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POVZETEK 

 

V magistrski nalogi raziskujemo kakovost življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju iz 

njihove perspektive in zadovoljstvo teh oseb s posameznimi področji njihovega življenja. V 

teoretičnem delu predstavimo pojem in kategorizacijo oseb z motnjami v duševnem razvoju, 

različne opredelitve kakovosti življenja ter predloge za merjenje kakovosti življenja. 

Raziskavo izpeljemo na kvalitativen način, in sicer z metodo intervjuja. Zanima nas, katera 

področja prispevajo k zadovoljstvu in kakovosti življenja oseb z motnjami v duševnem 

razvoju in kako ta področja le-te osebe ocenjujejo. Intervjuvamo tri skupine, in sicer osebe z 

motnjami v duševnem razvoju, njihove svojce ter strokovne delavce. Na podlagi odgovorov 

preučujemo, kakšno je zadovoljstvo oseb z motnjami v duševnem razvoju v življenju in 

kakšna mnenja imajo o tem njihovi svojci in strokovni delavci. Na podlagi tega ugotavljamo 

skladnost pogledov med temi tremi skupinami. Po analizi rezultatov in razpravi nalogo 

zaključimo z zaključkom, kjer podamo strnjene ugotovitve raziskave. 

 

Ključne besede: osebe z motnjami v duševnem razvoju, kakovost življenja, zadovoljstvo v 

življenju, področja kakovosti življenja, življenje v ustanovi 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

In my master's degree we explore the quality of life of people with intellectual disabilities 

from their perspective and the contentment of these people about different areas of their lives. 

In the theoretical part we introduce the concept and categorization of people with intellectual 

disabilities, different definitions of quality of life and prepositions for measuring quality of 

life. We research in a qualitative way, through the method of interview. We want to know 

which dimensions contribute to contentment and quality of life of people with intellectual 

disabilities and how are they evaluating these dimensions. We interview three groups, these 

are people with intellectual disabilities, their families and professional workers. Based on 

answers we study the contentment of people with intellectual disabilities in life and what 

opinions their families and professional workers have on the subject. On this basis, we 

establish the compliance of views between the three groups. After analyzing the results and 

after the discussion we complete this master's degree with the conclusion, where we write 

about findings of the research. 

 

Keywords: people with intellectual disabilities, quality of life, contentment in life, 

dimensions quality of life, living in an institution 
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1 UVOD 

 

 

Tolerantnost, multikulturnost, inkluzivna družba ter integracija so v današnji družbi vedno 

pogosteje slišana načela. Pa vendar, ko se srečamo s populacijo oseb z motnjami v duševnem 

razvoju (v nadaljevanju osebe z MDR), le-ta še zdaleč niso realizirana. Marsikdo se je z 

osebami z MDR srečal le nekajkrat v življenju, saj je bila skozi zgodovino praksa takšna, da 

so te osebe »umikali« na obrobja ali izven mest v različne zavode, namenjene le osebam z 

MDR. Zato marsikdo ne ve, kako poteka njihovo življenje, ali so osebe z MDR zadovoljne v 

svojem življenju in če imajo dobre pogoje za kakovostno življenje. 

 

V magistrski nalogi ugotavljamo zadovoljstvo in kakovost življenja oseb z MDR, in sicer iz 

njihove perspektive. Pod pojmom »iz njihove perspektive« ciljamo na to, da ugotovimo, kako 

osebe z MDR zase dojemajo kakovost življenja in ne drugi zunanji subjekti za njih. Zanima 

nas, katera področja so tista, ki prispevajo k zadovoljstvu in kakovosti življenja oseb z MDR. 

Ker pa so mnenja o tem, kaj nekomu pomeni kakovostno življenje, zelo subjektivna in 

mnogokrat različna, ugotavljamo, kaj menijo o kakovosti življenja oseb z MDR tudi strokovni 

delavci in svojci le-teh oseb. Tako ugotavljamo, ali so pogledi oseb z MDR, strokovnih 

delavcev in njihovih svojcev skladni, ali pa se med seboj razlikujejo. Kakšno je torej 

zadovoljstvo in kakovost življenja oseb z MDR na različnih področjih njihovega življenja, nas 

zanima v magistrski nalogi. 

 

V teoretičnem delu naloge predstavimo osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihovo 

kategorizacijo. V nadaljevanju navedemo različne opredelitve kakovosti življenja ter kakovost 

življenja povežemo s populacijo oseb z motnjami v duševnem razvoju. Na koncu teoretičnega 

dela pa opišemo tudi nekaj predlogov za merjenje kakovosti življenja. V empiričnem delu na 

kvalitativen način raziskujemo kakovost življenja oseb z MDR, in sicer z metodo intervjuja. 

Po analizi rezultatov razpravljamo o področjih, ki prispevajo k zadovoljstvu in kakovosti 

življenja oseb z MDR, iz perspektive le-teh oseb, strokovnih delavcev in svojcev. 

Ugotavljamo, ali so pogledi omenjenih skupin na posamezna področja med seboj skladni. 

Nalogo zaključimo z zaključkom, kjer podamo strjene ugotovitve. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

2.1 Osebe z motnjami v duševnem razvoju 

 

Dandanes razvite družbe omogočajo osebam z MDR relativno »normalne« pogoje za 

življenje, vendar temu ni bilo vedno tako. Pot od psihiatričnega azila do normalizacije je bila 

dolga in strma. Sledijo si v zaporedju: psihiatrični azil; azil institucija; zavod zaprtega tipa; 

zavod; varstvo; okupacija; habilitacija; habilitacijski oddelek; usposabljanje; dom; oddelek za 

usposabljanje; zaposlitev; delavnice pod posebnimi pogoji; varstveno delovni center; razvojni 

oddelek; vrtec; vzgoja, izobraževanje in usposabljanje; šola; delavnica; stanovanjska skupina; 

bivalna skupina; bivalna skupnost; normalizacija (Križaj, 2006). Pomen principa 

normalizacije je, da se vsem osebam z MDR zagotovi takšne pogoje življenja, ki so, kolikor je 

pač možno, podobni pogojem, v katerih živijo ostali ljudje (Novljan in Jelenc, 2002). Pri tem 

pa je pomembno, »da pri razumevanju normalizacije izhajamo predvsem iz spoznanja, da 

normalizacija ne pomeni enakih pravic za vse, ker bi to dejansko pomenilo diskriminacijo« 

(Lačen 2001, str. 25). 

 

»Prelomnico za oblikovanje življenja oseb z MDR je pomenil mednarodni posvet z naslovom 

Stanovanjski prostori za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju na Dunaju, decembra 

1989. Strokovnjaki so zahtevali ukinitev vseh velikih zavodov in načrtno gradnjo stanovanj in 

hiš v mestih in vaseh« (Križaj 2006, str. 41). Pomembno je na razvoj pravic oseb z MDR 

vplivala tudi deklaracija o pravicah duševno prizadetih oseb, sprejeta v OZN, in sicer 1971. 

leta. Deklaracija je bila povod, ki je sprožil prenekatere zakonske in druge rešitve v korist 

osebam z MDR. Po uveljavljanju načel deklaracije se je status oseb z MDR predvsem v 

Evropi in severni Ameriki bistveno izboljšal, še posebej na področju osnovnih socialno-

ekonomskih pravic, zdravstvenih pravic in pravic do šolanja (Lačen, 2001). V Sloveniji se je 

stanje začelo izboljševati dosti kasneje kot v nekaterih skandinavskih državah, katere si lahko 

na tem področju postavimo za zgled. Za primer naj navedem, da ima »na Norveškem in 

Švedskem, kjer je socialno varstvo najbolj razvito, vsaka odrasla oseba z MDR, ki to želi, 

možnost bivati sama« (Križaj 2006, str. 40). 
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Tako kot se je spreminjala pot opredeljevanja, dojemanja, sprejemanja ter bivanja oseb z 

MDR, se je posledično spreminjala tudi kakovost življenja le-teh.  

 

2.1.1 Definiranje pojma osebe z motnjami v duševnem razvoju 

 

Motnjo v duševnem razvoju doživlja med enim in tremi odstotki človeške populacije. Vzroki 

zanjo so lahko genetski, lahko pa so vzroki tudi zunanji dejavniki, ki se pojavijo v času 

nosečnosti. Dejstvo je, da imajo osebe z MDR večino potreb, ki jih imajo ostali ljudje, in sicer 

potrebo po varnosti, po socialnih stikih, primerni nastanitvi, izobraževanju, zaposlitvi, ipd. 

(zveza-sozitje.si, 2015). Najprej naj predstavim, kdo pravzaprav so osebe z motnjami v 

duševnem razvoju1. Skozi literaturo najdemo mnogo opredelitev in definicij, ki so si v svojem 

bistvu zelo podobne. Dandanes pa so definicije mnogo širše ter zajemajo veliko več skupin, 

kot so jih včasih. 

 

Strokovnjaki si prizadevajo, da bi najprej imenovali osebo in šele nato motnjo. Izrazi za 

določene motnje in osebe se ves čas spreminjajo. Preimenovanje ne pomeni zgolj spremembe 

imena, ampak navadno izraža tudi neka prizadevanja za spremembo pojmovanja in odnosa. 

Če rečemo, da je nekdo duševno moten, to pomeni, da je zgolj tak – kot da je to njegova edina 

lastnost. Zato si prizadevamo, da bi govorili o različnih osebah in šele nato o njihovih 

motnjah, ker je to zgolj ena od njihovih lastnosti. Uporabljamo torej izraze 

ljudje/osebe/odrasli/mladostniki/otroci z motnjo v duševnem razvoju (zveza-sozitje.si, 2015).  

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v 2. členu opredeli otroke s posebnimi 

potrebami tako:  

 

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in 

slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, 

otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni 

otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi 

motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno 

izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali 

                                                           
1 V magistrski nalogi uporabljamo izraz osebe z motnjami v duševnem razvoju. Danes pa so v uporabi 
tudi ustreznejši izrazi, kot so osebe z zmanjšanimi zmožnostmi ali osebe z intelektualno oviro. 
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prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 

izobraževanja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011).  

 

»Svetovna zdravstvena organizacija govori o motnji v duševnem razvoju kot splošnem 

umskem podpovprečnem funkcioniranju, ki se je začelo že v zgodnjem otroštvu in vključuje 

tudi motnje posameznikovega prilagajanja« (Križaj 2006, str. 40). Definicija Ameriškega 

združenja za mentalno retardacijo (AAMR) pa pojmuje motnjo v duševnem razvoju kot 

pomembno omejitev v celostnem posameznikovem trenutnem delovanju. Za osebe z MDR je 

značilno podpovprečno intelektualno delovanje, ki je sočasno spremljano z omejitvijo na dveh 

ali več adaptivnih področjih (Šalamun v Križaj, 2006). Podobno tudi Lačen (2001) opredeli 

motnjo v duševnem razvoju (duševna prizadetost, mentalna retardacija) kot pomembno 

omejitev v vsesplošnem funkcioniranju posameznika. Motnja v duševnem razvoju je torej 

splošno podpovprečno intelektualno funkcioniranje, ki se pojavlja v razvojni dobi in je 

vezano na neadekvatnost adaptivnega reagiranja (vedenja) in to na področjih razumevanja, 

socializacije, samostojnosti in komunikacije (Lačen, 2001). 

 

Lačen (2001, str. 11) po analizi opredelitve motnje v duševnem razvoju pokaže, da je le-ta 

definirana takole: 

� »Definicija opredeljuje MDR razvojno t. j., da MDR ni nekaj stalnega, 

nespremenljivega, oseba z MDR se opazuje v razvoju in nalogah, ki ustrezajo njeni 

starosti; 

� Definicija se usmeri samo na sedanje stanje in ne prognozira za vnaprej, t. j. stanje 

neke osebe je danes takšno, v preteklosti je bilo mogoče drugačno, v bodočnosti pa bo 

lahko zopet drugačno; 

� MDR opredeljuje preko adaptivnega vedenja (potenciala), t. j. izhodišče je v tem, 

kako neka oseba funkcionira, kako je socializirana, kako se odziva v konkretnih 

življenjskih situacijah«. 

 

Oseba z motnjo v duševnem razvoju je torej »oseba, ki pri testiranju doseže rezultat, ki 

bistveno odstopa v podpovprečje na vsaj dveh od naslednjih področij adaptivnega vedenja: 

komunikacija, skrb za samega sebe, domača opravila, znajdenje v okolju, funkcionalno 

akademsko znanje, samousmerjanje, zdravje in varnost, prosti čas, delo in zaposlitev, socialno 

interpersonalna sposobnost« (Lačen 2001, str. 11). 
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Iz definicij in opredelitev je razvidno, da se bistvo pomena ponavlja, so se pa skozi zgodovino 

razlikovala poimenovanja le-teh oseb. V magistrski nalogi se ukvarjamo z osebami, ki imajo 

motnje v duševnem razvoju ter s kakovostjo njihovega življenja. Tudi znotraj te skupine so si 

posamezniki vse prej kot podobni. Osebe z MDR imajo vsaka svoje značilnosti in potrebe. 

Poleg motnje v duševnem razvoju pa se lahko pojavi pri isti osebi še dodatna motnja ali 

primanjkljaj (npr. slabovidnost,…), kar privede do kombiniranih motenj. Ne glede na 

opredelitev in kategorizacijo pa moramo vsako osebo obravnavati individualno. 

 

2.1.2 Kategorizacija oseb z motnjami v duševnem razvoju 

 

Motnja v duševnem razvoju je lahko lažja, zmerna, težja ali pa težka. Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo nam poda naslednje opredelitve kategorij (ZRSS, 2015):  

� Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

Otroci imajo znižane sposobnosti za usvajanje splošnih znanj in učenje. Znižani so 

senzomotorično in miselno skladno delovanje ter sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, 

odločanje in izvedbo dejavnosti. Miselni procesi potekajo bolj na konkretni kot na abstraktni 

ravni ter uporabljajo preprostejši jezik. Nagibajo se k nezrelemu odzivanju in presojanju v 

socialnih okoliščinah. Ob individualnem pristopu ter z vsebinskimi, metodičnimi in časovnimi 

prilagoditvami v učnem procesu lahko dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa ne zadostujejo 

minimalnim standardom znanja, določenim z izobraževalnimi programi, ter se usposobijo za 

manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje. 

� Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju 

Otroci imajo posamezne sposobnosti različno razvite. V učnem procesu lahko usvojijo osnove 

branja (osnovnih besed in znakov), pisanja in računanja, na drugih področjih (gibalnih, 

likovnih, glasbenih) pa so lahko uspešnejši. Pri učenju in poučevanju potrebujejo prilagoditve 

in konkretna ponazorila. Svoje potrebe in želje sporočajo, pri tem lahko potrebujejo podporno 

ali nadomestno komunikacijo. Posebno podporo potrebujejo pri vključevanju v socialno 

okolje. Usposobijo se lahko za enostavna, nezahtevna opravila, sicer pa potrebujejo podporo 

in različno stopnjo pomoči. 

� Otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju 

Otroci se lahko usposobijo za najenostavnejša opravila. Razumejo enostavna sporočila in 

navodila ter se ustrezno odzovejo nanje. Zmorejo sporočati svoje potrebe in želje, pri tem 

lahko uporabljajo podporno ali nadomestno komunikacijo. Orientirajo se v ožjem okolju, 

vendar pri tem potrebujejo varstvo in vodenje. Naučene veščine in spretnosti so samo 
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avtomatizirane. Pri skrbi zase potrebujejo pomoč drugih. Pogosto imajo težave v gibanju, 

druge razvojne motnje in bolezni. 

� Otroci s težko motnjo v duševnem razvoju 

Otroci se lahko usposobijo le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Razumevanje in 

upoštevanje navodil je zelo omejeno. Redko razvijejo osnove govora in sporazumevanja. Prav 

tako sta omejeni zaznavanje in odzivanje na zunanje dražljaje. Potrebujejo stalno nego, 

varstvo, pomoč in vodenje. Omejeni so v gibanju, večinoma imajo težke dodatne motnje, 

bolezni in obolenja. 

 

Osebe z lažjimi motnjami v duševnem razvoju torej potrebujejo nekaj dodatnega 

usposabljanja, vendar so z malo pomoči sposobne živeti samostojno. Osebe s težko motnjo v 

duševnem razvoju pa pogosto potrebujejo usposabljanja in socialno pomoč vse življenje. 

Pomembno pa je poudariti, da mora biti kakršnakoli oblika pomoči, namenjena osebam z 

MDR, usmerjena k povečanju njihovih zmožnosti in njihovega vključevanja v normalno 

življenje v družbi (zveza-sozitje.si, 2015). Ne glede na vrsto motnje pa je potrebno vsakega 

posameznika obravnavati individualno. Če imata dve osebi isto vrsto motnje, še ne pomeni, 

da ju lahko obravnavamo enako ter da potrebujeta enako obliko pomoči. Vsaka oseba, ne 

glede na vrsto motnje, ima svoje potrebe, zmožnosti, želje in interese, ki jih je potrebno pri 

vsakemu posamezniku posebej prepoznati ter jim v skladu s tem nuditi potrebno pomoč. 

 

2.2 Kakovost življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju 

 

2.2.1 Opredelitev kakovosti življenja 

 

Kaj pomeni kakovost življenja oz. kakovostno življenje, sem povprašala nekaj naključnih 

ljudi. 55-letna administrativna delavka meni, da je kakovost življenja »uresničevanje svojih 

interesov, želja; da h kakovosti življenja pripomore svoboda, neodvisnost ter to, da imaš 

svobodne poglede za naprej; da imaš zastavljene cilje, da hodiš po tej poti ter te cilje tudi 

uresničuješ«. 61-letni upokojenec pravi: »Zame osebno kakovostno življenje pomeni, da 

normalno delaš; da si zadovoljen s tem, kar delaš; da si sproščen, da imaš dovolj časa zase in 

za počitek in da zdravo živiš«. 25-letnemu ekonomskemu tehniku kakovost življenja pomeni 

»finančno samozadostnost, spontane odločitve, kjer ne prevlada strah, potovanja, spoznavanje 

različnih ljudi, ipd.«. 29-letna socialna pedagoginja pa odgovori: »Zame kakovost življenja 

pomeni imeti izpolnjeno Maslowovo lestvico potreb (to je visoka kakovost življenja). Pomeni 
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imeti preskrbljene osnovne življenjske stvari - prebivališče, zdravje, fizična varnost, finančna 

neodvisnost, zdravniška oskrba (če je potrebna). Preskrbljenost glede osnovnih življenjskih 

potreb je temelj za kakovost življenja. Zatem pa sledi izpolnjenost psiholoških potreb (po 

ljubezni, pripadnosti, svobodi, ustvarjanju, rasti,...), kar pomeni, da je oseba srečna. Največja 

kakovost življenja zame pomeni samoaktualizacijo in samorealizacijo, torej, da oseba živi 

osvobojeno od notranjih in zunanjih omejitev in tako živi v skladu s svojimi notranjimi vzgibi 

in potenciali, ki jih živi, raste in se razvija s pomočjo njih in se tako realizira in aktualizira. 

Oseba je v tem primeru srečna, svobodna, v stiku s sabo, izpolnjena, kar se odraža tako v 

njeni notranji psihični klimi, kot se tudi manifestira navzven v njenem življenju«. Kot vidimo, 

so mnenja zelo različna. Večina pa kot pomembne dejavnike za višjo kakovost življenja 

izpostavlja bolj notranje občutke zadovoljstva kot pa neke zunanje okoliščine in razmere. 

Verjetno si skoraj vsak posameznik pod pojmom kakovosti življenja predstavlja nekaj 

drugega. Opredeljevanje kakovosti življenja je zelo subjektivno, zato tako v teoriji kot v 

praksi prihaja do mnogih razhajanj pri definiranju tega pojma. Skratka, zaradi različnih 

percepcij in predstav o tem, kaj je kakovostno življenje, ne obstaja neka enoznačna 

opredelitev tega koncepta. Tudi Luckasson (1997) izpostavi, da ni jasne opredelitve kakovosti 

življenja. Meni, da fraza »kakovost življenja« nima nekega skupnega strinjanja glede pomena. 

Poznamo toliko definicij »kakovosti življenja«, kolikor je ljudi, ki uporablja to frazo. Kot 

rezultat, fraza redko pove več kot posameznikovo subjektivno sklepanje. Avtor pa hkrati 

meni, da ima pomen »kakovosti življenja«, ne glede na različnost pomenov in izrazov, 

korenine v »sreči«. Najbolj preprost pomen kakovosti življenja bi potemtakem lahko bila 

sreča. 

 

Pa poglejmo nekaj opredelitev kakovosti življenja, ki jih lahko zasledimo v različnih 

literaturah. Galeša (1996) meni, da ko govorimo o pojmu kakovosti življenja, najprej 

opredeljujemo subjektivno doživljanje in ocenjevanje lastnega življenja. Kako bo nek 

posameznik doživljal svoje življenje, pa je odvisno od sovplivanja med notranjimi ali 

subjektivnimi dejavniki in zunanjimi dejavniki ter okoliščinami. Notranji dejavniki so lahko 

naslednji: temperament, navade, fiziologija, dispozicije, izkušnje, vrednote, znanja, spretnosti, 

stališča, življenjska naravnanost, samopodoba, talenti, čustvovanje, interesi… Zunanji 

dejavniki pa so lahko naslednji: družbena stališča in družbeno vrednotenje ljudi s posebnimi 

življenjskimi potrebami, osebne lastnosti kadra, odnosi, modeli, pristopi, organizacija, 

metode, pripomočki, programi, prostori, financiranje, zakonodaja, socialna politika, razvitost 

stroke in še marsikaj (Galeša, 1996). Mattika (v Goode 1997, str. 212) meni, da je »kakovost 
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življenja takšna, kolikšna je razlika med posameznikovimi dosežki in nezadovoljenimi 

potrebami in željami. Večja je razlika, revnejša je kvaliteta življenja«. Goode (v Goode 1997, 

str. 212) opredeli kakovost življenja kot »izkušnjo, ko so posameznikove osnovne potrebe 

zadovoljene, in ko ima oseba možnost, da doseže cilje in večje življenjske načrte«. Woodill in 

drugi (v Goode 1997, str. 212) determinirajo kakovost življenja kot »stopnjo, do katere oseba 

uživa v pomembnih možnostih njenega življenja«, Ramovš (2003, str. 88) pa meni, da se 

»kakovost človeškega življenja meri po tem, koliko in v kakšni medsebojni skladnosti so 

zadovoljene vse njegove potrebe«. Človeške razsežnosti, v katerih ima človek specifične 

potrebe, pa so (Ramovš 2003, str. 89): 

� Biofizikalna razsežnost: po rasti, zdravju, hrani, toploti, počitku, gibanju,… 

� Psihična razsežnost: po informacijah, užitku, varnosti, veljavi,… 

� Noogena razsežnost: po svobodi, odgovornosti,… 

� Medčloveška družbena razsežnost: po temeljnih medčloveških odnosih in 

funkcionalnih razmerjih, po lastnem ugledu v družbi, po smotrni organizaciji družbe 

in redu v njej,… 

� Zgodovinsko-kulturna razsežnost: po učenju, napredovanju, razgledanosti, 

ustvarjalnosti, delovni uspešnosti, po predajanju življenjskih izkušenj in spoznanj 

drugim ljudem,…. 

� V eksistencialni razsežnost: po doživljanju smisla trenutka, v katerem živi, situacije, v 

kateri se nahaja, po doživljanju smisla posameznih življenjskih obdobij ter svojega 

življenja kot celote; 

 

Splošno je sprejeto, da kakovost življenja kot širok konstrukt vključuje tako objektivne 

okoliščine življenja kot stopnjo pozitivnih občutkov, ki jih imajo ljudje o svojem življenju 

(Verri in drugi, 1999). Kakovost življenja je večdimenzionalen pojav, sestavljen iz ključnih 

področij, na katera vplivajo osebne karakteristike in okoljski dejavniki. Ta ključna področja 

so enaka za vse ljudi, se pa lahko razlikujejo od posameznika do posameznika v relativni 

vrednosti in pomembnosti. Ocena področij kakovosti življenja tako temelji na kulturno 

občutljivih kazalcih (Buntix in Schalock, 2010). Večina konceptov kakovosti življenja si deli 

naslednje skupne značilnosti: splošno dobro počutje, občutki pozitivne socialne vključenosti 

in priložnosti za doseganje osebnih potencialov. Pojem »kakovost življenja« torej izvira iz 

posameznikovih percepcij in vrednot. Glede na skoraj vse sodobne raziskave so individualne 

percepcije in vrednote – subjektivni vidiki – prepoznane kot ključni vidiki kakovostnega 

življenja. To sicer ne pomeni, da objektivni vidiki (npr. ekonomski status) niso pomembni, 
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vendar je osebni občutek zadovoljstva neprimerljivo pomembnejši. V zadnjih nekaj desetletjih 

se koncept »kakovosti življenja« vedno bolj uporablja tudi za osebe z MDR, vendar pa je le-ta 

še v nastajanju (Sharlock in drugi, 2002). 

 

2.2.2 Kakovost življenja in osebe z motnjami v duševnem razvoju 

 

Dobro počutje vsakega stanovalca je zelo relativno. Za Petra to pomeni skrb za njegovega 

kanarčka, za Frančiško pot k peku, za nekoga drugega pa so zelo pomembni redni obiski v 

varstveno-delovnem centru (Bleeksma, 1999). 

 

Podoba kakovosti življenja se gradi iz medosebnih odnosov – človek človeku. Kakovost 

življenja je večplastna, odvisna od vsakega posameznika (center-db.si, 2015). Kaj je kakovost 

življenja oz. kakovostno življenje, že na splošno ne moremo enoznačno opredeliti, pri osebah 

z MDR pa prihaja do še večjih razhajanj. Vsak ima neko svojo predstavo o tem, kaj je 

kakovostno življenje in tako je tudi pri osebah z MDR. Menim, da je pri izboljševanju počutja 

ter kakovosti življenja oseb z MDR zelo pomemben individualiziran, predvsem pa tudi 

preprosto človeški, prijateljski in osebni odnos, kajti šele na tak način lahko ugotovimo in 

predvidimo, kaj jih dejansko osrečuje. 

 

Kakovost življenja se po mnenju Glatzer in Zapf (v Novljan in Jelenc, 2002) določa s 

posameznimi življenjskimi pogoji (življenjske razmere, dohodki, stanovanjski in delovni 

pogoji, odnosi v družini, socialni stiki, zdravje ter udejstvovanje na socialnem in političnem 

področju) in subjektivnimi komponentami za dobro počutje (tisti življenjski pogoji, ki jih 

posamezniki sami ocenijo, npr. zadovoljstvo, upanje, strah, zaznavanje konfliktov in 

prioritet…). Thimm (v Novljan in Jelenc, 2002) pa je na osnovi njunega opisa kakovosti 

življenja le-to opredelil takole: Kakovost življenja je zadovoljstvo z življenjskimi pogoji, ki 

so v sorazmerju s standardom, je lastnost, ki jo označuje menjavanje procesov med osebo in 

okoljem. Schalock (v Novljan in Jelenc, 2002) pa pravi, da je kakovost življenja v sorazmerju 

s stopnjo potreb in interesov oseb z MDR in socio-ekološkimi danostmi njihovega okolja.  

