanejo podjetja največkrat osamljena, pričakovati bi bilo večje 

vključevanje strokovnih institucij države, saj bi bila to tudi s finančnega vidika racionalnejša 

rešitev. 

 

2.4.1 Socialna vključenost 

 

»Posledice socialne izključenosti oseb s težavami v duševnem zdravju imajo precejšen vpliv 

na njihovo kakovost življenja. Med te posledice štejemo brezposelnost, nizek socialni položaj, 

manjše možnosti, da si ustvarijo družino, slabe bivalne razmere, manjši dostop do 

izobraževanja in izpopolnjevanja in drugo. Da bi zmanjšali socialno izključenost oseb s 

težavami v duševnem zdravju, morajo imeti te osebe enak dostop do gospodarskih in 

družbenih dobrin, biti morajo deležni spoštovanja drugih članov družbe in pomoči. Vse to z 

namenom, da v tej osebi ponovno utrdi upanje na kakovostnejše življenje, v katerem bo lahko 

razvil svoj potencial« (Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2011–2016, 

str. 17). 

 

Da bi osebam, ki imajo težave v duševnem zdravju, pomagali pri vključevanju v socialno in 

delovno okolje, je država uvedla možnost zaposlitvene rehabilitacije in različne programe 

socialne vključenosti. Z zaposlitveno rehabilitacijo želi usposobiti ljudi za ustrezno delo, da bi 

se taki ljudje zaposlili in zaposlitev tudi obdržali ter v njej napredovali. Prav z zaposlitveno 

rehabilitacijo pridobi oseba s težavami v duševnem zdravju možnost integracije v socialno 

okolje, si povečajo motivacijo, izboljšajo svojo samopodobo in povečajo samozavest. Za tiste, 

za katere se izkaže, da jim zaposlitvena rehabilitacija ne bo povečala delovnih zmožnosti, je 

država uvedla program socialne vključenosti (Šentprima, 2010). V ta program se lahko 

vključijo tiste osebe, ki imajo odločbo o nezaposljivosti, ki jim jo je izdal Zavoda RS za 

zaposlovanje na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanja invalidov kot 

invalidi 1. kategorije brez pravice do invalidske pokojnine ter osebe z motnjami v duševnem 

in telesnem razvoju (Ozara, 2012). 

 

Program socialne vključenosti nudi osebam s težavami v duševnem zdravju možnost 

ohranjanja delovnih navad in sposobnosti ter socialno vključenost. Prizadevajo si, da jih 

naučijo pridobiti boljšo kakovost dela, natančnost gibov, večje samostojnosti in iniciativnosti, 

izboljšati medosebne odnose, pomoč pri vključevanju v socialno okolje in širjenju socialnih 

mrež ter prevzemanje odgovornosti za opravljeno delo. Zato v podjetjih, ki imajo programe 
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socialne vključenosti, organizirajo različne aktivnosti. Osebe s težavami v duševnem zdravju 

se vključujejo tudi v delovne, psihosocialne, kreativne in prostočasne aktivnosti glede na 

njihovo ohranjeno zmožnost, sposobnost, želj in interesov (Avberšek in drugi, 2004). 

 

Zaključimo lahko, da se osebe s težavami v duševnem zdravju vsakodnevno srečujejo s 

socialnim izključevanjem na različnih področjih, predvsem na področju zaposlovanja, kjer 

neenakovredno nastopajo kot iskalci zaposlitve. Tovrstna stigmatizacija je eden od 

najpomembnejših razlogov za to, da osebe z depresijo ne nastopajo enakovredno na trgu dela 

kljub deklariranim enakim možnostim.  

 

2.5 Stigmatizacija oseb s težavami v duševnem zdravju 

 

Stigmatizacija je strokovni izraz, ki označuje poseben odziv okolja na drugačnost ljudi. 

Govorimo o označevanju ljudi z duševnimi boleznimi, da so drugačni in manj vredni 

spoštovanja, kar privede do izključevanja teh oseb z različnih področij in celo do 

diskriminacije. »Stigma je širok koncept, ki združuje komponente označevanja, 

stereotipiziranja, kognitivnega ločevanja, čustvene reakcije in diskriminacije. Ima torej 

kognitivno, čustveno in socialno komponento, ki se končno izrazijo tako, da ljudje izgubijo 

status« (Švab 2009, str. 9). Za osebe, ki imajo težave v duševnem zdravju, še danes velja 

prepričanje, da so nevarne in nepredvidljive. Vendar so raziskave dokazale, da to ne drži 

oziroma da so lahko te osebe nevarne tedaj, ko so pod vplivom psihoaktivnih snovi ali ko so 

zaradi psihotičnih simptomov zelo prestrašeni (Švab, 2009). 

 

»Blažje duševne motnje, kot so depresija in anksioznost niso povezane z nasilnim vedenjem 

do drugih ljudi« (Švab 2009, str. 12). Stigma prizadene tako osebe z duševno motnjo kot tudi 

njihovo družino. Težave v duševnem zdravju, ki jih ima oseba v družini, jo oddalji od 

prejšnjega načina in ritma življenja. Velikokrat se zgodi, da se prijatelji odvrnejo od družine, 

ki jo je prizadela duševna bolezen ali motnja. Družina se znajde v osami, na robu ali je celo 

izključena iz družbenega dogajanja (Švab, 2009). 

 

Stigmatizacija ljudi s težavami v duševnem zdravju je ena od najbolj pomembnih ovir in 

težav, ki jo ti doživljajo. Obenem predstavlja tudi največjo oviro do duševnega zdravja. 

Zaradi stigmatizacije se velikokrat osebe začnejo pozneje zdraviti, kar negativno učinkuje na 

zdravljenje, rehabilitacijo in socialno reintegracijo. Tudi v Sloveniji je psihiatrična bolnišnica 
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in njene dejavnosti v primerjavi z drugimi medicinskimi strokami pogosto stigmatizirana in 

tudi zaradi tega se osebe težje odločijo za zdravljenje, psihiatrija je slabše financirana ipd. 

(Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2011–2016). Osebe, ki se zaradi 

težav v duševnem zdravju zdravijo v psihiatrični bolnišnici, ta dogodek za vse življenje 

zaznamuje. Diagnozo, ki jo oseba pridobi, je nikoli več ne izgubi, čeprav je kriza (npr. 

depresivna epizoda) minila. Te bolnike tudi nekateri zdravniki splošne medicine obravnavajo 

drugače oziroma je tudi pri njih zaslediti stigmatiziranost do njih (Zupanc, 2009). 

 

Osebe s težavami v duševnem zdravju še danes veljajo za nezanesljive in nevarne ter hudo 

motene. Kljub stigmatizaciji se danes v gospodarskem prometu pojavljajo različna podjetja, ki 

jih zaposlujejo in vključujejo v svoje programe. Prav zato so pogosto izključene in imajo 

težave pri pridobivanju in ohranjanju stanovanja, pri zaposlovanju in ohranjanju zaposlitve, 

pomanjkanju dohodkov in so prikrajšane v družbenih stikih (Švab, 2009). 

 

Osebe s težavami v duševnem zdravju, torej tudi depresivne osebe, so zaradi socialne 

izključenosti in prisotne stigmatiziranosti prikrajšane na različnih področjih. Kakovost 

njihovega življenja je slabša, kot jo imajo drugi ljudje, med njimi je veliko brezposelnih, 

njihov socialni položaj je slabši od položaja zdravih, prejemajo nizke dohodke, možnosti, da 

si ustvarijo družino, so majhne, ravno tako imajo slabše možnosti za izobraževanje ipd. 

(Ministrstvo za zdravje, 2014). 

 

Psihiatrične bolnišnice niso koristne za bolnike s težavami v duševnem zdravju, saj jih bivanje 

zelo močno stigmatizira in tako povzroči, da se osebam zmanjšajo možnosti za kakovostno 

življenje (Lamovec, 1998). »Zato se lahko strinjamo s predstavniki psihosocialnega prijema, 

ki priporočajo, da naj bi bilo to le rešitev v skrajni sili, zadnji ukrep, potem ko so se že vsi 

drugi ukrepi pokazali za nezadostne« (Lamovec  1998, str. 23). 

 

Stigmatizacija se kaže kot strah in diskriminatorno vedenje do ljudi, ki imajo težave v 

duševnem zdravju, kot ovire pri dostopu in zagotavljanju različnih, kakovostnih obravnav. 

Stigmatizacijo zasledimo tudi pri rehabilitaciji teh oseb in njihovem okrevanju. Do 

stigmatiziranih skupin se ljudje obnašajo različno: ali jih marginalizirajo, nad njimi izvajajo 

nasilje ali jih preprosto odklanjajo. Eden izmed razlogov stigmatizacije je ta, da se s tem 

dejanjem pridruži večini ljudi, v kateri postane močnejši in z njimi deli mnenje ter stopi v 

privilegirano skupino. Za osebe, ki imajo težave v duševnem zdravju, je značilno, da jih ljudje 
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izolirajo in se jim izogibajo. Dogaja se tudi, da svojce oseb s težavami v duševnem zdravju, 

obvladujejo predsodki in sovražnost. Za zmanjševanje stigmatizacije in socialne vključenosti 

je treba spodbujati vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v socialno in delovno 

okolje ter jim izboljšati dostop do izobraževanja in zaposlovanja. Pri integriranju v okolje 

morajo biti vključeni tudi njihovi svojci (Resolucija o nacionalnem programu duševnega 

zdravja 2011–2016). 

 

»Socialno okolje določa kategorije oseb, ki jih bomo najverjetneje srečevali. Običajni načini 

vzpostavljanja socialnih stikov v danih okoljih nam omogočajo, da se z drugimi, ki jih tam 

lahko pričakujemo, srečujemo, ne da bi jim posvečali posebno pozornost ali premislek« 

(Goffman 2008, str. 11). Lahko se izkaže, da ima neznana oseba drugačne lastnosti od drugih 

v tej kategoriji in jo to spremeni v osebo, ki ni zaželena. Lahko postane slaba, nevarna ali 

šibka. In tako je oseba postala pomanjkljiva in nepopolna. To imenujemo stigma ali tudi 

prizadetost, hiba ali pomanjkljivost (Goffman, 2008). 

Razlikujemo tri vrste stigme, in sicer: 

- telesna odbojnost oziroma fizična iznakaženost,  

- značajske lastnosti, ki jih predpisujemo neodločnosti, nebrzdanim ali nenaravnim 

strastem, nevarnim prepričanjem ter nepoštenosti. O vsem tem sklepamo na podlagi 

znanih dejstev (npr. o duševnih boleznih, razvadah, alkoholizmu ipd.), 

- skupinske stigme rase, narodnosti in veroizpovedi, ki se prenašajo iz roda v rod in v 

enaki meri prizadenejo vse člane družine (Goffman, 2008). 

 

Med naštetimi stigmami najdemo iste značilnosti: »posameznik, ki bi bil sprejet v običajnih 

socialnih odnosih, ima lastnost, ki priteguje pozornost in odvrača od sebe vse, ki jih sreča, pri 

tem pa uničuje vtis, ki ga imajo na nas njegove druge lastnosti. Tak posameznik je nosilec 

stigme, nezaželene drugačnosti, ki neprijetno odstopa od naših pričakovanj« (Goffman 2008, 

str. 14). 

 

Ljudje že v osnovi ne verjamejo, da je stigmatizirana oseba običajen človek, zato jo 

diskriminirajo in ji zmanjšujejo njene življenjske možnosti. Poleg tega ji zelo radi 

predpisujejo še druge slabosti in napake. Stigmatizirani posamezniki pogosto uporabljajo 

skrajna sredstva, da bi se znebili stigme in s tem tudi jasno sporočajo, kako je zanje stigma 

neprijetna situacija. Po drugi strani stigmo izrabljajo kot opravičilo za svoj neuspeh. 
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Stigmatiziran posameznik (npr. duševni bolnik) se včasih ne spusti v prepire z zakoncem ali 

delodajalcem, saj bi razkazovanje čustev pomenilo tudi znamenje stigmatiziranosti. Včasih 

reagira sovražno in predrzno (Goffman, 2008). 

 

Zaradi razhajanja med svojo navidezno in dejansko identiteto postane izoliran od družbe in 

samega sebe in postane oseba, ki ga svet ne sprejema. V nekaterih primerih je stigmatizirana 

oseba prepričana, da je ves svet proti njej in jo vsi ljudje sovražijo in zasmehujejo, v številnih 

drugih primeri ugotovi, da so na svetu tudi sočutni ljudje, ki jo razumejo in ji pomagajo ter z 

njo delijo občutek, da je kot vsi drugi ljudje človek in da od njih lahko pričakuje podporo 

(Goffman, 2008). 

Prisotni so tudi posamezniki, ki so se s stigmo tudi sami soočili (npr. homoseksualci) in dobro 

razumejo, kako se stigmatizirane osebe počutijo. Izraz za njih je priučeni. Med priučene 

spadajo tudi osebe, ki delajo v določenih ustanovah s stigmatiziranimi ljudmi, npr. 

medicinske sestre. Naslednje skupina priučenih so osebe, ki živijo s stigmatizirano osebo in 

jih družba obravnava kot celoto (npr. zakonec duševnega bolnika) ter z njimi delijo slabi glas. 

Ker se stigma širi od osebe s stigmo na osebe, ki so z njim tesno povezane, se ljudje takim 

odnosom izogibajo ali jih prekinejo (Goffman, 2008). »Kljub dokazom, ki potrjujejo 

vsesplošno prepričanje o stigmi in privajenosti, moramo nadaljevati ugotavljanje, ali 

privajenost nujno ne zmanjša prezira« (Goffman 2008, str. 52).  

 

Osebe s stigmo velikokrat prekrivajo svojo identiteto, tudi zato, ker so prepričane, da je bolje, 

če se predstavijo kot normalne, kot da svoje težave razkrijejo, še posebno neznancem. Taka 

oseba živi dvojno življenje in živi v laži. Velikokrat dopušča možnost, da bi izvedela, kaj si 

drugi mislijo o njej in o njej podobnih. Vendar se velikokrat znajdejo v situaciji, ko morajo 

razkriti diskreditirajoče informacije o sebi (Goffman, 2008). »Pojav zamolčanja stigme je 

vedno netil razprave o duševnem stanju posameznika, ki zamolčuje stigmo. Najprej domneva, 

da mora nujno plačati visoko psihično ceno, tj. visoko stopnjo tesnobe, ker živi življenje, ki se 

mu lahko vsak hip sesuje« (Goffman 2008, str. 79). 

 

»Če označimo nekoga za duševno bolnega, večina ljudi to razume kot neke vrste patološki 

pojav v možganih, s tem pa stigmatiziramo na milijone ljudi, ki s tem lahko in pogosto tudi 

postanejo žrtve zavračanja, izobčenja, škodljivih zdravih in surovih elektrošokov, kar pa se 

zaradi zmotnosti oznake ne bi smelo zgoditi« (Glasser 2003, str. 41). 
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Socialni model družbenega izključevanja, kot je predstavljen v knjigi Individualizacija 

storitev socialnega varstva predstavlja drugačen pogled na vprašanje socialnega 

onesposabljanja, ki so ga razvile skupine hendikepiranih ljudi. Model se razlikuje od 

medicinskega modela obravnave, ki opredeljuje ljudi na osnovi psihofizičnih sposobnosti 

človeka in njegovih diagnoz ter mnogokrat prezre njihove sposobnosti in znanja, ki imajo 

prispevek v svoji skupnosti. Njihove življenjske možnosti so največkrat odvisne od ocen, ki 

jih podajo zdravniki, psihologi, psihiatri in drugi, ki so zadolženi za zmanjševanje njihove 

stiske (Škerjanc, 2010). »Socialni model predstavi pojav izključenosti v novi luči: človekovo 

delovanje in vloge določata njegovo družbeno in ekonomsko okolje, v katerem živi, in je 

organizirano tako, da zadovoljuje potrebe prevladujoče skupine brez hendikepa – potrebe 

tistih, ki imajo moč« (Škerjanc 2010, str. 76). 

 

Socialni model se ukvarja tudi z raziskovanjem predsodkov do ljudi, ki jih postavlja na 

družbeno obrobje. Družba izključi hendikepirane osebe na osnovi pomanjkljivosti in je 

brezbrižna do skupin vseh, ki odstopajo od popolnega telesa, ki je ideal družbe. Velikokrat so 

jim tudi kratene njihove državljanske pravice, kot so izobraževanje, zaposlitev, gospodarska 

varnost ipd. Pojavljajo se zlorabe in zatiranje v družbi. Ker se vsakodnevno srečujejo z 

izključenostjo, se zavzemajo za prepoznavanje ovir, ki jim preprečujejo običajno življenje in 

sodelovanje oziroma soudeležbo v širši družbi. Opozarjajo na ovire, ki jih srečujejo v svojem 

življenju npr. pomanjkanje tehničnih pripomočkov, prilagojenih delovnih mest, možnost 

izobraževanja in zaposlitve ipd. Bistvo socialnega modela je vsekakor socialna pravičnost, 

kjer bodo imele hendikepirane osebe pravico do kakovostnejšega življenja in vključevanja v 

širšo družbo (Škerjanc, 2010). 

 

 

3 NAČINI ZAPOSLOVANJA OSEB S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM 

ZDRAVJU 

 

 

3.1 Pravni vidiki zaposlovanja oseb z depresijo  

 

Zaposlitev osebe s težavami v duševnem zdravju je pomembna tako z vidika zagotovitve 

osebne eksistence kot z vidika vključevanja v delovno okolje. Zato država s svojimi 
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zakonskimi podlagami in seznanjanjem javnosti tem osebam omogoča vključevanja v 

zaposlitev. Za osebe, ki imajo manjše težave v duševnem zdravju, posreduje na prostem trgu 

delovne sile, drugim omogoča zaposlitev pod posebnimi pogoji. Te osebe se lahko vključujejo 

v zaposlitev v invalidskih podjetjih, zaposlitvenih centrih, varstveno delovnih centrih, 

socialnih podjetjih in drugje. Možnost zaposlitve dobijo tudi v različnih delavnicah nevladnih 

organizacij, kot sta npr. ŠENT in OZARA. Na drugi strani država namenja posebno pozornost 

promociji in varovanju duševnega zdravja aktivne populacije v povezavi z delom. Za 

zagotavljanje promocije in varovanja duševnega zdravja v delovnem okolju je treba posvetiti 

zadostno pozornost izdelavi ocene tveganj, ki je pogosto povezana le s preprečevanjem 

fizičnih poškodb in pojavljanjem nezgod. V redkih primerih se izdelavo ocene tveganje 

delovnega mesta povezuje s preprečevanjem pojavljanja stresa. Dejstvo je, da težave z 

zdravjem pri delu vključujejo poškodbe, izpostavljenost hrupu in kemijskim tveganjem, slabe 

ergonomije delovnega mesta kot tudi negativne posledice stresa in trpinčenja v delovnem 

okolju (Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2011–2016). 

 

Država je delodajalcem s sedežem v Sloveniji ponudila možnost, da se pod posebnimi pogoji 

ustanovijo invalidska podjetja, v katerih bodo dobile možnost zaposlitve invalidne osebe. 

Pogoj je, da je v takem podjetju zaposlenih najmanj 40 % ljudi s statusom invalida.  

 

Prednosti ustanovitve invalidskega podjetja so:  

- država jim prizna olajšave za nabavo delovnih sredstev, delavcev in poslovnih 

prostorov, 

- država jim pomaga pri nabavi nove tehnologije in  

- država jim dodeli razne dotacije in olajšave (Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti, 2014). 

 

Leta 2004 je bil sprejet Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, s 

katerim je država obvezala delodajalce, da glede na število zaposlenih v podjetju (najmanj 

dvajset delavcev) zaposli tudi zakonsko določen odstotek ljudi s statusom invalida. Ta 

odstotek znaša od 2 % do 6 %, odvisno od dejavnosti podjetja. Država spodbuja zaposlovanje 

ljudi s težavami v duševnem zdravju tudi z Akcijskim načrtom zaposlovanja invalidov 2014–

2021. V Sloveniji se postopoma uveljavlja socialno podjetništvo, ki krepi družbeno 

solidarnost, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljno delo (Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti, 2014). 
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 Država ureja pravice invalidov tudi preko naslednjih zakonov:  

-  Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, 

- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, 

- Zakon o delovnih razmerjih,  

- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov,  

- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 

- Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, 

- Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika,  

- Zakon o invalidskih organizacijah idr. (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 

in enake možnosti, 2014). 