Coulter (1990) opiše kakovost življenja kot zelo oseben koncept, zato meni, da tisti, ki o tem 

piše, bralcu dolguje opis svojih lastnih predpostavk o tem, kaj to pomeni. Sam opredeli 

kakovost življenja kot občutek o osebnem zadovoljstvu z življenjem, ki je nekaj več kot 

užitek ali sreča in hkrati nekaj manj kot »smisel« ali izpolnitev. Ta občutek zadovoljstva je 

najbolje razumljen iz zornega kota vsakega posameznika. Kakovost življenja je v tem primeru 
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mišljena v smislu neodvisnosti (sprejemanja odločitev), integracije (sodelovanja) in 

produktivnosti (odgovornosti). Dejstvo pa je, da je ta načela potrebno prilagoditi osebam z 

MDR. Goode (1990) pa meni, da kadar je posameznik, z ali brez motenj v duševnem razvoju, 

sposoben izpolniti pomembnejše potrebe v večjih življenjskih okoljih (delo, šola, dom, 

družba), in ko hkrati izpolnjuje normativna pričakovanja, ki jih imajo drugi do njega v teh 

okoljih, potem je večja verjetnost, da bo ta posameznik doživljal višjo kakovost življenja.   

 

Lačen (2001, str. 29) meni, da bi se »kakovost njihovega življenja morala pokazati v 

dnevnih situacijah, v vsebinah in oblikah življenja, saj bi le tako vse bolj postajalo 

življenje po željah in predstavah osebe z motnjo v duševnem razvoju, ne pa življenje po 

meri neke tretje osebe. Neposreden odraz kakovosti življenja ni toliko v kakovosti 

udobnega bivanja, dobre hrane, lepe obleke (kadar govorimo o kakovosti življenja, na 

žalost vse prevečkrat mislimo na te stvari), temveč so pomembnejše druge kakovosti 

človekovega življenja, ki jih je treba postavljati v ospredje«. 

 

Strinjam se z avtorjem, ki meni, da objektivni oz. zunanji dejavniki niso glavno merilo za 

kakovostno življenje. Vsekakor so to dejavniki, ki pripomorejo k višji kakovosti, vendar pa so 

za kakovostno življenje bistvenejši subjektivni oz. notranji dejavniki. Če neka oseba udobno 

biva, hkrati pa ni upoštevana in ni zadovoljna s svojim življenjem, v tem primeru zunanji 

dejavniki ne vplivajo pomembno na višjo kakovost življenja. Lahko pa bi trdili, da boljši kot 

so subjektivni dejavniki kakovosti, v večji meri potem tudi objektivni vplivajo na višjo 

kakovost življenja. Če pa ni nekih zadovoljivih subjektivnih dejavnikov za kakovostno 

življenje, potem pa tudi ustrezni objektivni dejavniki ne bodo pomembno vplivali na višjo 

kakovost življenja.  

 

Pomembna nevarnost, ki lahko močno vpliva na kakovost življenja oseb z MDR je ta, da 

strokovni delavci, svojci ali druge osebe v življenju le-teh oseb same precenijo oz. mislijo, da 

vedo, kaj je osebam z MDR pomembno, kaj si le-te osebe želijo ter kaj jih osrečuje. Dostikrat 

so ta prepričanja zmotna, zato je pomembno, da se svojci in strokovni delavci začnejo 

zavedati, da se njihova mnenja pogosto razlikujejo ter da njihove predstave o tem, kaj si osebe 

z MDR želijo, niso vedno skladne z njihovimi predstavami. Pomembno se je vprašati, kaj si 

osebe z MDR zares želijo in ne, kaj mi mislimo, da si želijo, saj bomo s tem pripomogli k 

mnogo večji kakovosti življenja oseb z MDR. 
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Kako zagotoviti dovolj kakovostno življenje ljudem z MDR, je izredno kompleksno in 

občutljivo, moralno, socialno, kadrovsko, politično, strokovno, in finančno vprašanje, na 

katerega ni mogoče na hitro odgovoriti, če hočemo biti učinkoviti. Odgovori na to vprašanje 

so skriti v današnji in prihodnji vrednostni naravnanosti v naši družbi, državi in v svetu 

(Galeša v Rotovnik, 1999). Potrebno je izhajati iz potreb oseb z MDR, načrtovati njihovo 

življenje tako, da se bodo te potrebe, ob upoštevanju njihovih posebnosti v razvoju, kar 

najbolj zadovoljile (Rotovnik, 1999). Dejstvo je, da je zmerna, težja in težka motnja 

drugačnost in takšna bo tudi ostala, postala pa naj bi vsakdanjost. Le-to pa namreč pomeni 

pravico do izbire, pravica do izbire pomeni svobodo, svoboda pa je osnovni pogoj za 

kakovostno življenje. Zdravi ljudje si takšno življenje po svoji predstavi poizkušamo 

oblikovati sami. Osebe z MDR pa tega same ne zmorejo zaradi znižanih intelektualnih 

sposobnosti (Lačen, 2001). Galeša (v Rosić, 1999) poudarja, da je pojem kakovost življenja 

odraslih oseb s težjo motnjo v duševnem razvoju možno definirati izključno z aspekti 

zunanjih dejavnikov ter da ga je skoraj nemogoče definirati z doživljajskega vidika. Kot 

vidimo, so edino pri osebah s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju bolj ključni 

objektivni dejavniki, kajti zaradi vrste prizadetosti le-teh oseb nekih subjektivnih predpostavk 

ne moremo ali pa zelo težko prepoznamo. 

 

Kar osebe z MDR še vedno v veliki meri nimajo, je svoboda. V vsakdanjem življenju 

navadno ne vidimo osebo z MDR, ki se sama sprehaja po mestu ali nakupuje v trgovini. 

Večinoma jih vidimo v skupini s pedagogom ali katero drugo strokovno osebo. Ob tem se mi 

poraja vprašanje, kolikšna je pravzaprav njihova pravica do izbire ter posledično svoboda. Ali 

so njihovi dnevi strukturirani le po odločitvah strokovnega osebja in družine? V kolikšni meri 

so pravzaprav upoštevane njihove želje? Dejstvo je, da se oseba z lažjo in oseba s težjo 

motnjo v duševnem  razvoju močno razlikujeta na vseh področjih in da oseba s težjo in težko 

motnjo pravzaprav težko izrazi svoje želje. Vendar imam tukaj bolj v mislih osebe z lažjo in 

zmerno motnjo v duševnem razvoju. Zmotno je prepričanje, da so ti ljudje »večni otroci«, 

zato tako starši kot katerikoli drugi ljudje v njihovem življenju mislijo, da vedo, kaj je za njih 

najbolje. Dejstvo pa je, da tudi te osebe odrastejo in so relativno sposobne skrbeti zase ter da 

imajo tudi osebe z MDR, ravno tako kot vsi ostali, mnogo želja. 

 

 

 



12 

Schalock (1997), v povezavi z osebami z MDR, izpostavi naslednje opredelitve kakovosti 

življenja: 

� Kakovost življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju je pogojena z enakimi 

faktorji in odnosi kot kakovost življenja oseb brez motenj. 

� Kakovost življenja je dosežena, ko so zadovoljene posameznikove osnovne potrebe in 

ko ima oseba enake možnosti kot kdorkoli drug, da si zastavi in doseže cilje na 

različnih življenjskih področjih. 

� Kakovost življenja je večdimenzionalni koncept, ki se ga mora soglasno ovrednotiti s 

širokim spektrom ljudi z različnih vidikov, s strani uporabnikov in njihovih družin, 

zastopnikov, strokovnjakov in ponudnikov storitev. 

� Kakovost življenja se povečuje z možnostjo sodelovanja posameznika pri odločitvah, 

ki zadevajo njegovo življenje. 

� Kakovost življenja se povečuje s sprejemanjem in popolno integracijo oseb v njihovo 

ožjo lokalno skupnost. 

� Kakovost življenja je organizacijski koncept, ki se ga lahko uporabi v različne 

namene, vključno z evalvacijo različnih dimenzij, povezanih s kakovostjo življenja, 

ponujanjem usmeritev in napotkov pri približevanju ponudnikov in ocenjevanju 

osebnih občutkov zadovoljstva posameznika. 

� Proučevanje kakovosti življenja zahteva poglobljeno poznavanje ljudi in njihovih 

stališč oz. pričakovanj ter metodologije. 

� Merjenje kakovosti življenja zahteva poznavanje različnih tehnik merjenja. 

� Spremenljivke kakovosti življenja bi morale zavzeti pomembno vlogo v programu 

evalvacije. 

� Uporaba podatkov o kakovosti življenja je pomembna pri razvoju pripomočkov in 

pomoči za osebe s posebnimi potrebami in njihove družine. 

 

Opredelitev kakovosti življenja, ki jo je razvil dr. Robert Schalock, je mednarodno potrjen 

okvir. Kakovost življenja je v tem okvirju zastopana z 8 dimenzijami, ki vsebujejo indikatorje 

kakovosti posameznikovega življenja v treh širših področjih, in sicer (Schalock, 1997): 

� Neodvisnost 

� Socialna participacija 

� Dobro počutje 
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V naslednji tabeli je opisanih 8 dimenzij kakovosti življenja, ki so aplicirane na osebe z 

MDR. Te temeljne dimenzije je mogoče razumeti tako iz subjektivne perspektive 

zadovoljstva kot skozi analizo objektivnih indikatorjev kakovosti življenja. Da bi v celoti 

lahko razumeli pojem kakovosti življenja, je potrebno upoštevati vse te dimenzije (Schalock, 

1997): 

 

Tabela 2.1: Dimenzije oz. področja kakovosti življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju 

Faktor Področje  Indikator  

Neodvisnost  Osebni razvoj Izobraževanje (dosežki, status 

izobraževanja); 

Osebne kompetence (kognitivne, 

socialne, praktične); 

Uspešnost (uspeh, dosežki, 

produktivnost); 

Samopotrditev  Osebna kontrola; 

Cilji in osebne vrednote (želje in 

pričakovanja); 

Izbira (priložnosti, možnosti, 

preference); 

Socialna participacija Medsebojni odnosi Interakcije (socialna mreža, socialni 

stiki); 

Odnosi (družina, prijatelji, vrstniki); 

Podpora (čustvena, fizična, finančna); 

Socialna vključenost Integracija v skupnost in participacija; 

Vloge v skupnosti; 

Socialna podpora; 

Pravice  Človeške (spoštovanje, dostojanstvo, 

enakovrednost); 

Pravne (državljanstvo, dostop do 

procesa); 

Dobro počutje Čustveno zadovoljstvo Zadovoljstvo (razpoloženje, uživanje); 

Koncept sebstva (identiteta, občutek 

vrednosti, samozavest); 
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Zmanjšanje stresa (predvidljivost, 

nadzor); 

Telesno dobro počutje Zdravje (funkcionalnost, prehrana); 

Dejavnosti vsakdanjega življenja 

(samooskrba, mobilnost); 

Fizične aktivnosti (rekreacija); 

Materialno blagostanje Finančni položaj (dohodek, bonitete); 

Zaposlovanje (status dela, delovno 

okolje); 

Bivanje (vrsta prebivališča, lastništvo); 

Vir: Schalock (1997, str. 226) 

 

2.2.2.1 Pravica do izbire in normalizacija kot pomembna predpogoja za kakovostno 

življenje oseb z motnjami v duševnem razvoju 

 

Lačen (2001) opredeli dva predpogoja, ki morata biti izpolnjena, da bi osebam z MDR ob 

upoštevanju njihove drugačnosti in individualnosti strukturirali ustrezne življenjske pogoje, ki 

bi zagotavljali optimalne pogoje za kakovost njihovega življenja, in sicer pravico oseb z MDR 

do izbire ter normalizacijo življenja oseb z MDR. 

 

� Pravica oseb z motnjami v duševnem razvoju do izbire in samozagovorništvo 

Ta pravica daje osebam z MDR in njihovim družinam svobodo, samostojnost in omogoča 

odločitve na osnovi njihovih resničnih potreb, ne pa potreb, za katere nekdo meni, da so 

njihove potrebe (Lačen, 2001). Na podlagi tega se v zadnjem času pri populaciji oseb z MDR 

zelo poudarja koncept samozagovorništva. Skozi zgodovino osebe z MDR mnogokrat niso 

bile slišane in upoštevane in se je zato večina odločitev sprejela »mimo njih«. Skrajni čas je, 

da se nudi tudi tem osebam priložnost za izražanje svojih želja in potreb, ter da so le-te v 

optimalni meri upoštevane. 

 

Zagovorništvo je postopek nudenja pomoči osebam z MDR, v smislu, da so le-te osebe 

slišane. Vsak strokovni delavec, še zlasti ključni delavec, opravlja pomembno vlogo 

zagovornika posameznega uporabnika oz. osebe z MDR. Vlogo zagovornika pa lahko 

opravljajo tudi druge osebe, neobremenjene z zagotavljanjem uslug, ki jih mora opravljati 

služba, in sicer delujejo kot neodvisni akterji in zagovorniki. Ko zastopajo uporabnike, lahko 
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govorijo, ne da bi se jim bilo treba ozirati na kakšne druge koristi in interese. 

Samozagovorništvo pa je proces, pri katerem se spodbuja uporabnike, da spregovorijo 

neposredno zase. Samozagovorniške skupine jim pomagajo pridobiti samozavest in 

samozaupanje ter jih učijo, kako predstaviti svoje zahteve (Brandon, 1992). Končni cilj 

zagovorništva in samozagovorništva je enak, in sicer: »oseba z MDR mora tako ali drugače 

odločati o prav vsem, kar zadeva njeno življenje; mora biti subjekt svojega življenja; njeno 

življenje mora potekati po njenih dejanskih potrebah, ne pa po predstavah nekoga drugega« 

(Lačen 2001, str. 31). 

 

Osebe z zmerno, težjo in težko motnjo pa so v specifični situaciji: meje njihovih sposobnosti 

jim postavljajo drugi. In ker lahko izhajajo iz svojih predstav o sposobnostih in potrebah teh 

oseb in ne iz njihovih dejanskih sposobnostih in potreb, obstaja realna nevarnost, da jih bodo, 

kot že omenjeno, precenili ali podcenili. Najti pravo mero za vsako osebo z MDR je ena 

najpomembnejših nalog v procesu oblikovanja njihovega življenja (Lačen, 2001). Pri osebah z 

MDR, ki svoje želje in potrebe lahko razumljivo izražajo ni težav, težave namreč nastanejo 

pri osebah z MDR, ki le-tega niso zmožne. Ravno zato je pri teh osebah zelo pomembno čim 

bolj premišljeno predvidevati, kaj si te osebe zares želijo in v skladu s tem ukrepati.  

 

� Normalizacija v vseh bistvenih elementih življenja 

Princip normalizacije sta uvedla Nirje in Mikkelsen (v Novljan in Jelenc 2002, str. 55), katere 

dobeseden pomen je »vsem osebam z MDR zagotoviti take pogoje življenja, ki so, kolikor je 

pač možno, podobni pogojem, v katerih živijo ostali ljudje«.  

 

»S to pravico osebam z MDR in njihovim družinam zagotavljamo osnovne pogoje 

kakovostnega življenja; cilj normalizacije ni normalizirati ljudi, temveč izključno pogoje 

njihovega življenja, kar pomeni, da bo motnja vedno ostala drugačnost, postala pa naj bi 

vsakdanjost« (Lačen 2001, str. 25). Pri procesu normalizacije gre torej za izboljšanje 

družbenega položaja teh oseb in za krepitev njihove socialne vloge. Seveda pa za skupno 

življenje ni dovolj, da se spreminjajo samo osebe z motnjami v duševnem razvoju, spremeniti 

se morajo tudi stališča in odnos ostalih ljudi do teh oseb. Normalizacija je torej moralni, 

politični in pedagoški imperativ, njena uresničitev pa je odvisna od pogojev in veljavnih norm 

v širši družbi (Novljan in Jelenc, 2002). Princip normalizacije je možno razumeti tudi kot 

instrument za razvijanje kakovosti življenja teh oseb; je v bistvu sistematična metoda, s katero 

se v vsakdanje življenje teh ljudi vnaša nove ideje za njihovo boljše življenje. Zahteva 
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namreč, da se z vsemi ljudmi, neodvisno od stopnje motnje, ravna kot s polnovrednimi člani 

družbe in da se upošteva njihove potrebe. V tem pogledu, ki temelji na principu normalizacije, 

je kakovost življenja obravnavana kot razvijajoči se socialni fenomen in o njej govorimo 

takrat, ko vsak človek lahko zadovoljivo izmenja svoje osnovne potrebe z okoljem in uresniči 

širše cilje in želje na osnovnih življenjskih področjih (Novljan in Jelenc, 2002). Lačen (2001) 

pa normalizacijo razume bolj kot vsakdanjost, hkrati pa poudarja, da normalizacija ne pomeni 

enakih pravic za vse, ker bi to dejansko pomenilo diskriminacijo. 

 

Za optimalno sprejemanje OMDR v »normalno življenje« je potrebno le-te že od rojstva 

vključevati v družbo, dejavnosti in v življenja ostalih oseb. Ti procesi pa se vedno bolj 

realizirajo, saj dandanes že pogosto najdemo otroka z motnjo v duševnem razvoju v rednih 

oddelkih vrtcev in šol. To vključevanje ima pozitivne posledice tako za otroke z MDR kot za 

otroke brez posebnih potreb, kajti otroci se na tak način naravno in spontano naučijo 

sprejemanja različnosti in vidijo to kot nekaj povsem vsakdanjega in »normalnega« ter 

posledično ne nastajajo neutemeljeni predsodki in stereotipi. Ravno tako je pozitivno tudi za 

otroka z MDR, saj se skozi posnemanje in na druge načine mnogo naučijo od ostalih otrok. 

Dejstvo je, da že v rednih oddelkih učenci s slabšim učnim uspehom uspevajo bolje v isti 

skupini z učenci, ki imajo boljši učni uspeh, kot pa če sta uspešna in manj uspešna skupina 

ločeni. To potemtakem lahko apliciramo tudi na to, da otroci z MDR bolje uspevajo in se 

razvijajo z otroci, ki nimajo posebnih potreb. Za normalizacijo oseb z MDR je zelo 

pomembna integracija v širše okolje. S tem, ko so osebe integrirane v širšo družbo imajo 

posledično več možnosti za realizacijo normalizacije, saj imajo s tem več priložnosti za 

»normalno« življenje. 

 

Temeljna načela normalizacije po Brandonu pa so naslednja (v Lačen, 2001): 

� Načelo dobrih medsebojnih odnosov: usmerja v razvijanje toplih, prijateljskih 

odnosov z osebami z MDR; realen odnos do njihovih sposobnosti; 

� Načelo socialne participacije: postavlja osebe z MDR v aktiven socialni odnos, v 

resnično socialno participacijo, od soodločanja v družinski situaciji do soodločanja v 

širših bivalno-delovnih situacijah; 

� Načelo osebnega razvoja: daje osebam z MDR resnične možnosti za razvoj, z 

upoštevanjem njihovih specifičnih sposobnosti in popolne pravice do intimnosti z našo 

resnično prepričanostjo, da jim pomagamo na tak način; 
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� Načelo resničnega povezovanja: govori o položaju oseb z MDR kot o odgovornih 

državljanih, ki se (ali ne) vključujejo v razna društva in organizacije, uporabljajo poleg 

specifičnih tudi vse možne komunikacijske kanale;  

� Načelo resnične izbire: zahteva od oseb z MDR in njihovega okolja, da njihova 

odločitev pomeni tudi tveganje, da ima njihova izbira resničen pomen oz. učinek 

bodisi v vsakodnevnih opravilih bodisi pri delu, v prostem času ali pri izbiri prijateljev 

oz. partnerjev; 

 

Lačen (2001) kljub vsem pozitivnim učinkom normalizacije hkrati izpostavi tudi svoj dvom o 

tem. Sprašuje se, ali bi ob popolni integraciji in s tem navidezni enakopravnosti oseb z MDR 

pred zakonom in družbo formalno za te osebe naredili velik korak naprej v procesu 

normalizacije. Vpraša se, ali bo to res to, kar bi za te osebe morali narediti? Ali smo res vsi 

enaki, ali moramo res vsi hoditi v enake šole, ali moramo imeti res vsi pred sabo enake cilje? 

Ali pa smo si drugačni, različni? Nekdo pač ne more končati fakultete, drugi ne srednje šole, 

tretji zopet ne neke umetniške ali športne šole. Pa vendar zaradi tega nihče ni manj človek. 

Vsakdo mora svoje vrednote in prednosti iskati tam, kjer jih realno lahko. Sposobnosti ljudi 

so različne, vsak človek ima pri tem svoje meje; vsak človek pa se praviloma trudi, in prav je 

tako, da svoje meje postavlja čim višje (Lačen, 2001). 

 

Dejstvo je, da si skoraj vsak zdrav posameznik lahko ureja, načrtuje in živi svoje življenje po 

svoji presoji, željah, interesih in potrebah. Imamo ogromno možnosti izbire, ki jih izbiramo na 

podlagi svojih odločitev. Vse to nam je vsakodnevno in samoumevno, vendar pa pri osebah z 

MDR še zdaleč ni tako. Ulaga (2005) meni, da če še tako intenzivno skrbimo za vključevanje, 

normalizacijo, deinstitucionalizacijo, razvijamo samozagovorništvo… ostaja nesporno 

dejstvo, da potrebujejo nekateri delno, drugi pa popolno pomoč pri načrtovanju svojega 

življenja. Naloga strokovnih delavcev je, da vsakomur izmed njih v skladu z etičnimi načeli 

pomagamo razumeti »svet odraslih«, sprejeti pogosto neprijazna socialna pravila, se znajti v 

težko pregledni množici vsakdanjih dogodkov, informacij in zavajajočih ponudb… Naloga 

strokovnih delavcev je prav tako načrtovati njihovo življenje, pomagati pri sprejemanju 

odločitev (zares njihovih, ne podzavestno naših ali pričakovanih od staršev) in čim bolj 

kakovostno živeti v vseh naštetih segmentih: ob delu, pri počitku in preživljanju prostega 

časa. Avtor prav tako meni, da je pri tem najpomembnejše realno in pošteno vživljanje v 

položaj vsakega posameznika, spoznavanje resnično njegovih (ne od kogar koli vsiljenih ali 
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internaliziranih) želja in potreb – pa tudi poznavanje in spoštovanje njegove osebne 

zgodovine, socialnih in drugih izkušenj, strahov, uspehov… 

 

2.2.2.2 Strokovni tim in institucije kot pomembna dejavnika za kakovost življenja oseb z 

motnjami v duševnem razvoju 

 

»Osebe z MDR se težko usmerjajo v prihodnost, zato bistveno manj razmišljajo o staranju in 

smislu življenja, kot to počno drugi ljudje« (Novljan in Jelenc 2002, str. 19). Za njihovo 

kakovost življenja je zato pravzaprav v veliki meri odgovoren strokovni tim, ki dela in konec 

koncev živi z osebami z MDR. Kolikor pa je le-ta usposobljen in občutljiv do sočloveka, 

toliko večja bo kakovost življenja oseb z MDR. Potemtakem ni dovolj, da je strokovni tim le 

dobro strokovno podkovan; za delo z njimi je potrebna tudi človekova emocionalna nota, 

človekov čut do soljudi, ljubezen do dela z ljudmi, solidarnost, tolerantnost, sprejemanje, 

oseben stik, razumevanje, ipd. 

 

»Oseba z MDR mora tako ali drugače odločati o prav vsem, kar zadeva njeno življenje; mora 

biti subjekt svojega življenja; njeno življenje mora potekati po njenih dejanskih potrebah, ne 

pa po predstavah nekoga drugega« (Lačen 2001, str. 31). Dejstvo je, da zaradi zmanjšanih 

intelektualnih sposobnosti osebe z MDR potrebujejo strokovni tim, da jih skozi življenje 

vodijo, jim pomagajo in iz njih »izvabijo« tisto najboljše, zaradi česar je potem njihova 

kakovost življenja boljša. Strokovni tim prepoznava njihova močna področja, katera mogoče 

sami ne bi nikoli odkrili, zato je strokovni tim še kako pomemben v njihovih življenjih in za 

njihovo kakovost življenja, seveda ob upoštevanju njihovih dejanskih potreb in želja. 

 

V ustanovah, v katerih živijo osebe z MDR, bi torej za čim boljšo kakovost življenja le-teh 

oseb vzdušje naj bilo tako, da bi vsak posameznik imel dovolj priložnosti in spodbud za 

(Novljan in Jelenc, 2002): 

� Opravljanje svojih osnovnih potreb (navade, hobiji, …); 

� Ohranjanje lastne identitete (prosti čas, …); 

� Sklepanje prijateljstev, pripadnost skupini in sprejetost s strani drugih; 

� Vključevanje v aktualne dogodke (s pomočjo slik, pogovora, …); 

� Pridobivanje novih izkušenj (s pomočjo izletov, srečanj, …). 
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»Doseganje le-tega pa zagotavlja takšno oblikovanje dela in aktivnosti, pri katerem so v 

največji meri upoštevane individualne potrebe posameznikov oziroma imajo le-te prednost 

pred usmerjanjem aktivnosti po starostnih obdobjih« (Novljan in Jelenc 2002, str. 20). Tako 

kot tudi mnoga druga dejstva, tudi ta ne smemo sprejemati togo in rigidno. Osebe z MDR so 

še vedno osebe, ki so si tako kot vsi ostali, med seboj zelo različne, zato mislim, da je načelo 

individualnosti oz. individualiziranega pristopa eno temeljnih. Enemu lahko sklepanje 

prijateljstev pomeni zabavo, drugemu pa nelagodje, zato so pri kakovosti življenja oseb z 

MDR ključna tudi osebna poznanstva strokovnega tima z njimi, saj tako poznajo 

posameznikove preference ter na podlagi tega oblikujejo njihov dan, in ne »vržejo vse v isti 

koš«. 

 

Osebe z MDR in njihovi sorodniki so bolj kot druge osebe odvisni od socialne podpore in 

pomoči drugih. Njihova kakovost življenja je torej direktno povezana s kakovostjo vseh služb 

in ustanov, ki se ukvarjajo z njihovo problematiko. Sodobni programi pomoči za izboljšanje 

kakovosti življenja vključujejo kot najpomembnejše zahteve že omenjen princip normalizacije 

in socialne integracije ter možnosti samoodločanja teh oseb o svojem življenju. Predpogoj za 

sistematičen razvoj kakovosti v ustanovah za osebe z MDR je, da vsi, ki jih zadevajo te 

ustanove, le-teh ne vidijo kot nekaj statičnega, temveč kot spremenljive in dinamične. Za 

izboljšanje kakovosti življenja je torej potrebno redno preverjanje prakse, identifikacija 

močnih in šibkih dejavnikov posameznih ustanov in takojšnje ukrepanje (Novljan in Jelenc, 

2002). Poleg normalizacije se v zadnjem času zelo poudarja tudi integracija oseb z MDR v 

širše okolje. Biti integriran pomeni biti prilagojen normam, ki so v določenem okolju 

dominantne (Resman, 2003). Skozi zgodovino so te osebe »odmikali« na obrobja mest, 

dandanes pa težimo k čim večji vključitvi teh oseb v družbo. Na tem mestu se vprašam, zakaj 

bi se moralo te osebe odmikati očem ostale javnosti? Zakaj si osebe, ki imajo nižje 

intelektualne sposobnosti, ne bi zaslužile živeti, se gibati in udejstvovati v širši družbi? 

Preprosto ne vem, in se mi zdi to zelo krivično in neutemeljeno. Ravno zato zelo podpiram 

integracijo in inkluzijo in dejstvo je, da različne institucije čedalje bolj realizirajo le-te 

vrednote. Nedavno je CUDV Dolfke Boštjančič, Draga v Stari Ljubljani odprl restavracijo 

Druga violina, v kateri ti kavico in rogljiček postreže oseba z MDR. Pred kratkim pa so v 

BTC-ju, sredi največjega nakupovalnega središča v Sloveniji, odprli varstveno-delovni center, 

kjer se lahko osebe z MDR odpravljajo na delo v običajno okolje. Mislim, da so to pomembne 

prelomnice na področju vključevanja oseb z MDR v družbo. Različnost nas vendarle bogati, 

in tako kot se oni lahko veliko naučijo od nas, se lahko tudi mi mnogo naučimo od njih. 
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»Morda so osebe s posebnimi potrebami v družbi res druga violina, a tako kot v orkestru brez 

drugih violin ni polnosti zvoka, tudi v življenju družbe ni polnosti brez drugačnosti. Druga 

violina krepi zavest, da je možnost zaposlitve pravica vsakega posameznika, tudi oseb s 

posebnimi potrebami, ki so prav tako lahko koristen del družbe« (rtvslo.si, 2015). 

 

Koncepta normalizacije in samozagovorništva se mi zdita za populacijo oseb z MDR zelo 

pomembna, vendar ju v svoji raziskovalni nalogi nismo neposredno opazovali in raziskovali, 

ker za to ni ustreznega instrumenta. Se pa skupina vprašanj, ki se nanaša na možnosti izbire, 

najbolj približa tema dvema konceptoma. Prav tako se mi zdi pomemben koncept tudi 

integracija, vendar le-te prav tako v raziskovalni nalogi nismo merili.  

 

Veliko vlogo pri kakovosti življenja ima tudi izobraževanje in učenje v odrasli dobi ter v 

obdobju staranja.  

»Izobraževanje odraslih ima – poleg tiste funkcije, ki se največkrat omenja, namreč da 

se tudi tako zmanjšuje izobrazbeni primanjkljaj prebivalstva, s tem pa pripomore h 

gospodarski uspešnosti države – še druge, za posameznika in družbo morda celo 

pomembnejše vloge: spodbuja k dejavnemu oblikovanju lastnega življenja 

posameznika, povečuje možnosti za dejavno in kakovostno preživljanje prostega časa, 

spodbuja sodelovanje med ljudmi in njihovo povezovanje, itn.« (Jelenc Krašovec 

2005, str. 45).  

 

V sodobni družbi postaja vseživljenjsko učenje zelo pomemben dejavnik. Vedno bolj se 

poudarja, kako pomembno je konstantno izobraževanje in učenje, tako zaradi nepredvidljivih 

sprememb v modernem svetu (da lahko ostajamo kompatibilni ter prilagodljivi) kot tudi 

zaradi osebnostne rasti, razgledanosti, ipd. Ta trend se razširja tudi pri populaciji oseb z 

MDR, saj imajo osebe z MDR po končanem osnovnošolskem in srednješolskem 

izobraževanju možnost vključitve v UŽD (Usposabljanje za življenje in delo), ki traja od 20. 

do 26. leta starosti. »Stalno učenje oseb z MDR pomeni učenje v obdobju otroštva, mladosti 

in odraslosti, torej v vseh življenjskih obdobjih, saj lahko le tako preprečimo njihov zdrs v 

nedejavnost in apatijo« (Jelenc Krašovec 2005, str. 50). Ko končajo usposabljanje za življenje 

in delo, se osebe z MDR »zaposlijo« v VDC-ju (varstveno-delovni center), ki je 

»organizacijska enota Centra za usposabljanje, delo in varstvo, v katerem se izvaja socialno 

varstvena storitev varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z 

motnjami v duševnem in telesnem razvoju« (center-db.si/, 2015). 
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O tem, kje imajo osebe z MDR boljše pogoje za kakovostno življenje, so mnenja zelo deljena. 

Ali je to doma pri svoji družini ali pa je to v bivalnih enotah, kjer osebe z MDR preživijo del 

svojega življenja po šolanju? Menim, da bi vsi otroci v času šolanja izbrali življenje pri svoji 

družini, po končanem šolanju pa imajo tudi osebe z MDR, prav tako kot ostali ljudje, pravico 

oditi od doma. Nekatere raziskave (Heller in Factor v Novljan in Jelenc, 2002) kažejo, da je 

to, da osebe z MDR odidejo od doma bolje tako za njih kot tudi za njihovo družino. Če oseba 

z MDR ostane doma pri svoji družini, se sčasoma spremenijo odnosi in za te osebe postaja 

družina dominantna. Postajajo vse bolj osamljeni, vse manj imajo svojih prijateljev, pomoč 

dobivajo samo od družinskih članov; tako postajajo vse bolj izolirani od širšega socialnega 

okolja. Posledično pridobijo odrasli z MDR premalo izkušenj za samostojno življenje, za 

navezovanje stikov in širjenje socialnega prostora (Novljan in Jelenc, 2002). V tem kontekstu 

je torej kakovost življenja oseb z MDR v družini v odrasli dobi slabša od kakovosti življenja 

oseb z MDR v centrih za usposabljanje, delo in varstvo, varstveno-delovnih centrih, zavodih, 

bivalnih enotah, ipd. Seveda je to, kakšno kakovost življenja ima odrasla oseba z MDR v 

instituciji, zelo odvisno od kakovosti institucije, v kateri biva. V Sloveniji imamo to področje 

dobro urejeno, osebe z MDR imajo v teh institucijah veliko možnosti za kakovostno 

preživljanje časa, možnosti izbire ter celo možnost zaposlitve. Vendar pa marsikje po svetu še 

zdaleč ni tako. V manj razvitih državah je posledično tudi manj razvito socialno varstvo in s 

tem tudi področje, ki zadeva osebe z MDR. Pogosto le-te osebe namestijo v institucije, ki niso 

primerne za njihove potrebe, pogosto celo v sirotišnice. Izolirajo jih od širše javnosti, le-te 

osebe pa posledično krivično živijo nekakovostno življenje. 

 

V zadnjih dvajsetih letih so dokumentirali zlorabe otrok z MDR v več kot 25 državah, in sicer 

v nekaterih državah Amerike, vzhodne Evrope, Srednjega Vzhoda in Azije. Mnogo oseb z 

MDR je bilo v teh primerih »zaklenjenih in pozabljenih«, brez ustrezne zdravniške oskrbe in 

možnosti za dostojno življenje. Države v teh primerih zapravljajo milijone za gradnjo teh 

»mučilnic« namesto, da bi s tem denarjem podprle družine otrok z MDR, javne storitve in 

izobraževanja. Zaradi teh dejstev je jasno, da se zaradi pravic oseb z MDR teži k 

deinstitucionalizaciji in bori proti zlorabi oseb z MDR na globalni ravni. Dana Johnson v tem 

kontekstu poudarja, da namestiti otroke z MDR dolgoročno v institucije pomeni dejanje 

zlorabe. Kognitivne sposobnosti so nižje, njihov razvoj je vse prej kot dober in njihov 

možganski razvoj je prav tako abnormalen. Psihološka škoda, ki jo povzroči takšna 

institucionalizacija verjetno traja vse življenje (driadvocacy.org, 2015). Na globalni ravni je 

torej v mnogih državah področje oseb z MDR še globoko v povojih. Premiki v pozitivno smer 
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so na tem področju nujni, saj zaradi indiferentnosti nekaterih držav v zvezi s to problematiko 

zelo trpi nedolžna in nemočna populacija oseb z MDR. Same institucionalizacije v naši 

raziskavi nismo merili, bi bilo pa smiselno raziskati, kolikšen delež oseb z MDR živi v 

institucijah in kolikšen delež doma ter primerjati njihovo zadovoljstvo v življenju. 

 

2.3 Merjenje kakovosti življenja 

 

Ukvarjanje s kakovostjo življenja je relativno nov pojav, torej je merjenje le-tega še toliko 

bolj. Kaj konkretno meriti, da bomo dobili rezultate o tem, ali je neko življenje kakovostno ali 

ne, je zelo sporno, saj kakovostno življenje skoraj vsakemu pomeni nekaj drugega. Kaj neki 

osebi pomeni kakovost življenja je zelo relativno. Kar nekdo smatra za kakovostno, lahko 

nekdo drug smatra za nekakovostno in obratno. Kakovost življenja je torej zelo občutljivo 

področje. Že nekaj avtorjev se je ukvarjalo s tem, kaj konkretno meriti pri tej tematiki. Kar pa 

je večini skupno, je to, da vsi pod kakovost življenja opredeljujejo nekatere objektivne in pa 

subjektivne dejavnike. 

 

Kakovost življenja mora biti preučevana z vidika posameznika. Predlogi za vodenje raziskave 

o kakovosti življenja oseb z MDR so naslednji (Taylor in Bogdan, 1990): 

� Kakovost življenja mora biti razumljena v smislu subjektivne izkušnje posameznikov 

(vprašanje je, kako posamezniki vidijo oz., kaj oni menijo o svojem življenju in 

situacijah in ne, kaj drugi menijo za njih; kakovost življenja se nanaša na 

posameznikovo zadovoljstvo z življenjem, notranjim občutkom izpolnitve z lastno 

izkušnjo v svetu; zunanji dejavniki lahko in tudi vplivajo na posameznikovo kakovost 

življenja). 

� Kakovost življenja se doživlja različno pri različnih ljudeh (ljudje lahko doživljajo 

enake okoliščine zelo različno; kar izboljšuje kakovost življenja pri eni osebi, jo lahko 

slabša pri drugi). 

� Raziskava kakovosti življenja pri osebah, ki so označeni z »duševno motnjo« zahteva, 

da se ta oznaka razveljavi (ko je neka oseba označena z »duševno motnjo«, so drugi 

nagnjeni k temu, da le-te osebe ne jemljejo resno; raziskave kakovosti življenja oseb z 

MDR zahtevajo, da predpostavke o duševni motnji začasno postavimo v oklepaj). 

� Raziskava kakovosti življenja oseb z MDR zahteva pogled na svet iz njihove 

perspektive (kakovost življenja je nekaj, kar posameznik doživlja subjektivno; 

posameznikova perspektiva ali zorni kot mora biti glavni poudarek vsake raziskave 
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kakovosti življenja; pomembno je, da poznaš osebe z MDR in njihove situacije, kje 

živijo, kako preživljajo svoj čas, kako jih drugi obravnavajo, kakšne možnosti imajo; 

potrebno pa je vedeti, da raziskovati le-te vidike njihovega življenja ni isto kot 

raziskovati njihovo kakovost življenja; raziskovati njihovo kakovost življenja zahteva 

vedenje o njih, vedeti kako doživljajo in vidijo svoje okoliščine). 

� Raziskava kakovosti življenja in pomembnost subjektivnosti doživljanja pojava lahko 

pripelje do metodološkega izziva (raziskava subjektivnih in objektivnih doživljanj 

oseb z MDR je lahko zelo zapletena; mnogo oseb z MDR ne more govoriti ali 

uporabljati besed za izražanje svojih občutkov; problem ni v tem, ali te osebe imajo 

subjektivna doživljanja, ampak v tem, kako lahko mi kot raziskovalci le-ta razumemo 

in jih raziskujemo). 

� Raziskava kakovosti življenja zahteva poglobljeno poznavanje le-teh oseb in njihove 

perspektive (raziskava kakovosti življenja oseb z MDR teži k dobrem poznavanju teh 

oseb, da lahko na podlagi tega razumno sklepamo o tem, kaj čutijo in kako doživljajo 

svoje življenje). 

� Opredelitve in koncepcije kakovosti življenja morajo spoštovati posameznikovo 

subjektivno doživljanje (kakovost življenja je smiselna samo v smislu 

posameznikovega subjektivnega doživljanja, kakršnekoli definicije in koncepti 

kakovosti življenja morajo biti dovolj široke, da zajemajo razpon subjektivne izkušnje; 

noben instrument ne zajame kakovosti življenja toliko, kolikor jo zajame izkušnja 

posameznikov; verjetno je najbolj smiselno razmišljati o kakovosti življenja kot o 

»senzibilizacijskem konceptu«; v tem smislu kakovost življenja senzibilizira naš 

pogled na to, kako osebe z MDR doživljajo in čutijo svoje življenje in situacije). 

 

Stanje ocenjevanja kakovosti življenja se deli na dva bregova. Na eni strani imamo 

raziskovalce, ki trdijo, da je lahko kakovost življenja zanesljivo merjena objektivno in 

subjektivno. Drugi raziskovalci verjamejo, da kakovosti življenja ne moremo izmeriti, in da je 

najbolje, da si zamislimo kakovost življenja kot »senzabilizacijski«, občutljiv koncept, ki ga 

ni mogoče natančno določiti in izmeriti. Kljub njeni navidezni protislovnosti Goode (1997) 

verjame, da imata oba pristopa zasluge za merjenje. Scharlockov (1994) pregled takratnega 

kvantitativno usmerjenega dela na področju kakovosti življenja predlaga sekvenčen model, ki 

napreduje od konceptualne opredelitve, do indikatorjev kakovosti življenja ter vse do 

merjenja kakovosti življenja in končno do aplikacije kakovosti življenja (Goode, 1997). 
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Pregled raziskav je pokazal, da so subjektivne mere tiste (in ne objektivne), ki v največji meri 

pričajo o kakovosti življenja posameznika (Thornicroft, 2014). O kakovosti življenja torej več 

povejo subjektivni dejavniki, ki zadevajo posameznika. Objektivni dejavniki vsekakor 

prispevajo k zadovoljstvu v življenju, vendar niso ključni. Seveda spet odvisno od vsakega 

posameznika, kaj mu v življenju pomeni, oz. kaj je tisto, kar pri vsakem posamezniku vpliva 

na višjo kakovost. Nekdo, ki je bogat in ima vse kar si želi, nima pa nekih emocionalnih 

zadovoljitev, je po navadi mnogo bolj nesrečen oz. živi manj kakovostno kot pa nekdo, ki ima 

ljubečo družino, partnerja in prijatelje, dobre odnose, pa živi s povprečnim dohodkom, v 

povprečnih razmerah.  

 

»Ko ocenjujemo kakovost otrokovega življenja, nas zanimajo omejitve in prizadetosti 

fizičnega, socialnega in emocionalnega značaja in omejitve običajnih dnevnih 

aktivnosti. Obenem pa posvečamo pozornost močnim področjem otrokovega 

delovanja. Poskušamo odgovoriti na vprašanje Kaj lahko ta otrok stori? In ne zgolj na 

vprašanje Česa ta otrok ne zmore storiti? Na vprašanje o kakovosti življenja lahko 

odgovarjajo otrok, starši, učitelji, zdravstveni delavci. Marsikdaj se izkaže, da se 

pogledi posameznih skupin razlikujejo« (Mikuš Kos 1999, str. 160).  

 

Skladnost teh pogledov v raziskovalni nalogi zanima tudi nas. Primerjamo stališča, mnenja, 

izkušnje o zadovoljstvu in kakovosti življenja oseb z MDR, in sicer iz treh zornih kotov, iz 

zornega kota le-teh oseb, njihovih svojcev ter strokovnih delavcev. Dostikrat je prepričanje 

svojcev in strokovnih delavcev o tem, kaj si osebe z MDR želijo in kaj jih izpolnjuje, zmotno. 

Menimo, da je dobro razsvetliti to področje zato, da se strokovni delavci in starši začnejo 

zavedati, da se njihova mnenja včasih tudi razlikujejo in da njihove predstave o tem, kaj si 

osebe z MDR želijo, niso vedno skladne s predstavami oseb z MDR. Pomembno je posvetiti 

pozornost temu in se vprašati, kaj si osebe z MDR zares želijo in ne, kaj mi mislimo, da si 

želijo, saj bomo s tem pripomogli k mnogo večji kakovosti življenja oseb z MDR.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

 

Temo, ki jo predstavimo v teoretičnem delu, raziskujemo v empiričnem delu magistrske 

naloge. Raziskovanje poteka na kvalitativen način, z metodo intervjuja. 

 

3.1 Cilji in nameni raziskovanja 

 

Cilj raziskovanja je preučevanje kakovosti življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju iz 

njihove perspektive. Cilj raziskovanja je torej ugotoviti, kakšno je zadovoljstvo oseb z MDR 

na različnih področjih življenja ter njihova mnenja primerjati z mnenji svojcev oz. skrbnikov 

in strokovnih delavcev v zavodu. Osnovna raziskovalna vprašanja so torej: 

� Katera področja oz. kategorije so za osebe z motnjami v duševnem razvoju pomembne 

glede njihove kakovosti življenja?  

� Katera področja oz. kategorije so za osebe z motnjami v duševnem razvoju pomembne 

glede njihove kakovosti življenja z vidika strokovnih delavcev v ustanovi? 

� Katera področja oz. kategorije so za osebe z motnjami v duševnem razvoju pomembne 

glede njihove kakovosti življenja z vidika njihovih svojcev? 

� Ali so pogledi treh skupin (uporabniki, strokovni delavci, svojci) na posamezne 

kategorije skladni? 

 

Naš namen je spoznati, kako osebe z MDR živijo; ugotoviti, ali imajo zagotovljene različne 

komponente kakovosti življenja; spoznati, kakšne odnose imajo z uporabniki, zaposlenimi in 

s svojo družino; ugotoviti, koliko so povezani s širšim okoljem ter približno koliko lahko 

dejansko vplivajo na svoj vsakdan. Namen raziskave je torej preučevati, ali imajo osebe z 

MDR iz njihovega vidika primerne pogoje za kakovostno življenje, poleg tega pa je namen 

raziskave tudi odpreti vpogled v njihovo življenje, saj je le-to nemalokrat umaknjeno »očem 

javnosti«. 

 

3.2 Raziskovalna metodologija 

 

Način, s katerim pridobivamo podatke za magistrsko nalogo, je kvalitativen. Dosedanje 

raziskave te tematike večinoma temeljijo na kvantitativnem raziskovanju, zato se nam zdi 
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smiselno, da tematiko raziščemo na kvalitativen način. Zanima nas poglobljeno razumevanje 

pojava in ne posploševanje na osnovno množico, kar je za razumevanje kakovosti življenja 

ključnega pomena. S kvalitativnim načinom raziskovanja tako pridobimo mnogo bolj široka 

in osebna mnenja ter izkušnje, kot pa bi s kvantitativnim načinom. Tonon (2015) poudarja, da 

je pomen uporabe kvalitativne metodologije v raziskavah kakovosti življenja povezan s 

pomenom upoštevanja posameznikovih percepcij, mnenj, občutkov, idej in interpretacij. 

Takšen pristop je bistvenega pomena za razumevanje posameznikovega doživljanja in 

dobrega počutja in za odkritje novih vprašanj povezanih s področjem kakovosti življenja. 

 

3.3 Raziskovalni instrument 

 

Za raziskovanje uporabljamo metodo intervjuja. Pri intervjujih se sklicujemo na vprašalnik, ki 

je izdelan na podlagi osmih dimenzij kakovosti življenja, ki jih je opredelil dr. Robert L. 

Schalock (1997) (glej Priloga 1). Vprašalnik meri objektivne in subjektivne vidike kakovosti 

življenja ter je izdelan na podlagi analize literature s področja kakovosti življenja oseb z 

motnjami v duševnem razvoju. Schalock (1997) opredeli osem dimenzij kakovosti življenja, 

in sicer osebni razvoj, samopotrditev, medsebojne odnose, socialno vključenost, pravice, 

telesno dobro počutje, materialno blagostanje ter čustveno zadovoljstvo. Te dimenzije 

kakovosti življenja so izhodišča za vprašanja, ki jih postavimo osebam z MDR, njihovim 

svojcem ter strokovnim delavcem.  

 

Vprašalnik je bil pregledan s strani strokovne osebe, in sicer specialne pedagoginje, ki je 

preverila kulturno in socialno sprejemljivost vprašalnika za naš prostor. Da je vprašalnik 

razumljiv tudi osebam z MDR, smo preverili s pilotsko raziskavo. Z njo smo ugotovili, katera 

vprašanja so intervjuvanci slabo razumeli. Eno vprašanje smo zaradi nerazumevanja izločili iz 

vprašalnika, in sicer vprašanje »Ali se počutiš pomembnega?«. Vprašanja, ki so jih 

intervjuvanci slabo razumeli, so vsebovala določene besede, ki so bile njim nerazumljive. Pri 

teh vprašanjih smo torej besede, ki jih intervjuvanci niso razumeli, zamenjali z besedami, ki 

jih osebe z MDR uporabljajo v vsakdanjem življenju (npr. besedo »ustanova« sem zamenjala 

z besedo »Draga«). Nekaterim vprašanjem pa smo zaradi kompleksnosti ali abstraktnosti 

dodali podvprašanja z bolj enostavnimi in konkretnimi besedami oz. besednimi zvezami. 

 

 



27 

3.4 Opis intervjuvancev 

 

V proces raziskovanja smo zajeli dvanajst oseb, in sicer štiri osebe z MDR, štiri strokovne 

delavce in štiri svojce oseb z MDR. Osebe z MDR, dve dekleti in dva fanta, so stare od 16 do 

22 let. Vse intervjuvane osebe z MDR so osebe z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju, 

ker so bolj sposobne komuniciranja in razumevanja vprašanj kot osebe s težjo in težko motnjo 

v duševnem razvoju. Izbor je slučajen. Iz dveh enot v CUDV Dolfke Boštjančič, Draga smo 

naključno izbrali štiri osebe z lažjo ali zmerno motnjo v duševnem razvoju. Tako smo iz prve 

enote izbrali dve osebi in iz druge enote dve osebi ter z njimi opravili intervjuje. Dekleti imata 

poleg zmerne motnje v duševnem razvoju tudi psihiatrično diagnozo, en fant ima zmerno 

motnjo v duševnem razvoju, drug fant pa ima zmerno do lažjo motnjo v duševnem razvoju ter 

Downov sindrom. Osebe so torej, glede na starost, v obdobju adolescence ali pa že na 

prehodu v odraslost. Vse osebe so še vedno šoloobvezne ter živijo v CUDV Dolfke 

Boštjančič, v Dragi. 

 

Poleg oseb z MDR smo v raziskavo zajeli tudi štiri strokovne delavce in štiri svojce, ki so bili 

pripravljeni sodelovati v raziskavi. Strokovne delavke so stare od 26 do 38 let. V CUDV 

Dolfke Boštjančič, Draga so zaposlene od 2 do 19 let. Dve zaposleni sta pedagoginji, ena je 

varuška in druga strežnica. Svojci oseb z MDR, tri mame in en oče, so stari nad 40 let. Vsak 

izmed njih ima enega otroka z MDR, ki je uporabnik v CUDV Dolfke Boštjančič, Draga. 

Zaradi varstva osebnih podatkov so vsa imena spremenjena. Za lažjo predstavo o tem, kdo so 

intervjuvane osebe z MDR in pa intervjuvane strokovne delavke, jih predstavljamo v 

naslednjih dveh tabelah: 
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Tabela 3.1: Opis intervjuvanih oseb z MDR 

Ime Manca  Luka  Nadja Nejc 

Spol  Ženski  Moški  Ženski  Moški  

Starost 22 16 20 16 

Vrsta 

motnje in 

diagnoza 

Zmerna motnja v 

duševnem 

razvoju; ima 

psihiatrično 

diagnozo. 

Zmerna motnja 

v duševnem 

razvoju. 

Zmerna motnja v 

duševnem 

razvoju; ima 

psihiatrično 

diagnozo. 

Zmerna do lažja 

motnja v 

duševnem 

razvoju; Downov 

sindrom. 

Zaposlitev Da Ne  Ne Ne 

Živi V ustanovi V ustanovi V ustanovi V ustanovi 

Vir: Zahirović, raziskava kakovosti življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju (2015) 

 

Tabela 3.2: Opis intervjuvanih strokovnih delavcev 

Ime  Strokovna 

delavka 1 

Strokovna 

delavka 2 

Strokovna 

delavka 3 

Strokovna 

delavka 4 

Spol  Ženski Ženski Ženski Ženski 

Starost  37 29 26 38 

Poklic  Varuška Pedagoginja  Pedagoginja Strežnica 

Delovna doba  19 let 4 leta 2 leti 4 leta 

Vir: Zahirović, raziskava kakovosti življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju (2015) 

 

3.5 Postopek raziskovanja in zbiranja podatkov 

 

Za pridobivanje podatkov za magistrsko nalogo smo se obrnili na Center za usposabljanje, 

delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga. Preko elektronske pošte smo jim poslali prošnjo za 

izvedbo empiričnega dela magistrske naloge v njihovi instituciji. Strokovni svet je 

sodelovanje pri raziskovanju odobril.  

 

Najprej, v mesecu aprilu, smo opravili pilotske intervjuje, kar smo izvedli ob prisotnosti 

strokovne osebe, saj je le-ta, bolje kot mi, prepoznala, kdaj vprašanje ni bilo razumljivo. 

Strokovna oseba nam je pomagala nerazumljiva vprašanja prilagoditi tako, da so bila 

razumljiva uporabnikom. Pri pilotski raziskavi smo torej ugotovili, katera vprašanja niso bila 
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razumljiva osebam z MDR. Nerazumljiva vprašanja smo nato s pomočjo strokovne osebe 

prilagodili na način, da so bila razumljiva osebam z MDR. Eno vprašanje pa smo zaradi 

kompleksnosti izločili iz vprašalnika. Pri intervjujih z uporabniki smo torej uporabili 

prilagojen vprašalnik. Vsem uporabnikom smo vnaprej povedali, za kaj gre in kaj 

raziskujemo. Uporabnikom smo povedali, da jim ni potrebno odgovarjati, če na kakšno 

vprašanje ne želijo odgovoriti, ter da naj povedo, če kakšnega vprašanja ne razumejo. 