 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki je bil objavljen v Uradnem 

listu RS št. 16 leta 2007, v 2. členu poudarja, da je njegov namen povečati zaposljivost 

invalidov in jim omogočiti enakovreden položaj na trgu dela tako, da se odstranijo ovire in 

jim omogočiti enake možnosti kot zdravim ljudem. Isti zakon prepoveduje diskriminacijo pri 

iskanju zaposlitve, pri zaposlitvi in izgubi zaposlitve (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov – v nadaljevanju ZZRZI-UPB 2). 

 

 

V 10. členu navedenega zakona so zapisani pogoji za pridobitev statusa invalida:  

(1) Status invalida po tem zakonu lahko pridobi oseba, ki:  

- ni pridobila statusa invalida po drugih predpisih oziroma nima z odločbo pristojnega 

organa ugotovljenih trajnih posledic telesne ali duševne okvare ali bolezni ter zato 

bistveno manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev,  

- je prijavljena kot brezposelna oseba na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje 

(v nadaljnjem besedilu: Zavod), 

- je dopolnila starost 15 let oziroma ni stara več, kot je po predpisih o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju pogoj za pridobitev pokojnine za najnižjo pokojninsko dobo 

in  

- izpolnjuje merila, določena s tem zakonom.  

(2) Ob izpolnjevanju pogojev iz prve, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka lahko pridobi 

status invalida po tem zakonu tudi oseba, ki je zaposlena (ZZRZI-UPB 2). 
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»Za pridobitev statusa invalida morajo biti pri osebi ugotovljene trajne posledice telesne ali 

duševne okvare ali bolezni, težave pri dejavnostih, ki vplivajo na njeno zaposljivost in ovire 

pri vključevanju v delovno okolje na način, kot ga opredeljuje mednarodna klasifikacija 

funkcioniranja, invalidnosti in zdravja« (ZZRZI-UPB 2).  

 

V zakonu je od 26. do 34. člena zapisan tudi postopek za pridobitev statusa in pravice invalida 

do zaposlitvene rehabilitacije. Po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji Zavod za zaposlovanje 

izdela oceno invalidovih zaposlitvenih možnosti. V njej je zapisano, ali je invalid zaposljiv v 

običajnem delovnem okolju ali v podporni oziroma zaščitni zaposlitvi. V oceni je navedeno 

tudi, za katera dela je invalid usposobljen in kakšne podporne storitve ali prilagoditve 

potrebuje na delovnem mestu. Če invalid kljub zaposlitveni rehabilitaciji ne dosega delovne 

zmožnosti v višini vsaj ene tretjine zaposlenega na običajnem delovnem mestu, mu Zavod 

izda odločbo, da je nezaposljiv ( ZZRZI-UPB 2). 

 

Zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, ki velja od 1. 1. 2013 naprej, predpisuje 

postopek za uveljavitev pravic iz obveznega invalidskega zavarovanja. Vlogo poda 

zavarovanec oziroma zakoniti zastopnik ali osebni zdravnik oziroma zdravnik medicine dela v 

soglasju z osebnim zdravnikom zavarovanca. Ta začne teči takoj, ko Zavod za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje prejme poleg vloge še popolno medicinsko in delovno dokumentacijo 

zavarovanca. 

Pravico do invalidske pokojnine pridobi: 

- zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost I. kategorije; 

- zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije in ni zmožen za drugo 

delo s polnim delovnim časom brez poklicne rehabilitacije, ta pa mu ni zagotovljena, 

ker je star nad 55 let; 

- zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije in ni zmožen za drugo 

delo s krajšim delovnim časom od polnega najmanj štiri ure dnevno brez poklicne 

rehabilitacije, ta pa mu ni zagotovljena, ker je star nad 50 let; 

- zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. ali III. kategorije in mu ni 

zagotovljena ustrezna zaposlitev, ker je dopolnil 65 let starosti (Zakon o invalidskem 

in pokojninskem zavarovanju). 

 

Invalidsko upokojevanje prinese osebam s težavami v duševnem zdravju nizko materialno 

varnost, saj jim dohodek večinoma ne zadošča niti za preživetje. Tako postajajo te osebe vse 
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bolj odvisne od svojcev in vedno bolj oddaljene od svoje samostojnosti, saj možnosti, da bi 

dodatno zaslužili, po zakonu nimajo več (Avberšek in drugi, 2004). 

  

3.2 Načini državnega spodbujanja zaposlovanje oseb z depresijo  

 

Država spodbuja zaposlovanje oseb s težavami v duševnem zdravju preko sistema kvot v 

podjetjih. Podjetja, v katerih je zaposlenih najmanj 20 ljudi, morajo zaposliti invalida v okviru 

določenega deleža od celotnega števila zaposlenih delavcev. Za vsakega zaposlenega invalida 

je podjetje nagrajeno s subvencijo plačila plače invalida ter oprostitvijo plačila prispevkov za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Država spodbuja zaposlovanje invalidnih ljudi tudi s 

plačilom stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo invalidov, s plačilom 

stroškov storitev v podpornem zaposlovanju, z nagradami za preseganje kvote, z letnimi 

nagradami delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov in z drugimi 

spodbudami na področju zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest za invalide ter 

druge razvojne spodbude (ZZRZI-UPB 2). 

 

Država z različnimi programi spodbuja zaposlovanja oseb s težavami v duševnem zdravju, in 

sicer z akcijskim programom za invalide in aktivne politike zaposlovanja. Skrbi za različne 

preventivne programe za preprečevanje stresa ter za ukrepe za ohranjanje delovnega mesta in 

rehabilitacije ljudi s težavami v duševnem zdravju (Resolucija o nacionalnem programu 

duševnega zdravja 2011–2016). 

 

3.2.1 Zaposlitvena rehabilitacija 

 

Z zaposlitveno rehabilitacijo država želi, da se oseba usposobi za ustrezno delo, da se zaposli 

in zaposlitev tudi obdrži ter v njej napreduje. Prav z zaposlitveno rehabilitacijo ljudje s 

težavami v duševnem zdravju pridobijo možnost integracije v socialno okolje. Povečajo si 

motivacijo, samozavest in izboljšajo samopodobo. V programu zaposlitvene rehabilitacije se 

vključujejo tako osebe brez izobrazbe kot osebe z visoko oziroma univerzitetno izobrazbo. 

Gre za uporabo več storitev, in sicer:  

- ocenitev delazmožnosti posameznika 

Skozi delo posameznika se ocenjuje njegova sposobnost dojemanja in razumevanja navodil za 

delo, samostojnost pri delu, učinkovitost uporaba delovnih pripomočkov, spretnost in 

kakovost dela, produktivnost, prilagajanje delovnemu okolju, zanesljivost, iniciativnost, način 



 

34 

sprejemanja navodil, potek komunikacije s sodelavci, ali se je oseba sposobna postaviti zase 

in kako sprejema kritiko vodje. Pri oceni svoje zmožnosti za delo je pomembna tudi njegova 

samoocena, ki jo pripravi na podlagi vprašalnika.  

- psihosocialna rehabilitacija 

Zaradi težav, ki jih ima oseba s težavami v duševnem zdravju, se vključi v različne skupine: 

skupine za samopomoč, razne komunikacijske in treninge socialnih veščin ter v različne 

delavnice, ki mu pomagajo pri sprejemanju svoje drugačnosti. Preko navedenih skupin oseba 

spozna, da imajo tudi drugi udeleženci teh skupin podobne težave, da lahko z njimi širi svoje 

izkušnje in hkrati gradi svojo socialno mrežo. Poleg tega odkriva svoje interese, povečuje 

svoje sposobnosti in se uči učinkovitejše komunikacije.  

- delovno usposabljanje  

Delovno usposabljanje predstavlja najpomembnejši del zaposlitvene rehabilitacije, saj je 

bistvena naloga posameznika čim prej usposobiti za delo v njegovem delovnem okolju, da 

razvija sposobnosti za delo in učenje, da ga nauči sprejemati odgovornosti ter ga pripraviti na 

stres, ki je prisoten ob zaposlitvi. Oseba se ponovno vključi v zaposlitev, počuti se koristnega 

in utrdi samozavest.  

- izbira poklicnega cilja vsakega posameznika posebej glede na njegove sposobnosti in 

njegovih željah, 

- spremljanje posameznika po vključitvi v zaposlitev v delovnem okolju, saj se 

velikokrat zgodi, da ljudje s težavami v duševnem zdravju tudi takrat potrebujejo 

dodatno pomoč (Avberšek in drugi, 2004). 

 

Za tiste primere, ko zaposlitvena rehabilitacija ne poveča delovnih zmožnosti oseb s težavami 

v duševnem zdravju, je država uvedla program socialne vključenosti (Šentprima, 2010). 

»Program Socialna vključenost ne spada v zaposlitveno rehabilitacijo, vendar za nekatere 

pomeni nadgradnjo in možnost ohranjanja delovnih navad in sposobnosti« (Avberšek in drugi 

2004, str. 88).  

 

Programi socialne vključenosti so namenjeni podpori in ohranjanju invalidovih delovnih 

sposobnosti. Tako le-ti dobijo možnost, da se vključijo na delovno področje, razvijejo 

pozitivno samopodobo in samospoštovanje, utrjujejo delovne navade in pridobijo občutek 

koristnosti v družbi. Za večino od njih pomenijo programi ponovno vključenost v socialno 

okolje, kjer imajo možnost graditve novih prijateljstev, se učijo komunikacije in sprejemanja 

drugačnosti ipd. »Alternativne oblike rehabilitacije, podporne oblike zaposlitve, supervizijska 
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delovna mesta, skupine za samopomoč, klubi in prehodni zaposlitveni programi, zaposlitvena 

rehabilitacija in nastanitvena podpora so za osebe z duševnimi motnjami pomembne, saj 

znatno prispevajo h kakovosti življenja« (Resolucija o nacionalnem programu duševnega 

zdravja 2011–2016, str. 25). 

 

Zaposlitvena rehabilitacija predstavlja glavno nalogo za razvoj delovnih zmožnosti ljudi s 

težavami v duševnem zdravju. Ob ustreznem zdravljenju jih večina okreva, če so jim 

dostopne začasno prilagojene oblike usposabljanja in zaposlitve. In prav zaradi tega je 

vzpostavljena povezava med zavodi za zaposlovanje in delodajalci. Ta je po podatkih še 

vedno pomanjkljiva (Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2011–2016). 

 

3.2.2 Socialna ekonomija  

 

»Socialno ekonomijo najpogosteje definiramo kot tretji sektor gospodarstva oziroma kot 

organizacije, ki obstajajo med tradicionalnim zasebnim in javnim sektorjem. So avtonomne 

pri zagotavljanju produkcije javno koristnih dobrin in storitev na področjih, kjer trg ne deluje, 

javni sektor pa ni učinkovit« (Mozaik, 2014). 

 

Drugače povedano je socialna ekonomija med zasebnim sektorjem, katerega glavni motiv je 

dobiček podjetja, in javnim sektorjem, katerega motiv je ustvariti nekaj javnega, skupnega 

dobrega. Cilji podjetij socialne ekonomije so drugačni od ciljev javnih in zasebnih podjetij, 

saj gre pri socialni ekonomiji predvsem za solidarnost in vzajemnost udeleženih (Mesojedec 

in drugi, 2012).  

 

Socialna ekonomija in socialno podjetništvo postajata vse bolj pomemben dejavnik socialnega 

in gospodarskega razvoja. V starih članicah držav Evropske unije, teh je 15, je v tem sektorju 

zaposlenih 9 milijonov ljudi, kar predstavlja 10 % zaposlenih. V Sloveniji socialna ekonomija 

in podjetništvo ponujata veliko manj zaposlitev. Razlog za tako nizko zaposlenost je, da ta 

sektor nima tolikšne socialne vključitvene moči, predvsem se še ne zavedamo pomembnosti 

tega sektorja za ekonomsko in socialno ravnovesje. Število zaposlenih v tem sektorju znaša le 

borih 2 %, kar kaže tudi na zelo šibek položaj vseh udeleženih v socialni ekonomiji pri nas. Ti 

udeleženi so različna društva, zavodi in druge oblike nevladnih organizacij. Še vedno 

prevladuje mnenje, da socialna ekonomija in socialno podjetništvo izkoriščata osebe, ki so 

zaposlene v tem sektorju, češ, da nimajo nobenih drugih zaposlitvenih možnosti. Vendar se je 
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izkazalo, da so učinki socialne ekonomije pozitivni. Socialna ekonomija danes predstavlja nov 

steber ekonomije, alternativno obliko zaposlovanja ljudi s težavami v duševnem zdravju 

(Mesojedec in drugi, 2012). 

 

 

 

 

Slika 3.1: Področja socialnega podjetništva 

 

Vir: Mesojedec in drugi (2012, str. 14) 
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Socialna ekonomija omogoča podjetnikom nove priložnosti na trgu socialne ekonomije in ima 

tako kot druge ekonomije tudi gospodarske značilnosti, vendar jih ima med njimi prav 

socialna ekonomija največ (Primss, 2014). 

 

Bistvene vrednote socialne ekonomije so:  

- človek in skupnost sta pomembnejša od kapitala, 

- solidarnost in odgovornost posameznika, 

- demokratična organiziranost vseh udeleženih socialne ekonomije, 

- stalno upoštevanje posameznih in skupnih interesov, 

- neodvisnost in avtonomnost in 

- trajnostni razvoj (Primss, 2014). 

 

Socialna ekonomija predstavlja dober zgled boja proti socialni izključenosti, saj se z njo 

zagotavlja storitve težje zaposljivim osebam in spodbuja socialno vključevanje prav z 

zaposlitvijo in usposabljanjem teh oseb. Glavna področja socialne izključenosti so pomoč 

invalidom, pomoč pri vključevanju prikrajšanih v delovni proces z delnim ali začasnim 

financiranjem, pomoč socialno izključenim osebam, ponovna oživitev prikrajšanih mestnih in 

podeželskih skupnosti, organizacija različnih dejavnosti za socialno povezovanje in krepitev 

socialnega kapitala ter zagovorništvo za izboljšanje položaja družbeno izključenih oseb 

(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2014). 

 

Socialna politika ima svoje posebnosti, kot so: 

 bogatejša, bolj mrežna civilna družba in je ključni del socialnega kapitala, ki danes 

predstavlja enega najpomembnejših dejavnikov v uspešnih in odgovornih družbah; 

 bolj angažirano in dejavno prebivalstvo;  

 večja izbira za potrošnike, predvsem tiste, ki cenijo poslovanje z organizacijami z 

etičnimi vrednotami in  

 bolj prožne organizacije, ki se znajo hitro odzvati na krizo (Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2014). 

 

Socialna ekonomija ima blažilno vlogo v tržnem gospodarstvu s svojo etično držo na trgu in 

tudi pomembno vlogo pri zmanjševanju socialnih problemov in socialne izključenosti. 

Velikokrat tudi ublaži finančno in gospodarsko izključenost oseb, ki žive na robu (Ministrstvo 

za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2014). 
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Po opravljeni študiji socialne ekonomije v Pomurju se je pokazalo, da prednostni projekti 

socialne ekonomije povezujejo izkoriščanje energetskih potencialov, dediščine, ekološke 

predelave, uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki so zelo primerne za zaposlitev 

invalidov in starejših, in na področju zdravja. Pomembni socialni vidik predstavlja pomoč na 

domu, ki je primerna za zaposlovanje težje zaposljivih oseb (Radelj, 2013). 

 

Socialno podjetništvo  

 

Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljno 

delo. Je del socialne ekonomije in socialna podjetja so del tretjega ekonomskega sektorja. 

Pomemben je del definicije, ki govori o družbeni odgovornosti, saj pomeni, da je socialno 

podjetništvo odziv na družbene probleme. »V socialnem podjetju si lahko bolj odziven, 

prilagodljiv, vrednote te vrste podjetništva pa so lahko podlaga za rešitev vsesplošne 

gospodarske krize« (Kozmos, 2013). 

 

Socialno podjetništvo pomeni ustvarjanje nove vrednosti in družbi prinaša nove vrednote ter 

pozitivne družbene spremembe. Socialna podjetja pomenijo za ranljive skupine ljudi edini vir 

zaslužka in edino možnost, da pokažejo svoje sposobnosti in znanje. Z delom vsak človek, 

tudi človek iz ranljivih skupin, postane družbeno koristen. Z delom in s prejetim plačilom za 

delo mu je omogočeno tudi kakovostnejše življenje. Veliko je držav, ki so s socialnim 

podjetništvom bistveno zmanjšale revščino med prebivalstvom (Mesojedec in drugi, 2012). 

 

Način delovanje socialnega podjetja je opredeljen v Zakonu o socialnem podjetništvu, ki je bil 

objavljen v Uradnem listu RS leta 2011. Eden izmed glavnih ciljev ustanovitve take oblike 

podjetja je vsekakor spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela. Med ranljive 

skupine spadajo tudi osebe s težavami v duševnem zdravju (Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti, 2014). 

 

Osnovni namen te oblike podjetništva je opravljanje tržne dejavnosti po posebnih načelih 

socialnega podjetništva, ki so:  

 enakopravnost vseh članov v podjetju, 

 sodelovanje deležnikov pri upravljanju, 

 premoženje in dobiček podjetja se uporabljata le za investiranje v podjetju, 

 poslovanje podjetja mora biti transparentno,  
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 podjetje mora delovati v korist svojih članov, uporabnikov in širše skupnosti, 

 ustvarjanje novih delovnih mest za ranljive skupine oseb in  

 opravljanje družbeno koristnih dejavnosti (Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti, 2014). 

 

Bistveni cilj socialnega podjetništva je usposobiti dolgotrajno brezposelno osebo za delo, jo 

vrniti na trg dela in ji omogočiti, da sama poskrbi za lastno preživetje. Poleg oseb s težavami 

v duševnem zdravju se v socialnem podjetju zaposlujejo tudi invalidi, brezposelne osebe s 

telesnimi okvarami, dolgotrajno brezposelni in iskalci prve zaposlitve, težje zaposljive osebe 

ipd. (Podjetniški portal, 2014). 

 

Socialno podjetništvo razlikuje dva tipa socialnih podjetij, in sicer: 

1. socialno podjetje tipa A, ki se lahko ukvarja tudi z drugimi dejavnostmi, ki niso 

dejavnost socialnega podjetništva, vendar mora iz poslovanja socialnega podjetja 

ustvariti najmanj polovico svojih prihodkov. Z drugimi besedami lahko rečemo, da so 

ta podjetja ustanovljena za proizvodnjo, prodajo in proizvajanje storitev na trgu, ki so 

družbeno koristna, 

2. socialno podjetje tipa B je ustanovljeno z namenom zaposlovati najbolj ranljive 

skupine ljudi na trgu dela. Skupno število teh oseb ne sme biti manjše od tretjine vseh 

zaposlenih v podjetju (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti, 2014). 

 

Področij, na katerih socialna podjetja lahko opravljajo svoje dejavnosti, je veliko. Združimo 

jih v več skupin, in sicer:  

-  zagotovitev socialne vključenosti, spodbujanje zaposlovanja in poklicnega 

usposabljanja oseb ter zagotavljanje dela ranljivim skupinam na trgu dela, 

-  socialno in družinsko varstvo, varstvo invalidov ipd., 

-  ohranjanje narave, varstva okolja, zaščita živali, kulturne dediščine,  

-  obnovljivi viri energije, ekološka produkcija hrane,  

-  varstvo in promocija zdravja ter amaterski šport, 

-  socialna, pravična trgovina in socialni turizem,  

-  znanost, raziskovanje, mladinsko delo, izobraževanje (Mesojedec in drugi, 2012). 
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Socialna podjetja omogočajo osebam s težavami v duševnem zdravju poklicno usposabljanje, 

zmanjšujejo stigmo med ljudmi in povečujejo socialno vključenost ljudi, ki so odrinjeni na 

rob družbe. Praksa je pokazala, da socialna podjetja nimajo velikega učinka pri njihovem 

zaposlovanju, saj je še vedno prisotno mnenje, da so te osebe problematične (Kozmos, 2013). 