Uporabnikom smo pomagali tudi s podvprašanji in z dodatnimi vprašanji. Vsak izmed 

intervjujev je trajal od 25 do 45 minut. Intervjuje smo posneli na diktafon ter jih kasneje 

dobesedno pretipkali. V mesecu juniju pa smo opravili še intervjuje s strokovnimi delavci ter 

s svojci oseb z MDR. Šlo je za polstrukturirane intervjuje, spraševali pa smo jih po istih 

področjih življenja kot osebe z MDR, da smo nato lahko dobljene odgovore primerjali. 

Intervjuji s strokovnimi delavci in svojci so trajali od 15 do 25 minut. Le-te smo prav tako 

posneli na diktafon ter jih dobesedno pretipkali.  

 

3.6 Postopek obdelave zbranih podatkov 

 

Pri obdelovanju in analizi pridobljenih podatkov smo se oprli na literaturo kvalitativne 

metodologije, in sicer Mesec (1998), Ragin (2007) in Vogrinc (2008). Po transkripciji 

intervjujev smo le-te kodirali. Pri procesu kodiranja smo uporabili induktivni pristop, kar 

pomeni, da smo kode določali med analizo besedila. Kodiranje je potekalo s pomočjo tabel. V 

lev stolpec tabele smo najprej vnesli pretipkan intervju ter določili enote kodiranja, v desni 

stolpec pa smo vnesli kode prvega reda. Le-te smo oblikovali na podlagi odgovorov 

intervjuvancev. V novem dokumentu smo sorodne kode prvega reda združevali v kode 

drugega reda, v zadnjem dokumentu pa smo sorodne kode drugega reda združili v nadredne 

kode tretjega reda oz. kategorije. Pri kodiranih intervjujih oseb z MDR je kategorij 6, kod 

drugega reda približno 13, kod prvega reda pa od 94 do 109. Pri kodiranih intervjujih 

strokovnih delavcev in svojcev pa je kategorij 7, kod prvega reda pa od 38 do 43. Kodirani 

intervjuji so si najbolj različni v kodah prvega reda, kategorije pa so povsod enake. 

 

3.7 Predstavitev rezultatov 

 

V tem poglavju prikažemo analizo intervjujev, ki smo jih opravili z osebami z MDR oz. 

uporabniki, s strokovnimi delavci ustanove ter s svojci uporabnikov. S kodiranjem intervjujev 

oseb z MDR smo izluščili ključne kategorije, ki prispevajo k zadovoljstvu in kakovosti 



30 

njihovega življenja. Te kategorije (oz. področja) so med drugim tudi predmet naše analize. 

Ključne kategorije so: 

� obveznosti in dejavnosti,  

� odnosi in stiki,  

� možnost izbire,  

� materialno blagostanje,  

� cilji in načrti v življenju, 

� počutje v ustanovi in življenju. 

 

Po predstavitvi rezultatov intervjujev oseb z MDR predstavimo še pogled strokovnih delavcev 

in pogled svojcev oseb z MDR na zadovoljstvo le-teh oseb v življenju. Ugotavljamo, kakšno 

mnenje imajo strokovni delavci in svojci o zadovoljstvu in kakovosti življenja uporabnikov 

ter kaj je tisto, kar po njihovem mnenju na to najbolj vpliva. Na podlagi tega primerjamo, ali 

so pogledi med osebami z MDR, strokovnimi delavci in svojci skladni ali pa se med seboj 

razlikujejo. Skozi analizo pa odgovorimo tudi na raziskovalna vprašanja, ki smo jih zastavili 

na začetku empiričnega dela. 

 

3.7.1 Kakovost življenja oseb z motnjam v duševnem razvoju iz njihove perspektive 

 

V intervjujih so sodelovale 4 osebe z MDR, in sicer 2 dekleti in 2 fanta, stari od 16 do 22 let 

(Manca, Luka, Nadja in Nejc). Vse osebe imajo lažjo ali zmerno motnjo v duševnem razvoju. 

Vse osebe so šoloobvezne in živijo v CUDV Dolfke Boštjančič, Draga.  

 

Kategorije »Manca« 

Manca je stara 22 let in ima zmerno motnjo v duševnem razvoju ter psihiatrično diagnozo. 

Zaradi neustreznih okoliščin v svoji družini je bila le-tej odvzeta, sedaj pa živi v CUDV 

Dolfke Boštjančič, Draga. Ima brata ter dve sestri, stike pa ima le s sestrama. Hodi v šolo ter 

dela v gostilni Druga violina. 

 

Tabela 3.3: Kategorije in kode 1. reda osebe Manca 

Kategorije Kode 1. reda  

1. Obveznosti in dejavnosti 1. Rada hodi v šolo. 

2. Učijo se zanimive stvari. 

3. Rada se nauči nove stvari. 
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4. Rada hodi k popoldanskim dejavnostim. 

5. Pouk in delavnice jo včasih tudi dolgočasijo. 

7. Dolgočasijo jo dejavnosti, ki ji niso všeč. 

8. V šoli ne zna narediti vseh nalog. 

9. Pri šolskih obveznostih ima pomoč. 

62. Rada kolesari in hodi na sprehod, ostalih dejavnosti ne mara. 

88. Dejavnosti, ki jih ponuja ustanova, so ji všeč. 

89. Rada se udeležuje dejavnosti, ki jih ponuja ustanova. 

90. Ne pogreša nobene dejavnosti, ki jo ustanova ne ponuja. 

26. Je samostojna pri vsakodnevnih opravilih. 

10. Rada opravlja veliko gospodinjskih opravil. 

11. Opravila opravlja sama od sebe, ker to počne rada, to niso njene 

zadolžitve. 

12. Opravila opravlja z veseljem. 

13. Ostalih obveznosti nima veliko. 

19. V prostem času pospravlja in posluša muziko. 

63. S športom se redko ukvarja. 

85. Najbolj jo veseli kolesarjenje in sprehodi. 

86. Če je lepo vreme, dela stvari, ki jo veselijo pogosto. 

87. V prostem času najraje posluša muziko in pospravlja. 

2. Odnosi in stiki 53. Zaposleni so prijazni do nje, ji prisluhnejo in jo upoštevajo. 

54. Zaposleni se do nje obnašajo v redu.  

33. Rada se druži z ostalimi uporabniki. 

34. Z ostalimi uporabniki v ustanovi se razume dobro. 

35. Z zaposlenimi se včasih dobro razume, včasih pa se tudi skregajo. 

44. Prireditev izven ustanove ne obiskuje pogosto. 

45. V Dragi pogosto dobijo obisk glasbenikov. 

46. Ne mara iti na prireditve izven ustanove. 

47. Največkrat se odpravi v gostilno Druga violina. 

48. Iz ustanove gre vedno s spremstvom. 

55. Vsi uporabniki v ustanovi imajo enako pravice in dolžnosti. 

56. Vse se ji zdi pravično. 

51. Z družino ne gre nikamor. 

28. Nima družine, ne hodi domov.  

29. Ne želi govoriti o družini, zaradi travmatičnih dogodkov, ki so se 

dogajali doma. 

32. Ne želi si imeti družine v prihodnosti. 

36. Nima stikov s starši. 

37. Ne odhaja domov. 

38. Obiskuje svoji dve sestri ali pa jo sestra obišče v Dragi. 

39. Na obisk k sestri gre s spremstvom. 
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40. S sestrama se redko obiskujejo, enkrat mesečno. 

43. S svojo sestro bi si želela preživeti več časa. 

3. Možnost izbire 6. Možnost izbire – Če jo dejavnost dolgočasi, lahko posluša muziko. 

14. Možnost izbire – Sama si lahko razporeja prosti čas in dejavnosti. 

15. Urnik ima do 16:30, potem pa je prosta. 

16. Možnost izbire – do 16:30 ima urnik, na katerega ne more vplivati. 

17. Možnost izbire – Zaposleni ne pustijo, da bi počela kaj drugega. 

18. Možnost izbire – Svojega urnika ne more spreminjati. 

20. Možnost izbire – če je pridna, ji dovolijo določene stvari, če pa je 

poredna, pa ji ne dovolijo. 

21. Možnost izbire – Če se razume z zaposlenimi jo bolj upoštevajo, kot če 

se ne razume. 

22. Zaposleni ne odobravajo nesodelovanja pri aktivnostih. 

23.  Možnost izbire – Načeloma se mora udeleževati aktivnosti. 

24. Če se ne udeleži aktivnosti, sledi kazen. 

25. Kazen je v obliki odvzema stvari, ki jih rada počne. 

41. Za obisk k sestri izrazi željo, dogovorijo pa se zaposleni. 

42. Možnost izbire – Ko izrazi željo za obisk k sestri, je vedno upoštevana. 

49. Možnost izbire – Kdaj gre izven ustanove ne odloča sama. 

59. Možnost izbire – Hrano lahko izbira pri izbirnem zajtrku, drugače je, 

kar je na jedilniku. 

60. Možnost izbire – Sama ne more izbirati, kaj bo jedla in kdaj bo jedla. 

65. Možnost izbire – Če vpraša, ima možnost, da se ukvarja z želenim 

športom, če pa ne vpraša, pa ne. 

64. Možnost izbire – Ne more sama izbrati, kdaj se bo ukvarjala s športom, 

glede na urnik. 

4. Materialno blagostanje 67. Ima denar. Zasluži ga v gostilni.  

68. Z denarjem ne zna razpolagati. Psihologinja upravlja z njenim 

denarjem. 

69. Pri nakupovanju ji pomaga psihologinja. 

72. Z materialom in pripomočki v ustanovi je zadovoljna. 

73. Ne pogreša dodatnih materialnih stvari, ki jih ustanova ne ponuja. 

74. Ima svojo sobo. 

75. Zaposlena je v gostilni Druga violina. 

76. Služba ji ni všeč, gostje ji grejo na živce. 

5. Načrti za prihodnost 30. V prihodnosti si želi na izlet k sestri. 

31. Ko bo odrasla, si želi postati strežnica v kuhinji. 

6. Počutje v ustanovi in 

življenju 

50. Z ustanovo gre tudi na počitnice, morje. 

52. Z ustanovo gre rada na počitnice. 

70. V ustanovi se počuti super. 

71. V kraju se počuti v redu. 
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80. Zadovoljna je z bivanjem v ustanovi. 

81. Vse ji je všeč pri bivanju v ustanovi. 

82. Pri bivanju v ustanovi ne pogreša ničesar. 

83. Pri bivanju v ustanovi ne bi spremenila ničesar. 

84. V ustanovi so ji najbolj všeč počitnice, stiki s sestro in svojim fantom. 

91. Raje živi v ustanovi kot doma. 

57. Ni pogosto bolna. 

58. Hrana, ki jo dobijo v ustanovi, ji je včasih všeč, včasih pa ne. 

61. Ponoči dobro spi. 

77. Ogroža sama sebe. 

97. Ima dovolj energije za vsakodnevne aktivnosti. 

98. Včasih je tudi utrujena. 

99. Ima dovolj časa za počitek. 

27. V življenju ji je pomembno vse (prijatelji, hobiji, prosti čas,…). 

78. Ničesar je ni strah. 

79. Zna se postaviti zase. 

92. V ustanovi se ne počuti osamljeno. 

93. V ustanovi jo pogosto kdo prizadene. 

94. Prizadeta in žalostna je, če se s kom skrega. 

95. Včasih je žalostna, včasih je vesela. 

96. Če je žalostna, se lahko obrne na varuške, ki jo potolažijo. 

100. Rada ima svoje življenje. 

101. Zase bi rekla, da je srečna. 

102. Včasih je tudi nesrečna. 

103. Večkrat je srečna kot nesrečna. 

104. Zadovoljstvo v življenju ocenjuje z: bolj zadovoljna kot nezadovoljna. 

Vir: Zahirović, raziskava kakovosti življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju (2015) 

 

Manca ima rada šolske obveznosti in različne dejavnosti, ki jih nudi ustanova. Je samostojna 

in zelo rada opravlja različna opravila, najpogosteje gospodinjska. Ima dobre odnose z 

ostalimi uporabniki in zaposlenimi ter s svojima sestrama. S svojimi starši, za razliko od 

ostalih intervjuvancev nima stika, in sicer zaradi slabih izkušenj v preteklosti. Ima urnik, na 

katerega ima majhen vpliv. Njen vpliv na urnik je odvisen od tega, kako se razume z 

zaposlenimi. Bolje ko se razume z zaposlenimi, več možnosti ima, da bodo njene želje 

upoštevane. Z materialnimi dobrinami v ustanovi je zadovoljna. Zaposlena je v gostilni Druga 

violina, vendar ji delo ni všeč. V prihodnosti s želi oditi na izlet k sestri, ko pa bo odrasla, pa 

si želi postati strežnica v kuhinji. Z bivanjem v ustanovi je na splošno zadovoljna. Zase bi 
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rekla, da je srečna, vendar je včasih tudi nesrečna. Manca je edina intervjuvanka, ki si ne želi 

živeti s svojimi starši in edina, ki ne mara stikov s širšim okoljem. 

 

Glede na kode 1. reda lahko vidimo, da je Manca z večino področij življenja zadovoljna. Vseh 

pozitivnih odgovorov skupaj je 62, nevtralnih oz. neopredeljenih odgovorov je 15 ter 

negativnih 26. Pa poglejmo posamezna področja oz. kategorije.  Pri kategoriji 'obveznosti in 

dejavnosti' je pozitivnih odgovorov 19, 2 nevtralna ter 1 negativen. Pri kategoriji 'odnosi in 

stiki' je pozitivnih odgovorov 10, nevtralnih 4 ter negativnih 8. Pri kategoriji 'možnosti izbire' 

so 3 pozitivni odgovori, 6 nevtralnih ter 10 negativnih. Pri kategoriji 'materialno blagostanje' 

je 5 pozitivnih odgovorov, 2 nevtralna in 1 negativen odgovor. Pri kategoriji 'cilji in načrti za 

prihodnost' sta 2 pozitivna odgovora ter pri kategoriji 'počutje v ustanovi in življenju' je 

pozitivnih odgovorov 23, nevtralna sta 2 in negativnih 5. Manca torej pri vseh kategorijah 

odgovarja pretežno pozitivno, razen pri kategoriji 'možnosti izbire'. Največ negativnih 

odgovorov, in sicer 10, se je torej pojavilo pri vprašanjih, ki zadevajo možnosti izbire, 

samostojnosti in samoodločanja. 

 

Kategorije »Luka« 

Luka je star 16 let ter ima zmerno motnjo v duševnem razvoju. Prihaja iz sedemčlanske 

družine. Živi v CUDV Dolfke Boštjančič, Draga, domov pa odhaja enkrat na dva tedna in čez 

počitnice. Doma imajo kmetijo, na kateri zelo rad opravlja kmečka opravila.  

 

Tabela 3.4: Kategorije in kode 1. reda osebe Luka 

Kategorije Kode 1. reda 

1. Obveznosti in dejavnosti 1. Rad hodi v šolo. 

2. Učijo se zanimive stvari. 

3. Rad se nauči kaj novega. 

4. Rad hodi k popoldanskih dejavnostim. 

5. Pouk in delavnice ga zabavajo. 

6. V šoli je uspešen. 

7. Njegova zadolžitev je pospravljanje za seboj. 

8. Obveznosti so mu odveč. 

14. Pri vsakodnevnih opravilih je samostojen. 

48. Rad se ukvarja s športom, in sicer tek, kolo, nogomet in košarka. 

70. V ustanovi mu je najbolj všeč šola, kolesarjenje in konji. 

72. Najbolj ga veseli šport, bazen, nogomet, kolo in tek. 
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73. Stvari, ki ga veselijo dela pogosto. 

74. V prostem času pomaga hišniku pometati. 

2. Odnosi in stiki 18. Rad se druži z ostalimi uporabniki. 

19. Z ostalimi uporabniki v ustanovi se razume v redu. 

20. Včasih se tudi skregajo z uporabniki. 

39. Uporabniki mu nagajajo, govorijo mu žaljivke. 

41. Želi si, da bi se uporabniki lepše obnašali do njega. 

42. Meni, da z ostalimi uporabniki nimajo istih pravic, a ne ve zakaj 

(verjetno ne razume). 

21. Z zaposlenimi v ustanovi se razume v redu. 

22. Z zaposlenimi v ustanovi se ne skregajo. 

23. Če kaj ušpiči, so zaposleni hudi. 

24. Za kazen ne sme ven in ne sme gledat televizije, oditi mora spat. 

40. Zaposleni se lepo obnašajo do njega. 

25. Z družine se dobro razume. 

26. Domov odhaja vsak drug vikend in čez počitnice. 

27. Družina ga v ustanovi ne obiskuje, temveč ga pride le iskat in 

odpelje domov. 

29. S svojo družino bi se želel preživeti več časa. 

37. Z družino ne hodi na počitnice. 

80. Pogreša svojo družino. 

30. Prireditve izven ustanove obiskujejo pogosto. 

31. Iz ustanove se odpravi na vožnjo, izlet in bazen. 

32. Rad gre na prireditve izven ustanove. 

33. Izven ustanove se največkrat odpravi na športne aktivnosti. 

34. Iz ustanove gre vedno s spremstvom. 

36. Z ustanovo gre na tudi na počitnice. 

38. Rad gre na počitnice z ustanovo. 

3. Možnost izbire 9. Možnost izbire – Prostega časa in dejavnosti si ne razporeja sam. 

10. Možnost izbire – Lahko spreminja urnik,če vpraša. 

11. Možnost izbire – Včasih mu dovolijo spremeniti urnik, včasih 

pa ne. 

12. Možnost izbire – Zaposleni in družina včasih upoštevajo 

njegove želje, včasih pa ne. 

13. Možnost izbire – Od aktivnosti ne more izostati. 

28. Možnost izbire – Sam ne odloča kdaj bo bil z družino. 

35. Možnosti izbire – Ne odloča sam, kdaj bo šel izven ustanove. 

46. Možnosti izbire – Včasih lahko izbira kaj bo jedel, včasih pa mu 

ne pustijo. 

50. Možnost izbire – športne dejavnosti ima na urniku; včasih lahko 
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izbira, včasih pa ne. 

71. Želel bi si, da bi lahko šel sam na sprehod. 

4. Materialno blagostanje 52. Denarja nima več, ker so mu ga uporabniki vrgli stran. 

53. Denar je prinesel od doma. 

54. Z denarjem si kupi stvari iz avtomata v ustanovi. 

55. V trgovino ne hodi, razen z mamo. 

58. Z materialom v ustanovi je zadovoljen. 

59. Od materialnih stvari bi si želel še računalnik, televizijo in 

radio. 

60. Ima svojo sobo. 

5. Cilji in načrti v življenju 15. V življenju mu je pomembno to, da bi bil kmet. 

16. V prihodnosti si želi pomagati doma na kmetiji. 

17. Njegov cilj v življenju je opravljati kmečka opravila doma na 

kmetiji. 

61. Zaenkrat še ni zaposlen, zaposlil se bo v gostilni Druga violina. 

6. Počutje v ustanovi in življenju 43. V ustanovi se ne počuti dobro, ker mu je bolje doma. 

56. V ustanovi se ne počuti dobro. 

57. Kraj mu ni všeč. 

65. Z bivanjem v ustanovi ni zadovoljen, ker mu v ustanovi ni fino. 

66. V ustanovi mu ni fino, ker mu je bolje doma. 

67. V ustanovi mu ni všeč to, da ga kregajo. 

68. V ustanovi bi spremenil to, da bi odstranil določene 

sostanovalce, ali pa bi on odšel drugam. 

69. Če določenih sostanovalcev ne bi bilo v ustanovi, bi mu bilo v 

ustanovi všeč. 

75. Dejavnosti, ki jih ponuja ustanova so mu všeč. 

76. Rad se udeležuje dejavnosti, ki jih ponuja ustanova. 

78. Raje je doma kot v ustanovi. 

77. V ustanovi pogreša odbojko. 

44. Včasih je tudi zbolel, vročina in bolečine v glavi. 

45. Hrana, ki jo dobijo v ustanovi mu je všeč. 

51. Ima svojega zdravnika. 

49. S športom se pogosto ukvarja. 

47. Ponoči včasih slabo spi, ker se premetava. 

87. Meni, da nima dovolj energije za vsakodnevne aktivnosti. 

88. Pogosto je utrujen. 

89. Meni, da nima dovolj časa za počitek. 

90. Želel bi si več časa za počitek, ker ne more počivati, zato ker 

sostanovalec hodi v njegovo sobo, medtem ko počiva. 

62. Ogroženega se počuti, če ga sostanovalec tepe. 
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63. Včasih ga je strah, a ne ve česa. 

64. Zna se postaviti zase. 

79. Raje bi živel s svojo družino. 

80. Pogreša svojo družino. 

81. Ne počuti se osamljeno. 

82. Včasih ga kdo užalosti. 

83. Redko je potrt in žalosten. 

84. Če je žalosten, ga nihče ne potolaži. 

85. Pogosto je vesel in zadovoljen. 

86. Večkrat je vesel kot žalosten. 

91. Rad ima svoje življenje. 

92. Zase bi rekel, da je zelo srečen. 

93. Zase bi rekel, da nikoli ni nesrečen. 

94. Zadovoljstvo v svojem življenju bi ocenil z: bolj zadovoljen. 

Vir: Zahirović, raziskava kakovosti življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju (2015) 

 

Luka ima rad šolske dejavnosti in ostale aktivnosti v ustanovi. Z zaposlenimi v ustanovi in s 

svojo družino ima dobre odnose, slabše pa ima z nekaterimi uporabniki v ustanovi. Luka ima 

svoj urnik, na katerega težko vpliva. Izpostavlja, da bi si želel več samostojnosti. Z 

materialnimi dobrinami v ustanovi je na splošno zadovoljen. Zaenkrat še ni zaposlen, vendar 

se bo v prihodnosti zaposlil v gostilni Druga violina. Poleg tega si v prihodnosti želi tudi 

pomagati doma na kmetiji. Luka izpostavlja, da z bivanjem v ustanovi ni zadovoljen zaradi 

slabega odnosa z nekaterimi sostanovalci. Poudarja, da bi raje živel doma, s svojo družino. Na 

splošno pa pravi, da je večkrat vesel kot žalosten in da ima rad svoje življenje. Zase bi rekel, 

da je zelo srečen in nikoli nesrečen. 

 

Glede na kode 1. reda lahko vidimo, da je tudi Luka z večino področij življenja zadovoljen. 

Vseh pozitivnih odgovorov skupaj je 47, nevtralnih 11 ter negativnih 37. Pa poglejmo 

posamezna področja oz. kategorije.  Pri kategoriji 'obveznosti in dejavnosti' je pozitivnih 

odgovorov 12, 1 nevtralen ter 1 negativen. Pri kategoriji 'odnosi in stiki' je pozitivnih 

odgovorov 13, nevtralna sta 2 ter negativnih 9. Pri kategoriji 'možnosti izbire' ni nobenega 

pozitivnega odgovora, nevtralna sta 2 ter negativnih 8. Pri kategoriji 'materialno blagostanje' 

so 4 pozitivni odgovori, 2 nevtralna in 1 negativen odgovor. Pri kategoriji 'cilji in načrti za 

prihodnost' so 4 pozitivni odgovori ter pri kategoriji 'počutje v ustanovi in življenju' je 14 

pozitivnih odgovorov, nevtralni so 4 in negativnih je 18. Pri vseh kategorijah torej 

prevladujejo pozitivni odgovori, razen pri kategoriji 'možnosti izbire' in kategoriji 'počutje v 
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ustanovi in življenju', kjer pa prevladujejo negativni odgovori. Luka izrazi največje 

nezadovoljstvo v zvezi s tem, da ima majhen vpliv na svoj urnik ter v zvezi s počutjem v 

ustanovi. Želi si živeti s svojo družino in ne v ustanovi, kjer se zaradi slabih odnosov z 

nekaterimi sostanovalci ne počuti dobro. 

 

Kategorije »Nadja« 

Nadja je stara 20 let ter ima zmerno motnjo v duševnem razvoju in psihiatrično diagnozo. 

Izhaja iz številčne družine, v zavodu pa jo obiskuje le njena sestra. Leto in pol živi v CUDV 

Dolfke Boštjančič, Draga, pred tem pa je živela v zavodu v Radovljici. Hodi v šolo ter 

občasno pomaga pri delu v gostilni Druga violina. Po podatkih strokovne delavke je Nadja 

močno nagnjena k samopoškodovanju. Zaradi tega je nadzor nad njo veliko strožji kot nadzor 

nad ostalimi uporabniki. V njeni okolici tako ne sme biti ostrih predmetov, ki bi jih lahko 

uporabila za samopoškodovanje. Nadzor nad njo je torej povečan zato, da ne bi poškodovala 

sebe ali koga v svoji okolici. Nadja ima torej manj svobode in samostojnosti kot nekateri 

ostali uporabniki zaradi svoje varnosti in varnosti drugih v njeni okolici. 

 

Tabela 3.5: Kategorije in kode 1. reda osebe Nadja 

Kategorije Kode 1. reda 

1. Obveznosti in dejavnosti 1. Rada hodi v šolo. 

2. Učijo se zanimive stvari. 

3. Rada se nauči kaj novega. 

4. Rada hodi k popoldanskim dejavnostim, vendar se jih ne 

udeležuje. 

5. Namesto popoldanskih dejavnosti hodi na sprehod. 

6. Pouk in delavnice jo zabavajo. 

7. V šoli je uspešna. 

48. Ostali uporabniki lahko hodijo k popoldanskim dejavnostim, 

ona pa ne sme. 

50. Želi si hoditi na dejavnosti, ampak ne sme. 

8. Nima veliko obveznosti. 

9. Obveznosti rada opravlja. 

18. Pri vsakodnevnih opravilih je samostojna. 

57. Ne rada se ukvarja s športom, le na sprehode hodi. 

58. Od športov ji je všeč nogomet in košarka. 

89. Najbolj jo veseli gledanje nadaljevank. 

90. V prostem času najraje spi, da si odpočije. 



39 

92. Od dejavnosti ji je najbolj všeč poslušanje muzike. 

2. Odnosi in stiki 22. Z uporabniki se ne druži rada, ker so nekateri nasilni do nje. 

23. Z uporabniki v ustanovi se ne razume dobro. 

46. Meni, da je nekaterim uporabnikom dovoljeno več kot drugim, a 

ne ve zakaj. 

47. Marsikaj v ustanovi se ji zdi nepravično, ker je nekaterim 

dovoljeno več kot njej. 

82. Sostanovalci ji včasih nagajajo. 

24. Z zaposlenimi v ustanovi se razume zelo dobro.  

25. Raje se druži z zaposlenimi kot z uporabniki. 

40. Zaposleni v ustanovi včasih niso prijazni do nje. 

42. Želi si, da se zaposleni prijazno obnašajo do nje. 

43. Zaposleni jo ustrahujejo, da ne naredi kakšne »neumnosti«. 

44. Na splošno so zaposleni prijazni do nje. 

26. S svojo družino se razume dobro. 

27. Sestra jo obiskuje enkrat mesečno. 

28. Domov ne odhaja, ker ji ne pustijo. 

29. Možnost izbire – Ne more izbirati, kdaj bo s svojo družino. 

30. S svojo družino bi si želela preživeti več časa. 

39. Ne pustijo ji, da gre z družino na izlet ali počitnice. 

95. Raje bi živela s svojo družino. 

31. Na prireditve zven ustanove je ne vzamejo s seboj, ker se bojijo, 

da bi kaj naredila. 

33. V ustanovi jih pogosto obiskujejo različni glasbeniki in drugi. 

34. Rada se odpravi v Drugo violino. 

35. Izven ustanove se največkrat odpravi v Drugo violino. 

36. Iz ustanove gre vedno s spremstvom. 

38. Z ustanovo ne gre na počitnice, ker se bojijo, da bi si kaj 

naredila. 

3. Možnost izbire 10. Možnost izbire – Prosti čas in dejavnosti ne razporeja sama, 

temveč zaposleni. 

11. Možnosti izbire – Ne sme spreminjati ali sestavljati svojega 

urnika. 

12. Možnost izbire – To, da nima vpliva na svoj urnik jo zelo moti. 

15. V Radovljici je imela več vpliva na urnik in več samostojnosti. 

16. Možnosti izbire – Zaposleni in družina ne upoštevajo njenih 

želja in odločitev. 

17. Možnost izbire – Ne more izostati od aktivnosti, če si ti želi in 

to jo zelo moti. 

28. Domov ne odhaja, ker ji ne pustijo. 
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29. Možnost izbire – Ne more izbirati, kdaj bo s svojo družino. 

30. S svojo družino bi si želela preživeti več časa. 

31. Na prireditve zven ustanove je ne vzamejo s seboj, ker se bojijo, 

da bi kaj naredila. 

37. Možnost izbire – Ne more odločati kdaj gre izven ustanove. 

38. Z ustanovo ne gre na počitnice, ker se bojijo, da bi si kaj 

naredila. 

39. Ne pustijo ji, da gre z družino na izlet ali počitnice. 

45. Možnost izbire – Rada bi, da jo zaposleni ne silijo na sprehod, 

kadar ji ni do tega. 

48. Ostali uporabniki lahko hodijo k popoldanskim dejavnostim, 

ona pa ne sme. 

49. Ker so njene želje neupoštevane, si želi iti v bolnico Polje ali 

zavod Radovljica. 

50. Želi si hoditi na dejavnosti, ampak ne sme. 

53. Možnost izbire – Ne izbira sama kdaj in kaj bo jedla. 

54. V sobi je pogosto zaklenjena, a ne ve zakaj. 

55. Je lahko tisto, kar je na jedilniku. 

59. Možnost izbire – Ne izbira kdaj se bo ukvarjala s športom in 

kako pogosto. 

63. Kar želi kaj iz trgovine, naroči zaposlenim in ji prinesejo. 

64. V ustanovi lahko kadi cigarete. 

68. Meni, da če bi si želela še kakšno stvar v ustanovi, ji ne bi 

odobrili. 

70. Možnost izbire – V svojo sobo gre lahko, kadar to odobrijo 

zaposleni. 

73. Če jo moti hrup, se ne sme umakniti na mirno. 

74. Ne sme biti sama, vedno je nekdo z njo, razen ponoči. 

75. Ponoči je zaklenjena. 

4. Materialno blagostanje 61. Ima lasten denar, a ne ve kako ga zasluži. 

62. Z denarjem ne razpolaga sama. 

63. Ko želi kaj iz trgovine, naroči zaposlenim in ji prinesejo. 

67. Z materialom in pripomočki v ustanovi je zadovoljna. 

68. Meni, da če bi si želela še kakšno stvar v ustanovi, ji ne bi 

odobrili. 

69. Ima svojo sobo. 

5. Cilji in načrti v življenju 20. V prihodnosti si želi oditi v zavod Radovljica. 

21. Njen cilj v življenju je delo v gostilni Druga violina. 

49. Ker so njene želje neupoštevane, si želi iti v bolnico Polje ali 

zavod Radovljica. 
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76. Ni zaposlena, a bi si želela delati v gostilni Druga violina. 

6. Počutje v ustanovi in življenju 13. Želi se vrniti nazaj v Radovljico (zavod, v katerem je bila prej). 

14. V Radovljici ji je bilo boljše vse. 

15. V Radovljici je imela več vpliva na urnik in več samostojnosti. 

19. Zaradi želje po izhodu iz ustanove se samopoškoduje. 

38. Z ustanovo ne gre na počitnice, ker se bojijo, da bi si kaj 

naredila. 

54. V sobi je pogosto zaklenjena, a ne ve zakaj. 

64. V ustanovi lahko kadi cigarete. 

65. V ustanovi biva leto in pol. 

66. V ustanovi se ne počuti dobro. 

71. Po navadi je v dnevnem prostoru njihovega doma. 

72. V dnevnem prostoru jo moti hrup ostalih uporabnikov. 

73. Če jo moti hrup, se ne sme umakniti na mirno. 

74. Ne sme biti sama, vedno je nekdo z njo, razen ponoči. 

75. Ponoči je zaklenjena. 

77. V ustanovi se včasih počuti ogroženo zaradi groženj. 

80. Včasih jo je strah tudi groženj sostanovalcev. 

83. Bivanje v ustanovi ji ni všeč, ker se ne razume s sostanovalci. 

85. Želi si iti v bolnico ali zavod Radovljica. 

86. Zakaj so jo premestili iz zavoda Radovljica v Drago, ne ve. 

87. V ustanovi bi spremenila to, da se do nje lepše obnašajo in da bi 

lahko šla ven, kadar bi sama želela. 

88. V ustanovi ji je najbolj všeč okolica in pa odnos z zaposlenimi. 

91. Dejavnosti, ki jih ponuja ustanova, so ji všeč. 

93. V ustanovi ne pogreša nobene dejavnosti. 

94. Raje je doma kot v ustanovi. 

95. Raje bi živela s svojo družino. 

108. V Radovljici so bili bolj prijazni ljudje, boljša je bila hrana, 

lahko je počela, kar je želela. 

109. Ne ve, zakaj je lahko v Radovljici počela mnogo več stvari kot 

v Dragi. 

19. Zaradi želje po izhodu iz ustanove se samopoškoduje. 

32. Bojijo se, da bi zunanje predmete uporabila za 

samopoškodovanje. 

51. Ni pogosto bolna. 

52. Hrana, ki jo dobijo v ustanovi ji ni všeč. 

55. Je lahko tisto, kar je na jedilniku. 

56. Ponoči dobro spi. 

57. Ne rada se ukvarja s športom, le na sprehode hodi. 
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60. Ima svojega zdravnika, zobozdravnika in delovno terapijo. 

84. Zaradi želje po izhodu iz ustanove nima apetita. 

102. Ne ve, ali ima dovolj energije za vsakodnevne aktivnosti. 

103. Pogosto je utrujena. 

104. Meni, da ima dovolj časa za počitek. 

78. Prikazuje se ji pokojni brat, zaradi česar včasih »znori«. 

81. Zna se postaviti zase. 

96. Pogreša svojo družino. 

97. Vsak dan se počuti osamljeno. 

98. Pogosto jo kdo užalosti. 

99. Pogosto je potrta in žalostna. 

100. Če je žalostna, jo potolaži psihologinja. 

101. Večkrat je žalostna kot vesela. 

105. Svoje življenje ima rada. 

106. Zase bi rekla, da je bolj nesrečna kot srečna. 

107. Zadovoljstvo v svojem življenju bi ocenila z: na polovici. 

Vir: Zahirović, raziskava kakovosti življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju (2015) 

 

Nadja ima rada šolske dejavnosti in ostale aktivnosti ter opravila. Z zaposlenimi v ustanovi se 

načeloma dobro razume, z ostalimi uporabniki pa nima dobrih odnosov. S svojo družino se 

dobro razume in bi si z njo želela preživeti več časa. Nadja nima vpliva na svoj urnik, kar jo 

zelo moti. Želela bi si več vpliva na svoj urnik in več samostojnosti. Z materialnimi 

dobrinami v ustanovi je na splošno zadovoljna. V prihodnosti si želi oditi v zavod Radovljica 

(zavod, kjer je bivala prej), zaposliti pa si želi v gostilni Druga violina. Z življenjem v 

ustanovi ni zadovoljna, ker je pod strogim nadzorom in ker ima slabe odnose z ostalimi 

uporabniki. Svoje življenje ima sicer rada, vendar zase pravi, da je bolj nesrečna kot pa 

srečna. 

 

Glede na kode 1. reda lahko vidimo, da Nadja, v primerjavi z  ostalimi intervjuvanci, ni 

zadovoljna z največ področji življenja. Vseh pozitivnih odgovorov skupaj poda 37, nevtralnih 

19 ter negativnih 74. Pa poglejmo posamezna področja oz. kategorije.  Pri kategoriji 

'obveznosti in dejavnosti' je pozitivnih odgovorov 12, 3 nevtralni ter 2 negativna. Pri 

kategoriji 'odnosi in stiki' je pozitivnih odgovorov 8, nevtralna 2 ter negativnih 15. Pri 

kategoriji 'možnosti izbire' je 1 pozitiven odgovor, 2 nevtralna ter 15 negativnih. Pri kategoriji 

'materialno blagostanje' so 4 pozitivni odgovori, 1 nevtralen in 1 negativen. Pri kategoriji 'cilji 

in načrti za prihodnost' sta 2 pozitivna odgovora, 1 nevtralen in 1 negativen ter pri kategoriji 
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'počutje v ustanovi in življenju' je pozitivnih odgovorov 10, nevtralnih 10 in negativnih 29. 

Nadja je torej edina intervjuvanka, ki ima več negativnih odgovorov kot pozitivnih. Največ 

pozitivnih odgovorov poda pri kategoriji 'obveznosti in dejavnosti', 'materialnem blagostanju' 

ter pri kategoriji 'cilji in načrti v življenju'. Pri kategorijah 'odnosi in stiki', 'možnosti izbire' ter 

'počutje v ustanovi in življenju' pa prevladujejo negativni odgovori. Nadja največ 

nezadovoljstva torej izrazi ob slabih odnosih z ostalimi uporabniki, ob omejevanju ter ob 

slabem počutju v ustanovi. 

 

Kategorije »Nejc« 

Nejc je star 16 let ter ima zmerno do lažjo motnjo v duševnem razvoju in Downov sindrom. 

Ima dva brata, stike pa ima le s svojo mamo in babico. V CUDV Dolfke Boštjančič, Draga 

živi od rojstva. Hodi v šolo ter občasno pomaga pri delu v gostilni Druga violina. 

 

Tabela 3.6: Kategorije in kode 1. reda osebe Nejc 

Kategorije  Kode 1. reda 

1. Obveznosti in dejavnosti 1. Rad hodi v šolo. 

2. Učijo se zanimive stvari. 

3. Rad se nauči kaj novega. 

4. Rad hodi k popoldanskim dejavnostim. 

5. Pouk in delavnice ga zabavajo. 

6. V šoli je uspešen. 

14. Nikoli ne izostane od aktivnosti, ker se jih rad udeležuje. 

7. Njegove obveznosti so, da počisti stanovanje, odnese smeti, 

umazano perilo; rad dela v kuhinji, streže pijačo in hrano ter pomiva 

posodo. 

8. Zdi se mu, da ima veliko obveznosti. 

9. Rad opravlja svoje obveznosti, niso mu odveč. 

15. Pri vsakodnevnih opravilih je samostojen. 

10. Možnost izbire – Svojega prostega časa in dejavnosti si ne 

razporeja sam, temveč ima urnik. 

37. Ukvarja se z lutkarstvom, s čimer tudi nastopa. 

56. Rad se ukvarja s športom. 

57. Rad se ukvarja  s tekom, nogometom in hokejem. 

85. Najbolj ga veseli delo, in sicer pomoč hišniku, pomoč v pralnici 

ter peka pic. 

86. Stvari, ki ga veselijo, dela pogosto. 

87. V prostem času se najraje ukvarja s hobiji. 
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88. Ima veliko prostega časa. 

2. Odnosi in stiki 20. Zelo rad se druži z ostalimi uporabniki. 

21. Z uporabniki se razume dobro. 

48. Meni, da imajo z ostalimi uporabniki v ustanovi enake pravice 

in dolžnosti. 

49. Vse v ustanovi se mu zdi pravično. 

22. Z zaposlenim se razume dobro. 

32. Njegova delovna terapevtka je njegova ključna oseba, zaradi 

katere je dosegel več samostojnosti in to, da obiskuje šolo s 

prilagojenim programom v Osnovni šoli Ivana Cankarja Vrhnika. 

44. Zaposleni v ustanovi so prijazni do njega. 

svoji sobi. 

45. Zaposleni mu prisluhnejo in ga upoštevajo, če ima smiselno 

željo. 

46. Zaposleni niso nikoli neprijazni. 

47. Če naredi kakšno »neumnost« ga zaposleni kaznujejo tako, da 

mu prekinejo dejavnosti in mora ostati v svoji sobi. 

23. S svojo družino se razume dobro. 

24. Domov ne odhaja. 

25. V ustanovi ga obiskujeta mama in babica. 

26. Mama in babica ga obiščeta takrat, ko se sami odločita za obisk. 

27. Mama ga odpelje tudi izven ustanove, npr. v nakupovalni 

center. 

29. S svojo družino bi si želel preživeti več časa. 

42. Z družino ne hodi na počitnice. 

93. Zelo pogreša svojo mamo in babico. 

30. Pogosto obiskuje prireditve izven ustanove. 

31. Izven ustanove se odpravi v gostilno Druga violina, na koncerte, 

tekme, kino. 

33. Izven ustanove se je odpravil tudi v Bruselj, kjer je predstavil 

film Nevidni, v katerem je glavni igralec. 

34. Izven ustanove se je opravil tudi na Radio 1 ter na različne 

televizijske oddaje, kot so Dobro jutro, Dobra ura in Infodrom. 

35. V ustanovi jih pogosto obiskujejo glasbeniki. 

36. Rad gre na prireditve izven ustanove. 

38. Izven ustanove se največkrat odpravi v knjižnico in na različna 

športna tekmovanja. 

3. Možnost izbire 10. Možnost izbire – Svojega prostega časa in dejavnosti si ne 

razporeja sam, temveč ima urnik. 

11. Možnost izbire – Sam ne more urejati in spreminjati svojega 
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urnika. 

12. Možnost izbire – Če izrazi željo o spremembi urnika, se 

dogovorijo. 

13. Možnost izbire -  Če so njegove želje smiselne, jih zaposleni 

upoštevajo. 

28. Možnost izbire – Ne izbira sam, kdaj bo z družino. 

39. Iz ustanove gre vedno s spremstvom. 

40. Možnost izbire – Ne odloča sam, kdaj bo šel izven ustanove. 

52. Možnost izbire – Ne more izbirati kdaj in kaj bo jedel. 

53. Možnost izbire – Hrano lahko izbira samo pri zajtrku, ki je 

izbiren, drugače je tisto, kar je na jedilniku. 

60. Možnost izbire – Ne more preko urnika. 

54. Možnost izbire – Med obroki ne sme jesti. 

59. Možnost izbire – Ne izbira sam kdaj se bo ukvarjal s športom; 

glede na urnik. 

75. Ali dobi stvari, ki si jih želi, je odvisno od sponzorjev in od 

ljudi, ki stvar podarjajo in ne od zaposlenih. 

4. Materialno blagostanje 62. Ima svoj denar. 

63. Denar zasluži v gostilni, včasih mu da denar tudi mama. 

64. Svoj denar ima pri sebi in sam razpolaga z njim. 

65. Z denarjem si kupi stvari na avtomatu v ustanovi. 

66. V trgovino odide z zaposlenimi. 

67. Pri nakupovanju mu pomagajo zaposleni. 

71. Z materialom in pripomočki v ustanovi je zadovoljen. 

72. Od materialnih stvari ima svoj radio, svoj prenosni računalnik in 

harmoniko. 

73. Harmoniko mu je podarila neka gospa. 

74. Od materialnih stvari bi si želel še bobne, sintisajzer in mikrofon 

ter platno in projektor. 

76. Ima svojo sobo. 

77. Ni še zaposlen. 

5. Cilji in načrti v življenju 16. V življenju so mu najbolj pomembni hobiji, šport in mama. 

17. V prihodnosti si želi živeti v hiši s svojo punco in svojimi otroci. 

18. V prihodnosti bi delal v Dragi kot varuh ali v pralnici in 

občasno bi pomagal hišnikom. Opravljal bi hišna opravila, poleg 

tega bi bil tudi tajnik. 

19. Glavni cilj v življenju mu je to, da bi kosil travo in, da bi imel 

bobne s činelami. 

6. Počutje v ustanovi in življenju 41. Z ustanovo gre na počitnice, na morje. 

43. Na počitnice gre zelo rad. 
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68. V ustanovi biva od rojstva. 

69. V ustanovi se počuti dobro. 

70. Kraj mu je zelo všeč. 

81. S svojim bivanjem v ustanovi je zadovoljen. 

82. Pr bivanju v ustanovi mu je všeč vse. 

83. Pri bivanju v ustanovi bi spremenil to, da bi živel s svojo punco 

in otroci ter da bi bil  

samostojen. 

84. Najbolj všeč v tej ustanovi so mu hobiji. 

89. Dejavnosti, ki jih ponuja ustanova, so mu všeč. 

90. Dejavnosti se rad udeležuje. 

91. Od dejavnosti v ustanovi pogreša igranje na bobne in vožnjo z 

motorjem. 

92. Najraje bi živel s svojo bodočo punco in otroci, če pa izbira med 

ustanovo in mamo, pa bi izbral življenje z mamo. 

50. Redko zboli. 

51. Hrana, ki jo dobijo v ustanovi mu je zelo všeč. 

55. Ponoči dobro spi. 

56. Rad se ukvarja s športom. 

58. Pogosto se ukvarja s športom. 

61. Ima svojo delovno terapevtko, s fizioterapijo je zaključil. 

101. Nikoli ni utrujen. 

102. Meni, da ima dovolj časa za počitek. 

78. Nikoli se ne počuti ogroženega. 

79. Ničesar ga ni strah. 

80. Zna se postaviti zase. 

93. Zelo pogreša svojo mamo in babico. 

94. Nikoli se ne počuti osamljeno. 

95. Užalosti ga le njegov sostanovalec v ustanovi. 

96. Potrt in žalosten je le, ko njegov sostanovalec kaj ušpiči.  

97. Če je žalosten se lahko obrne na zaposlene, ki ga potolažijo. 

98. Zelo pogosto je vesel, zadovoljen in srečen. 

99. Večkrat je vesel kot žalosten. 

100. Meni, da ima dovolj energije za vsakodnevne obveznosti. 

103. Rad ima svoje življenje in uživa v njemu. 

104. Zase bi rekel, da je stoodstotno srečen. 

105. Zase bi rekel, da ni nikoli nesrečen, ampak samo srečen. 

106. Svoje zadovoljstvo v življenju bi ocenil z: Deset! 

Vir: Zahirović, raziskava kakovosti življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju (2015) 
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Nejc, v primerjavi z ostalimi intervjuvanci, izraža največ zadovoljstva. Rad ima šolske 

dejavnosti in ostale aktivnosti. Ima dobre odnose z zaposlenimi, ostalimi uporabniki ter svojo 

družino. S svojo družino bi si želel preživeti več časa, ker jo zelo pogreša. Ima urnik, na 

katerega težko vpliva. To, ali je njegova želja oz. prošnja upoštevana, je odvisno od 

smiselnosti le-te. Z materialnimi dobrinami v ustanovi je zadovoljen. V prihodnosti si želi 

ustvariti svojo družino in samostojno živeti. Zaposlil bi se rad v Dragi, kjer bi opravljal 

različna opravila. S svojim bivanjem v ustanovi je zelo zadovoljen. Zase pravi, da ni nikoli 

nesrečen, ampak samo srečen.  

 

Glede na kode 1. reda vidimo, da je Nejc z večino področij življenja zadovoljen. Nejc poda, v 

primerjavi z ostalimi intervjuvanci, največ pozitivnih odgovorov. Le-teh je 75, nevtralnih 11, 

negativnih pa 22. Pa poglejmo posamezna področja oz. kategorije. Pri kategoriji 'obveznosti 

in dejavnosti' je pozitivnih odgovorov 16, 1 nevtralen ter 2 negativna. Pri kategoriji 'odnosi in 

stiki' je pozitivnih odgovorov 18, 1 nevtralen ter 6 negativnih. Pri kategoriji 'možnosti izbire' 

ni nobenega pozitivnega odgovora, 4 nevtralni ter 9 negativnih. Pri kategoriji 'materialno 

blagostanje' je 8 pozitivnih odgovorov, 4 nevtralni in noben negativen odgovor. Pri kategoriji 

'cilji in načrti za prihodnost' so 4 pozitivni odgovori ter pri kategoriji 'počutje v ustanovi in 

življenju' je pozitivnih odgovorov 29, nevtralna sta 2 in negativnih 5. Nejc torej pri vseh 

kategorijah izraža zadovoljstvo, razen pri kategoriji 'možnosti izbire'. Tako kot ostali 

intervjuvanci, tudi Nejc izpostavlja, da ima zelo majhen vpliv na svoj urnik in na razporeditev 

dnevnih aktivnosti. 

 

Povzetek intervjujev uporabnikov 

Vsi uporabniki v intervjujih izpostavljajo pretežno pozitivne odgovore, razen uporabnice 

Nadje. Kategorija, pri kateri vsi intervjuvanci podajo pretežno negativne odgovore, pa je 

kategorija 'možnost izbire'. Dva od štirih uporabnikov podata pretežno negativne odgovore 

tudi pri kategoriji 'počutje v ustanovi in življenju' ter ena uporabnica tudi pri kategoriji 'odnosi 

in stiki'. 

 

Na podlagi zgornje analize lahko odgovorimo na prvo raziskovalno vprašanje, ki se glasi: 

Katera področja oz. dimenzije so za osebe z motnjami v duševnem razvoju pomembne glede 

njihove kakovosti življenja? Kategorije, ki so pomembne osebam z MDR glede njihove 

kakovosti življenja so: 'obveznosti in dejavnosti', 'odnosi in stiki', 'možnost izbire', 'materialno 

blagostanje', 'cilji in načrti v življenju' ter 'počutje v ustanovi in življenju'. Glede na rezultate 
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lahko trdimo, da večina intervjuvancev pozitivno ocenjuje večino kategorij, razen kategorijo 

'možnosti izbire', katero vsi intervjuvanci ocenijo negativno. Polovica intervjuvancev pa oceni 

negativno tudi kategorijo 'počutje v ustanovi in življenju'.  

 

3.7.2 Kakovost življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju iz perspektive strokovnih 

delavcev 

 

V intervjujih so sodelovale 4 strokovne delavke, stare od 26 do 38 let. Dve strokovni delavki 

sta pedagoginji, ena je varuška in druga strežnica. V CUDV Dolfke Boštjančič, Draga so 

zaposlene različno število let, in sicer od 2 do 19 let. V intervjujih nas je zanimalo, kakšno 

mnenje imajo o zadovoljstvu in kakovosti življenja uporabnikov in o posameznih področjih 

njihovega življenja. 

 

Kategorije strokovne delavke 1 

Strokovna delavka 1 je stara 37 let, v CUDV Dolfke Boštjančič, Draga pa je zaposlena 19 let. 

Opravlja delo varuške oz. negovalke. 

 

Tabela 3.7: Kategorije in kode 1. reda strokovne delavke 1 

Kategorije Kode 1. reda 

1. Obveznosti in dejavnosti 1. Uporabniki imajo zelo radi šolske dejavnosti. 

2. Nekateri uporabniki radi opravljajo opravila in obveznosti, 

nekateri pa ne. Na splošno pa jim je v veselje. 

28. Uporabniki se najraje odpravijo s kombijem na izlet. 

2. Odnosi in stiki 8. Na splošno so odnosi v ustanovi dobri. 

9. Uporabniki so zelo veliko vključeni v širše okolje, še posebej bolj 

sposobni. 

10. Uporabniki se zelo radi vključujejo v širše okolje. 

12. Uporabniki verjetno ne želijo drugačnega odnosa zaposlenih do 

njih. 

3. Možnost izbire 3. Uporabniki ne razporejajo svojega časa. 

4. Vpliv uporabnikov na urnik je odvisen od njihovih sposobnosti, 

višje kot so, večji je vpliv. 

5. Zaposleni včasih upoštevajo njihove želje, včasih pa ne, ker tudi 

ne morejo. 

11. Zaposleni zaradi urnikov včasih prisluhnejo uporabnikom, 

včasih pa ne. 
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13. Uporabniki v ustanovi nimajo enakih pravic in dolžnosti. 

15. Nepravično se ji zdi to, da se bolj sposobnim dovoli več kot 

manj sposobnim. 

14. Bolj sposobnim je dovoljeno več kot manj sposobnim. 

4. Materialno blagostanje 16. Uporabniki so na splošno zadovoljni z materialnimi dobrinami v 

ustanovi. 

17. Uporabniki bi si želeli še kaj od materialnih stvari, česar ni v 

ustanovi. 

18. Hrana bi lahko bila boljša. 

24. Pri bivanju v ustanovi verjetno pogrešajo televizije v svojih 

sobah. 

5. Cilji in načrti v življenju 7. Uporabniki imajo zelo malo ciljev in načrtov za prihodnost. 

6. Počutje v ustanovi in življenju 19. Uporabniki se v ustanovi počutijo dobro, domače. 

20. Uporabniki so zadovoljni z bivanjem v ustanovi. 

21. Uporabniki ne govorijo o ogroženosti ali strahovih. 

22. Uporabniki se počutijo pomembne. 

23. Pri bivanju v ustanovi bi spremenili verjetno to, da bi imeli več 

prostega časa. 

25. Uporabniki ne izpostavljajo, da jim v ustanovi kaj ni všeč. 

27. Uporabniki ne pogrešajo nobene dejavnosti, ki je ustanova ne 

ponuja. 

26. Uporabnikom so dejavnosti, ki jih ponuja ustanova všeč. 

29. Vsi uporabniki so radi doma, vendar so zaradi družbe vrstnikov 

radi tudi v Dragi. 

30. Ko so uporabniki dlje časa doma, začnejo pogrešati družbo 

svojih vrstnikov. 

31. Ne ve, če bi raje živeli z družino, ker je nekaterim uporabnikom 

življenje v Dragi zelo všeč. 

32. Uporabniki se včasih počutijo osamljeno, še posebej tisti, ki 

redkeje odhajajo domov. 