 

Socialna podjetja nimajo le funkcije zaposlovanja ranljivih skupin, temveč imajo tudi 

rehabilitacijsko vlogo odprave oziroma zmanjšanja posledic, ki ga prinaša zaposlitev 

zaposlenemu. V socialnih podjetjih niso vsi zaposleni iz ranljivih skupin, predstavljati morajo 

najmanj 30 % vseh zaposlenih. Upoštevati je treba, da morajo zdravi oziroma neprizadeti 

zaposleni prevzeti tudi delo zaposlenih, ki izhajajo iz ranljivih skupin, če se njihova bolezen 

povrne (Pavel in Štefanič, 2005). »Obe vrsti delovne sile morata imeti enake možnosti, kar 

pomeni, da njihove vloge niso definirane glede na to, ali pripadajo ciljni skupini ali ne. Tako 

težje zaposljivi kot drugi delavci imajo enak status, tako težje zaposljivi delavci niso 

diskriminirani« (Pavel in Štefanič 2005, str. 15). 

 

Tudi v Sloveniji obstaja ta sektor, vendar ostaja neizkoriščen, čeprav ravno ta sektor 

predstavlja velike zaposlitvene možnosti za ranljive skupine. V poročilu, ki ga je pripravila 

organizacija OECD leta 2010, je ugotovljeno, zakaj se pri nas socialno podjetniško ne razvija 

dovolj hitro. Razloge najdemo že takoj v terminološki zmedi. V primerjavi z državami 

Evropske unije je prispevek slovenskega socialnega podjetništva v BDP in pri ustvarjanju 

novih delovnih mest izredno nizek. V Sloveniji je še vedno značilna stigmatizacija 

podjetništva in pomanjkanje pozitivne vizije podjetnikov ter pomanjkanje podjetniških 

sposobnosti v socialnih podjetjih oziroma v organizacijah socialne ekonomije, saj v teh 

podjetij ni dovolj znanja glede vodenja podjetja. Poleg tega je Sloveniji prisotna močna 

stigmatizacija nekaterih ciljnih skupin. Iz poročila je tudi razvidno, da država še vedno ne 

upošteva socialnega podjetništva in socialne ekonomije kot resnega partnerja pri 

zadovoljevanju potreb ljudi oziroma državi se zdi prispevek teh podjetij nepomemben ter da 

je v državi prisotna odsotnost posredniških ustanov med občino in državo (Ministrstvo za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2014). 

 

V Sloveniji imamo največ socialnih podjetij, ki zaposlujejo najbolj ranljive skupine, torej 

podjetja tipa B. Ta nimajo dovolj lastnih finančnih sredstev, zato jih za svojo proizvodnjo 

črpajo le iz državnih subvencij in na trgu težko preživijo. Pretežno gre za nevladne 

organizacije, ki so tudi kadrovsko podhranjene oziroma imajo kadrovski primanjkljaj. V 
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Sloveniji potrebujemo več socialnih podjetij tipa A, ki proizvajajo po podjetniški ideji, 

ustvarjajo dobiček, ki ga nato vlagajo v proizvodnjo ali v razvoj podjetja. Pomembno je, da se 

družba in podjetniki socialnih podjetij zavedo, da na trgu ne bodo preživeli, če se ne bodo 

ravnali po tržnih zakonitostih (Mrak, 2013). 

 

Predpogoj, da se socialno podjetništvo razvije, je krepitev zalog socialnega kapitala in 

aktivnejše sodelovanje med lokalnimi oblastmi z namenom, da se razvije partnerstvo, ki bi 

bilo sposobno spodbuditi potenciale, predvsem neizkoriščene potenciale podeželja (Podmenik 

in Mevja 2013). 

 

»Občine predstavljajo enega ključnih deležnikov pri razvoju socialnega podjetništva na 

lokalnem nivoju, saj lahko z različnimi ukrepi znatno pripomorejo k njegovemu razvoju. To 

so pokazali tudi rezultati raziskave, saj praktično vsi udeleženi menijo, da je vloga občin pri 

razvoju socialnega podjetništva na podeželju Slovenske Istre zelo pomembna« (Podmenik in 

Mevja 2013, str. 91). 

 

Da bi se socialno podjetništvo hitreje razvijalo, bi morali vzpostaviti celovito podporno 

okolje, ki bi tem podjetjem pomagalo pri marketingu, prodaji, iskanju različnih načinov 

financiranja ter morebiti tudi pri iskanju poslovnih partnerjev (Podmenik in Mevja 2013). 

Potrebna je tudi aktivnejša vloga lokalnih oblasti, ki bi socialno podjetništvo spodbujalo pri 

nadaljnjem razvoju. To jim omogoča sprejeti Zakon o socialnem podjetništvu. Socialno 

podjetništvo pripomore k reševanju problemov in razvoju podeželja. Prinaša nova delovna 

mesta, ki jih nujno potrebuje za zaposlitev mladih in oseb iz ranljivih skupin. Socialno 

podjetništvo je nov izziv za mlade ljudi, ki vidijo svoje poslovne priložnosti. »Tega bi se, 

poleg države, morali čim prej zavedati tudi lokalni deležniki – v prvi vrsti lokalne skupnosti 

oz. občine« (Podmenik in Mevja 2013, str. 102).  

 

V današnjem času podjetja stremijo k ustvarjanju več kot zgolj dobička, sodelovati morajo 

tudi v socialnem delu in temeljiti na poštenih poslovnih načelih in vrednotah. Podjetje mora 

poslovati z dobičkom, če želi preživeti na trgu. Tudi v socialnem podjetništvu mora biti 

dobiček nujen pogoj, saj je namenjen za potrebe lastnikom, za nadaljnji razvoj podjetja, za 

varnost zaposlenih in kot tak mora tudi zadovoljevati splošne družbene potrebe. In ravno 

bistvo socialnega podjetništva je tisto, kar imenujemo družbeno odgovorno poslovanje (Žuvic 

in Ostroški, 2013). 
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Socialni podjetnik prepoznava praktične rešitve socialnih problemov s kombiniranjem 

inovacij, razpoložljivih virov in priložnosti. Pri ustvarjanju socialnih vrednosti socialni 

podjetniki prepoznavajo nove procese, storitve in proizvode ali enkratne načine kombiniranja 

preverjene prakse z inovacijami s ciljem reševanja celostnih socialnih težav. Socialni 

podjetniki s svojim navdihom prispevajo k spremembam, pripravljeni so na akcijo, s 

kreativnostjo, s hrabrostjo in močjo usmerjeno vplivajo v ustvarjanje novega stabilnega 

ravnotežja, ki varuje trajno dobro počutje za ciljno skupino in družbo v celoti. Socialni 

podjetnik je uporni vizionar, ki z inovativnimi rešitvami pristopi k reševanju obstoječih 

socialnih problemov. Z novim načinom in pristopom izkoriščajo možnost, ki jo drugi izpustijo 

in izboljšajo učinkovitost z ustvarjanjem trajnih partnerstev. Socialni podjetnik združuje 

podjetniške sposobnosti s socialno odgovornostjo s ciljem doseganja trajnostnega razvoja. 

Biti mora ambiciozen, duhovit, iznajdljiv in etičen in usmerjen k ustvarjanju zastavljenih 

ciljev (Žuvic in Ostroški, 2013). 

 

Naloga socialnega podjetnika je prepoznati probleme v družbi in najti nove načine njihovega 

reševanja in to s spremembo sistema, s širjenjem rešitve in prepričevanjem celotne družbe, da 

stori nove korake. Namen socialnega podjetnika ni samo nekomu dati ribo ali ga naučiti loviti 

ribe, ampak korenito spremeniti celotno industrijo predelave rib. Znanstveniki so zadovoljni, 

ko poudarjajo svojo idejo, profesionalci so zadovoljni, ko rešijo problem stranke, podjetniki, 

ko njihovo podjetje uspe, socialni podjetniki niso zadovoljni z reševanjem enega problema, 

ampak težijo k spreminjanju skupnosti, družbe in na koncu celega sveta (Žuvic in Ostroški, 

2013).  

 

»Uspešnost socialnih podjetij je v marsičem odvisna od zmožnosti pridobivanja finančnih 

sredstev za svoje delovanje. Uspešnost pridobivanje sredstev pa je odvisna od uspešnosti 

samega socialnega podjetja kot tudi od naklonjenosti finančnega okolja za podporo 

socialnemu podjetništvu« (Šporar 2013, str. 76). Socialno podjetje ustvarja prihodke s prodajo 

izdelkov ali storitev na trgu, saj se mora tudi ta vrsta podjetja finančno preživeti na trgu s tem, 

da dosega tudi družbene učinke (Šporar, 2013). 

 

Država na različne načine omogoča zaposlovanje osebam, ki imajo težave v duševnem 

zdravju. Na prostem trgu delovne sile posreduje z različnimi ukrepi, z aktivno politiko 

zaposlovanja omogoča zaposlitev pod posebnimi pogoji (invalidska podjetja, zaposlitveni 

centri, socialna podjetja ipd.). Prihodnost za te osebe je zaposlitev v socialnih podjetjih. 
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Vsako novo nastalo socialno podjetje ustvari nova delovna mesta in s tem prispeva k družbeni 

koristi. Večina socialnih podjetij se sooča s slabim poslovnim rezultatom in s finančnimi 

težavami, kar ogroža njihov obstanek na dolgi rok. Obstoj tovrstnih družbeno dogovornih 

podjetij v tujini dokazuje, da je mogoče na tak način in v taki statusni obliki delovati tudi na 

dolgi rok, kar postavlja Sloveniji svojevrsten izziv raziskati primere dobrih praks v tujini in 

najti »modus operandi« za naša socialna podjetja, ki bo omogočal dolgoročno poslovanje 

socialnih podjetij.  

 

 

4 EMPIRIČEN DEL  

 

 

Empirični del magistrske naloge temelji na kvalitativnem raziskovanju z metodo kvalitativne 

analize vsebine. Kvalitativno raziskovanje sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, zbrano v 

raziskovalnem procesu, besedni opis in to gradivo je obdelano in analizirano na beseden 

način. Ta raziskava temelji na transformaciji kvalitativnega empiričnega materiala v 

kvantitativne podatke (Mesec, 1998).  

 

Kvalitativna raziskava poteka iterativno, to je z nenehnim vračanjem, preverjanjem in 

utrjevanjem v prejšnjih korakih sprejetih ugotovitev. Vsak nov podatek vpliva na sliko o 

celoti in jo nenehoma spreminja, dokler se na koncu raziskave ne ustali sorazmerno zanesljiva 

slika, ki jo lahko zagovarjamo. Pri kvalitativnem raziskovanju gre za tako imenovani 

interpretativni pristop (Mesec, 1998). 

 

 »Kvalitativna raziskava poteka kot vrsta kratkih, zaporednih raziskovalnih ciklov ali sekvenc, 

v kateri si sledijo formuliranje problema ali hipoteze, zbiranje gradiva in analiza (sekvenčna 

analiza), reformulacija problema ali formulacija novega problema, ponovno zbiranje gradiva, 

analiza itd.« (Mesec 1998, str. 37). S kvalitativnim pristopom raziskujemo posamezen primer 

(gre lahko za posameznika, družino, skupnost ipd.) ali majhno število primerov, ki jih nato 

med seboj primerjamo. Tako usmeritev imenujemo idiografski pristop, s katerim želimo 

razumeti delovanje, probleme in pojave konkretnega sistema iz njega samega in njegovih 

interakcij z okoljem. Posamezni primer opišemo v obliki študije primera (Mesec, 1998). 
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»Študija primera je celovit opis posameznega primera in njegova analiza, tj. opis značilnosti 

primera in dogajanja in opis procesa odkrivanja teh značilnosti, to je procesa raziskovanja 

samega« (Mesec, 1998. str. 45). Pri kvalitativnem raziskovanju lahko uporabimo tri metode 

zbiranja empiričnega gradiva: metoda opazovanja, metoda spraševanja in metoda izkoriščanja 

dokumentarnih virov (Mesec, 1998).  

 

Kvalitativna raziskava s svojimi natančnimi in obsežnimi opisi ne prikazuje realnosti niti ne 

eksotike. Raje uporabi nenavadno in nepričakovano kot vir vpogleda in ogledalo, katerega 

odsev naredi znano za neznano in neznano za znano, s čimer se odpirajo dodatne možnosti za 

(samo) priznanje (Flick, 2004). 

 

V raziskovalni nalogi je uporabljena metoda strukturiranega intervjuja. Intervju je zbiranje 

podatkov med pogovorom, ki poteka med raziskovalcem in intervjuvancem. Po navadi se 

intervju izvaja ustno, odgovori se snemajo z vnaprejšnjo privolitvijo. Intervjuji z večjim 

številom depresivnih oseb so bili opravljeni v stanovanju raziskovalke, drugi so bili opravljeni 

na njihovem domu. Intervju z delodajalcema, ki zaposlujeta osebe s težavami v duševnem 

zdravju, je bil opravljen na njihovem sedežu podjetja. Intervjuji so prepisani in urejeni 

(transkribirani) ter oblikovani v čistopis. Predloga je zapisana v knjižnem jeziku, seveda čim 

bolj zvesto originalu, nekatere osebne stvari so izbrisane. Sledilo je kodiranje intervjujev: 

poudarjanje ključnih pojmov, pripisovanje pojmov v besedilo ter združevanje sorodnih 

pojmov v kategorije. Pri kodiranju je uporabljena tehnika neposrednega poimenovanja.  

 

Neposredno kodiranje je tehnika, s katero neki opis poimenujemo z določeno kodo. Ta 

tehnika spada med odprto kodiranje. Koda je pogosto beseda ali kratka fraza, ki zajema 

skupne elemente predmeta raziskovanja in poudarja najpomembnejše značilnosti ter zajema 

bistvo podatkov iz besedila. Kode predstavljajo razumevanje in razčlenitev vsebine 

raziskovalnega problema. Ko kode združimo, dobimo kategorije, s katerimi si razlagamo 

raziskovalni problem. S kvalitativno raziskavo želimo opisati življenjsko okolje od znotraj 

navzven z vidika ljudi, ki pri tem sodelujejo. Njen namen je prispevati k boljšemu 

razumevanju socialnih realnosti opozoriti na procese, miselne vzorce in strukturne značilnosti 

(Mesec, 1998). 
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4.5 Opredelitev raziskovalnega problema  

 

V magistrski nalogi obravnavamo problem družbene vključenosti oseb z depresijo in odnos 

delodajalcev do zaposlovanja oseb s težavami v duševnem zdravju. Ugotavlja se, ali so te 

osebe težje zaposljive, kako jih sprejema družbeno okolje in kako njihove težave vplivajo 

nanje. Zato so v magistrski nalogi zastavljena naslednja raziskovalna vprašanja:  

- kako se osebe z duševno motnjo vključujejo v socialno in delovno okolje, 

-  s kakšnimi težavami se srečujejo na delu, 

-  ali so osebe z depresijo težje zaposljive in  

-  kako delodajalci sprejemajo delavca s težavami v duševnem zdravju.  

 

4.6 Opis vzorca  

 

V raziskavi je sodelovalo šest oseb, ki imajo težave v duševnem zdravju, diagnosticirano 

depresijo. Od vprašanih so bile tri osebe večkrat hospitalizirane v psihiatrični bolnišnici. 

 

V raziskavi je sodeloval moški, star 56 let, zaposlen za polovični delovni čas in polovični 

delovni čas invalidsko upokojen. Drugih pet so bile ženske različnih starosti. Prva je redno 

zaposlena za polni delovni čas, stara 34 let, druga je invalidsko upokojena za polni delovni 

čas, stara 46 let, tretja je trenutno brezposelna in invalidsko upokojena za skrajšan delovni 

čas, stara 54 let, četrta je brezposelna, delovno sposobna za polni delovni čas, stara 26 let. 

Peta oseba je brezposelna, delovna sposobna za polni delovni čas, stara 54 let. 

 

Na drugi strani sta sodelovala dva delodajalca na odprtem trgu. Prvi je predstavnik velikega 

podjetja v gospodarskem sektorju, drugi delodajalec pa je predstavnik velike javne institucije 

v negospodarskem sektorju. 

 

4.7 Postopek izvedbe intervjuja  

 

Kot smo že omenili, so bili intervjuji opravljeni z vsako osebo posebej, z nekaterimi na 

njihovem domu, z drugimi pa v mojem stanovanju. Vsi sodelujoči so se z intervjujem 

strinjali. Intervju z delodajalcema je bil opravljen na sedežu njihovega podjetja. Opravljeni 

intervjuji so bili z njihovim dovoljenjem prepisani in urejeni. Pri podatkih, ki so bili 

relevantni za raziskavo, so zapisane kode. Sorodni pojmi so združeni v kategorije, s katerim 
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so razloženi predstavljeni problemi. Pri nalogi niso uporabljena osebna imena, ravno tako na 

zahtevo obeh delodajalcev, ni uporabljenih njunih imen. Zaradi tega sta imenovana kot 

delodajalec iz negospodarskega sektorja in delodajalec iz gospodarskega sektorja. 

  

Intervjuji so bili nadalje prepisani in urejeni v obliki transkriptov. Sledilo je kodiranje, kjer so 

bili izpostavljeni ključni pojmi. Sorodni pojmi so bili združeni v sledeče kategorije: 

vključevanje v socialno okolje, delo in zaposlitev, delovne sposobnosti in zadovoljstvo 

delodajalca, stigma, zaposlovanje oseb s težavami v duševnem zdravju, odsotnost z dela, 

stigma, izključenost, nesprejetost sodelavcev na delovnem mestu ter delovna sposobnost 

zaposlenih oseb s težavami v duševnem zdravju. Pri tem je bila uporabljena tehnika odprtega 

kodiranja.  

 

 

5 PREDSTAVITEV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

 

Vključevanje v socialno okolje  

 

V tej tematski enoti se je ugotavljalo, s kakšnimi izkušnjami so se soočili intervjuvanci ob 

priznanju drugim, da imajo depresijo. Njihove izkušnje so različne. Nekateri so naleteli na 

težave pri razkritju, da imajo težave v duševnem zdravju, da imajo depresijo. Nekateri svojci 

in prijatelji ali znanci so depresijo sprejeli popolnoma normalno, drugi pa ne.  

»Normalno, ni bilo nobenih zadržkov. Doma so bolezen sprejeli v redu.«  

»Odvisno, nekateri so me sprejeli tako kot sem in sem osredotočena na tiste in ne na one 

druge, ki so me zaradi bolezni na razne načine zavrgli (me ogovarjali, se delali norca z mene 

ali kaj podobnega).« 

 »Prijatelji so mi stali ob strani. Klicali so me, ven me vabili, pogovarjali se z mano.« 

»Vsi so me sprejeli, mojo kolegico pa so prijatelji zapustili.« 

Izkazalo se je, da težave v duševnem zdravju bolje sprejemajo prijatelji kot družina. »Nekateri 

so to sprejeli povsem običajno (prijatelji), svojci v družini pa so najprej doživeli šok.« 

»Oče bi me u bolnico zaprl, mama za mojo depresijo skoraj ni hotela videti ..., dedek je bil 

obupan.« 

»Noben ne sprejme to dobro, skoraj da u strahu.«  
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»Družina je sama opazila, tudi ostali, nudili takojšnjo pomoč.« 

 

Tak primer je navedla vprašana, ki je imela depresijo takoj po srednji šoli, po porodu. 

Povedala je, da so ji prijatelji in sošolci stali ob strani, medtem ko so bili domači pretreseni in 

so ob priznanju doživeli hud šok. Najhujši so bili očetovi očitki, češ da jo je treba 

hospitalizirati, dokler ne ozdravi oziroma materino zatiskanje oči pred nastalimi težavami. Pri 

večini vprašanih se je izkazalo, da so depresijo dobro sprejeli tako prijatelji kot starši. Njihove 

težave v duševnem zdravju so razumeli in jim tudi pomagali. Vendarle se je pri nadaljnjih 

vprašanjih izkazalo, da se oseb, ki jih ne sprejemajo, vprašani izogibajo. 

 

Ko človek zboli za depresijo je treba vedeti, da z njim trpi tudi družina, saj ima bolnik 

spremenljivo vedenje. Velikokrat je pobit in razdražen, zapira se med štiri stene in ne 

komunicira, velikokrat pa tudi pozabi na osebno higieno. Depresija takšno oseba izolira. 

Osebe z depresijo se zaradi svojih težav težje vključujejo v socialno okolje. Razloge za to 

najdemo v poteku motnje, kot so osamitev, izogibanje družbi, težje navezovanje stikov z 

neznanci, težave v komunikaciji. Prijateljev imajo zelo malo, težje obiskujejo delavnice ali 

skupine za samopomoč. Zaradi svojih težav ne najdejo razumevanja pri sodelavcih. Tudi na 

področju partnerstva imajo težave, pridruži se jim še strah, kako bo njihov partner sprejel 

drugačnost. Težave jim velikokrat onemogočajo izobraževanje in so zaradi tega zaposleni na 

nižje plačanih delovnih mestih. Ko se invalidsko upokojijo, se jih dejansko izključi iz 

delovnega in kar je še huje, iz socialnega okolja. Z upokojitvijo res pridobijo zagotovljen 

stalen dohodek, a ta komaj zadošča za preživetje. Kmalu se začnejo kazati negativni učinki 

upokojitve: občutek nekoristnosti in malodušja, izguba smisla življenja, njihovi dnevi so 

enaki drug drugemu, zaradi zdolgočasenosti se pojavi zloraba alkohola in drugih substanc, 

postajajo vedno bolj zanemarjeni ipd. Izkazalo se je, da težave v duševnem zdravju 

predstavljajo zanje velike ovire na vseh področjih življenja, tudi na socialnem. Prizadene 

njihove stike, komunikacijo in odnose z drugimi. Poleg tega se morajo spopadati z občutkom 

manjvrednosti, nekoristnosti in slabšo samopodobo. Čeprav se danes o depresiji veliko piše in 

govori, se nekateri ljudje do teh ljudi še vedno vedejo diskriminatorno, in sicer tako, da jih 

marginalizirajo ali nad njimi izvajajo nasilje ali jih odklanjajo (Švab, 2009).  

Naslednja ugotovitev je, da depresivne osebe izredno težko sklepajo prijateljstva, še posebno, 

ko postanejo njihove težave večje. Sklenjena prijateljstva težko obdržijo, saj jih depresija 

velikokrat ovira pri komunikaciji in druženju in to jih še dodatno izključuje iz socialnega 

okolja. 
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»Ja, imam enega prijatelja. Težko sem sklepal prijateljstva, bil sem drugačen, jecljal sem.«  

»Niti ne, samo me je zelo prizadelo, ko me katera izmed prijateljic, ki sem ji zaupala, 

razočarala na celi črti … in se raje pogovarjam bolj splošne stvari.« 

»V obdobju depresije je zelo težko sklepati prijateljstva. Sedaj imam veliko prijateljev.« 

»Težko sklepam prijateljstva, ni kar tako.« 

»V začetku sem res težko sklepala prijateljstva, počasi pa sem si pridobila nekaj prijateljev, 

danes imam tudi fanta.«  

»Pravih prijateljev pa imam malo. Ja, na prste roke bi jih lahko naštela.« 

Obenem se je v navedeni tematski enoti tudi preverjalo, v kakšnem okolju osebe delajo. Eden 

izmed intervjuvancev je povedal, da dela v mirnem okolju, da dela sam in ga nadrejeni 

podpira. 

»… podporo od šefa imam …« 

»Delam po urniku, ki mi ga napiše delodajalec, podpore od zaposlenih nekako ne pričakujem 

in je tudi nimam.« 

Druga oseba je zaposlena v mešanem in dinamičnem okolju ter je povedala, da njeno delovno 

okolje ni prijazno do oseb, ki imajo težave v duševnem zdravju. Svoje delovne naloge mora 

tako kot drugi zaposleni opraviti kvalitetno, saj je v nasprotnem primeru negativno ocenjena, 

to pa pomeni nižjo plačo. Ena izmed vprašanih je odgovorila, da so bili medsebojni odnosi v 

podjetju, kjer je bila zaposlena, zelo napeti, zato je danes zadovoljna, da lahko dela med 

invalidi, ki razumejo, kako je, če je človek bolan in zato razmišlja, da bi se poiskala 

prostovoljno delo v socialnem podjetju. 

»Kdaj pa kdaj so odnosi napeti.« 

»Delam med invalidi, ti me razumejo.« 

Zaposlitve v normalnih (klasičnih) podjetjih ne bo več iskala, saj bi jo delo v takem podjetju 

psihično uničilo, zato razmišlja o zaposlitvi v socialnem podjetju.  

 

Intervjuvanci so v splošnem menili, da jih sodelavci težko razumejo in jim očitajo počasnost 

pri delu ter nemotiviranost za delo. Soočajo se z velikimi težavami pri komunikaciji in si 

želijo več bonitet pri delu, npr. več krajših odmorov pri delu.  

 

Bistveni cilj socialnega podjetništva je usposobiti dolgotrajno brezposelno osebo za delo, jo 

vrniti na trg dela in ji omogočiti, da sama poskrbi za lastno preživetje. Poleg oseb s težavami 

v duševnem zdravju se v socialnem podjetju zaposlujejo tudi invalidi, brezposelne osebe s 

telesnimi okvarami, dolgotrajno brezposelne osebe in iskalci prve zaposlitve, težje zaposljivi 
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ipd. (Podjetniški portal, 2014). Ljudje, ki imajo težave v duševnem zdravju, se po navadi 

izogibajo ljudi, z njimi ne komunicirajo in raje delajo v mirnem okolju. Veliko bolj jim 

ustreza individualno kot skupinsko delo. Mnogo ljudi, ki se spopadajo z depresijo, to težavo 

skriva pred sodelavci in ti njihove težave opazijo šele takrat, ko postanejo pri delu moteči.  

 

Vse to kaže na dejstvo, da se depresivne osebe težko vključujejo v socialno in delovno okolje.  

 

Delo in zaposlitev  

 

V tej tematski enoti  se je preverjalo, kako delo in zaposlitev vplivata na osebe, ki imajo 

težave v duševnem zdravju. Prvi intervjuvanec ima 56 let in je zaposlen za polovični delovni 

čas. Že več kot 20 let je zaradi depresije invalidsko upokojen. Sam si lahko določi delovni čas 

in odmore, njegovo delo je individualno, sam izdeluje en kos izdelka. Velikokrat si zaželi, da 

bi bilo odmorov med delom več, še posebno, ko se zaradi težav na delu stres poveča in ga 

vrže s tira. Ko delodajalec od njega zahteva kakšno naduro, jo tudi naredi, če mu takratno 

zdravstveno stanje dovoljuje. Naslednji intervjuvanec je obdržal polovični delovni čas in s 

tem možnost aktivno sodelovati v delovnem procesu in ustvarjanju, hkrati pa ohranja socialni 

kontakt in sociabilnost. »Delam polovični delovni čas. Na začetku sva se skregala zaradi moje 

počasnosti pri delu. Šef me sprejema takšnega, kot sem.«  

»… nikoli še ni izrekla kritik, je pa res, da je moje delo za 2 leti ocenila s 3, tako kot večino 

mojih sodelavk ... ocena 3 pomeni, da delo dobro opravljam, a napredovanje mi je s to oceno 

le onemogočeno ...«  

»Pred upokojitvijo je šef bil zadovoljen z mojim delom, saj me je po ozdravitvi povabil nazaj v 

službo …« 

»Bila sem počasna … počasi sem zmogla. Niso me preganjali …«  

Tretja intervjuvanka dela polni delovni čas in je ravno tako vključena v proces ustvarjanja in 

zadovoljevanja svojih potreb, čeprav ima občasno težave z depresijo, ki jo uspešno rešuje z 

antidepresivi. Intervjuvanka, ki je invalidsko upokojena za krajši delovni čas in išče 

zaposlitev, pravi, da bi se vključila v socialno podjetje, kjer bi bila s svojim znanjem in 

izkušnjami koristna drugim, pomoči potrebnim ljudem. 

»Rada bi delala v socialnem podjetju.«  

Tudi iz njenih odgovorov je bilo ugotovljeno, da depresivne osebe potrebujejo delo in to 

takšno delo, ki ga znajo in zmorejo. 
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»Rada bi še delala, ne bi bila upokojena. Niso mi ponudili druge možnosti kot upokojitev. Moj 

nasvet osebam je, naj čim dlje ohranijo zaposlitev.« 

 

Slovenska študija je dokazala, da so osebe z duševno motnjo na hitro upokojevali. Zanje je 

bila že kar po pravilu rezervirana I. kategorija invalidnosti (Žvan, 1987). Žvanovo trditev 

potrjuje tudi intervjuvanka, ki je invalidsko upokojena za polni delovni čas že več let. Po 

štirih letih neprekinjene odsotnosti z dela z diagnozo depresija so jo upokojili. Pred 

upokojitvijo ji niso ponudili nobene druge možnosti zaposlitve oziroma drugačne vključenosti 

v zaposlitev. Danes ta oseba izredno pogreša delo in pove, da bi ji to zagotovilo višji 

dohodek, kot ga ima zdaj, s čimer bi se izboljšala kakovost njenega življenja. Privoščila bi si 

počitnice, potovanja in obisk raznih kulturnih prireditev, obenem bi si povečala samozavest in 

se počutila koristnejšo. Delo ji pomeni veliko in žal ji je, da ne more delati. A se zaveda, da bi 

ob dodatnem viru zaslužka, pokojnino izgubila. Prepričana je tudi, da bi glede na gospodarsko 

krizo in veliko število brezposelnih v naši državi zaposlitve ne dobila, saj jo osebe, ki nimajo 

težav v duševnem zdravju in tudi gibalno ovirane osebe, dobijo izredno težko.  

 

Z delom si osebe s težavami v duševnem zdravju, torej tudi z depresijo, ohranjajo samozavest, 

se osebno razvijajo in ohranjajo svoje dostojanstvo. Zanje pomeni delo zdravilo proti depresiji 

(Žvan, 1987). Človek zaradi bolezni bolj ali manj izgublja nadzor nad lastnim življenjem, ko 

dobi nalepko duševnega bolnika prestopi na tir socialnega izključevanja in izgubi tudi občutek 

pripadnosti skupnosti. Oboje skupaj ga pahne na rob že tako izredno šibkega socialnega 

ravnovesja družbe (Petelinek, 2011). Invalidsko upokojevanje prinese osebam s težavami v 

duševnem zdravju nizko materialno varnost, saj jim prejeti znesek večinoma ne zadošča niti 

za preživetje. Tako postajajo te osebe vse bolj odvisne od svojcev in vedno bolj oddaljeni od 

svoje samostojnosti, saj možnosti, da bi dodatno zaslužili, po zakonu nimajo več (Avberšek in 

drugi, 2004). Zaključimo lahko, da na eni strani invalidska upokojitev koristi osebam s 

težavami v duševnem zdravju, po drugi strani jo izključi iz delovnega okolja, kar privede do 

zmanjšanja socialnih stikov, možnosti samopotrjevanja in povezovanja v okolje (Resolucija o 

nacionalnem programu v duševnem zdravju 2011–2016). 

 

Med odgovori sodelujočih intervjuvancev lahko potegnemo rdečo nit. Depresivne osebe bi 

rade bile zaposlene, in to na takšnih delovnih mestih, ki jih zmorejo, saj so preko dela 

vključene v delovno in socialno okolje. Plačano delo jim dviga samozavest in potrditev, da 

skupnosti prispevajo svoj delež, in jim zagotavlja sredstva za preživetje. Izguba dela ali biti 



 

51 

brezposeln prizadene vsakega izmed njih. Človek se z delom potrjuje in mu zagotavlja 

določen status v družbi in pripadnosti skupnosti. Zaposlitev oziroma delo jim pomeni 

druženje s sodelavci ter zadovoljevanje drugih potreb (npr. zabava, potovanje, nakupovanje, 

obisk gledališča ipd.). Zato sta delo in zaposlitev ključnega pomena tudi osebam, ki imajo 

težave v duševnem zdravju. Zaradi gospodarske krize se tudi oni srečujejo s težavami na trgu 

delovne sile. Prostih delovnih mest ni veliko, zaradi težav jih delodajalci vedno težje 

zaposlujejo in tako ostajajo prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, brez zaposlitve. Nekateri si 

pridobijo odločbo o statusu invalida, ki ponuja delodajalcu subvencijo pri zaposlitvi, vendar 

delodajalci zaradi krize teh možnosti ne uporabljajo več. Depresivne osebe so zaradi svojih 

težav velikokrat odstotne z dela, kar delodajalcu predstavlja težave pri zagotavljanju 

nemotenega delavnega procesa, saj mora zagotoviti nadomeščanje v času odsotnosti. Država 

oziroma občine bi morale preko javnih del oziroma na kak drug način bolj spodbujati 

delodajalce, da bi zaposlovali take ljudi in jim tako omogočili zaposlitev za plačilo. Možnosti 

je kar nekaj, in sicer od plačila prispevkov, zaposlitev v socialnem podjetju, dodelitev 

dolgoročnih subvencij delodajalcem, različne olajšave pri plačilu davkov ipd. Država bi se 

morala zavedati, da je za posameznika in družbo koristneje omogočiti oziroma ohraniti 

zaposlitev, kot da se invalidsko upokoji. Ta pride v poštev samo takrat, ko so izčrpane vse 

druge možnosti.  

 

»Duševni bolnik sicer morda res ne ustreza vselej zahtevnejšim predstavam o uspešnem 

delavcu, vendar vseeno pokušamo vse, da bi ga obdržali v delovnem razmerju. Ne skoparimo 

z bolniškimi dopusti, pomagamo mu tudi s skrajšanim delovnikom ali z manj zahtevnim 

delovnim mestom« (Žvan 1987, str. 139).  

 

Nadalje se je raziskovalo, ali imajo depresivne osebe ugodnosti pri delu.  

»Dopusta imam 5 dni več kot drugi … Lahko grem na počitek ... Domov grem lahko prej, če 

sem slab…Lahko pokadim kakšno cigareto več.  Lahko si grem iskat kavo .«  

Oseba, ki dela polni delovni čas je povedala, da nima nobenih ugodnosti zaradi depresije, 

nasprotno, da se mora velikokrat zjutraj prisiliti, da vstane, čeprav ji to predstavlja velike 

težave, in gre na delo. 

»Ne, nimam ugodnosti.« 

Na delu nima nobenih dodatnih ugodnosti in si kdaj zaželi kakšen odmor več. Oseba, ki je 

upokojena za 4 ure, poroča, da je verjetno ugodnost ta, da je lahko zaposlena le 4 ure.  

»Le kako uro prej so me spustili domov. Če je ugodnost zaposlitev za 4 ure, potem ja.« 
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Ugotovila je, da ji to zdravstveno ustreza, vendar se vedno bolj počuti odrinjena na rob družbe 

in nekoristna. Zato se je odločila, da službe ne bo več iskala, saj je ne bo zlahka našla, zato bo 

delala kot prostovoljka. Želi si, da bi dobila prostovoljno delo v socialnem podjetju, med sebi 

enakimi. Mlajša brezposelna oseba zelo dvomi, da bi ji delodajalec nudil kakšne ugodnosti pri 

delu zaradi depresije. Na trgu delovne sile je vse preveč zdravih ljudi, ki išče delo.  

»… ne vem, če se iz depresije da povleči ven kakšno ugodnost.« 

 

Nadalje se je želelo tudi ugotoviti, ali depresivne osebe res dvomijo o svojih sposobnostih. 

Raziskava je razkrila, da so bile vse osebe, razen ene, s svojim delom zadovoljne, hkrati pa 

jim delo zagotavlja sredstva za preživetje.  

»Včasih sem, včasih nisem, ker se mi zdi, da bi lahko delala bolj počasi in umirjeno …«« 

In sem zadovoljen.« 

»Želim si ohraniti službo.«  

»Na delovnem mestu sem že 5. leto in sem zadovoljna, ker opravljam delo, ki me veseli …« 

»Da, sem bila zadovoljna, ko sem še delala. Zamenjala sem nekaj delodajalcev.« 

»Delo pomeni preživetje, če imaš delo, imaš vse.«  

»Ko sem delala, sem bila zadovoljna s svojim delom. Tudi šef je bil.« 

»Danes bi mi delo veliko pomenilo.«  

»Vsi poklici so mi bili všeč, ampak nisem zmogla vsega.« 

»Zdaj sem prostovoljka… ugotovila sem, da moram nekaj delati, hočem biti koristna.« 

»Delo in druženje pomenita veliko. Pomeni pripadnost skupnosti, daje občutek, da sem 

koristna in da me potrebujejo.«  

»Trenutno sem brezposelna, moram pa priznati, da je službo z depresijo težje dobiti.« 

 »Prijazno delovno okolje zelo pomaga pri depresiji.« 

»Delo pomeni samostojnost in koristnost.«  

 

Zadovoljstvo pri delu jim daje občutek, da so koristne in delodajalcu potrebne. Tudi zato je 

zelo pomembno, da imajo osebe s težavami v duševnem zdravju zaposlitev. 

 

Zato niso nikoli zadovoljni sami s seboj in svojim delom. Prepričani so, da niso več tako 

sposobni za delo in počutijo se manjvredne in neuspešne to jih pripelje do tega, da svoje 

dolžnosti začnejo jemati zelo resno in se tako izpostavijo velikemu pritisku (Kabza in 

Meyendorf, 1998). Izguba delovnih sposobnosti lahko negativno vpliva na osebe, ki imajo 
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težave z duševnim zdravjem, in pušča biološke, socialne in psihološke posledice. Usodno 

lahko vpliva na nadaljnji razvoj težav (Žvan, 1987). 

Vključevanje posameznikov s težavami v duševnem zdravju v zaposlitev ima finančni učinek, 

osebe so socialno vključene in širijo socialne mreže, ki jim dvigujejo samopodobo. Pri tem je 

treba omeniti tudi terapevtski učinek dela (Kobal in Oreški, 2005). 

Izkazalo se je, da bi nekaterim zamenjava službe in delovnega okolja pomenila dodaten stres, 

to bi ojačalo depresijo zaradi prepričanja, da se težko vključijo v novo delovno okolje in težje 

navežejo stike z novimi sodelavci.  

»Ne, nikoli nisem razmišljal ... si ne predstavljam … težko bi se vklopil v novo delovno okolje 

oziroma podjetje.«  

»V preteklosti, ko mi je bilo hudo, sem jo želela zamenjati, ker sem bila med sodelavci 

nesprejeta. Danes si želim končati študij in nato zamenjati službo.« 

 »Velikokrat sem želela zamenjati službo, vendar je danes ne bom več iskala. Raje bom kot 

prostovoljka pomagala v socialnem podjetju.« 

Nekoga je enoličnost in rutina motila tako zelo, da je tvegal zamenjavo okolja in ostal brez 

dela. 

«Službe sem menjala. Motila me je monotonost dela in rutina.«  

 Mlajša brezposelna oseba intenzivno išče zaposlitev, saj nujno potrebuje denar za preživetje.  

»Sem brezposelna, rada bi dobila službo.« 

 

Kakovost življenja ljudi s težavami v duševnem zdravju, torej tudi depresivnih, je slabša, kot 

jo imajo drugi ljudje, med njimi je veliko brezposelnih, njihov socialni položaj je slabši od 

položaja zdravih, prejemajo nizke dohodke, možnosti, da si ustvarijo družino, so majhne, 

ravno tako imajo slabše možnosti za izobraževanje ipd. (Ministrstvo za zdravje, 2014). 

 

Ugotovljeno je bilo, da intervjuvanci niso zadovoljni z medosebnimi odnosi v delovnem 

okolju, saj jih sodelavci ne razumejo, in sicer ne razumejo, kako jim depresija in zdravila 

jemljejo življenjsko energijo in tudi, da jim vsak najmanjši napor predstavlja hudo breme.  