33. Uporabniki so pogosteje veseli in zadovoljni kot žalostni. 

34. Uporabniki se lahko obrnejo na zaposlene za tolažbo. 

35. Uporabniki so včasih tudi utrujeni. 

36. Na splošno imajo dovolj časa za počitek. 

37. Uporabniki imajo radi svoje življenje in so srečni. 

6. Uporabnikom je v življenju najbolj pomembna družina. 

38. Na njihovo zadovoljstvo v življenju najbolj vpliva to, da se 

počutijo ljubljene. Ljubezen. 

39. Uporabnikom veliko pomeni hrana. 

40. Kategorije, ki najbolj vplivajo na zadovoljstvo oz. kakovost 
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življenja oseb z MDR: počutje v ustanovi in življenju ter odnosi in 

stiki. 

Vir: Zahirović, raziskava kakovosti življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju (2015) 

 

Strokovna delavka 1 meni, da imajo uporabniki radi šolske dejavnosti in ostale aktivnosti v 

ustanovi. Prav tako meni, da imajo uporabniki dobre odnose tako z ostalimi uporabniki kot z 

zaposlenimi ter z družino. Izpostavi, da imajo uporabniki urnike, na katere težko vplivajo. 

Nepravično se ji zdi, da je bolj sposobnim več dovoljeno in omogočeno kot manj sposobnim. 

Meni, da so z materialnimi dobrinami v ustanovi na splošno zadovoljni, bi pa si želeli še kaj, 

česar ustanova ne ponuja. Pravi, da imajo uporabniki zelo malo ciljev in načrtov za 

prihodnost. Z življenjem v ustanovi so na splošno zadovoljni. Meni, da so vsi uporabniki radi 

doma, vendar se zaradi družbe vrstnike radi vrnejo v Drago. Pravi, da je uporabnikom v  

življenju najbolj pomembna družina in da na njihovo zadovoljstvo v življenju najbolj vpliva 

to, da se počutijo ljubljene. 

 

Glede na kode 1. reda vidimo, da strokovna delavka 1 meni, da so uporabniki z večino 

področij življenja zadovoljni. Vseh pozitivnih odgovorov poda 22, nevtralnih oz. 

neopredeljenih 10 ter negativnih 8. Pa poglejmo posamezne kategorije. Pri kategoriji 

'obveznosti in dejavnosti' poda 2 pozitivna odgovora in en 1 nevtralen odgovor. Pri kategoriji 

'odnosi in stiki' poda 4 pozitivne odgovore, pri kategoriji 'možnosti izbire' ne poda nobenega 

pozitivnega odgovora, 2 nevtralna in 5 negativnih. Pri kategoriji 'materialno blagostanje' poda 

1 pozitiven odgovor ter 3 nevtralne, pri kategoriji 'cilji in načrti v življenju' poda 1 nevtralen 

odgovor ter pri kategoriji 'počutje v ustanovi in življenju' poda 22 pozitivnih odgovorov, 10 

nevtralnih in 8 negativnih. Strokovna delavka 1 torej v vseh kategorijah poda pretežno 

pozitivne odgovore, razen pri kategoriji 'materialno blagostanje', kjer prevladujejo nevtralni 

odgovori in pri kategoriji 'cilji in načrti v življenju', kjer prav tako poda nevtralen odgovor. 

Kategorija 'možnosti izbire' pa je kategorija, kjer poda največ negativnih odgovorov.  

 

Kategorije strokovne delavke 2 

Strokovna delavka 2 je stara 29 let, v CUDV Dolfke Boštjančič, Draga pa je zaposlena 4 leta. 

Opravlja delo pedagoginje oz. skupinskega habilitatorja. 
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Tabela 3.8: Kategorije in kode 1. reda strokovne delavke 2 

Kategorije Kode 1. reda 

1. Obveznosti in dejavnosti 1. Na splošno imajo uporabniki radi šolske dejavnosti. Všeč jim 

je, da imajo razgiban dan, različne aktivnosti. 

2. Na splošno imajo uporabniki radi svoja opravila in 

obveznosti, saj jim to daje občutek, da so sposobni in potrebni. 

2. Odnosi in stiki 12. Večinoma imajo uporabniki dobre odnose z družino, ne 

glede na to, kakšna je.  

13. Uporabniki imajo do zaposlenih podrejen odnos, vendar v 

večini dober. 

16. Nekateri zaposleni spoštujejo uporabnike, nekateri pa ne. To 

je odvisno tudi od vrste službe delavca. 

17. Nekateri uporabniki bi si želeli drugačen odnos zaposlenih 

do njih, nekateri pa ne. 

18. Uporabniki bi si želeli, da jim zaposleni izpolnijo vse želje 

ter, da se jim popušča. Večinoma pa jim je odnos všeč tak, 

kakršen je.  

15. Uporabniki imajo zelo radi stike s širšim okoljem. 

14. Uporabniki so vedno bolj vključeni v širše okolje in 

ustanova zelo dela na tem. 

3. Možnost izbire 3. Uporabniki si večinoma ne morejo razporejati svojega časa, le 

v majhnih delih, v dogovoru z delavcem. 

7. Ali bo želja uporabnika upoštevana je zelo odvisno tudi od 

delavca, ki dela z njim tisti trenutek. Odvisno je tudi od 

uporabnika. 

5. Tistim, ki želje lahko izrazijo, se poskuša ugoditi. 

6. Ustanova ima samozagovorniške skupine, in tistim, ki so 

vključeni vanje, se trudi ugoditi. 

4. Uporabniki imajo majhen vpliv na razporeditev dnevnih 

dejavnosti, odvisno pa je od stopnje motnje in sposobnosti. 

20. V ustanovi je veliko stvari nepravičnih. Enim uporabnikom 

je nudeno več kot drugim. Tam, kjer bi lahko bilo enako, včasih 

ni. 

19. Uporabniki v ustanovi imajo različne pravice in dolžnosti 

zaradi motenj, sposobnosti, vedenjskih posebnosti, psihiatričnih 

diagnoz ter zaradi zaupanja. Nekateri otroci pa so na splošno 

bolj privilegirani kot drugi.  

4. Materialno blagostanje 21. Uporabniki so na splošno zadovoljni z materialnimi 

dobrinami v ustanovi. 

22. Tisti uporabniki, ki vejo, kaj še obstaja, bi si želeli še kaj več 
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od materialnih dobrin. 

5. Cilji in načrti v življenju 11. Nekateri nimajo ciljev in načrtov za prihodnost, nekateri pa 

imajo nerealne ali pa kratkoročne cilje. Večini (bolj sposobnim) 

je cilj živeti normalno življenje in samostojnost. 

6. Počutje v ustanovi in življenju 23. Uporabniki se v povprečju dobro počutijo v ustanovi, vendar 

zmanjka družinske ljubezni. 

24. Uporabniki so večinoma zadovoljni z bivanjem v ustanovi. 

25. Uporabniki se kdaj počutijo tudi ogrožene. 

26. Uporabniki se ne počutijo pomembne, razen nekaj izjem. 

27. Uporabniki bi v ustanovi spremenili to, da se jim bolj 

prisluhne ter da se vzame čas za njih. 

28. Uporabnikom so v ustanovi najbolj všeč aktivnosti, ki jih 

ponuja ustanova. Najbolj jim je všeč pestrost in dogajanje v 

ustanovi. 

29. Uporabnikom so všeč dejavnosti, ki jih ponuja ustanova. 

30. Uporabniki načeloma ne pogrešajo dodatnih dejavnosti, ki 

jih ustanova ne ponuja. 

31. Večina uporabnikov je raje doma. 

32. Uporabniki se kdaj počutijo tudi osamljeno. 

33. Uporabnike kdaj užalostijo ostali uporabniki ali pa 

zaposleni. 

34. Uporabniki se lahko obrnejo na zaposlene za tolažbo. 

35. Uporabniki so načeloma pogosteje veseli kot žalostni. 

Pogosto nihajo v razpoloženju. 

36. Uporabniki imajo dovolj energije za vsakodnevne aktivnosti, 

včasih pa so preobremenjeni. 

37. Uporabniki so včasih utrujeni. 

38. Nekateri uporabniki imajo dovolj časa za počitek nekateri pa 

ne. Glede počitka popoldne bi morali imeti uporabniki več 

svobodne izbire. 

40. Nekateri uporabniki so srečni, nekateri pa so nesrečni že 

zaradi motnje. 

39. Na splošno imajo uporabniki radi svoje življenje, vendar je 

težko posplošiti, ker je veliko različnih uporabnikov. 

8. Večini uporabnikov je v življenju najpomembnejša družina.  

9. Uporabnikom je poleg družine pomembno tudi, da počnejo 

tisto kar si želijo, da je ugodeno njihovim željam ter prosti čas. 

10. Uporabnikom je pomembno tudi, da so vključeni v različne 

aktivnosti ter občutek sposobnosti. 

41. Na zadovoljstvo v življenju najbolj vplivajo ljudje okoli njih, 
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odnosi z njimi, raznolikost dejavnosti in pestrost dogajanja. 

42. Področja, ki so za njih najpomembnejša so: prosti čas, hobiji, 

družina, najljubše dejavnosti. 

43. Kategorije, ki najbolj vplivajo na zadovoljstvo oz. kakovost 

življenja oseb z MDR: počutje v ustanovi in življenju, možnosti 

izbire ter odnosi in stiki. 

Vir: Zahirović, raziskava kakovosti življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju (2015) 

 

Strokovna delavka 2 meni, da imajo uporabniki radi šolske dejavnosti, različne aktivnosti in 

svoje obveznosti. Meni, da imajo na splošno dobre odnose tako z uporabniki kot z 

zaposlenimi in z družino. Uporabniki si večinoma ne morejo razporejati svojega časa, ker 

imajo vnaprej določene urnike. To, ali bo želja uporabnika upoštevana je zelo odvisno od 

konkretnega delavca, ki dela z njim tisti trenutek. Meni, da imajo uporabniki različne pravice 

in dolžnosti ter da je nekaterim nudeno več kot drugim. Uporabniki so na splošno zadovoljni z 

materialnimi dobrinami v ustanovi, bi pa si nekateri želeli še kaj, kar ustanova ne ponuja. 

Meni, da uporabniki načeloma nimajo ciljev in načrtov za prihodnost, ali pa so le-ti nerealni 

in kratkoročni. Bolj sposobnim pa je cilj živeti »normalno« in samostojno življenje. Meni, da 

se uporabniki v povprečju dobro počutijo v ustanovi, vendar jim v ustanovi primanjkuje 

družinske ljubezni. Meni, da je večina uporabnikov raje doma. Pravi, da so nekateri 

uporabniki srečni, nekateri pa nesrečni že zaradi motnje v duševnem razvoju. Izpostavlja, da 

je uporabnikom v življenju najpomembnejša družina. Meni, da na zadovoljstvo uporabnikov 

najbolj vplivajo ljudje okoli njih, odnosi z njimi, raznolikost dejavnosti in pestrost dogajanja. 

 

Glede na kode 1. reda vidimo, da strokovna delavka 2 meni, da so uporabniki z večino 

področij življenja zadovoljni. Vseh pozitivnih odgovorov poda 23, nevtralnih oz. 

neopredeljenih 8 ter negativnih 12. Pa poglejmo posamezne kategorije. Pri kategoriji 

'obveznosti in dejavnosti' poda 2 pozitivna odgovora, pri kategoriji 'odnosi in stiki' poda 4 

pozitivne odgovore in 3 nevtralne odgovore, pri kategoriji 'možnosti izbire' poda 2 pozitivna 

odgovora in 5 negativnih. Pri kategoriji 'materialno blagostanje' poda 1 pozitiven odgovor ter 

1 nevtralen, pri kategoriji 'cilji in načrti v življenju' poda 1 nevtralen odgovor ter pri kategoriji 

'počutje v ustanovi in življenju' poda 14 pozitivnih odgovorov, 3 nevtralne in 7 negativnih. 

Tudi strokovna delavka 2 v vseh kategorijah poda pretežno pozitivne odgovore, razen pri 

kategoriji 'cilji in načrti v življenju', kjer poda nevtralen odgovor. Edina kategorija, kjer poda 

največ negativnih odgovorov pa je kategorija 'možnosti izbire'. 
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Kategorije strokovne delavke 3 

Strokovna delavka 3 je stara 26 let, v CUDV Dolfke Boštjančič, Draga pa je zaposlena 2 leti. 

Opravlja delo pedagoginje oz. skupinskega habilitatorja. 

 

Tabela 3.9: Kategorije in kode 1. reda strokovne delavke 3 

Kategorije Kode 1. reda 

1. Obveznosti in dejavnosti 1. Uporabniki imajo večinoma radi šolske dejavnosti. 

2. Uporabniki svoje obveznosti in opravila doživljajo 

različno, večini pa je v veselje, da imajo svoje naloge in 

dela, saj s tem pridobivajo tudi na lastni vrednosti. 

2. Odnosi in stiki 13. Nekateri uporabniki bi si verjetno želeli drugačnega 

odnosa zaposlenih do njih, in sicer da bi jim dovoljevali 

več prostega časa. 

9. Odnosi v ustanovi so na splošno dobri. Uporabniki se 

med seboj dobro razumejo, se podpirajo in si pomagajo. 

10. Nekateri uporabniki so dovolj vključeni v širše okolje, 

drugi pa manj. 

11. Vključenost uporabnika v širše okolje je odvisna od 

njegovih sposobnosti in vedenja. 

12. Uporabniki so radi vključeni v širše okolje. 

3. Možnost izbire 3. Uporabniki si bolj malo razporejajo svoj čas, ker imajo 

zelo strukturiran urnik. 

4. Uporabniki imajo majhen vpliv na razporeditev dnevnih 

dejavnosti. Več vpliva imajo pri popoldanskih dejavnostih 

kot pri dopoldanski šoli, kjer ne more biti sprememb. 

5. Upoštevanje želje uporabnika je odvisno od tega, kateri 

zaposleni dela v tistem trenutku z njim. Načeloma 

upoštevajo. 

15. V ustanovi je nepravično to,  da so nekateri bolj 

vključeni v določene aktivnosti, drugi pa manj. 

14. V ustanovi verjetno nimajo vsi uporabniki enakih 

pravic in dolžnosti. Bolj sposobni imajo več pravic, manj 

sposobni pa verjetno manj že zaradi tega, ker ne morejo 

izrazit svojih želja in jim je zato kakšna stvar prikrajšana. 

4. Materialno blagostanje 16. Uporabniki so v večini zadovoljni z materialnimi 

dobrinami v ustanovi. 

17. Nekateri uporabniki izrazijo željo tudi po čem drugem, 

česar ni v ustanovi. 
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5. Cilji in načrti v življenju 8. Nekateri uporabniki imajo cilje in načrte za prihodnost, 

najpogosteje načrte o zaposlitvi, nekateri pa nimajo. 

6. Počutje v ustanovi in življenju 18. Uporabniki se v ustanovi počutijo domače in dobro. 

19. Uporabniki so zadovoljni z bivanjem v ustanovi. 

20. Uporabniki ne govorijo o ogroženosti ali strahovih. 

21. Mnogi se počutijo pomembne, še posebej, če so 

izpostavljeni ali pa so vključeni v kakšne dodatne 

dejavnosti. 

22. Uporabnikom v ustanovi ni všeč to, da imajo precej 

strukturiran urnik. 

23. Uporabniki verjetno pogrešajo več časa zase, več 

počitka in več svobode. 

25. Uporabnikom so všeč dejavnosti, ki jih ponuja 

ustanova. 

26. Uporabniki ne pogrešajo dodatnih dejavnosti, ki jih 

ustanova ne ponuja. 

27. Nekateri uporabniki so raje doma, nekateri pa se tudi v 

ustanovi počutijo zelo dobro. To je povezano s tem, koliko 

pogosto hodijo domov. Tisti, ki pogosteje hodijo domov, 

manj pogrešajo dom, tisti, ki pa redkeje hodijo domov, pa 

bolj pogrešajo dom. 

28. Nekateri uporabniki bi raje živeli s svojo družino, 

nekateri pa ne. 

29. Uporabniki se ne počutijo osamljene, ker so veliko v 

družbi. 

30. Uporabnike najbolj žalosti domotožje. 

31. Uporabniki se lahko obrnejo na zaposlene za tolažbo. 

32. Uporabniki so pogosteje veseli kot žalostni. 

33. Uporabniki imajo dovolj energije za vsakodnevne 

aktivnosti, saj so navajeni takšnega urnika. 

34. Uporabniki so včasih tudi utrujeni in zaprosijo za 

počitek, kar jim odobrijo. 

35. Uporabniki imajo dovolj časa za počitek 

36. Uporabniki so v večini srečni. 

6. Uporabnikom je v življenju pomembna družina. 

7. Uporabnikom je poleg družine pomembno tudi druženje 

in vključenost v širše okolje. 

24. Uporabnikom je najbolj všeč, če so vključeni v 

dejavnosti, ki jih imajo najraje in pa stvari, ki niso 

vsakodnevne. 
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37. Na njihovo zadovoljstvo v življenju najbolj vpliva 

druženje, stik in odnos z zaposlenimi. Veliko jim pomeni 

pogovor in bližina. 

38. Kategorije, ki najbolj vplivajo na zadovoljstvo oz. 

kakovost življenja oseb z MDR: obveznosti in dejavnosti, 

odnosi in stiki ter počutje v ustanovi in življenju. 

Vir: Zahirović, raziskava kakovosti življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju (2015) 

 

Strokovna delavka 3 meni, da imajo uporabniki v večini radi šolske dejavnosti, aktivnosti in 

obveznosti. Izpostavlja, da so odnosi v ustanovi na splošno dobri. Meni, da so nekateri 

uporabniki dovolj vključeni v širše okolje, drugi pa manj, le-to pa je odvisno od njihovih 

sposobnosti in vedenja. Pravi, da si uporabniki načeloma ne razporejajo svojega časa, saj 

imajo urnike, na katere imajo majhen vpliv. Meni, da imajo bolj sposobni uporabniki več 

pravic kot manj sposobni in da se bolj sposobne vključi v več aktivnosti. Uporabniki so v 

večini zadovoljni z materialnimi dobrinami v ustanovi. Pravi, da nekateri imajo cilje in načrte 

za prihodnost, drugi pa ne. Meni, da se uporabniki v ustanovi na splošno počutijo dobro in da 

so zadovoljni z bivanjem v ustanovi. Misli, da bi nekateri uporabniki raje živeli s svojo 

družino, nekateri pa ne. V ustanovi jih najbolj žalosti domotožje. Poudarja, da so uporabniki v 

večini srečni. V življenju jim je najpomembnejša družina, na njihovo zadovoljstvo v življenju 

pa je mnenja, da najbolj vpliva druženje, odnosi z zaposlenimi, pogovor in bližina. 

 

Glede na kode 1. reda vidimo, da strokovna delavka 3 meni, da so uporabniki z večino 

področij življenja zadovoljni. Vseh pozitivnih odgovorov poda 23, nevtralnih oz. 

neopredeljenih 8 ter negativnih 8. Pa poglejmo posamezne kategorije. Pri kategoriji 

'obveznosti in dejavnosti' poda 2 pozitivna odgovora, pri kategoriji 'odnosi in stiki' poda 3 

pozitivne odgovore, 2 nevtralna ter 1 negativen odgovor, pri kategoriji 'možnosti izbire' ne 

poda nobenega pozitivnega odgovora, 1 nevtralen odgovor in 4 negativne. Pri kategoriji 

'materialno blagostanje' poda 1 pozitiven odgovor ter 1 nevtralen, pri kategoriji 'cilji in načrti 

v življenju' poda 1 nevtralen odgovor ter pri kategoriji 'počutje v ustanovi in življenju' poda 

17 pozitivnih odgovorov, 3 nevtralne in 3 negativne. Tudi strokovna delavka 3 torej v vseh 

kategorijah poda pretežno pozitivne odgovore, razen pri kategoriji 'cilji in načrti v življenju', 

kjer poda nevtralen odgovor. Edina kategorija, kjer poda največ negativnih odgovorov, in 

sicer 4, pa je kategorija 'možnosti izbire'. 
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Kategorije strokovne delavke 4 

Strokovna delavka 4 je stara 38 let, v CUDV Dolfke Boštjančič, Draga pa je zaposlena 4 leta. 

Opravlja delo strežnice. 

 

Tabela 3.10: Kategorije in kode 1. reda strokovne delavke 4 

Kategorije Kode 1. reda  

1. Obveznosti in dejavnosti 1. Uporabniki imajo radi šolske dejavnosti. 

2. Uporabniki imajo radi svoja opravila, radi tudi pomagajo. 

2. Odnosi in stiki 14. Agresivni uporabniki in uporabniki s psihiatrično diagnozo 

se pogosteje spustijo v konflikt kot ostali uporabniki.  

13. Uporabniki se med seboj na splošno dobro razumejo, redko 

pride do konfliktov. 

15. Na splošno uporabniki poznajo svoje meje. 

19. Meni, da so uporabniki zadovoljni z odnosom zaposlenih do 

njih. 

18. Zaposleni spoštujejo uporabnike. 

17. Uporabnikom so všeč stiki s širšim okoljem. 

16. Uporabniki so zelo pogosto vključeni v širše okolje. 

3. Možnost izbire 3. Uporabniki si ne razporejajo svojega časa, ker tega ne znajo. 

4. Uporabniki imajo majhen vpliv na urnik 

5. Možnost izbire imajo v primerih ali – ali, zdaj – potem. 

7. Zaposleni upoštevajo želje uporabnika, če ocenijo, da je to za 

njega bolje. 

8. Če si uporabnik nečesa ne želi zaradi lenobe ali izmišljenega 

slabega počutja, tega zaposleni ne dopuščajo.  

6. Uporabnikov se ne sili v nekaj, če tega noče. 

20. Nekateri uporabniki imajo več pravic kot ostali uporabniki. 

21. V ustanovi se ji zdi nepravično to, da je nekaterim 

uporabnikom dovoljeno več kot drugim. 

23. Meni, da bi bilo potrebno dati več tistim, ki so manj 

sposobni. 

22. Nepravično se ji zdi, da je bolj sposobnim dovoljeno več kot 

manj sposobnim. 

4. Materialno blagostanje 25. Uporabnikom zelo veliko pomeni hrana. 

24. Uporabniki imajo od materialnih stvari vse kar potrebujejo. 

5. Cilji in načrti v življenju 12. Nekateri uporabniki imajo nerealne cilje. 

11. Uporabniki v večini nimajo dolgoročnih ciljev in načrtov, 

ker se tudi ne zavedajo. 
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6. Počutje v ustanovi in življenju 26. Uporabniki se v ustanovi počutijo dobro. 

27. Uporabniki so zadovoljni z bivanjem v ustanovi. 

28. Meni, da se uporabniki ne počutijo ogrožene. 

29. Uporabniki se počutijo pomembne in potrebne. 

30. Meni, da uporabniki ne pogrešajo ničesar v ustanovi, ker se 

tudi ne zavedajo, kaj bi še  

lahko bilo. 

31. Uporabnikom so v ustanovi najbolj všeč praznovanja in 

stvari, ki so izven njihovega  

rituala. Uporabnikom so zelo všeč izleti in počitnice na morju. 

32. Uporabniki bi raje živeli doma, tudi v primerih, ko doma ni 

vse kot bi moralo biti. 

33. Uporabniki pogosto pogrešajo svojo družino. 

34. Uporabniki se včasih počutijo tudi osamljene. 

35. Uporabnike kdaj tudi užalosti kakšna beseda, kar hitro rešijo. 

36. Uporabniki se lahko obrnejo na zaposlene za tolažbo. 

37. Uporabniki so pogosteje veseli kot žalostni. 

38. Uporabniki imajo dovolj energija za vsakodnevne 

dejavnosti. 

39. Uporabniki niso pogosto utrujeni. 

40. Uporabniki imajo dovolj časa za počitek. 

41.  Uporabniki so srečni. 

9. Uporabnikom, ki živijo v ustanovi, je najbolj pomembna 

družina. 

10. Uporabnikom so poleg družine pomembni tudi prijatelji. 

42. Na njihovo zadovoljstvo v življenju najbolj vpliva to, da se 

jim omogoči, kar si želijo, npr. različne aktivnosti, ki jih 

veselijo. 

43. Področja, ki so uporabnikom najpomembnejša so aktivnosti, 

družina in hrana. 

44. Kategorije, ki najbolj vplivajo na zadovoljstvo oz. kakovost 

življenja oseb z MDR: odnosi in stiki, obveznosti in dejavnosti 

ter počutje v ustanovi in življenju. 

Vir: Zahirović, raziskava kakovosti življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju (2015) 

 

Strokovna delavka 4 meni, da imajo uporabniki radi šolske dejavnosti in različna opravila. 

Odnosi v ustanovi so na splošno dobri in redko pride do konfliktov. Uporabniki imajo urnik, 

na katerega imajo majhen vpliv. Pravi, da zaposleni upoštevajo njihove želje, če ocenijo, da je 

to za njih bolje. Meni, da imajo nekateri uporabniki več pravic kot drugi in da je sposobnim 
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več dovoljeno kot manj sposobnim, kar se ji zdi nepravično. Z materialnimi dobrinami v 

ustanovi so na splošno zadovoljni. Meni, da uporabniki nimajo dolgoročnih ciljev in načrtov 

za prihodnost, ali pa so le-ti nerealni. Pravi, da se uporabniki v ustanovi počutijo dobro in da 

so zadovoljni z bivanjem v ustanovi. Meni pa, da bi uporabniki raje živeli doma, tudi v 

primerih, ko doma niso ustrezne razmere. Na splošno meni, da so uporabniki srečni. 

Izpostavi, da je uporabnikom v življenju najbolj pomembna družina, na njihovo zadovoljstvo 

pa meni, da najbolj vpliva to, da se jim omogoči, kar si želijo. 

 

Glede na kode 1. reda vidimo, da strokovna delavka 4, tako kot vse ostale, meni, da so 

uporabniki z večino področij življenja zadovoljni. Vseh pozitivnih odgovorov poda 28, 

nevtralnih 7 ter negativnih 9. Pa poglejmo posamezne kategorije. Pri kategoriji 'obveznosti in 

dejavnosti' poda 2 pozitivna odgovora, pri kategoriji 'odnosi in stiki' poda 6 pozitivnih 

odgovorov in 1 nevtralen odgovor, pri kategoriji 'možnosti izbire' poda 1 pozitiven odgovor, 4 

nevtralne in 5 negativnih odgovorov. Pri kategoriji 'materialno blagostanje' poda 2 pozitivna 

odgovora, pri kategoriji 'cilji in načrti v življenju' poda 2 nevtralna odgovora ter pri kategoriji 

'počutje v ustanovi in življenju' poda 17 pozitivnih odgovorov in 4 negativne odgovore. Tudi 

strokovna delavka 4 torej v vseh kategorijah poda pretežno pozitivne odgovore, razen pri 

kategoriji 'cilji in načrti v življenju', kjer poda nevtralen odgovor. Edina kategorija, kjer poda 

največ negativnih odgovorov pa je, tako kot pri vseh ostalih strokovnih delavkah, kategorija 

'možnosti izbire'. 