»Srednje, sem zadovoljen … niso mi prijatelji.« 

»Odnosi so se v zadnjem času popravili in sem z njimi bolj zadovoljna kot pred 5 leti.« 

»V osnovni in srednji šoli sem bila asocialna oseba.«  

»S sodelavci sem imela dobre odnose, z delodajalci manj.« 

»Ne vedno, kakšen krat so me razumeli, kakšen krat ne ko sem bila bolna.« 

»Ne vedno, kot kdaj … Kakšen krat so me razumeli, kakšen krat pa ne.« 
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 Po drugi strani pa se zavedajo, da njihova slabša produktivnost vpliva na povečan obseg dela 

pri sodelavcih, ki teh težav nimajo.  

 

Hkrati se je v navedeni tematski enoti ugotavljala še odsotnost z dela. Glede na stopnjo 

obolevnosti, ki je pri večini intervjuvancev večja, so zaradi depresije velikokrat odsotni z 

dela, velikokrat delovno mesto tudi predčasno zapustijo. Vsekakor zanje velja trditev, da naj 

se ne skopari z bolniškimi dopusti in da naj jim bo omogočen tudi skrajšan delovnik z 

namenom ohraniti jih v delovnem razmerju, ki je zanje tako pomembno (Žvan, 1987). V 

raziskavi je sodelovala intervjuvanka, ki je na bolniškem dopustu manj časa, kot je značilno 

za osebe s težavami v duševnem zdravju. 

»Nisem bila veliko na bolniški.« 

»Zaradi depresije sem bila na bolniškem dopustu vsega skupaj 6 dni.« 

 Po drugi strani pa je večina ostalih intervjuvancev veliko odsotna z dela. 

»Ja, velikokrat grem na bolovanje ali pa prej domov, ker ne morem delat, me tišči …« 

»Bila sem enkrat hospitalizirana po 3 mesece, potem pa 4 leta na bolniškem dopustu do 

upokojitve. Neprekinjeno.« 

»Da, bila sem hospitalizirana že trikrat.« 

»Bila sem hospitalizirana trikrat po 2 meseca.« 

»Na bolovanju nisem bila, ker sem bila na porodniškem dopusta, ampak zdravila sem jemala 

3 leta.« 

 

Depresivne osebe so na bolniškem dopustu do četrtine delovnih dni v letu, kar je sedemkrat 

več, kot so bolniki z drugimi boleznimi (Zupančič, 2010). 

 

Z raziskavo, ki je bila izvedena v Pomurju, so ugotovili, da je zaradi depresije na bolniškem 

dopustu desetina zaposlenih, kar kaže na velik absentizem. Število žensk, ki so na bolniškem 

dopustu je večje od števila moških. V letu 2009 je bila depresija glavni razlog za bolniški 

dopust, ta je trajal v povprečju 57,3 dni (Resolucija o nacionalnem programu duševnega 

zdravja 2011–2016). 

 

Nekateri izmed intervjuvancev obiskujejo delavnice ali terapevtske skupine. Izkazalo se je, da 

so nekateri nezadovoljni in so obiskovanje skupin prekinili, ker se tam niso dobro počutili.  

»Sedaj nisem, pred leti pa sem bil ... ni mi koristila, samo negativna energija, samo jokanje.«  
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Dodali so tudi, da so se počutili ponižano in zavrženo. Oseba, ki je invalidsko upokojena za 

polni delovni čas, z veseljem obiskuje skupino za pomoč, razna predavanja, obiskuje različne 

nevladne organizacije, ki ponujajo pomoč osebam, ki imajo težave v duševnem zdravju.  

»Ja, obiskujem Šent in Ozaro, hodim tudi na skupino k psihiatrinji, pomaga mi.«  

»Ja, vsako leto se srečujemo tisti, ki smo se zdravili v Idriji … hodim k psihoterapevtki, sem 

vključena v skupino za samopomoč.« 

 Na takšen način se tudi vključuje v okolje, saj bi lahko, če bi ostala doma zaprta za štirimi 

stenami, kmalu ponovno zbolela za depresijo. Vključevanje v okolje ji zelo pomaga ohranjati 

svoje duševno zdravje.  

 

Delovne sposobnosti in zadovoljstvo delodajalca  

 

V navedeni tematski enoti se je ugotavljalo, ali imajo osebe z depresijo slabše delovne 

sposobnosti zaradi jemanja zdravil in ali so delodajalci z njihovim delom zadovoljni. 

»Z zdravili delam celo boljše, ohranim delovno sposobnost.« 

»Prej, ko sem tablete jemala zjutraj, sem pa res občasno čutila, da so moje delovne 

sposobnosti manjše. Da, moti delodajalca.« 

Osebe, ki imajo depresijo ali druge težave v duševnem zdravju, največkrat redno jemljejo 

antidepresive in nekateri med njimi tudi pomirjevala. Antidepresivi imajo nanje tako 

pozitivne kot negativne učinke. Pomagajo jim vzpostaviti normalno ravnovesje 

nevrotransmiterjev v možganih in vzpostaviti takšno življenje, kot so ga živeli nastopom 

težav. Zdravila imajo tudi negativne učinke, kot so tresenje rok, glavobol, slabši vid, potenje, 

znižanje krvnega pritiska in vrtoglavice ipd. Zaradi navedenih težav upade delovna 

sposobnost, narašča število napak, produktivnost se zmanjša. Tudi v primeru nezdravljene 

depresije se pojavi upad delovnih sposobnosti, saj depresivna oseba nima volje do dela, dela 

počasi in nezbrano (Šentprima, 2010). 

Iz povedanega je mogoče sklepati, da jemanje antidepresivov in pomirjeval občasno vpliva na 

delovne sposobnosti nekaterih vprašanih in da so v preteklosti zaradi tega že imeli težave z 

delodajalcem. 

»Ja, delovne sposobnosti so bile manjše, delodajalca ni motilo, saj je vedel za moje težave.« 

»Pred časom so bile sposobnosti manjše in to je bilo moteče ja, danes sem v redu, sploh pa 

zadnje mesece, ko imam nova zdravila. Delovna storilnost ti zaradi tablet pada. Si počasen.« 
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»Kadar se me loteva depresija, se delovna sposobnost zmanjša tako, da si želim, da bi me 

ljudje pustili na miru). Ko sem delala v Italiji, je gospo upad mojih delovnih sposobnosti zelo 

motil, saj nisem bila kos svojemu delu.« 

»Vse je težko, tudi enostavne reči. Moti mene in vse ostale. Zdravila ti poberejo vso energijo, 

postaneš počasen in spomin ti nagaja.« 

 

Stigma  

 

V navedeni tematski enoti se je ugotavljalo, ali so osebe s težavami v duševnem zdravju 

stigmatizirane. Večina intervjuvancev, ki se spopada z depresijo, je potrdila, da so bili zaradi 

svojih težav stigmatizirani.  

»Z depresijo si etiketiran celo življenje, sigurno.«  

»Včasih me je sram, ker se bojim, da zaradi tega ne bi bila sprejeta .« 

»Mislim, da me ne stigmatizirajo, počutim se enakovredno drugim zaposlenim. V začetku, ko 

sem zbolela, me osebe res niso sprejemale.« 

Počutijo se, da so z depresijo oz. duševno motnjo etiketirani in odrinjeni na rob družbe. 

Posebno so zaznamovani tisti, ki so se zdravili v psihiatričnih bolnišnicah. »Ker sem bila v 

Idriji, sem seveda označena, tak občutek imam, ampak ne moti me.« 

So tudi izjeme, ki poročajo, da še niso bili stigmatizirani in da je stigma povezana z lastno 

sprejetostjo samega sebe. Po nadaljnjem pogovoru je bilo ugotovljeno, da to ne drži, saj so se 

s tem problemom srečali celo v nekaterih institucijah. Zanimiv je bil odgovor intervjuvanke, 

da se ne počuti stigmatizirano oziroma stigmatizirana je toliko, kolikor sama želi.  

»Ljudje me jemljejo kot zdravo osebo, sama sebi sem ovira. Na opažam, da me 

stigmatizirajo.« 

 

Osebe s težavami v duševnem zdravju so stigmatizirane na različnih področjih. Največ težav 

imajo pri iskanju zaposlitve, pri sklepanju prijateljstev, iskanju partnerja za skupno življenje, 

raznih državnih institucijah ipd. Na splošno veljajo za nesposobne in nezanesljive, potrebne 

pomoči ob delu, velikokrat prevladuje tudi mnenje, da so nevarne in nepredvidljive. Za 

delodajalce predstavljajo povečanje stroškov, kar je danes v času gospodarske krize še bolj 

očitno, saj jih ne zaposlujejo več, kot v času pred krizo. Depresivne osebe stigma omejuje tudi 

pri sklepanju in ohranjanju prijateljstev. Raziskava je pokazala, da se je veliko prijateljstev 

prekinilo, ko so njihovi prijatelji izvedeli, da imajo depresijo. To jih vodi v osamitev in 

zmanjšanje socialnih stikov in jih socialno izključi. Težave najdemo tudi pri sklepanju 
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partnerstev, ko je že breme depresije tako hudo, je prisoten še strah ali povedati resnico ali jo 

zatajiti. Posledic stigme, ki jih osebe občutijo, je veliko, npr. slabša komunikacija, zaradi 

svojih težav nočejo k zdravniku, izolirajo se od družbe ipd. Družba počasi spreminja svoj 

odnos do njih. Danes se veliko piše in govori o depresiji in drugih težavah v duševnem 

zdravju, veliko je knjig in drugih člankov na to temo. Pomembno je tudi dejstvo, da je 

depresija ozdravljiva. Pomembno in uspešno vlogo pri tem imajo tudi nevladne organizacije, 

kot sta OZARA in ŠENT. K hitrejši in boljši destigmatizaciji bi prispevalo izobraževanje 

otrok v osnovnih in srednjih šolah, ki bi se izvajalo z različnimi predavanji ali delavnicami na 

temo duševno zdravje in težave. Dobra metoda bi bili tudi javni nastopi nekaterih oseb, ki 

imajo te težave.  

Za osebe, ki imajo težave v duševnem zdravju, še danes velja prepričanje, da so nevarne in 

nepredvidljive. Vendar so raziskave dokazale, da to ne drži oziroma da so lahko nevarne le 

tedaj, ko so pod vplivom psihoaktivnih snovi ali ko so zaradi psihotičnih simptomov zelo 

prestrašene. »Blažje duševne motnje, kot so depresija in anksioznost niso povezane z nasilnim 

vedenjem do drugih ljudi« (Švab 2009, str. 12). Stigma prizadene tako osebe z duševno 

motnjo kot tudi njihovo družino. Težave v duševnem zdravju, ki jih ima oseba v družini, jo 

oddalji od prejšnjega načina in ritma življenja. Velikokrat se zgodi, da se prijatelji odvrnejo 

od družine, ki jo je prizadela duševna bolezen ali motnja. Družina se znajde v osami, na robu 

ali je celo izključena iz družbenega dogajanja (Švab, 2009).  

 

Zaradi nesprejetosti duševnih težav v okolici intervjuvanec skriva, da ima težave v duševnem 

zdravju, depresijo. Strah ga je, da bi ga označili za drugačnega in za manjvrednega člana 

družbe, saj je že zgodaj spoznal, da ljudje vse prehitro ljudi, ki so drugačni od njih, 

stigmatizirajo. 

»Delodajalec me je težje sprejel kot zdravega delavca in zaradi tega opravljam slabše 

plačano delo.« 

»Stigmatizacija me ovira na vseh področjih življenja.« 

 

Stigma je označitev ljudi za drugačne in nevredne spoštovanja. Gre za izločevanje oseb iz 

družbe. Tudi danes, v 21. stoletju, se stigmatizacija duševnih bolnikov ne zmanjšuje, po 

nekaterih raziskavah se celo povečuje (Švab, 2009). 

Zaradi stigme in predsodkov v družbi osebe s težavami v duševnem zdravju, tudi depresije, 

težje sklepajo prijateljstva. Vsi sodelujoči v raziskavi so povedali, da so že doživeli osamitev 
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zaradi bolezni in nerazumevanja okolice, nekdo celo zaradi tega večino časa preživi sam 

doma, da ne bi pokazal svoje manjvrednosti. 

»Da, par krat se je to zgodilo, ampak ni bilo direktno povedano.« 

«Direktno ne, samo službe mi niso dali, razen tam, kjer so bili stimulirani s strani države za 

mojo zaposlitev.« 

»Niso me še zavrnili zaradi težav, ki jih imam v duševnem zdravju.« 

 

Zaposlovanje oseb s težavami v duševnem zdravju  

 

S to tematsko enoto smo želeli izvedeti, ali delodajalci zaposlujejo ljudi s težavami v 

duševnem zdravju. Delodajalca, s katerima je bil opravljen intervju, spadata med velika 

podjetja. Eno podjetje posluje v gospodarskem sektorju, drugo deluje na negospodarskem 

področju. V obeh so zaposlene tudi osebe s težavami v duševnem zdravju in oba sta poročala, 

da osebe o svojih težavah ne govorijo in se ne izpostavljajo, zato je zelo težko ugotoviti, kdo 

vse izmed njih ima težave z depresijo. Za nekatere osebe lahko samo predvidevajo, da imajo 

različne težave v duševnem zdravju oziroma depresijo. 

»Med zaposlenimi je ena oseba, za katero zagotovo vemo, da ima težave v duševnem 

zdravju.« 

»Da, naše podjetje zaposluje osebe s težavami v duševnem zdravju. O številu teh oseb ne 

razpolagamo … diagnoze nam ne povedo … Svoje psihično stanje skrivajo.« 

 

Opravljene raziskave so pokazale, da so velika podjetja najbolj primerna za zaposlitev oseb s 

težavami v duševnem zdravju, tudi oseb z depresijo. Odzivi delodajalcev kažejo, da bi jih 

manjšina (petina ali manj) zaposlila osebo s shizofrenijo ali s psihozo. Približno dvakrat toliko 

pa bi jih zaposlilo osebo, ki ima depresijo ali anksioznost. Delodajalci se bojijo negativnih 

vplivov na podjetje in upora šefov ter drugih sodelavcev, če bi zaposlili večje število oseb s 

težavami v duševnem zdravju. Vsekakor gre za ogromno ovir, ki jih delodajalci napačno 

dojemajo in bi jih lahko premagali z dodatnim izobraževanjem o težavah. Ko delodajalec 

razume potek depresije in drugih težav v duševnem zdravju, lahko zaposlenega vodi do 

bistveno boljše produktivnosti pri delu. Pri delodajalcih je tudi prisoten strah, da bodo osebe z 

depresijo zanemarile svoje delovne naloge oziroma da jih ne bi opravile (Employer attitudes 

to employing people withg mental illness, 2008). 
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Kljub ugotovitvam iz prejšnjega odstavka je raziskava pokazala, da zaposlovanje teh oseb v 

velikih podjetjih v gospodarski krizi ne drži. Delodajalec iz negospodarskega sektorja jih 

danes ne zaposluje in tudi ne drugih invalidov, ker je z njihovo zaposlitvijo povezanih več 

težav.  

»Danes oseb s težavami v duševnem zdravju ne zaposlujemo več, niti ostalih invalidov … z 

njimi je veliko težav.«  

Spopadati bi se morali z večjo odsotnostjo z dela, z zmanjšano produktivnostjo, z različnimi 

konflikti med zaposlenimi ipd. Delodajalec iz gospodarskega sektorja ima v podjetju 

zaposlene osebe, ki imajo težave v duševnem zdravju in tudi osebe z gibalnimi težavami.  

»Osebe s težavami so bile v podjetju že zaposlene.« 

Čez daljši čas se je izkazalo, da imajo z zaposlovanjem teh oseb več težav kot z zdravimi 

zaposlenimi, zato jih danes ne zaposlujejo več.  

 

Vse to pa vodi do stigmatizacije, saj so pogosto izključeni in imajo težave pri pridobivanju in 

ohranjanju stanovanja, težave pri zaposlovanju in ohranjanju zaposlitve, pomanjkanju 

dohodkov in so prikrajšani v družbenih stikih. Osebe s težavami v duševnem zdravju, torej 

tudi depresivne, so zaradi izključenosti in prisotne stigmatiziranosti prikrajšane na različnih 

področjih. Kakovost njihovega življenja je slabša, med njimi je veliko brezposelnih, njihov 

socialni položaj je slabši od položaja zdravih oseb, prejemajo nizke dohodke, možnosti, da si 

ustvarijo družino, so majhne, ravno tako imajo slabše možnosti za izobraževanje ipd. 

(Ministrstvo za zdravje, 2014). 

 

Obenem se je v tej tematski enoti  preverilo tudi, ali delodajalca izkoriščata spodbude s strani 

države ob zaposlitvi ljudi, ki imajo težave v duševnem zdravju. Ugotovljeno je bilo, da sta 

oba seznanjena s spodbudami za zaposlovanje, v preteklosti sta jih tudi izkoristila in 

zaposlovala tako gibalno ovirane osebe kot osebe s težavami v duševnem zdravju.  

»Spodbude poznamo, do zdaj smo jih tudi uveljavljali: oprostitev plačila prispevka za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter nagrado za preseganje kvote. Zdaj teh olajšav za 

posredne in neposredne uporabnike proračuna ni več.« 

»Spodbude poznamo, vendar te možnosti ne izkoriščamo, ker zaradi krize ni dovolj dela za 

vse.« 

Danes, ko je Slovenija v gospodarski krizi, ko ni dovolj dela niti za ljudi brez težav v 

duševnem zdravju, tega instrumenta za pospeševanje zaposlovanja ranljivih oseb ne 
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izkoriščata več. Oba sta menila, da bi za njihovo zaposlitev morala poskrbeti država, in sicer z 

ustanavljanjem socialnih ali invalidskih podjetij.  

 

Ker invalidne osebe in osebe s težavami v duševnem zdravju vedno težje najdejo zaposlitev, 

je država s svojimi ukrepi začela spodbujati njihovo vključevanje v socialno in delovno 

okolje. Uvedla je možnost zaposlitvene rehabilitacije in različne programe socialne 

vključenosti. Z zaposlitveno rehabilitacijo država želi, da se oseba usposobi za ustrezno delo, 

da se zaposli in zaposlitev tudi obdrži ter v njej napreduje. Prav z zaposlitveno rehabilitacijo 

bi ljudje s težavami v duševnem zdravju pridobili možnost integracije v socialno okolje. 

Osebe si povečajo motivacijo, izboljšajo samopodobo in povečajo samozavest. Za tiste osebe, 

za katere se izkaže, da jim zaposlitvena rehabilitacija ne bo povečala delovnih zmožnosti, je 

država uvedla program socialne vključenosti (Šentprima, 2010). 

Slovenija se sooča s hudo gospodarsko krizo, katere posledica je vedno višja brezposelnost. 

Med nezaposlenimi je veliko oseb z univerzitetno izobrazbo in takih, ki imajo dolgoletne 

delovne izkušnje, pa zaposlitve kljub temu ne najdejo. Med njimi so tudi osebe s težavami v 

duševnem zdravju. Zaposlitev in dela danes praktično ni, čeprav država pospešuje 

zaposlovanje z določenimi državnimi subvencijami. Delodajalec se vedno težje odloči za 

zaposlitev osebe, ki ima depresijo ali drugo težavo v duševnem zdravju, saj ima podjetje s tem 

dodatne stroške. Povečuje se bolniška odsotnost z dela, med sodelavci nastajajo konflikti, ker 

morajo drugi zaposleni opraviti več dela, to pa pomeni delo čez polni delovni čas. Obstaja 

dvom, da zaposleni ne bo dosegal želenih rezultatov, vendar pri tem pozabljajo, da so te osebe 

izredno prilagodljive in vztrajne, če le imajo delo, ki je njihovim sposobnostim primerno. Vse 

to nas pripelje do zaključka, da bi morali delodajalci bolje poznati duševno zdravje in težave 

teh ljudi, kar bi spremenilo njihov pogled na problematiko. Država bi morala z določenimi 

ukrepi posredovati na trgu delovne sile in to ravno za brezposelne osebe, ki imajo težave v 

duševnem zdravju. Delodajalcem bi morala ponuditi davčne olajšave pri zaposlovanju, jih 

oprostiti plačila prispevkov, bolj bi morala podpreti razvoj socialnega podjetništva, ki je 

izredna priložnost za zaposlitev. Naslednja možnost, s katero bi država lahko pomagala, je 

financiranje ali ustanovitev dnevno terapevtskih centrov, kjer bi jim strokovnjaki ponujali 

psihosocialno pomoč. Druga možnost je uvedba različnih rehabilitacijskih programov.  

»Zaposlitveni programi za šibkejše, ki imajo slabše prilagoditvene sposobnosti zaradi 

duševnih motenj ali drugih zmanjšanih zmožnosti, bi lahko prispevali k večji ozaveščenosti in 

kulturi celotnega zaposlovanja, vendar se v tem prostoru zdaj komaj kdaj omenjajo, saj dela 
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še zdravi nimajo. In vendar kaže, da bi prav zato morali dati možnost predvsem šibkim« 

(Švab in Kovač 2010, str. 1). 

 

Odsotnost z dela  

 

V navedeni tematski enoti se je ugotavljalo, kako se delodajalci soočajo z odsotnostjo z dela 

depresivnih oseb. Ugotovljeno je bilo, da se delodajalci, ki zaposlujejo osebe s težavami v 

duševnem zdravju, soočajo z velikim številom bolniških odsotnosti. »Točnega podatka 

nimamo, mi vemo samo, da je bolezen. Predvidevamo, da je krajša odsotnost do 30 dni, lahko 

pa tudi do 6 mesecev.«  

To jim velikokrat povzroča organizacijske težave, ki jih rešujejo s prerazporeditvijo dela med 

druge zaposlene ali delom študentov. 

»Osebe imajo urejeno bolniško odsotnost. Glede na dolžino odsotnosti je potrebno 

organizirati nemoten potek dela z ostalimi zaposlenimi … tudi s študenti ali delavci za 

določen čas.«  

Delodajalci se pritožujejo, da so predpisani bolniški dopusti predolgi ter v nekaterih primerih 

delavci svoje težave izkoriščajo. Na število dni, ko so osebe odsotne z dela, nimajo nobenega 

vpliva, saj bolniški dopust predpiše osebni zdravnik. To je tudi eden izmed razlogov, da se 

mora javno spregovoriti o njihovih težavah, da se širša javnost seznani s potekom depresije in 

vsemi spremljajočimi težavami. Pri tem se ne sme pozabiti, da so te osebe tudi same zmedene 

in prizadete in pričakujejo vsaj malo razumevanja in podpore, kajti delo in zaposlitev jim 

zagotavljata sredstva za preživetje in ohranitev dostojanstva. 

 

V tej tematski enoti  se je tudi ugotovilo, da delodajalca zaposlujeta osebe na delovnih mestih, 

za katere imajo ustrezna znanja in sposobnosti. Večina jih ima nižjo izobrazbo, zato 

opravljajo dela in naloge na nižje plačanih delovnih mestih. »Zaposleni so na delovnih mestih, 

za katere izpolnjujejo vse pogoje ne glede na njihovo zdravstveno stanje.« 

»Zaposlujemo v skladu z njihovimi omejitvami.« 

 

Stigma, izključenost, nesprejetost sodelavcev na delovnem mestu  

 

Gospodarska kriza je spremenila večino gospodarstev. Delodajalci ne zaposlujejo gibalno 

oviranih in oseb s težavami v duševnem zdravju. To obdobje predstavlja tudi hude čase za 

osebe s težavami v duševnem zdravju, saj so tudi skupaj z veliko zdravimi obtičali na Zavodu 
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za zaposlovanje. Če se delodajalec odloči za zaposlitev, se odločil za zdravo osebo, ker z 

invalidi in osebami, ki imajo težave v duševnem zdravju, ne more tvegati dodatnih stroškov, s 

katerimi je povezana zaposlitev, tudi v primeru prejetja državne subvencijo. Te osebe niso 

zanesljive, niso dovolj hitre in natančne, veliko časa so na bolniškem dopustu ter potrebujejo 

dodatno podporo in nadzor. Velikokrat prihaja tudi do konfliktnih situacij med zaposlenimi 

saj jim sodelavci očitajo, da izkoristijo svoje težave za določene ugodnosti. Po mnenju 

delodajalcev bi njihovi zaposleni kot preostala javnost potrebovali več informacij o težavah, s 

katerimi živijo ljudje, ki te težave imajo. Duševne motnje in težave so še vedno nedotakljive. 

Po drugi strani težave z duševnim zdravjem naraščajo (izguba službe nekatere vodi v 

depresijo, neuspešno iskanje zaposlitve daljše obdobje tudi vodi v depresijo, nekatere osebe 

pa tudi v odvisnosti in nasilje). Delodajalci bi morali zagotoviti stabilnost in varnost 

delovnega okolja, kjer bi bili zaposleni spoštljivo obravnavani, bi lahko predvideli svojo 

kariero, vedeli, koliko, kaj in kdaj bodo morali delati, in kjer bi jim zagotovili zadostno 

podporo, če bi se znašli v stiski. Nastala gospodarska kriza spravlja v stisko tudi delodajalce, 

ki jih vodi k zniževanju stroškov, predvsem k zmanjševanju števila zaposlenih. Večja kot je 

revščina in neenakost ljudi, bolj naraščajo težave v duševnem zdravju (Švab in Kovač, 2010). 

 

V podjetju, ki posluje v negospodarskem sektorju, niso zasledili, da bi bili drugi zaposleni 

negativno naravnani do sodelavcev, ki imajo težave v duševnem zdravju. Medtem v podjetju, 

ki zaposluje osebe na gospodarskem področju, opažajo negativno naravnanost sodelavcev, ki 

jo kažejo tako, da so do njih nestrpni in nerazumevajoči. »Ti so nestrpni, nerazumevajoči, 

obsojajo… « 

Velikokrat jih po krivem obsojajo, da se pretvarjajo, da niso zdravi in težko sprejemajo, da 

morajo delati tudi njihovo delo, ko jih ni v službi ipd. 

»Ostali zaposleni niso negativno naravnani do teh oseb.« 

V podjetju, ki je zaznalo stigmatizacijo, organizirajo različne delavnice in pogovore na temo 

»težave v duševnem zdravju«. Ugotovili so, da ozaveščanje zaposlenih o različnih duševnih 

težavah, daje pozitivne rezultate: manj je nestrpnosti in slabe volje med zaposlenimi. 

»S pogovorom, informiranjem.«  

Delodajalec iz negospodarskega sektorja ne bi zaposlil osebe s težavami v duševnem zdravju 

in tudi ne gibalno ovirane osebe, medtem ko je delodajalcu z gospodarskega področja vseeno.  

»V vsakem primeru raje zaposlimo zdrave osebe.« 

»Odvisno od diagnoze. Za nas je skoraj enako.« Tako eni kot drugi potrebujejo pomoč in 

razumevanje drugih zaposlenih in delodajalca.  
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Ugotovljeno je bilo tudi, da bi pogovori in članki o težavah v duševnem zdravju pripomogli k 

večjemu prepoznavanju težav in k boljšemu razumevanju teh oseb, pa tudi k zmanjšanju 

stigmatiziranosti.  

»Morda delno.« 

»Da, to bi zmanjšalo stigmo.« 

 

Delovna sposobnost zaposlenih oseb s težavami v duševnem zdravju 

 

V zadnji tematski enoti je bilo ugotovljeno, kako se delodajalca spopadata z delovno 

sposobnostjo depresivnih, saj imata oba izkušnje na tem področju.  

Glede na trend zmanjševanja zaposlovanja oseb s težavami v duševnem zdravju delodajalci 

menijo, da se zanje omogoči zaposlitev v sklopu drugače organiziranih podjetjih, kot so npr. 

invalidska ali socialna podjetja. Kljub temu so delodajalci, ki take ljudi zaposlujejo, do njih 

strpni in jih pri nastalih težavah ne prerazporejajo na druga delovna mesta ali kako drugače 

sankcionirajo.  

Težave ljudi z depresijo postanejo postopoma zelo očitne. Pojavi se slabša koncentracija, delo 

opravljajo slabše in so raztreseni, postanejo utrujeni, zmedeni, motiviranost za delo se 

zmanjša, pojavi se izčrpanost in razne bolečine, zato potrebujejo pri delu dodatni nadzor. 

»Lahko, da jih moti, še zlasti v obdobju poslabšanja težav, se srečujejo s slabšo 

koncentracijo, ne zmorejo polnega delovnega časa, potrebujejo več nadzora in pomoč pri 

delu, imajo večja nihanja v razpoloženju.« 

»Vsekakor jih moti – zmanjšana delovna učinkovitost, zmanjšani interesi, nezadovoljstvo, 

utrujenost, izčrpanost, razne bolečine, zmanjšana koncentracija.«  

Zaradi vsega navedenega se povečajo tudi odsotnosti z dela – predčasni odhodi domov ali 

daljši odmori med delom. Zaposleni z depresijo ali drugimi težavami v duševnem zdravju se 

soočajo z manjšo delovno sposobnostjo. To težavo zaznava tudi delodajalec in je eden izmed 

razlogov, da teh oseb ne zaposluje, kar je potrdila tudi ta raziskava. Za povečanje 

produktivnosti bi delodajalec moral omogočiti več ugodnosti, npr.: odmori med delovnim 

procesom, fleksibilen delovni čas, krajši delovnik ipd. V primeru daljših odsotnosti zaradi 

bolezni bi država lahko z dodatnimi subvencijami prevzela del bremena. Ugotovilo se je tudi, 

da oba delodajalca do zdaj še nista prerazporedila nobene osebe s težavami v duševnem 

zdravju na drugo, nižje delovno mesto zaradi slabše produktivnosti. Plače prejemajo v skladu 

s pogodbo o zaposlitvi in v skladu z delovnim mestom. Z raziskavo je bilo tudi ugotovljeno, 
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da delodajalcu iz negospodarskega sektorja trenutni položaj ne omogoča izboljšati delovno 

okolje. Za take ukrepe nimajo ne časa ne denarja. 

»Ne, tega si enostavno ne moremo privoščiti.«  

Delodajalec iz gospodarskega sektorja je izkazal večjo pripravljenost. Pri njih so take ukrepe 

vpeljali pred nekaj leti in so z doseženimi rezultati zelo zadovoljni. Uvedli so drseči in  krajši 

delovni čas, omogočili dodatne odmore in zaposlili tudi psihologinjo.  »Veliko takšnih 

ukrepov že izvajamo – imamo drsni urnik, krajši delovni čas, odmore med delovnim časom, 

dogovorimo se tudi za dodatno pomoč in svetovanja.« 

 

  

6 ETIČNI PREMISLEK IN OMEJITEV RAZISKAVE 

 

 

Ob intervjuju z osebo, ki ima težave v duševnem zdravju, moramo biti izredno pazljivi. 

Zavedati se moramo, da je zdravje stvar vsakega posameznika in da so osebe s težavami v 

duševnem zdravju zelo občutljive, velikokrat so tudi zbegane in si je treba vzeti dovolj časa za 

pogovor z njimi. Zato mora oseba, ki usmerja pogovor, izčrpno pojasniti način dela. 

Intervjuvancu je treba razložiti, da se bodo pridobljeni podatki uporabili izključno za izdelavo 

naloge in da ima vedno možnost svoje odgovore na vprašanja tudi preklicati. Če se med 

obema vzpostavi dober odnos, odnos zaupanja in spoštovanja, do tega ne pride. Vprašanja, ki 

jih zastavljamo, morajo biti skrbno izbrana, smiselna, pravilno oblikovana, s pravo mero 

sočutja. Depresivni bolnik velikokrat ob pogovoru obmolkne. To pa ne pomeni, da v 

pogovoru noče sodelovati, ampak da so njegove misli upočasnjene. Molk je tudi del njegove 

bolezni.  

 

Zavedati se je treba, da je lahko vsak odgovor na zastavljeno vprašanje osebi s težavami v 

duševnem zdravju naporen in obremenjujoč, zato je dolžnost osebe, ki vodi intervju, da le-

tega opravi čim manj boleče. Napačno zastavljeno vprašanje lahko sproži tudi kak depresivni 

simptom. 

 

Pri intervjujih so imeli kandidati zagotovljen miren in prijeten prostor. Vzpostavljen je bil 

sproščujoč odnos, pridobljeno je bilo zaupanje sogovornika in intervju je stekel. Ker so bili 

intervjuji snemani, je bilo od sogovornika pridobljeno njegovo dovoljenje in dovoljenje za 

nadaljnjo uporabo pridobljenih podatkov. Zastavljena vprašanja so bila zelo osebna. Gre za 
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vprašanja, ki sogovornika dobesedno razgalijo in prodrejo v globino človekovega intimnega 

prostora. Intervjuvanci niso imeli težav npr. z nespečnostjo in tesnobo, tudi ne z negativnimi 

mislimi. Glede na preteklo izkušnjo s sogovornikom, ko zaradi intervjuja ni mogel spati, so 

bili tokratni intervjuji opravljeni še bolj previdno, saj se lahko reakcija na vprašanja pojavi 

tudi veliko kasneje.  

 

 

7 ZAKLJUČEK  

 

 

V magistrski nalogi so opredeljena štiri raziskovalna vprašanja, in sicer, kako se osebe s 

težavami v duševnem zdravju vključujejo v socialno in delovno okolje, s kakšnimi težavami 

se srečujejo pri opravljanju svojega dela, ali so osebe z depresijo težje zaposljive in kako 

delodajalci sprejemajo delavca s težavami v duševnem zdravju.  

 

Pričakovani rezultati raziskave so bili naslednji:  

- osebe z depresijo so večinoma zaposlene na manj zahtevnih in nižje plačanih delovnih 

mestih, svoje delo dobro opravljajo, vendar se izogibajo odgovornosti; 

- delodajalci so prepričani, da so te osebe manj učinkovite in manj zanesljive ter da so 

zaradi svojih težav veliko odsotne z dela; 

- osebe z depresijo so težje zaposljive kot osebe, ki teh težav nimajo; 

- stigmatiziranost oseb s težavami v duševnem zdravju je še vedno prisotna pri 

delodajalcih, prijateljih in tudi v izobraževalnih in drugih institucijah.  

 

Z uporabljeno metodo in analizo v raziskovalni nalogi je ugotovljeno, da so intervjuvanci 

zaposleni oziroma so bili zaposleni pri delodajalcih, ki imajo izkušnje z zaposlovanjem oseb s 

težavami v duševnem zdravju. Delodajalec upošteva, da so zaposleni s težavami v duševnem 

zdravju manj učinkoviti. Zato jim omogoči prijaznejše delovno okolje in je do njih 

prizanesljiv. Zaradi občutka manjvrednosti med sodelavci in nadrejenimi osebe s težavami v 

duševnem zdravju uporabljajo preprostejšo komunikacijo. 

 

Ugotovljeno je tudi, da bi nekateri intervjuvanci težje zamenjali službo, kar kaže na to, da 

nimajo velikega izbora oziroma možnosti glede zaposlitve. Pri njih je prisoten tudi strah pred 

zavrnitvijo oziroma strah pred vključevanjem v novo delovno okolje ter strah pred 
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sprejemanjem novih delovnih nalog in odgovornosti. Raziskava je tudi pokazala, da imajo 

intervjuvanci nižjo stopnjo izobrazbe in so zaposleni na nižje plačanih delovnih mestih. 

 

Za uspešno delovanje tako doma kot v službi se intervjuvanci zdravijo z antidepresivi in 

pomirjevali. Zaradi uživanja zdravil je pri nekaterih osebah opazen upad delovne sposobnosti 

in tudi rezultati pri delu so slabši. Stigmatizacija oseb, ki imajo težave v duševnem zdravju, 

tudi oseb z depresijo, močno vpliva na njihovo socialno vključevanje v okolje. Ljudi se 

izogibajo, imajo ozek krog znancev in prijateljev. Pri sklepanju partnerstev imajo težave, saj 

je v ozadju nizko samospoštovanje in zaradi tega manjša možnost navezovanja stikov z 

nasprotnim spolom. Ko se težave v duševnem zdravju ojačajo, se socialno vključevanje tako 

zmanjša, da to privede do izključitve iz socialnega okolja. Sklenjena prijateljstva težko 

obdržijo, saj jih depresija velikokrat ovira pri komunikaciji in druženju. Največjo oporo imajo 

v krogu svojih domačih, za premagovanje svojih težav obiskujejo psihoterapijo in različne 

delavnice za osebno rast. Nekateri intervjuvanci se skupinskih terapij ali drugih delavnic, ki bi 

jim pomagale pri socialnem vključevanju v družbo, ne udeležujejo. Razloge za to pripisujejo 

slabim izkušnjam iz terapevtskih skupin, ko so jih v preteklosti obiskovali. Tam so doživeli 

mučno ponižanje s strani terapevta in drugih udeležencev skupine in so prepričani, da je zanje 

primernejša individualna psihoterapija ter redni obiski pri psihiatru.  

 

Depresivne osebe se po navadi izogibajo kontaktov z ljudmi in imajo težave pri komunikaciji. 

Izkazalo se je, da raje delajo v mirnem okolju in da jim bolj kot timsko ustreza individualno 

delo. Nekateri svoje težave celo skrivajo pred sodelavci in prijatelji, dokler težav ne morejo 

več nadzorovati. S sodelavci se ne razumejo, saj jim očitajo počasnost in nemotiviranost za 

delo.  

 

Zaradi težav si želijo pri delu več bonitet, npr. več krajših odmorov ter razumevanje 

sodelavcev, zato bi se te osebe lahko dobile zaposlitveno priložnost v socialnih podjetjih, kjer 

bi se počutile enakovredne drugim zaposlenim in bi bile pri delu uspešnejše. 

 

Skozi opravljene pogovore je zaslediti, da si želijo zaposlitve, in sicer v takem delovnem 

okolju, ki upošteva njihove omejitve. Želijo si večjega vključevanja v socialno okolje in 

skupnost, ki ji pripadajo, ker bi se počutili enakovrednejši drugim članom družbe. Delo jim 

predstavlja zadovoljstvo, veselje, finančno neodvisnost in vir sredstev za preživetje. Zato je 
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pomen plačanega dela zelo velik in pomemben. Z delom pridobijo tudi občutek koristnosti v 

družbi. Pomanjkanje finančnih sredstev vpliva na slabšo kakovost življenja in stigmatizacijo. 

 

Invalidska upokojitev po eni strani res koristi tem osebam, ampak le, če je njihova depresija 

zelo huda in moteča, v nasprotnem primeru pomeni popolno izključitev iz delovnega in 

socialnega okolja. Z invalidsko upokojitvijo se jim zmanjšajo socialni stiki, možnosti 

samopotrjevanja in povezovanja v okolje, zaradi nizkih invalidskih pokojnin so porinjeni na 

prag revščine. Tudi s tega stališča je invalidska upokojitev dvorezen meč.  

 

Nekatere osebe z depresijo že imajo določene ugodnosti na delu, kot so zaposlitev za 

polovični delovni čas, dodatni krajši odmori med delom, svetovalna pomoč ipd. Osebe, ki 

tega nimajo, si želijo delati v takem okolju. Večina intervjuvancev je bila oziroma je s svojim 

delom zadovoljna. Brez dela se počutijo manjvredne in neuspešne v življenju, zato se kljub 

težavam, ki jih imajo v duševnem zdravju trudijo, da bi si ustvarili dobro okolje. Delo jim 

pomaga vzdrževati odnose med sodelavci in prijatelji, z njim zadovoljujejo svoje potrebe in 

sodelujejo v procesu razvoja podjetja. Zaposlitev jim poveča samopodobo in delo ima nanje 

terapevtski učinek. Zato je izredno pomembno tudi, da bi osebe s težavami v duševnem 

zdravju imele oziroma ohranile zaposlitev, pa čeprav bi to bila zaposlitev le za krajši delovni 

čas ali pa zaposlitev v socialnem podjetju. Kakovost njihovega življenja je slabša od 

kakovosti zdravih ljudi. Veliko izmed njih se sooča z brezposelnostjo, kar njihov socialni 

položaj še poslabšuje. Zaradi nižjih dohodkov se nekateri že srečujejo s pomanjkanjem, 

odrinjeni so na družbeni rob in s tem stigmatizirani.  