 

Povzetek intervjujev strokovnih delavk 

Vse strokovne delavke so mnenja, da so uporabniki z večino področij življenja zadovoljni. 

Edina kategorija, kjer prevladujejo negativni odgovori, je pri vseh strokovnih delavkah 

kategorija 'možnosti izbire'. Tako kot uporabniki, tudi strokovne delavke ocenjujejo to 

področje negativno, kajti dejstvo je, da imajo uporabniki zelo majhen vpliv na svoj urnik in 

razporejanje vsakodnevnih dejavnosti ter aktivnosti.  

 

Na podlagi zgornje analize lahko odgovorimo na drugo raziskovalno vprašanje, ki se glasi: 

Katera področja oz. kategorije so za osebe z motnjami v duševnem razvoju pomembne glede 

njihove kakovosti življenja z vidika strokovnih delavcev v ustanovi? Osebam z MDR je glede 

kakovosti njihovega življenja, z vidika strokovnih delavcev, najbolj pomembna družina 

(slednjo izpostavijo vse strokovne delavke), poleg družine pa so osebam z MDR pomembni 

tudi odnosi, stiki, dejavnosti in ljubezen. Kategorije, ki so za osebe z MDR pomembne glede 
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njihove kakovosti življenja z vidika strokovnih delavcev, so torej 'počutje v ustanovi in 

življenju', 'odnosi in stiki' ter 'obveznosti in dejavnosti'. Tako kot uporabniki pa tudi strokovne 

delavke najbolj negativno ocenijo kategorijo 'možnosti izbire', kar pomeni, da ta kategorija, 

tudi po mnenju strokovnih delavk, slabo prispeva k zadovoljstvu in kakovosti življenja 

uporabnikov. 

 

3.7.3 Kakovost življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju iz perspektive njihovih 

svojcev 

 

V intervjujih so sodelovali tudi 4 svojci oseb z MDR, in sicer 3 mame in 1 oče. Vsi so stari 

nad 40 let. Vsak izmed svojcev ima enega otroka, ki je uporabnik v CUDV Dolfke Boštjančič, 

Draga. 

 

Kategorije svojca X 

 

Tabela 3.11: Kategorije in kode 1. reda svojca X 
Kategorije Kode 1. reda 

1. Obveznosti in dejavnosti 1. Uporabnica ima zelo rada šolske dejavnosti. 

2. Uporabnica zelo rada opravlja svoje obveznosti in opravila. 

2. Odnosi in stiki 8. V ustanovi so dobri odnosi. 

12. Uporabniki si verjetno ne želijo drugačnega odnosa zaposlenih 

do njih. 

10. Stiki s širšim okoljem so ji zelo všeč. 

11. Zaposleni spoštujejo uporabnike. 

9. Dovolj so vključeni v širše okolje. 

3. Možnost izbire 3. Ne more sama razporejati svojega časa, ima urnik. 

5. Zaposleni upoštevajo njene želje. 

4. Ima vpliv na razporeditev dejavnosti, zaposleni ji vedno 

prisluhnejo in je nič ne silijo. 

13. Ker kot starši nimajo veliko stikov z ustanovo, ne vejo ali je kaj 

nepravično.  

29. Kadar si želi počitka, ji zaposleni vedno odobrijo. 

4. Materialno blagostanje 15. Uporabnica ne omenja, da bi si želela še kaj od materialnih 

stvari, česar nimajo v ustanovi. 

14. Uporabnica je zadovoljna z materialnimi dobrinami. Zelo so 

zadovoljni tudi s prehrano, saj ji ustanova nudi potrebno dieto. 
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5. Cilji in načrti v življenju 7. Nima ciljev in načrtov za prihodnost. 

6. Počutje v ustanovi in življenju 16. Uporabnica se v ustanovi včasih počuti še bolje kot doma. 

17. Uporabnica je zelo zadovoljna z bivanjem v ustanovi. 

18. Uporabnica se počuti pomembno. 

19. V ustanovi ne bi ničesar spremenila. Ukinila bi edino počitnice. 

20. Zelo so ji všeč dejavnosti, ki jih ponuja ustanova.  

21. Ustanova zelo dobro poskrbi za raznolikost dejavnosti. 

22. Uporabnica ne pogreša nobene dejavnosti, ki je ustanova ne 

ponuja. 

23. Uporabnici je rada tako doma kot v ustanovi. 

24. Uporabnica se nikoli ne počuti osamljeno. 

30. Uporabnica je srečna. 

26. Lahko se obrne na zaposlene po tolažbo. 

27. Uporabnica je vedno vesela in zadovoljna. 

28. Ima dovolj energija za vsakodnevne aktivnosti. 

25. Zelo redko jo kdo užalosti. 

6. V življenju ji je najbolj pomembna šola. 

31. Na njeno zadovoljstvo v življenju najbolj vplivata pestrost 

dogajanja in šola. 

Vir: Zahirović, raziskava kakovosti življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju (2015) 

 

Svojec X pravi, da ima njihova uporabnica zelo rada šolske dejavnosti, rada pa opravlja tudi 

različna opravila. Izpostavlja, da se zelo dobro razume z vsemi v ustanovi. Svojega časa sicer 

ne razporeja sama, vendar meni, da zaposleni vedno upoštevajo njene želje. Pravi, da ima 

vpliv na razporeditev dejavnosti in da ji zaposleni vedno prisluhnejo. Uporabnica je 

zadovoljna z materialnimi dobrinami v ustanovi. Svojec X meni, da uporabnica ciljev in 

načrtov za prihodnost nima. Izpostavlja, da je uporabnica z bivanjem v ustanovi zelo 

zadovoljna ter da se v ustanovi včasih počuti bolje kot doma. Poudarja, da je uporabnica na 

splošno srečna. V življenju ji je najbolj pomembna šola, na njeno zadovoljstvo v življenju pa 

najbolj vplivata pestrost dogajanja in šola. 

 

Glede na kode 1. reda vidimo, da svojec X meni, da je uporabnica z večino področij življenja 

zadovoljna. Vseh pozitivnih odgovorov poda 28, 1 nevtralnega ter 2 negativna. Pri kategoriji 

'obveznosti in dejavnosti' poda 2 pozitivna odgovora, pri kategoriji 'odnosi in stiki' poda 5 

pozitivnih odgovorov, pri kategoriji 'možnosti izbire' poda 3 pozitivne odgovore, 1 

nevtralnega in 1 negativnega. Pri kategoriji 'materialno blagostanje' poda 2 pozitivna 

odgovora, pri kategoriji 'cilji in načrti v življenju' poda 1 negativen odgovor ter pri kategoriji 
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'počutje v ustanovi in življenju' poda 16 pozitivnih odgovorov in nobenega negativnega. 

Svojec X torej pri vseh kategorijah odgovarja pozitivno, razen pri kategoriji 'cilji in načrti v 

življenju', kjer poda negativen odgovor. 

 

Kategorije svojca Y 

 

Tabela 3.12: Kategorije in kode 1. reda svojca Y 

Kategorije Kode 1. reda 

1. Obveznosti in dejavnosti 1. Uporabnica ima zelo rada šolske dejavnosti. 

2. Uporabnica rada opravlja različna opravila. 

2. Odnosi in stiki 12. Zaposleni v ustanovi spoštujejo uporabnike in jim prisluhnejo. 

13. Uporabniki si ne bi želel drugačnega odnosa zaposlenih do 

njih. 

10. Uporabniki so dovolj vključeni v širše okolje. 

11. Uporabnica ima zelo rada stike s širšim okoljem. 

3. Možnost izbire 6. Zaposleni je v nič ne silijo. 

4. Uporabnica ne vpliva na razporeditev dnevnih dejavnosti, ker 

niti ne izraža želja po spremembi. 

5. Kot starš meni, da če bi izrazila željo, bi jo upoštevali. 

3. Uporabnica ne razporeja svojega časa. Zaposleni sestavijo urnik 

v dogovoru s starši. 

14. Vsi uporabniki imajo v ustanovi enake pravice in dolžnosti, je 

pravično. 

4. Materialno blagostanje 15. Uporabniki so zelo zadovoljni z materialnimi dobrinami v 

ustanovi. 

16. Uporabnici je hrana zelo všeč. 

17. Uporabnica si ne želi še kaj več od materialnih stvari, česar ni 

v ustanovi. 

5. Cilji in načrti v življenju 9. Uporabnica ne govori o ciljih in načrtih za prihodnost. 

6. Počutje v ustanovi in življenju 18. Uporabnica se v ustanovi počuti zelo domače. 

19. Zaposleni zelo podpirajo njeno samostojnost. 

21. Z bivanjem v ustanovi je zelo zadovoljna. 

22. Uporabnica se nikoli ne počuti ogrožene. 

23. Uporabnica se počuti pomembno. 

24. Uporabnica v ustanovi ne bi ničesar spremenila. 

25. V ustanovi ji je najbolj všeč ples, soba za sproščanje in 

telovadnica. 

26. Dejavnosti, ki jih ponuja ustanova so ji zelo všeč. 
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27. Ne pogreša nobene dejavnosti, ki je ustanova ne ponuja. 

28. Uporabnica je rada v ustanovi, vendar pa je najraje doma. 

29. Uporabnica se nikoli ne počuti osamljeno. 

30. Nihče je ne užalosti. 

31. Lahko se obrnejo na zaposlene za tolažbo. 

32. Včasih je tudi slabe volje, vendar zelo redko. 

33. Uporabnica je zelo pogosto vesela in zadovoljna. 

34. Ima dovolj energije za vsakodnevne dejavnosti. 

37. Uporabnica ima rada svoje življenje in je srečna. 

36. Ima dovolj časa za počitek. 

35. Ni pogosto utrujena. 

7. V življenju ji je najbolj pomembna družina, še posebej oče. 

38. Na njeno zadovoljstvo v življenju najbolj vplivajo družina in 

dejavnosti. 

20. Uporabnici zelo veliko pomeni samostojnost. 

8. Poleg družine so ji pomembni tudi prijatelji, vendar ne toliko 

kot družina. 

Vir: Zahirović, raziskava kakovosti življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju (2015) 

 

Svojec Y pravi, da ima njihova hčerka zelo rada šolske dejavnosti in opravljanje različnih 

opravil. Meni, da so odnosi v ustanovi dobri in da zaposleni spoštujejo uporabnike. 

Uporabnica ne razporeja svojega časa, vendar svojec Y meni, da če bi hčerka izrazila željo po 

spremembi, bi jo zaposleni upoštevali. Prav tako meni, da imajo vsi uporabniki v ustanovi 

enake pravice in dolžnosti. Po mnenju svojca Y je uporabnica zelo zadovoljna z materialnimi 

dobrinami v ustanovi, o ciljih in načrtih za prihodnost pa ne govori. Meni, da se uporabnica v 

ustanovi počuti zelo domače in da je z bivanjem v ustanovi zelo zadovoljna. Zaposleni 

podpirajo njeno samostojnost, kar uporabnici veliko pomeni. Svojec Y je mnenja, da je 

uporabnica rada v ustanovi, vendar pa je najraje doma. Poudarja, da ima uporabnica rada 

svoje življenje in da je srečna. V življenju ji je najbolj pomembna družina, na njeno 

zadovoljstvo v življenju pa podobno najbolj vplivajo dejavnosti in družina. 

 

Glede na kode 1. reda vidimo, da svojec Y meni, da je uporabnica z večino področij življenja 

zadovoljna. Vseh pozitivnih odgovorov poda 33, 3 nevtralne ter 2 negativna. Pri kategoriji 

'obveznosti in dejavnosti' poda 2 pozitivna odgovora, pri kategoriji 'odnosi in stiki' poda 4 

pozitivne odgovore, pri kategoriji 'možnosti izbire' poda 3 pozitivne odgovore ter 2 negativna. 

Pri kategoriji 'materialno blagostanje' poda 3 pozitivne odgovore, pri kategoriji 'cilji in načrti 
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v življenju' poda 1 negativen odgovor ter pri kategoriji 'počutje v ustanovi in življenju' poda 

21 pozitivnih odgovor, 2 nevtralna in nobenega negativnega odgovora. Svojec Y torej pri 

vseh kategorijah odgovarja pozitivno, razen pri kategoriji 'cilji in načrti v življenju', kjer poda 

negativen odgovor. 

 

Kategorije svojca Z 

 

Tabela 3.13: Kategorije in kode 1. reda svojca Z 

Kategorije  Kode 1. reda 

1. Obveznosti in dejavnosti 1. Uporabnica ima zelo rada šolske dejavnosti in popoldanske 

dejavnosti. 

2. Uporabnica ima rada različne obveznosti. 

2. Odnosi in stiki 8. Odnosi z ostalimi uporabniki in zaposlenimi so dobri. 

9. Meni, da uporabniki niso dovolj vključeni v širše okolje, ker 

ustanova nima dovolj finančnih sredstev. 

10. Ne ve, ali imajo vsi uporabniki v ustanovi enake pravice in 

dolžnosti in če je vse pravično. 

3. Možnost izbire 5. Ne ve, ali zaposleni upoštevajo želje uporabnikov in če jim 

prisluhnejo. 

4. Skozi leto nima vpliva na dejavnosti, saj urnik sestavijo na 

začetku leta in le-ta velja celo leto. 

3. Uporabniki ne razporejajo časa, imajo urnik. 

4. Materialno blagostanje 11. Uporabnica je zadovoljna z materialnimi dobrinami v ustanovi, 

nekatere pripomočke pa straši priskrbijo tudi sami. 

5. Cilji in načrti v življenju 7. Ker se uporabnica težko izraža, ne ve, ali ima kakšne načrte za 

prihodnost. 

6. Počutje v ustanovi in življenju 12. Na splošno se v ustanovi počuti dobro. 

13. V ustanovi je zadovoljna. 

14. Uporabnici v ustanovi ni všeč čez poletje, ker se takrat ne 

dogaja toliko kot med šolskim letom. 

15. Nikoli je nihče ne užalosti, ker se dobro razume z ostalimi 

osebami v ustanovi. 

16. Večkrat je vesela kot žalostna. 

17. Uporabnica je srečna. 

18. Ima zelo veliko energije, redko je utrujena. 

6. V življenju ji je najbolj pomembna družina. 

19. Na njeno zadovoljstvo v življenju najbolj vpliva družina. 

Vir: Zahirović, raziskava kakovosti življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju (2015) 
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Svojec Z pravi, da ima njihova uporabnica rada šolske dejavnosti, aktivnosti in različna 

opravila. Ima dobre odnose z ostalimi uporabniki in zaposlenimi v ustanovi. Svojec Z je edini, 

ki meni, da uporabniki niso dovolj vključeni v širše okolje. Uporabnica po njegovem mnenju 

ne razporeja svojega časa, ker ima urnik, na katerega načeloma nima vpliva. Pravi pa, da ne 

ve, če zaposleni upoštevajo želje uporabnikov in če jim prisluhnejo. Svojec Z je mnenja, da je 

uporabnica na splošno zadovoljna z materialnimi dobrinami v ustanovi, vendar nekatere 

pripomočke priskrbijo tudi starši sami. Pravi, da ne ve, če ima uporabnica cilje in načrte za 

prihodnost. Na splošno se v ustanovi počuti dobro, razen v času poletja, ker je zaradi 

dopustov organiziranih manj aktivnosti kot skozi šolsko leto. Poudari, da je uporabnica v 

življenju srečna. V življenju ji je najbolj pomembna družina, katera tudi najbolj vpliva na 

njeno zadovoljstvo v življenju. 

 

Glede na kode 1. reda vidimo, da svojec Z meni, da je uporabnica z večino področij življenja 

zadovoljna. Vseh pozitivnih odgovorov poda 12, 4 nevtralne ter 4 negativne odgovore. Pri 

kategoriji 'obveznosti in dejavnosti' poda 2 pozitivna odgovora, pri kategoriji 'odnosi in stiki' 

poda 2 pozitivna odgovora, 1 nevtralen in 1 negativen odgovor, pri kategoriji 'možnosti izbire' 

poda 1 nevtralen odgovor in 2 negativna. Pri kategoriji 'materialno blagostanje' poda 1 

nevtralen oz. neopredeljen odgovor, pri kategoriji 'cilji in načrti v življenju' poda prav tako 1 

nevtralen odgovor ter pri kategoriji 'počutje v ustanovi in življenju' poda 8 pozitivnih odgovor 

in 1 negativen odgovor. Svojec Z, v primerjavi z drugimi svojci, poda največ negativnih 

odgovorov, se pravi izpostavlja največ kritičnosti med svojci. Pozitivno oceni kategorije 

'obveznosti in dejavnosti', 'odnosi in stiki' ter 'počutje v ustanovi in življenju', nevtralno oceni 

kategoriji 'materialno blagostanje' in 'cilji in načrti v življenju', negativno pa oceni kategorijo 

'možnosti izbire'.  

 

Kategorije svojca Q 

 

Tabela 3.14: Kategorije in kode 1. reda svojca Q 

Kategorije Kode 1. reda 

1. Obveznosti in dejavnosti 1. Uporabnik ima rad šolske dejavnosti. 

2. Uporabnik rad opravlja različna opravila in obveznosti. 

2. Odnosi in stiki 8. Uporabnik se dobro razume z vsemi v ustanovi. 

9. Uporabnik ima dovolj stikov s širšim okoljem. 

10. Uporabniku so všeč stiki s širšim okoljem. 
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11. Zaposleni spoštujejo uporabnike. 

12. Zaposleni prisluhnejo uporabnikom. 

13. Uporabniki bi si verjetno želeli, da se jim vse dovoli, na 

splošno pa so zadovoljni z odnosom zaposlenih do njih. 

14. Vsi uporabniki v ustanovi imajo približno enake pravice in 

dolžnosti. 

15. V ustanovi je načeloma vse pravično. 

3. Možnost izbire 3. Uporabnik ima svoj urnik. 

4. Uporabnik ima več vpliva na popoldanske dejavnosti kot na 

šolske dejavnosti. 

5. Zaposleni nekatere želje upoštevajo, nekatere pa ne. 

4. Materialno blagostanje 16. Uporabnik je zadovoljen z materialnimi dobrinami v ustanovi. 

5. Cilji in načrti v življenju 7. O ciljih in načrtih za prihodnost ne govori. 

6. Počutje v ustanovi in življenju 17. Uporabnik se v ustanovi počuti dobro. 

18. Uporabnik je zadovoljen z bivanjem v ustanovi. 

19. Uporabnik se v ustanovi ne počuti ogroženega. 

20. Uporabniki se počutijo pomembne. 

21. Uporabnik v ustanovi verjetno ne bi spremenil ničesar. 

22. V ustanovi so mu najbolj všeč različne aktivnosti. 

23. Ne pogreša nobene dejavnosti, ki jo ustanova ne ponuja. 

24. Zelo rad je doma, vendar je rad tudi v ustanovi. 

25. Uporabnik se nikoli ne počuti osamljeno. 

26. Redko ga kdo užalosti. 

27. Če so žalostni, se lahko obrnejo na strokovne delavce. 

28. Uporabnik je pogosteje vesel kot žalosten. 

29. Uporabnik ima dovolj energije za vsakodnevne aktivnosti. 

30. Uporabnik je redko utrujen. 

31. Uporabnik ima dovolj časa za počitek. 

32. Uporabnik je srečen.  

6. V življenju mu je najbolj pomembna družina in pa prijatelji. 

33. Na njegovo zadovoljstvo v življenju najbolj vpliva to, da ima 

dobre odnose z ljudmi, stvari, ki ga veselijo in družina. 

Vir: Zahirović, raziskava kakovosti življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju (2015) 

 

Svojec Q meni, da ima njihov sin rad šolske dejavnosti in opravljanje različnih opravil. 

Uporabnik ima dobre odnose z vsemi v ustanovi. Meni, da zaposleni spoštujejo uporabnike in 

da jim prisluhnejo. Pravi, da je v ustanovi načeloma vse pravično. Uporabnik ima svoj urnik, 

na katerega ima več vpliva v času popoldanskih dejavnosti kot v času šolskih dejavnosti. 

Meni, da zaposleni nekatere želje uporabnikov upoštevajo, nekatere pa ne. Svojec Q prav tako 
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meni, da je uporabnik zadovoljen z materialnimi dobrinami v ustanovi. Omeni tudi, da 

uporabnik o ciljih in načrtih za prihodnost ne govori. Na splošno se uporabnik v ustanovi 

počuti dobro in je zadovoljen z bivanjem v ustanovi. Uporabnik je zelo rad doma, vendar je 

rad tudi v ustanovi. Uporabnik je v življenju srečen. V življenju so mu najbolj pomembni 

družina in prijatelji, na njegovo zadovoljstvo v življenju pa najbolj vplivajo dobri odnosi, 

dejavnosti, ki ga veselijo ter družina. 

 

Glede na kode 1. reda vidimo, da svojec Q meni, da je uporabnik z večino področij življenja 

zadovoljen. Vseh pozitivnih odgovorov poda 28, 5 nevtralnih ter 1 negativnega. Pri kategoriji 

'obveznosti in dejavnosti' poda 2 pozitivna odgovora, pri kategoriji 'odnosi in stiki' poda 7 

pozitivnih odgovorov in 1 nevtralen odgovor, pri kategoriji 'možnosti izbire' pa poda 3 

nevtralne odgovore. Pri kategoriji 'materialno blagostanje' poda 1 pozitiven odgovor, pri 

kategoriji 'cilji in načrti v življenju' poda 1 negativen odgovor ter pri kategoriji 'počutje v 

ustanovi in življenju' poda 18 pozitivnih odgovor, 1 nevtralen odgovor in nobenega 

negativnega. Svojec Q torej pri vseh kategorijah odgovarja pozitivno, razen pri kategoriji 

'možnosti izbire', kjer poda nevtralne odgovore in pri kategoriji 'cilji in načrti v življenju', kjer 

poda negativen odgovor. 

 

Povzetek intervjujev svojcev 

Kot vidimo imajo intervjuvani svojci najbolj pozitiven pogled na posamezna področja 

življenja uporabnikov. Svojci, v primerjavi z intervjuvanimi uporabniki in strokovnimi 

delavci, torej izražajo najmanj kritičnosti. Edina kategorija, ki je največkrat negativno 

ocenjena, je kategorija 'cilji in načrti v življenju'. Svojci, za razliko od uporabnikov, menijo, 

da uporabniki nimajo ciljev in načrtov za prihodnost. 

 

Na podlagi zgornje analize lahko odgovorimo na tretje raziskovalno vprašanje, ki se glasi: 

Katera področja oz. kategorije so za osebe z motnjami v duševnem razvoju pomembne glede 

njihove kakovosti življenja z vidika njihovih svojcev? Vsi intervjuvani svojci menijo, da je 

uporabnikom v življenju najbolj pomembna družina. Stiki in druženje z družino so po mnenju 

svojcev najbolj pomembni za zadovoljstvo in kakovost življenja uporabnikov. Poleg tega pa 

so za zadovoljstvo uporabnikov in za kakovost njihovega življenja pomembne tudi različne 

dejavnosti in aktivnosti, ki so jih uporabniki v ustanovi vsakodnevno deležni. Za zadovoljstvo 

in kakovost življenja oseb z MDR sta po mnenju njihovih svojcev torej najbolj pomembni 
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družina in različne aktivnosti, kar spada v kategoriji 'odnosi in stiki' ter 'obveznosti in 

dejavnosti'. 

 

Na podlagi primerjav odgovorov uporabnikov, strokovnih delavcev ter svojcev pa lahko 

odgovorimo na četrto raziskovalno vprašanje, ki se glasi: Ali so pogledi treh skupin 

(uporabniki, strokovni delavci, svojci) na posamezne kategorije skladni? Na kategorijo 

'obveznosti in dejavnosti' ter 'materialno blagostanje' imajo vse tri skupine skladen pogled. Pri 

ostalih kategorijah pa so si pogledi bolj ali manj različni. Pri kategoriji 'odnosi in stiki' imajo 

uporabniki in strokovni delavci skladen pogled, in sicer menijo, da se nekateri dobro razumejo 

z ostalimi uporabniki, nekateri pa ne, medtem ko so svojci mnenja, da se vsi uporabniki med 

seboj vedno dobro razumejo. Pri kategoriji 'možnosti izbire' uporabniki poudarjajo, da imajo 

zelo majhen vpliv na svoj urnik. Podobno izpostavljajo tudi strokovni delavci, vendar za 

razliko od uporabnikov menijo, da se jim pogosto ustreže. Svojci pa mislijo, da uporabniki 

lahko dovolj stvari tudi sami izbirajo. Največje razhajanje v pogledih je pri kategoriji 'cilji in 

načrti v življenju', saj vsi uporabniki omenjajo mnogo ciljev in načrtov za prihodnost, medtem 

ko so strokovni delavci in svojci mnenja, da uporabniki v večini nimajo nekih ciljev in 

načrtov za prihodnost. Pri kategoriji 'počutje v ustanovi in življenju' pa so izkušnje 

uporabnikov različne, in sicer nekateri se počutijo dobro, nekateri pa ne. Strokovni delavci 

imajo bolj pozitiven pogled na to kategorijo, in sicer menijo, da se uporabniki v ustanovi in na 

splošno v življenju dobro počutijo, vendar obstaja nekaj izjem. Najbolj pozitiven pogled na to 

kategorijo pa izpostavljajo svojci, ki so mnenja, da so vsi uporabniki zadovoljni in da se v 

ustanovi in življenju dobro počutijo. Vse tri skupine pa so mnenja, da je uporabnikom v 

življenju najbolj pomembna družina. Na splošno pa so pogledi uporabnikov in strokovnih 

delavcev bolj skladni kot pa pogledi uporabnikov in svojcev. Pogledi uporabnikov in 

strokovnih delavcev pa izražajo tudi več kritičnosti kot pogledi svojcev. 

 

3.8 Razprava  

 

3.8.1 Kakovost življenja v povezavi z obveznostmi in dejavnosti 

 

V intervjujih smo na začetku povprašali o šolskih obveznostih, popoldanskih dejavnostih, 

opravilih, obveznostih ter hobijih. Iz odgovorov smo oblikovali kode, ki smo jih združili v 

kategorijo 'obveznosti in dejavnosti'. Zanimalo nas je, s katerimi dejavnostmi se najraje 

ukvarjajo, koliko obveznosti imajo ter ali jim je opravljanje različnih opravil v veselje ali 
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odveč. Na podlagi tega smo lahko sklepali, ali obveznosti in dejavnosti prispevajo k 

njihovemu zadovoljstvu in kakovosti življenja ali ne. Glede na odgovore intervjuvanih 

uporabnikov lahko trdimo, da vsi štirje intervjuvanci radi hodijo v šolo, k popoldanskim 

dejavnostim, radi opravljajo svoje zadolžitve ter različna opravila, razen Luka, ki obveznosti 

ne opravlja z veseljem. Tako kot vsi, imajo tudi uporabniki v ustanovi različna vsakdanja 

opravila. Opravila vsi intervjuvanci, razen Luke, opravljajo z veseljem, se pravi, da jim je 

opravljanje zadolžitev in opravil v zadovoljstvo. Tudi način preživljanja prostega časa je 

dejavnik, ki prispeva k zadovoljstvu in kakovosti življenja. Intervjuvanca Nejc in Luka svoj 

prosti čas najraje preživljata aktivno, s športnimi dejavnostmi, medtem ko intervjuvankama 

Manci in Nadji ukvarjanje s športom ni najljubši način preživljanja prostega časa. Namesto 

tega raje poslušata glasbo, gledata televizijo ali pa opravljata gospodinjska opravila. Stvari, ki 

jih veselijo, intervjuvanci lahko delajo pogosto, se pravi svoj prosti čas preživljajo na način, 

ki jih veseli, kar prispeva k njihovem zadovoljstvu in kakovosti življenja. 