 

Osebe, ki so sodelovale pri tej raziskovalni nalogi, niso zadovoljne z medosebnimi odnosi v 

delovnem okolju. Od sodelavcev pričakujejo več razumevanja kot od delodajalca. Večina 

sodelavcev njihovih težav ne razume in tudi ne vedo, kako slabo se počutijo ob depresiji. Tudi 

ne vedo, da jim zdravljenje z antidepresivi jemlje življenjsko energijo in da jim vsak 

najmanjši napor predstavlja hudo breme. Velikokrat je velik napor že to, da se sploh oblečejo 

in gredo v službo. Na področju informiranja javnosti o težavah ljudi z depresijo in drugimi 

duševnimi motnjami je treba narediti še veliko.  

 

Pri delu so nezbrani, kar je velikokrat posledica nespečnosti ali nenehnih prebujanj ponoči. 

Svoje delo pogosto opravljajo rutinsko, brez nikakršne motivacije, vsaka sprememba, ki jo 

delodajalec ali sodelavec zahteva od njih, predstavlja dodaten stres. 
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Pri večini intervjuvancev je stopnja obolevnosti zaradi depresije velika, zato je tudi odsotnost 

z dela visoka. Če svojega dela zaradi povečanega stresa ne zmorejo, predčasno zapustijo 

delovno mesto in odidejo domov. Kadar so težave prehude in jih sami ne zmorejo rešiti, 

odidejo k osebnemu zdravniku, ki jim pripiše bolniški dopust oziroma upravičeno odsotnost z 

dela daljši čas, tudi do 30 dni. Osebni zdravniki njihove težave večinoma razumejo, zato 

nimajo težav s predpisovanjem bolniških dopustov. Ko se težave v duševnem stanju izrazito 

povečajo in ko jim zdravila ne pomagajo več, so napoteni na zdravljenje v psihiatrično 

bolnišnico. Koliko časa so hospitalizirani, je odvisno od jakosti in vrste težav. V raziskavi je 

sodelovala tudi oseba, ki je na bolniškem dopustu veliko pod povprečjem v primerjavi z 

drugimi osebami s težavami v duševnem zdravju.  

 

Večina intervjuvancev z depresijo je potrdila, da so bili zaradi svojih težav že stigmatizirani. 

Počutijo se etiketirane z depresijo oz. s težavami v duševnem zdravju in odrinjene na rob 

družbe. Posebno so zaznamovane tiste osebe, ki so se zaradi svojih težav zdravile v 

psihiatričnih bolnišnicah. Obstajajo tudi izjeme, ki še niso bile stigmatizirane, te menijo, da je 

stigma povezana z lastno sprejetostjo samega sebe. Po nadaljnjem pogovoru je bilo 

ugotovljeno, da to ne drži, saj so se s to težavo že srečale v določnih institucijah. Zaradi še 

vedno prisotne stigme in predsodkov ljudje s težavami v duševnem zdravju težje sklepajo 

prijateljstva, velikokrat tudi izgubijo prijatelje in naletijo nerazumevanja okolice. Predsodki in 

diskriminacija jim velikokrat onemogočijo in preprečujejo dosegati zastavljene cilje. Nekateri 

se zaradi občutka manjvrednosti in posmeha izogibajo ljudi.  

 

Sodelujoča delodajalca po številu zaposlenih spadata med velika podjetja. Prvi posluje v 

gospodarskem sektorju, drugi na negospodarskem. V obeh organizacijah imajo zaposlene tudi 

ljudi s težavami v duševnem zdravju. Delodajalca sta povedala, da taki zaposleni o svojih 

težavah ne govorijo in se ne izpostavljajo, zato je zelo težko ugotoviti, kdo vse med njimi še 

ima težave z depresijo. Na osnovi informacij, ki so jih delodajalci pridobili iz strokovne 

literature za nekatere osebe samo predvidevajo, da imajo depresijo.  

 

V današnjih težkih gospodarskih razmerah podjetje iz negospodarskega sektorja ne zaposluje 

več oseb s težavami v duševnem zdravju in invalidov, saj je z njimi povezanih več težav. 

Spopadati se morajo z večjo odsotnostjo z dela zaradi bolniških dopustov, z zmanjšano 

produktivnostjo, z različnimi konflikti med zaposlenimi, saj jih imajo nekateri za nevarne in 

hudo motene. Podjetje iz gospodarskega sektorja ima zaposlene ljudi, ki imajo težave v 
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duševnem zdravju in ljudi z gibalnimi težavami. Tudi oni priznavajo, da imajo z njimi več 

težav kot z zdravimi zaposlenimi, zato jih ne zaposlujejo več. Zaposleni, ki imajo danes 

težave v duševnem zdravju, so v podjetju že iz časa  pred gospodarsko krizo. 

 

Delodajalca poznata spodbude za zaposlovanje oseb in sta jih v preteklosti tudi izkoristila. 

Danes, ko je Slovenija v gospodarski krizi, ko ni dovolj dela niti za zdrave zaposlene, tega 

instrumenta ne uporabljata več. Predvsem poudarjata, da bi za njihovo zaposlitev morala bolje 

poskrbeti država, in sicer v za to ustanovljenih socialnih ali invalidskih podjetjih.  

 

Osebe s težavami v duševnem zdravju so velikokrat odsotne z dela, na kar delodajalec nima 

nobenega vpliva. Odsotnost delodajalcu povzroča organizacijske težave, ki jih uspešno 

rešujejo z različnimi ukrepi, kot so razporeditev dela med druge zaposlene, zaposlitev 

študentov ali reševanje nastalih težav z zaposlenimi za določen čas. Delodajalec ljudi s 

težavami z depresijo ne prerazporedi na nižja delovna mesta, tudi po vrnitvi z daljšega 

bolniškega dopusta ali hospitalizacije se lahko vrnejo na svoje delovno mesto.  

 

V sedanjem gospodarskem položaju delodajalca ne zaposlujeta več novih ljudi  s težavami v 

duševnem zdravju, saj si ne morejo privoščiti visokih stroškov, ki jih prinaša zaposlitev 

takega delavca, in tudi ne dodatnih obremenitev drugih zaposlenih, ko je ta oseba na 

bolniškem dopustu. Delodajalca je gospodarska kriza prisilila k zniževanju stroškov, 

predvsem k zniževanju števila zaposlenih. Po drugi strani zaradi težke gospodarske situacije, 

ko ljudje dnevno izgubljajo službe, neuspešno iščejo zaposlitev več mesecev ali let, naraščajo 

težave v duševnem zdravju. Število oseb, ki zbolijo za depresijo, se tako povečuje. 

 

Velikokrat so zaposleni do depresivnih sodelavcev negativno naravnani. Do njih so nestrpni, 

nerazumevajoči in jim očitajo, da se pretvarjajo in da v resnici sploh niso bolni. Še težje 

sprejemajo, da morajo v času njihove odsotnosti opravljati njihovo delo. Delodajalci bi se 

morali odločati za destigmatizacijo z organizacijo različnih dejavnosti ali seminarjev na to 

temo.  

 

Delodajalca, ki zaposlujeta ljudi z depresijo ali drugo težavo v duševnem zdravju, se soočata z 

upadom njihovih delovnih sposobnosti. Sprva so težave manjše, kasneje pa postanejo zelo 

očitne. Zaradi slabše koncentracije in raztresenosti svoje delo opravljajo slabše. Hitro 

postanejo utrujeni, so zmedeni, motiviranost za delo se zmanjša oziroma motiviranosti sploh 
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ni. Ob vsem naštetem se pojavijo še izčrpanost in razne oblike telesnih bolečin. Velikokrat 

take osebe pri delu potrebujejo tudi dodatni nadzor. Ko se težave stopnjujejo, oseba odhaja z 

dela predčasno, med delom potrebuje vedno več krajših odmorov, ko več ne zmore, odide na 

bolniški dopust. Da bi delodajalec preprečil upad delovnih sposobnosti, osebam s težavami v 

duševnem zdravju omogoča izboljšati delovne pogoje. Podjetje uvaja gibljivi in krajši delovni 

čas, dodatne odmore med delovnim časom, razna svetovanja in psihosocialno pomoč 

psihologinje. Organizacija iz negospodarskega sektorja ni uvedla boljših pogojev za zaposlene 

s težavami v duševnem zdravju, ker za izboljšave delovnega okolja nimajo ne finančnih 

sredstev in ne časa.  

 

Z opravljeno raziskavo so se potrdili pričakovani rezultati. Ugotovilo se je, da so osebe z 

depresijo težje zaposljive. Razlogov za to je več. Prvi je nižja izobrazba, sledi nezmožnosti 

doseganja rezultatov pri delu, tretji je trenutna gospodarska kriza, ki je povečala tudi 

brezposelnost med zdravimi in visoko izobraženimi ljudmi. Na drugi strani je kriza povečala 

tudi nepripravljenost delodajalcev za zaposlitev oseb s težavami v duševnem zdravju ne glede 

na to, da jim država ponuja različne subvencije. Za že zaposlene vendarle imajo razumevanje, 

vendar bremena vseh težav, ki jih imajo z njihovo zaposlitvijo, preveč prelagajo na državo in 

njene institucije. Ob tem delodajalci pozabljajo, da je ravno zaposljivost ljudi iz ranljivih 

skupin kazalnik, kako visoko je razvita posamezna družba.  

 

Raziskava je potrdila, da so depresivne osebe zaposlene na nižjih delovnih mestih. Vsekakor 

je to posledica njihove nižje izobrazbe in da so zato zaposlene na slabše plačanih delovnih 

mestih. Svoje delo dobro opravljajo v okviru opisa del in nalog in se ob morebitnih težavah ne 

izpostavljajo in se izogibajo odgovornosti. Pri delodajalcih prevladuje stereotipno mnenje, da 

so te osebe pri delu manj učinkovite in zanesljive, raztresene, nefleksibilne ter nemotivirane 

za delo. Res je, da so zaradi svojih težav več časa na bolniškem dopustu, kar povečuje 

produkcijske stroške.  

 

Ljudje, ki imajo depresijo ali podobne težave v duševnem zdravju, se težko vključujejo v 

socialno in delovno okolje. Spopadajo se s težavami pri komuniciranju s prijatelji, znanci, 

sodelavci in z različnimi institucijami. Velikokrat so osamljeni in brez pravih prijateljev. 

Težave imajo tudi v različnih institucijah, tudi tam, kjer bi jim morali ponujati pomoč. 

Največjo podporo najdejo v družini, pri svojcih, ki jim ob težkih trenutkih stojijo ob strani. 

Navsezadnje so prišli do zaključka, da si morajo pri težavah tudi sami pomagati in to tudi 
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počnejo. Nekateri so si kupili hišne ljubljenčke, za katere z veseljem skrbijo. Ravno ta skrb 

jim daje občutek koristnosti in pomembnosti. Pa tudi osamljeni niso več, saj so našli nov 

smisel v življenju. Drugi hodijo v naravo, spet tretji radi obiskujejo različne delavnice za 

samopomoč ipd.  

 

Kljub velikemu delu na področju preprečevanja stigmatizacije je ta v Sloveniji še vedno 

prisotna. Z njo se srečujejo tako na delovnem mestu kot v zasebnem življenju. Etikete, ki jo 

nosijo od pojava težav, se ne morejo znebiti. Najtežje sprejemajo, da so zaradi stigme tudi 

diskriminirani pri zaposlitvi. Res je, da je Slovenija v hudi gospodarski krizi, vendar bi 

morala vlada in druge institucije tudi tem osebam zagotoviti zaposlitev, saj brezposelnost 

poglablja njihove težave in jim onemogoča dostojno preživetje. 

 

V socialnem podjetništvu imajo velike zaposlitvene možnosti tako osebe s težavami v 

duševnem zdravju kot tudi druge ranljive skupine. Socialna podjetja delujejo po načelu 

poslovanja za skupno dobro. Zaposleni v takih podjetjih bi morali za svoje delo prejeti vsaj 

minimalno plačo in ne le državne subvencije. Da bi se socialna podjetja obdržala, morajo 

delovati tako kot druga podjetja na prostem trgu, kjer veljajo načela ponudbe in 

povpraševanja. S tega stališča je zelo pomembno, da je vodstvo podjetja strokovno 

izobraženo, kar pomeni, da mora izredno dobro poznati ekonomijo ter socialno področje in 

delovati v duhu doseganja dobrih poslovnih rezultatov in medsebojnih dobrih odnosov med 

zaposlenimi. Problem našega socialnega podjetništva je verjetno ravno v tem, da v teh 

podjetjih ni dovolj strokovno usposobljenih ljudi. Večina jih izhaja iz nevladnega sektorja, 

brez nujno potrebnih izkušenj iz gospodarstva. Naloga socialnega podjetnika je ustvarjanje 

novih delovnih mest, ohranjanje zaposlitve že zaposlenim in presežke nad dohodki vlagati v 

nova delovna mesta in ne le v delovne stroje. Slovenija ima še veliko potenciala za nadaljnji 

razvoj svojega socialnega podjetništva. Razpolaga z velikimi kmetijskimi površinami, kjer bi 

lahko ustanovili ekološko proizvodnjo različnih pridelkov in odprli nove turistične kmetije, ki 

bi tržile te izdelke. Turizem je torej naslednja panoga, kjer bi lahko bile zaposlene osebe s 

težavami v duševnem zdravju. Možnosti nadaljnjega razvoja je veliko, vendar mora pri tem 

sodelovati tudi država, katere naloga je ustvariti tako poslovno okolje (npr. dolgoročno 

financiranje poslovanja podjetja, različne davčne olajšave ipd.), da bodo ta podjetja lahko 

zaživela in obstala. 
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Varovanje oziroma ohranjanje duševnega zdravja predstavlja danes za vsako državo 

pomembno nalogo. Zato mora zagotoviti ustrezna delovna mesta za ljudi s težavami v 

duševnem zdravju in poskrbeti za dodatne izobraževalne programe. V času gospodarske krize 

težave v duševnem zdravju naraščajo (izguba službe in daljše neuspešno iskanje zaposlitve 

nekatere vodi v depresijo, nekatere pa tudi v odvisnosti in nasilje). Delodajalci bi morali 

zagotoviti stabilnost in varnost delovnega okolja, kjer bi bili zaposleni spoštljivo obravnavani 

in bi lahko načrtovali svojo kariero, vedeli, koliko, kaj in kdaj bodo morali delati, in imeti 

zagotovljeno zadostno podporo, če bi se znašli v stiski. Nastala gospodarska kriza spravlja v 

stisko tudi delodajalce, ki morajo stremeti k zniževanju stroškov. Biti zaposlen pomeni danes 

tudi zagotoviti si sredstva za preživetje, saj se z denarno socialno pomočjo ne da dostojno 

preživeti. Zavedati se je treba, da čim večji sta revščina in neenakost med ljudmi v državi, bolj 

naraščajo težave v duševnem zdravju ljudi.  
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Priloga 1: Pojmi in kategorije - delodajalci 

 

Besedilo Koda-pojem Kategorija 

Ali vaše podjetje zaposluje 

osebe s težavami v duševnem 

zdravju?     

DNS: Da, zaposlujemo invalide. 

DGS: Da, zaposlujemo.  

 

Ali razpolagate s podatki o 

številu le teh in koliko od njih 

ima depresijo? Nekoč in danes? 

DNS:Ne, samo domnevamo, ker o 

duševnih težavah zaposleni ne 

govorijo javno. Podatkov za nazaj 

nimamo.  

DGS: Ne razpolagamo, samo 

sklepamo glede na omejitve. 

Razen če zaposleni seveda sami 

povedo. Podatkov za nazaj 

nimamo.  

 

Ali poznate državne spodbude 

za zaposlitev invalidov? Ali 

izkoristite to možnost? 

DNS: Poznamo spodbude in smo 

jih uveljavljali, dokler so nam 

zakoni to omogočali.   

DGS: Spodbude poznamo, vendar 

se jih zaradi krize ne 

poslužujemo, ker imamo že 

veliko težav pri iskanju in 

zagotavljanju ustreznih delovnih 

mest za ostale zaposlene. 

 

 

Zaposlovanje oseb v 

podjetjih  

 

 

 

 

Število zaposlenih nekoč 

in danes 

 

Skrivanje težav  

 

 

 

 

 

 

Olajšava delodajalca za 

zaposlitev   

Nezaposlitev oseb s 

težavami v duševnem 

zdravju  

Težave pri zagotavljanju 

zaposlitve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVIRE PRI 

ZAPOSLOVANJU 

OSEB S 

TEŽAVAMI V 

DUŠEVNEM 

ZDRAVJU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ali so osebe z depresijo oziroma 

drugimi težavami v duševnem 

zdravju zaradi svoje bolezni 

zaposlene na manj zahtevnih in 

nižje plačanih delovnih mestih?  

 

DNS:Osebe niso diskriminirane. 

Zaposlene so razporejeni na 

delovna mesta za katera 

izpolnjujejo vse pogoje ne glede 

na njihovo zdravstveno stanje.  

DGS: Osebe zaposlujemo skladno 

z njihovimi zdravniškimi 

omejitvami in plačilo prejemajo 

skladno z delovnim mestom po 

pogodbi   

 

Ali po vašem mnenju lažje 

zaposlite invalide, ki imajo 

gibalne okvare kot osebo s 

težavo v duševnem zdravju? 

DNS: Ne, v vsakem primeru ob 

ustrezni izbiri zaposlimo zdrave 

osebe.  

DGS: Za nas skoraj ni nobene 

razlike. 

 

Ali menite, da ste kot podjetje 

oz. institucija dovolj 

usposobljeni za delo s osebami, 

ki imajo težave v duševnem 

zdravju?  

DNS:Ne, nismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskriminacija na 

delovnem mestu  

 

Zaposlitev skladno z 

zdravniškimi potrdili  

Plačilo po pogodbi 

 

 

 

 

Zaposlitev »gibalnega« 

invalida  

 

Težave pri zaposlitvi 

osebe, ki ima težave v 

duševnem zdravju  

 

 

 

 

Pomoč zaposlenim s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVIRE PRI 

ZAPOSLOVANJU 

OSEB S 

TEŽAVAMI V 

DUŠEVNEM 

ZDRAVJU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DGS:Menino, da smo. Med 

zaposlenimi imamo tudi 

psihologinjo in socialno delavko.  

 

 

 

 

Ali ji v primeru, ko se oseba 

vrne iz zdravljenja iz 

psihiatrične bolnice, nudite isto 

delovno mesto ali prilagojeno 

delovno mesto ali jo še 

zaposlitev?  

DNS:Nudimo ji isto delovno 

mesto.  

DGS: Odvisno, sodelujemo z 

zdravniki ter jim urejamo ustrezna 

delovna mesta. Delavcev za 

nedoločen čas ne odpuščamo. 

 

Kako se spoprijemate z 

dejstvom, da so te osebe 

velikokrat odsotne z dela zaradi 

bolezni oz. težav? Ali imate 

mogoče podatek, koliko 

delovnih dni je oseba z 

depresijo odsotna z dela?  

DNS: Tega podatka nimamo, saj 

dobimo le podatek o tem, da gre 

za bolezen. Odsotnost lahko traja 

tudi do 30 dni, lahko pa dalj tudi 

do 6 mesecev. Delo stoji. Ostali 

zaposleni niso zadovoljni  

DGS: Če je oseba upravičeno 

odsotna z dela,  ima urejeno 

bolniško odsotnost. V primeru 

daljše odsotnosti, je potrebno 

strokovno službo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohranitev delovnega 

mesta 

 

Neodpuščanje delavcev 

 

 

 

 

 

 

 

Dolgotrajna odsotnost z 

dela  

 

Proizvodni proces moten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODSOTNOST Z 

DELA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODSOTNOST Z 

DELA  

 

 



 

 

organizirati nemoten potek dela z 

redno zaposlenimi pa tudi s 

študenti. Točnega podatke 

odsotnosti zaradi depresije 

nimamo.  

 

 

Ali bi danes zaposlili osebo,ki 

ima težave v duševnem 

zdravju?  

DNS: Načeloma ne, saj je trg 

nasičen z »zdravo« delovno silo. 

Drugi razlog je tudi predvideno 

veliko število odsotnosti z dela, s 

tem pa veliko prerazporejanja 

dela in povzročitev nejevolje pri 

ostalih zaposlenih. Izjema bi 

mogoče bila oseba s specifičnimi 

znanji.  

DGS: Ne, danes jih zaradi 

gospodarske krize ne zaposlili.  

 

Ali so ostali zaposleni negativno 

naravnani do oseb, ki imajo 

različne težave v duševnem 

zdravju? 

DNS: Ne. Kot kdaj.   

DGS: Da, velikokrat. To kažejo 

tako, da so do njih nestrpni, 

nerazumevajoči, obsojajo, da zase 

nočejo nič narediti, poleg tega pa 

so črnogledi in zamorjeni, kar 

slabo vpliva na delovno vzdušje.  

 

 

Kako se spoprijemate z 

Bolniški dopust 

 

Odsotnost zaradi 

depresije  

 

 

 

 

 

Prednost »zdravih« pri 

zaposlitvi pred osebami s 

težavami v duševnem 

zdravju  

Prerazporeditev dela 

zaradi odsotnosti  

 

 

 

 

 

 

 

Diskriminacija 

 

Negativna naravnanost 

zaposlenih do oseb s 

težavami v duševnem 

zdravju  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZKLJUČEVANJE  

 

 

 

 

 

 

NESPREJETOST S 

STRANI 

SODELAVCEV  

 

 

 

 

 



 

 

stigmatizacijo zaposlenih do teh 

oseb?  

DNS: Nismo opazili, da bi sploh 

prišlo do tega.  

DGS: S pogovori, informiranjem 

 

 

Kaj menite, bi se s pogovori, 

članki ali okroglimi mizami 

zmanjšalo stigmo do oseb s 

težavami v duševnem zdravju?  

DNS: Morda delno.  

DGS: Da  

 

Ali po vašem mnenju, osebe z 

depresijo, njihova motnja  moti 

pri delu? Kako jih moti 

oziroma kako to opažate?  

DNS: Da, srečujejo se z slabšo 

koncentracijo, ne zmorejo 

polnega delovnega čas, 

potrebujejo več nadzora in 

pomoči pri delu, imajo nihanja v 

razpoloženju.  

DGS:  Seveda jih moti: 

zmanjšana delovna učinkovitost, 

zmanjšani interesi, 

nezadovoljstvo, izčrpanost, 

zmanjšana koncentracija , težave 

pri opravljanju miselnih nalog 

ipd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozaveščenost  javnosti  

 

 

 

 

 

 

Težave pri delu 

 

 

Manjša delovna 

učinkovitost   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELOVNA 

SPOSOBNOST 

ZAPOSLENIH S 

TEŽAVAMI V 

DUŠEVNEM 

ZDRAVJU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ali ste morali katero od teh 

oseb prerazporediti na nižje 

delovno mesto zaradi 

nedoseganje rezultatov?  

DNS: Zaenkrat  še ne.  

DGS:  Ne, zaenkrat še ne.  

 

 

Ali bi bili pripravljeni izboljšati 

delovno okolje za osebe, ki 

imajo težave v duševnem 

zdravju?  

DNS: Ne, ker si tega enostavno 

ne moremo privoščiti.  

DGS: To jim že omogočamo tako, 

da lahko koristijo drsni urnik, 

krajši delovni čas, odmore med 

delovnim časom , imajo možnost 

svetovanj preko internih 

svetovalcev ali raznih društev ipd.  

 

 

 

 

 

 

Težave pri delu zaradi 

depresije  

Prerazporeditev 

zaposlenih  

 

 

 

 

Izboljšava delovnega 

okolja  

Večje število odmorov  

Doseganje želenih 

rezultatov 

Dodatni ukrepi za 

povečanje delovne 

sposobnosti zaposlenega 

s težavo v duševnem 

zdravju  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELOVNA 

SPOSOBNOST 

ZAPOSLENIH S 

TEŽAVAMI V 

DUŠEVNEM 

ZDRAVJU  

 

 

 

 

 

 

 

DNS: delodajalec iz negospodarskega sektorja 

DGS: delodajalec iz gospodarskega sektorja 

 



 

 

Priloga 2 : Pojmi in kategorije - intervjuvanci 

 

Besedilo Koda-pojem Kategorija 

Kako te je okolje sprejelo, ko si 

povedal-a, da imaš depresijo?  

Prvi:Normalno, ni bilo nobenih 

zadržkov. 

Drugi:Prijatelji običajno, svojci 

doživeli šok, še posebej mama. 

Tretji: Prijatelji stali ob strani, oče 

bi me zaprl v bolnico, mama ni 

hotela slišati, da imam depresijo.  

Četrti: Noben ne sprejeme tega 

dobro, skoraj so v strahu.  

Peti: Nisem imela težav, sama 

sem imela problem s 

sprejemanjem depresije.  

Šesti: Svojci so mi takoj 

pomagali, odpeljali so me v 

bolnico.  

 

Ali težko sklepaš prijateljstva?  

Prvi: Ja, težko. Jecljam, sem 

drugačen. Imam enega prijatelja. 

Nekaterim nisem všeč, težko se 

vklopim v družbo. Raje sem sam.  

Drugi: Sklepanje prijateljstev ne 

sklepam težko. Vendar so me 

prijatelji velikokrat izdali, zato jih 

skrbno izbiram.  

Tretji: V obdobju depresije sem 

težko sklepala prijateljstva. Sedaj 

ne.  

 

 

 

Depresija  

 

Sprejemanje depresije  

 

Nesprejetost depresije  

 

Izguba prijateljev  

 

 

 

 

 

 

 

Osamljenost zaradi  

depresije  

 

Prijateljski odnosi  

 

Ohranitev prijateljstva   

 

 

 

 

 

 

 

TEŽAVE V 

DUŠEVNEM 

ZDRAVJU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHRANITEV 

SOCIALNE MREŽE 

 

 

 



 

 

Četrti: Da, to ni kar tako.  

Peti: V začetku sem res težko 

sklepala prijateljstva, saj sem bila 

več ali manj samo doma. Danes, 

ko je depresija izzvenela, imam s 

tem precej manj težav. Tudi 

prijatelja imam.  

Šesti: Pravih prijatelj imam zelo 

malo.  

 

V kakšnem delovnem okolju 

delaš? Je to mirno delovno 

okolje ali lahko prilagajaš svoj 

delovni čas, imaš podporo od 

delodajalca?  

Prvi: Delam v prijaznem, dokaj 

mirnem okolju. Delovni čas 

prilagajam svojemu delovnemu 

počutju. Podporo od šefa imam.  

Drugi: Dopoldne je okolje bolj 

stresno, popoldan umirjeno. 

Delam po urniku, ki mi ga napiše 

delodajalec, podpore od ostalih 

zaposlenih niti ne pričakujem. 

Obravnavana sem kot ostali.  

Tretji: Normalnem okolje. Enkrat 

bolj stresno kot drugič . 

Četrti: Ko sem še delala, sem 

delala zelo stresnem okolju. 

Noben ni upošteval mojih težav.   

Peti: Ni bilo stresno. Šef je bil z 

mojim delom zadovoljen.   

Šesti: Danes sem med invalidi, ki 

me razumejo. V prejšnjih službah 

pa je bilo nekaj težav.  

 

 

 

 

Resnični prijatelji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urnik zaposlenega  

 

 

Napetosti pri delu  

 

 

Stres  

 

Zadovoljstvo 

nadrejenega  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILAGOJENI 

DELOVNI POGOJI  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ali si kdaj občutil-a, da te ljudje 

težje sprejemajo kot zdrave?  

Prvi:Ja, kar nekaj krat so mi rekli, 

da sem čudna, da je z mano težko 

komunicirati. Pa da mi ne morejo 

zaupati, ker pozabljam.  

Drugi: Zdaj niti ne, v začetku ko 

sem zbolela, pa me osebe res niso 

sprejemale, a zato ker tudi sama 

sebe nisem.  

Tretji: Normalno je, da je to težje, 

pravzaprav ne morejo razumeti, 

zakaj te nekatere enostavne, 

vsakodnevne stvari lahko 

obremenjujejo.  

Četrti: Da, to te sigurno. 

Etiketiran si celo življenje.  

Peti: Jemljejo me kot zdravo 

osebo, sama sebi sem ovira. 

Manjka mi samozavesti.  

Šesti: Kot kdo. Vsi vedo, da sem 

bila v bolnici Idrija. Vem, da sem 

s tem označena. Ampak ne moti 

me.  

Ali te depresija ovira pri 

komunikaciji? Te je sram 

povedati, da imaš to bolezen 

oziroma težavo?  

Prvi: Ne, me ne ovira pri 

komunikaciji. Bolezni ne 

skrivam.  

Drugi:Včasih jo skrivam, ker se 

bojim, da ne bi bila sprejeta. 

Posebno, ko se znajdem v krogu 

novih ljudi.  

Tretji: Da. Postala sem manj 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čudaštvo  

 

Nezaupljivost  

 

 

Diskriminiranost  

 

 

 

»Nalepka«  

 

 

 

Pomanjkanje 

samozavesti   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZKLJUČEVANJE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

zgovorna kot nekoč. Ko sem 

jemala zdravila, pa nisem skoraj 

nič govorila. Ni me sram 

povedati, da imam depresijo.  

Četrti: Da, pobrala mi je vso 

sposobnost komunikacije. Ni me 

bilo sram povedati pred drugimi, 

da ima depresijo.  

Peti: Da, zelo. Ljudi sem se 

izogibala. Ni me sram povedati, 

da imam težave. Saj itak vedo, da 

sem bila hospitalizirana.  

Šesti: Da, zelo.  

 

Ali si vključen-a v skupino ali 

delavnico za samopomoč?  

Prvi: Ne, ne. Pred leti sem hodil 

na delavnico, pa me je zelo 

bremenila. Postajal sem bolj 

anksiozen.   

Drugi: V skupino ne hodim, 

hodim na individualne razgovore 

k psihiatrinji.  

Tretji: Ne, ne čutim potrebe. 

Imela sem veliko pogovorov s 

prijatelji in družino.  

Četrti: Ne, sedaj me bodo 

vključili skupino zaposlitvene 

rehabilitacije.  

Peti: Ja, obiskujem prostovoljni 

organizacij Šent in Ozara. Hodim 

k psihiatrinji.  

Šesti: Da, vsako leto se srečujemo 

s skupino, ki smo se skupaj 

zdravili v Idriji. Hodim k 

psihoterapevtki, vključena sem v 

Sprejetost   

 

 

Izključevanje  

 

 

 

Težave pri komunikaciji 

 

 

Učinek zdravil  

 

 

 

 

 

 

 

Težave pri komunikaciji 

 

 

 

 

 

Individualni pogovori  

 

Pogovori  

 

 

 

 

 

SOCIALNA 

VKLJUČENOST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLIKE 

PSIHOSOCIALNE 

POMOČI  

 

 

 

 

 



 

 

skupino za samopomoč. 

 

Kakšna so tvoja pričakovanja 

oz. želje za nadaljnje življenje?   

Prvi: Dobiti primerno žensko, 

ohraniti službo in dočakati 

upokojitev.  

Drugi: Uspešno dokončati študij, 

postati mama, pa potovati si 

želim.  

Tretji: Stabilno življenje z 

čimmanj stresa. Dobiti službo in 

se vključiti v okolje.  

Četrti: Umiriti depresijo in 

čimbolj kakovostno živeti.  

Peti: Rada bi uresničila svoje 

načrte. Rada bi delala. Vendar ne 

smem, ker sem upokojena in bi 

mi pokojnino vzeli. Tega pa si ne 

morem privoščiti. Rada bi se 

dobro razumela z mamo, staro 

mamo in prijateljem.  

Šesti: Ne bom več iskala službe, 

rada bi pomagala invalidom, 

mogoče bi se vključila v socialno 

podjetje. Nadaljevala bom z 

risanjem in prostovoljnim delom.  

 

Kako je delodajalec  zadovoljen 

s tvojim delom?  

Prvi: Šef je zadovoljen. V začetku 

sva se skregala zaradi moje 

počasnosti pri delu, sedaj pa gre.  

Drugi: Nikoli še ni izrekla nobene 

kritike, čeprav moje delo ocenjuje 

kot povprečno. Napredovanje mi 

 

Vključenost v različne 

skupine in delavnice 

Samopomoč  

Psihoterapija  

 

 

 

 

 

 Zakonski partner  

 

 

Kakovostno življenje  

 

 

 Pričakovanja in želje  

 

 

Zadovoljujoči odnosi 

 

 

Socialno podjetje 

Prostovoljstvo 

 

 

 

OBLIKE 

PSIHOSOCIALNE 

POMOČI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽELJA PO 

ZAPOSLITVI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

je zaradi tega onemogočeno.  

Tretji: Zaenkrat sem brezposelna, 

niso me vprašali za kakšne težave.  

Četrti: šef je bil zadovoljen z 

mojim delom, saj sem se trudila.  

Peti: Zadovoljen, saj ko sem 

ozdravela, me je povabil naj 

priden nazaj v službo.  

Šesti: Bila sem počasna. Niso mi 

zaupali. 

 

Ali si zadovoljen-a s svojim 

delom?  

Prvi: Da, ker sem sposobna za to 

delo. Pride kakšen dan, ko mi je 

delo odveč.  

Drugi: Včasih sem, včasih nisem. 

Veliko je hitenja, kar me moti.  

Tretji: Trenutno sem brezposelna. 

Je pa pot do zaposlitve precej 

težja odkar sem imela depresijo.  

Četrti: Da, zelo. Težave so vedno 

nastopile doma.  

Peti: Ko sem še delala, sem bila 

zelo zadovoljna. Imela sem plačo 

in lahko sem si več privoščila.  

Šesti: Da, vsi poklici so mi bili 

všeč.  

 

 

 

Ali imaš zaradi depresije 

kakšne ugodnosti pri delu?  

 

 

Počasnost pri delu  

 

Neustrezni odnosi na 

delu  

 

 

Zadovoljstvo delodajalca 

z delom intervjuvanca  

 

Kritičnost delodajalca  

 

 

 

 

 

 

 

Zadovoljstvo s svojim 

delom  

 

Težave doma, ne v službi  

 

Zadovoljstvo pri delu 

 

 

Večji dohodki – večja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADOVOLJSTVO 

DELODAJALCA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prvi: Dopusta imam glede na 

bolezen več, lahko grem na 

odmore, če sem slab grem lahko 

prej domov, lahko pridem kasneje 

v službo 

Drugi: Ne.  

Tretji: Ne, ker ne delam. Težko, 

da bi zaradi tega imela ugodnosti.  

Četrti: Ne, le kakšno uro prej sem 

lahko šla domov.  

Peti: Ja, bila sem na bolniškem 

staležu do upokojitve.  

Šesti: Če je ugodnost zaposlitev 

za 4 ure, sem jo imela.  

 

Ali si zadovoljen-a z odnosi med 

sodelavci? 

Prvi:Srednje sem zadovoljen. 

Niso mi prijatelji.  

Drugi:Danes so odnosi boljši kot 

leti, ko sem prišla v službo.  

Tretji: Nimam sodelavcev, imam 

pa prijatelje in z medsebojnimi 

odnosi sem  

zadovoljna.  

Četrti: Imela sem dobre odnose s 

sodelavci, z delodajalcem malo 

manj.  

Peti: Ne vedno, enkrat bolj drugič 

manj. 

Šesti: Kot kdaj. Kdaj so me 

razumeli, drugič pa ne.  

 

kvaliteta življenja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predčasen odhod z dela 

 

Polovični delovni čas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadovoljujoči odnosi z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGODNOST PRI 

DELU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ali si zaradi depresije 

velikokrat na bolniškem 

staležu?  

Prvi: Da, velikokrat. Ko pa ne 

zmorem več delati, grem uro ali 

dve prej domov. Bil sem tudi za 

dalj časa hospitaliziran.  

Drugi: Zaradi depresije sem bila v 

bolniškem staležu le  6 dni.  

Tretji: Ko sem imela depresijo, 

sem bila brezposelna. Če bi 

delala, verjetno bi bila odsotna 

dalj časa, saj je trajala kar nekaj 

mesecev.  

Četrti: Nisem bila veliko dni  na 

bolovanju.  

Peti: Da, neprekinjeno 4 leta. 

Potem so me upokojili. Vmes sem 

bila tudi hospitalizirana.  

Šesti: Ja, velikokrat. Večkrat sem 

bila tudi hospitalizarana za 2 

meseca.  

 

 

Ali te depresija ovira pri delu?  

Prvi: Ko name šef pritiska, da 

moram nekaj narediti na hitro, 

postanem nervozen in sem pod 

hudim stresom. Postanem še 

anksiozen in velikokrat grem 

potem domov.  

Drugi: Kakšen krat, odvisno od 

razpoloženja in utrujenosti.  

Tretji: Da,  me moti. Tudi 

sodelavci  

 

 

Odnosi s sodelavci 

  

 

Nezadovoljstvo z 

delodajalcem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depresija in posledice 

stresa pri delu  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADOVOLJSTVO NA 

DELOVNEM MESTU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODSOTNOST Z DELA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

enostavne reči postanejo ovira. 

Zdravila ti ravno tudi zmanjšajo 

delovne sposobnosti.  

Četrti: Da, kljub zdravilom se je 

delovna sposobnost zmanjšala, 

delodajalca pa ni motilo, saj je 

vedel, da imam težave. Ko se bila 

utrujena, je to postajalo še bolj 

očitno.  

Peti: Da, je motila saj nisem bila 

sposobna niti vstati iz postelje, kaj 

šele, da bi kaj delala.  

Šesti: Ja, kadar se me loteva 

bolezen, se sposobnosti 

zmanjšujejo. Takrat si želim, da 

bi me ljudje pustili pri miru. 

Svojemu delu nisem bila kos in je 

delodajalko motilo.    

 

 

 

Ali si občutil-a, da te ljudje 

težje sprejemajo kot zdrave 

osebe? Da te stigmatizirajo? 

Kako se s stigmo spoprijemaš?  

Prvi: Ja, nekajkrat so rekli, da sem 

čuden in da je z mano težko 

komunicirati. Se ne 

obremenjujem s tem.  

Drugi: Zdaj niti ne, od začetka ko 

sem zbolela, pa me osebe res niso 

sprejemale, a to zato ker se sama 

nisem.  

Tretji: Velikokrat sem imela 

občutek, da jih motijo moja 

»debela« očala in ne moja 

depresija.  Težko je narediti 

 

 

 

 

Utrujenost in stres  

 

 

 

 

 

 

 

Utrujenost in stres 

 

 

 

Antidepresivi  

Nesposobnost za delo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODSOTNOST Z DELA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

kakšno stvar, narediti kaj ali pa 

komunicirati.  

Četrti: težje me sprejemajo, me 

stigmatizirajo. Zaradi tega težave 

na vseh področjih življenja 

(vključevanje, iskanje zaposlitve, 

nizka samopodoba in slabša 

možnost izobraževanja).  

Peti: Nisem opazila, da me 

stigmatizirajo. Nekateri so me 

označili tako, da sem bila v 

psihiatrično bolnici, nekateri pa o 

moji bolezni nočejo govoriti.  

Šesti: Da, to občutiš. Tam, kjer 

živim, ljudje vedo kdo sem in 

kakšne težave imam. Težave sem 

imela pri iskanju zaposlitve.  

 

 

 

Ali so te že kdaj  zavrnili zaradi 

težav, ki jih imaš v duševnem 

zdravju?  

Prvi: To je moja prva služba, 

nove pa ne bi iskal. Si ne 

predstavljam.  

Drugi: Ne, niso.  

Tretji: Ne.  

Četrti: Da, nekajkrat se je to 

zgodilo, ampak ni bilo direktno 

povedano.  

Peti: Ne, normalno me 

sprejemajo.  

Šesti: Ne, direktno ne, samo 

zaposlili me po razgovoru niso. 

 

Težave s samopodobo  

 

 

Težave pri iskanju 

zaposlitve 

 

Nizka samopodoba  

 

 

 

 

 

»Nalepka«  

 

Strah pred boleznijo 

 

Slabi občutki  

 

Strah pred zamenjavo 

službe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIGMATIZIRANOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Razen tam, kjer bo bili za mojo 

zaposlitev stimulirani s strani 

države.   

 

 

Težave z iskanjem službe  

Zavrnitev zaradi težav v 

duševnem zdravju  

Nesprejetost  

Iskanje službe  

Zavrnitev zaradi 

depresije 

Sprejetost  

 

Spodbude za zaposlitev  

 

 

 

 

 

STIGMATIZIRANOST  

 