 

Kar se tiče kategorije 'obveznosti in dejavnosti', se pogled uporabnikov, strokovnih delavcev 

in svojcev ujema, saj tako kot uporabniki sami tudi strokovni delavci in svojci v večini 

izpostavljajo, da imajo uporabniki radi šolske in popoldanske dejavnosti ter opravljanje 

različnih opravil. 

 

3.8.2 Kakovost življenja v povezavi z odnosi in stiki 

 

Odnosi so pomemben del našega življenja. Skozi življenje vzpostavimo veliko različnih 

odnosov, tako dobrih kot tudi slabih, dejstvo pa je, da le-ti pomembno prispevajo k našem 

počutju, delovanju in konec koncev k samemu zadovoljstvu in kakovosti življenja. V 

intervjujih smo velik del pozornost posvetili odnosom, ki jih imajo sebe z MDR z ostalimi 

uporabniki, s strokovnimi delavci in s svojo družino. Zanimalo nas je tudi, koliko stikov 

imajo s svojo družino in pa s širšim okoljem. Na podlagi odgovorov smo oblikovali kode, ki 

smo jih umestili v širšo kategorijo 'odnosi in stiki'. Glede na odgovore intervjuvanih 

uporabnikov vidimo, da imajo uporabniki različne izkušnje z odnosi z ostalimi uporabniki, 

strokovnimi delavci in družino ter različno količino stikov s širšim okoljem. Najboljše odnose 

z ostalimi uporabniki imata Nejc in Manca, medtem ko se Nadja in Luka ne razumeta najbolje 

z ostalimi uporabniki. Z zaposlenimi imajo vsi intervjuvanci dober odnos ter se z njimi dobro 

razumejo. Seveda prihaja do kakšnih nesporazumov ter sankcij s strani zaposlenih, če 

uporabniki ne ravnajo v skladu s pravili. Kazen je v obliki prekinitve dejavnosti, ki jih 
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uporabniki radi počnejo ali pa začasen odvzem stvari, ki jih imajo uporabniki radi. Vsi 

intervjuvanci se dobro razumejo tudi s svojo družino, razen Mance, ki s svojimi starši zaradi 

slabih izkušenj ne ostaja v stiku. Največ stikov s širšim okoljem imata Nejc in Luka, Manca 

pa jih ima manj, ker ji odhajanje na različne prireditve ni v interesu. Najmanj stikov s širšim 

okoljem ima Nadja, in sicer zaradi varnostnih razlogov. Vsi se odpravijo izven ustanove 

vedno s spremstvom in nikoli sami. Vsi, razen Nadje, se odpravljajo z ustanovo tudi na 

počitnice, noben od intervjuvancev pa se ne odpravi na počitnice s svojo družino. Odnosi 

intervjuvancev so torej zelo različni. Dva intervjuvana uporabnika (od štirih) se bolje 

razumeta z ostalimi uporabniki, druga dva z zaposlenimi, trije pa tudi s svojo družino. Dejstvo 

je, da tako kot vsi ostali, imajo tudi osebe z MDR, slabše in boljše odnose z ljudmi okoli sebe. 

Pomembno pa je, da imajo uporabniki vsaj z nekaterimi osebami v svojem življenju 

vzpostavljen dober, razumevajoč in ljubeč odnos, ki prispeva k njihovemu zadovoljstvu, pa 

naj bo to z ostalimi uporabniki, z zaposlenimi ali pa s svojo družino. 

 

Pogled intervjuvanih strokovnih delavk in svojcev na odnose uporabnikov in stike s širšim 

okoljem se prav tako v večini ujema s pogledom intervjuvanih uporabnikov. Razhajanje se je 

pojavilo edino pri odnosih uporabnikov z ostalimi uporabniki v ustanovi, saj strokovni delavci 

in svojci v večini menijo, da se uporabniki med seboj dobro razumejo, medtem ko uporabniki 

sami ne izpostavljajo le dobrih odnosov. Kar se tiče vključenosti uporabnikov v širše okolje, 

pa so v vseh treh intervjuvanih skupinah nekateri mnenja, da so uporabniki dovolj vključeni v 

širše okolje, nekateri pa, da so le-ti vključeni premalo. Strokovne delavke poudarjajo, da je 

vključenost uporabnikov v širše okolje odvisno od sposobnosti uporabnikov in njihovega 

vedenja. Bolj ko so uporabniki sposobni in »lepše« ko se obnašajo, bolj so vključeni v širše 

okolje.  

 

3.8.3 Kakovost življenja v povezavi z možnostmi izbire 

 

Možnost izbire in svobodno odločanje sta duševno zdravim ljudem nekaj vsakdanjega in 

samoumevnega. Neskončne možnosti izbire in svoboda so nam na voljo brez vprašanj. 

Drugače pa je pri populaciji oseb z MDR, še posebej pri tistih, ki živijo v ustanovah. Njihovi 

urniki so navadno vnaprej predpisani in strukturirani do zadnje minute dneva, zato nas je v 

intervjujih zanimalo, koliko vpliva imajo intervjuvanci na svoj urnik, ali imajo možnost 

sestavljati, spreminjati ali urejati svoj urnik ter ali so njihove želje upoštevane s strani 

strokovnih delavcev. Delovati, živeti v skladu s svojimi željami, interesi in prepričanji je 
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pomembno za človekovo osebno zadovoljstvo in izpolnitev, zato menim, da sta svobodno 

odločanje in možnost izbire pomembna dejavnika za kakovostno življenje. Glede na odgovore 

intervjuvanih uporabnikov vidimo, da ima vsak uporabnik svoj urnik, na katerega načeloma 

ne more vplivati. Na urnik lahko vplivajo le v primeru, če izrazijo željo o spremembi, vendar 

le-ta ni vedno upoštevana. Ali je želja upoštevana, je odvisno od njene smiselnosti in pa od 

odnosa uporabnika z zaposlenimi. Bolje ko se razumejo, več možnosti imajo za izražanje 

želja. Dejstvo je, da ima večina ljudi v vsakdanjem življenju nek ritual, urnik. Tudi osebe z 

MDR ga imajo, vendar ga sami ne sestavljajo in ga težko spreminjajo. Najmanj vpliva na svoj 

urnik ima intervjuvanka Nadja, ki je zaradi zdravstvenega stanja zelo nepredvidljiva in ima 

zato zelo majhno svobodo in možnosti izbire. Na podlagi tega lahko sklepam, da bolj ko je 

uporabnik »priden«, več možnosti za svobodo in izbiro ima. Dejstvo pa je, da sta 

samostojnost in možnost izbire zelo pogojena tudi s stopnjo duševne manjrazvitosti in pa 

fizično prizadetostjo. Težja ko je duševna motnja osebe, težje le-ta komunicira in izraža svoje 

želje, zato marsikdaj njene želje ne morejo biti upoštevane že zato, ker niso izražene. In pa 

bolj ko je neka oseba fizično prizadeta, težje izvaja različne aktivnosti, ki bi si jih želela, a jih 

ne more že zaradi nekaterih telesnih deformacij. 

 

Sama menim, da se v instituciji mnogo odločitev o uporabnikih sprejme »mimo njih«. 

Menim, da se jim premalo prisluhne, saj intervjuvanci mnogokrat ne morejo delati stvari, ki si 

jih zares želijo le zato, ker niso ob tistem času na urniku. Mislim, da bi morali urnike v 

popoldanskem času, po šolskih obveznostih, sestavljati skupaj z uporabniki (ki so to 

sposobni) ter bi na ta način le-ti bili bolj slišani, upoštevani in s tem še bolj prispevali k 

njihovem zadovoljstvu. Izkazalo se je, da je možnost izbire pri populaciji oseb z MDR slabo 

upoštevana, zato tudi slabo prispeva h zadovoljstvu in kakovosti življenja le-teh oseb, saj vsi 

intervjuvani uporabniki pravijo, da na svoj urnik težko vplivajo in da njihove želje niso vedno 

upoštevane. 

 

Pri kategoriji 'možnost izbire' imajo intervjuvani uporabniki in strokovni delavci prav tako 

podobna mnenja. Uporabniki v večini poudarjajo, da imajo urnike, ki se jih morajo držati, kar 

trdijo tudi strokovni delavci. Glede vpliva uporabnikov na razporeditev in izbiro dnevnih 

dejavnosti pa se mnenja razlikujejo. Nekateri uporabniki imajo večji vpliv, nekateri manjši. 

Uporabniki v večini izpostavljajo, da je njihov vpliv sicer zelo majhen ter da je upoštevanje 

želja odvisno od smiselnosti želje, strokovni delavci pa so mnenja, da se želje uporabnikov 

upoštevajo, če je to le možno. Strokovni delavci torej menijo, da je možnost izbire 
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uporabnikov večja, kot pa to menijo uporabniki sami. Za razliko pa večina svojcev meni, da 

imajo uporabniki precejšen vpliv na svoje urnike. Menijo, da uporabnikom ni treba početi 

stvari, ki si jih ne želijo ter da zaposleni v večini upoštevajo njihove želje. Ta pogled se torej 

razlikuje od pogleda uporabnikov in strokovnih delavcev, saj uporabniki in strokovni delavci 

izpostavljajo, da imajo uporabniki zelo majhen vpliv na svoj urnik. 

Odgovori strokovnih delavk glede pravičnosti pa so me zelo presenetili, saj sem pričakovala 

bolj pritrdilne odgovore. Dejstvo je, da so si uporabniki med seboj zelo različni in da 

marsikdo ne more česa početi že zaradi same duševne motnje in pa sposobnosti, ki jih ima. Po 

mnenju intervjuvanih strokovnih delavk pa so uporabniki deležni različnih aktivnosti, 

priložnosti in posluha s strani zaposlenih, ne le zaradi duševnih motenj in sposobnosti, ki jih 

imajo, ampak tudi zato, ker je preprosto nekaterim nudeno več kot drugim. Pogled 

intervjuvanih svojcev na pravice in dolžnosti uporabnikov v ustanovi pa se razlikuje od 

pogleda strokovnih delavcev. Večina intervjuvanih svojcev namreč meni, da je v ustanovi vse 

pravično ter da imajo uporabniki enake pravice in dolžnosti. Razlog za to verjetno leži v tem, 

da imajo svojci malo stika z ustanovo in samim sistemom delovanja ali pa v tem, da 

uporabniki doma o tem preprosto ne govorijo.  

 

3.8.4 Kakovost življenja v povezavi z materialnim blagostanjem 

 

Čeprav menim, da so za kakovostno življenje ključni subjektivni dejavniki, pa k njemu 

vendarle prispevajo tudi objektivni dejavniki. V današnji družbi je osnovna materialna 

preskrbljenost neizbežna za dostojno in kakovostno življenje. V intervjujih smo zato 

uporabnike spraševali tudi po finančnem stanju, razpolaganju z denarjem, materialnih 

dobrinah v ustanovi ter zaposlitvi. Glede na odgovore intervjuvanih uporabnikov so vsi zelo 

dobro materialno preskrbljeni. Vsi imajo svoj denar, vendar vsi z njim ne znajo razpolagati. 

Pri nakupovanju jim v večini pomagajo zaposleni. Z materialnimi dobrinami v ustanovi so vsi 

intervjuvanci zadovoljni. Nekateri bi si želeli še kakšen pripomoček več, vendar v glavnem 

imajo vse, kar potrebujejo. Ustanova jim priskrbi vse potrebne dobrine, sami si kupujejo le 

različne dodatne prigrizke, sladkarije ali pa cigarete. Vsi intervjuvanci občasno pomagajo pri 

delu v gostilni Druga violina, kar vsekakor krepi njihovo finančno neodvisnost, socialno 

participacijo, odgovornost ter občutek sposobnosti. Intervjuvanci torej glede materialnih 

dobrin ne čutijo pomanjkanja in ne izražajo nezadovoljstva, se pravi da materialni dejavniki 

pozitivno prispevajo k njihovi kakovosti življenja. 
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Kar se tiče kategorije 'materialno blagostanje', se pogledi vseh treh intervjuvanih skupin 

ujemajo. Intervjuvani svojci in strokovni delavci v večini menijo, da so uporabniki na splošno 

zadovoljni z materialnimi dobrinami v ustanovi ter da imajo vse, kar potrebujejo. 

 

3.8.5 Kakovost življenja v povezavi s cilji in načrti za prihodnost 

 

To, da živimo z nekim namenom, daje našemu življenju smisel. Imeti načrte in konkretne cilje 

vsekakor krepi našo motivacijo v življenju, izpeljevanje načrtov in doseganje ciljev pa nam 

daje občutek uspešnosti, zadovoljstva ter osebne izpolnitve. Nič drugače ni pri populaciji oseb 

z MDR. Tako kot vsi ostali, imajo tudi osebe z MDR mnogo ciljev in načrtov v življenju. V 

intervjujih smo jih zato povprašali o tem, kaj jim je v življenju pomembno, kakšne načrte 

imajo za prihodnost ter kateri so njihovi cilji. Glede na odgovore intervjuvanih uporabnikov 

vidimo, da imajo vsi načrte za prihodnost ter različne cilje v življenju. Nekateri bolj 

dolgoročne drugi manj, nekateri lažje dosegljive, spet drugi manj. Na splošno pa si v 

prihodnosti želijo samostojnosti in pa neodvisnosti, saj imajo vsi intervjuvanci načrte o 

zaposlitvi. Kakorkoli, pomembno je, da v življenju k nečemu stremijo, da imajo pred seboj 

cilje in načrte za prihodnost, ki dodajajo njihovem življenju smisel in prispevajo k njihovem 

zadovoljstvu v življenju. 

 

Vsi intervjuvani uporabniki imajo torej neke načrte za prihodnost, medtem ko intervjuvane 

strokovne delavke menijo, da ima bolj malo uporabnikov cilje in načrte za prihodnost. Tudi 

intervjuvani svojci so mnenja, da uporabniki nimajo načrtov za prihodnost. Kar se tiče 

kategorije 'cilji in načrti za prihodnost', imajo torej intervjuvani svojci in strokovni delavci 

drugačno mnenje od intervjuvanih uporabnikov. Razlog za to lahko leži v tem, da uporabniki 

v ustanovi preprosto ne govorijo na glas o svojih načrtih ali pa da se o življenjskih ciljih 

uporabniki in zaposleni preprosto ne pogovarjajo. Menim, da bi zaposleni morali večkrat 

povprašati uporabnike o njihovih ciljih in načrtih za prihodnost, saj bi s tem ugotavljali, kaj je 

uporabnikom pomembno v življenju, kaj jih veseli in v skladu s tem mogoče tudi usmerjali 

nekatere njihove aktivnosti. 

 

3.8.6 Kakovost življenja v povezavi s počutjem v ustanovi in življenju 

 

Sama menim, da so splošno počutje v življenju, čustveno zadovoljstvo ter osebna izpolnitev 

dejavniki, ki najpomembneje prispevajo k posameznikovi kakovosti življenja. Največji del 
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vprašanj v intervjujih se je zato nanašal ravno na ta področja. Tako je nastala naša najširša 

kategorija, in sicer 'počutje v ustanovi in življenju'. V to kategorijo smo povezali kode 'telesno 

počutje', 'počutje in življenje v ustanovi' ter 'psihično počutje v življenju'.  

 

Manca je edina, ki raje živi v ustanovi kot doma, ker s svojimi starši nima dobrega odnosa. Z 

bivanjem v ustanovi je torej zelo zadovoljna. Zase pravi, da je včasih vesela, včasih pa 

žalostna. Rada ima svoje življenje in zase pravi, da je večinoma srečna, a včasih tudi 

nesrečna. Manca, za razliko od ostalih intervjuvanih uporabnikov, svojega zadovoljstva v 

ustanovi in življenju ne opredeljuje povsem enoznačno. Na splošno je vesela in pa tudi 

žalostna, je srečna, pa tudi nesrečna, a na koncu vseeno zaključi s tem, da je pogosteje srečna 

kot pa nesrečna in da je v življenju bolj zadovoljna kot pa nezadovoljna. Manca je zaradi 

psihiatrične diagnoze deležna rednih terapij. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je njeno 

občasno nezadovoljstvo povezano z njenim psihičnim zdravjem, saj na splošno poudarja, da ji 

je v ustanovi vse všeč in da ne bi ničesar spremenila. Luka zase pravi, da je zadovoljen in 

srečen v svojem življenju. Poudarja sicer, da se v ustanovi zaradi slabih odnosov z nekaterimi 

uporabniki ne počuti dobro, vendar pa to ne vpliva na njegovo splošno zadovoljstvo v 

življenju. Če bi imel z njimi dobre odnose, bi mu bilo v ustanovi všeč, se pravi je 

nezadovoljstvo v ustanovi v glavnem rezultat slabih odnosov, saj drugih stvari ne omenja.  

 

Tudi Nadja se v ustanovi ne počuti dobro. Bivanje v ustanovi ji ni všeč, ker se slabo razume z 

ostalimi uporabniki in ker ima malo svobode ter strog nadzor. Želi se vrniti nazaj v zavod 

Radovljica, kar skozi intervju večkrat poudari. Glavna razloga, da se Nadja v ustanovi ne 

počuti dobro sta torej slab odnos z ostalimi uporabniki in omejevanje svobode. Ker je Nadjino 

vedenje zelo nepredvidljivo, je nadzor nad njo zelo povečan. Zaposleni ji ne morejo dopuščati 

večje svobode zaradi njene varnosti in varnosti ostalih v ustanovi, čeprav bi si sama to želela. 

Po podatkih strokovne delavke Nadja vsak trenutek nepazljivosti izkoristi za poškodovanje 

sebe, čemur sledi izhod iz ustanove, ki si ga želi, pa četudi je to urgenca. To je torej razlog, da 

ima Nadja, v primerjavi z ostalimi intervjuvanci, utemeljeno mnogo manj svobode. Zase bi 

rekla, da je bolj nesrečna kot srečna in zadovoljstvo v svojem življenju ocenjuje z »nekje na 

polovici«. Nadja je torej v svojem življenju, za razliko od ostalih intervjuvanih uporabnikov, 

bolj nezadovoljna kot zadovoljna. Sklepamo lahko, da slabi odnosi z uporabniki in 

omejevanje svobode pomembno prispevajo k njenemu nezadovoljstvo v življenju. 

Intervjuvanki s psihiatrično diagnozo slabše ocenjujeta svoje zadovoljstvo v ustanovi in 

življenju kot intervjuvanca brez psihiatrične diagnoze. Na podlagi tega lahko sklepamo, da 
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bolj ko je uporabnik psihično zdrav, boljše je njegovo zadovoljstvo v življenju in pa sama 

kakovost življenja.  

 

Nejc, za razliko od ostalih intervjuvanih uporabnikov, v ustanovi biva od rojstva. S svojim 

bivanjem v ustanovi je zelo zadovoljen. Rad ima svoje življenje in uživa v njemu. Nejc je 

torej s svojim življenjem v ustanovi in na splošno zelo zadovoljen. V svojem življenju ne bi 

spremenil ničesar razen tega, da bi, namesto v ustanovi, živel s svojo družino.  

 

Intervjuvane strokovne delavke in svojci menijo, da se uporabniki na splošno dobro počutijo 

tako v ustanovi kot v življenju nasploh. Menijo, da so v večini zadovoljni z bivanjem v 

ustanovi. Vseeno pa strokovne delavke izpostavljajo, da bi večina uporabnikov raje živela s 

svojo družino, ne glede na to, kakšne so razmere doma. Enako odgovarja tudi večina 

intervjuvanih uporabnikov. Večini uporabnikov je torej družina v življenju najpomembnejša 

(tako menijo tudi strokovni delavci in svojci), saj bi izbrali življenje s svojo družino tudi v 

primeru, kjer doma niso najboljše razmere. Čeprav ustanova osebam z MDR lahko nudi zelo 

veliko ter so uporabniki zaradi tega z bivanjem v ustanovi zadovoljni, pa so družina, 

družinska ljubezen in toplina nekaj nenadomestljivega. Večina intervjuvanih uporabnikov 

poudarja, da pogreša družino in bi kljub temu, da se v ustanovi počutijo dobro, raje živeli s 

svojo družino. Ustanova jim lahko ponudi marsikaj, od materialnih dobrin, aktivnosti, šolanja, 

pa vendar bi osebe z MDR v večini raje izbrale življenje v svoji družini namesto v ustanovi. 

 

Večina intervjuvanih uporabnikov je torej, glede na njihovo pripoved, zadovoljna v svojem 

življenju. Ugotovili smo, da so uporabniki, ki so v intervjujih izražali več zadovoljstva, bolj 

»pridni« in prilagojeni oz. podrejeni redu in pravilom institucije. Uporabnica, ki pa je v 

intervjuju izražala največ nezadovoljstva, pa je bolj nepredvidljiva in odklonilna, kar kaže 

tudi njen odpor proti obstoječemu redu. Na podlagi tega lahko povzamemo, da ima uporabnik, 

kateremu osebje zaupa (v smislu predvidljivosti vedenja) in ki po oceni osebja ni nevaren sam 

sebi in okolici, večjo možnost izbire, več svobode in samostojnosti ter boljše odnose z 

ostalimi, kar se kaže v boljšem počutju, večjem zadovoljstvu in boljši kakovost življenja. In 

obratno. Uporabnik, kateremu osebje ne zaupa in ki je po oceni osebja nevaren sebi in okolici, 

ima zelo omejene možnosti izbire, malo svobode ter strog nadzor, kar privede do slabšega 

počutja in nezadovoljstva v življenju. Se pravi, bolj ko je uporabnik »priden«, »prilagojen 

sistemu«, boljša je njegova kakovost življenja. Dejstvo pa je, da je kakovost življenja zelo 

odvisna tudi od stopnje duševne manjrazvitosti in vrste duševne motnje, ki jo spremlja, saj 
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lažja kot je motnja, več možnosti za kakovostno preživljanje časa ima uporabnik in pa od 

psihiatrične diagnoze. Uporabniki brez psihiatrične diagnoze so bolj zadovoljni v življenju kot 

uporabniki, ki le-to imajo. 

 

 

4 ZAKLJUČEK 

 

 

Glede na rezultate lahko trdimo, da je večina intervjuvanih uporabnikov zadovoljna z večino 

področij življenja, in sicer z 'obveznostmi in dejavnostmi', 'odnosi in stiki', 'materialnim 

blagostanjem' ter  'cilji in načrti za prihodnost'. Edino področje, katerega vsi intervjuvani 

uporabniki ocenijo negativno je 'možnost izbire'. Uporabniki imajo namreč zelo omejene 

možnosti izbire in svobodo odločanja, kar se v moji raziskavi izkaže kot glavna 

pomanjkljivost v življenju teh oseb. Polovica intervjuvanih uporabnikov pa je, zaradi 

omejenih možnosti izbire in slabih odnosov, nezadovoljna tudi z bivanjem v ustanovi. Po 

mnenju intervjuvanih strokovnih delavk so za zadovoljstvo in kakovost življenja oseb z MDR 

najbolj pomembna področja 'počutje v ustanovi in življenju', 'odnosi in stiki' ter 'obveznosti in 

dejavnosti'. Tako kot uporabniki pa tudi strokovne delavke negativno ocenijo področje 

'možnosti izbire'. Za zadovoljstvo in kakovost življenja oseb z MDR pa sta po mnenju 

njihovih svojcev najbolj pomembni področji 'odnosi in stiki' ter 'obveznosti in dejavnosti'. 

Intervjuvani svojci, v primerjavi z uporabniki in strokovnimi delavci, izrazijo najmanj 

kritičnosti, saj imajo najbolj pozitiven pogled na posamezna področja življenja uporabnikov. 

 

Zaključimo lahko z ugotovitvijo, da je zadovoljstvo in kakovost življenja oseb z MDR 

odvisna od tega, koliko so le-te osebe »pridne« oz. »prilagojene sistemu institucije«. Bolj ko 

je oseba z MDR »prilagojena sistemu«, boljša je njena izražena kakovost življenja. 

 

Za nadaljnje raziskovanje predlagamo raziskovanje vpliva samozagovorništva na možnosti 

izbire in svobodo odločanja. V zadnjih letih se je močno razširil koncept samozagovorništva, 

ki omogoča, da se uporabniki sami odločajo o vprašanjih, ki jih zadevajo ter da zagovarjajo 

svoja lastna stališča, želje, mnenja, ipd. Glede na to, da je samozagovorništvo relativno nov 

koncept, in da so možnosti izbire oseb z MDR v ustanovah zelo omejene, mislimo, da je 

smiselno raziskati, v kolikšni meri pravzaprav dejavnosti samozagovorništva vplivajo na 
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večje možnosti izbire in svobodo odločanja uporabnikov, ki se v naši raziskavi izkažejo kot 

dejavniki, ki negativno prispevajo k zadovoljstvu uporabnikov. Prav tako menimo, da bi bilo 

smiselno raziskati tudi, kakšna je kakovost življenja tistih oseb z MDR, ki živijo doma v 

primerjavi s tistimi, ki živijo v institucijah. 

 

Večina uporabnikov kljub izvrstnim bivanjskim in kadrovskim razmeram ter toplemu odnosu 

osebja želi živeti v svojih družinah, s svojimi bližnjimi. Poleg želje po življenju z družino pa 

imajo osebe z MDR tudi težnjo k samostojnosti. Tako kot vsi ostali, bi tudi osebe z MDR 

morale imeti pravico izbirati in odločati se o stvareh, ki jih zadevajo. Potrebno je slišati in 

razumeti potrebo uporabnikov po tem, da bi prevzemali dejanske odločitve v svojem 

življenju.  
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Vprašalnik za osebe z motnjami v duševnem razvoju 

 

Ali rad hodiš v šolo?  

Ali se učite zanimive stvari?  

Ali se rad učiš, naučiš kaj novega? 

Ali rad hodiš v popoldansko šolo? 

Ali te pouk/delavnice dolgočasijo ali zabavajo?? 

Ali si uspešen v šoli? Ali dosežeš zastavljene cilje? Ali znaš narediti večino nalog? 

Kakšne so tvoje obveznosti, zadolžitve? 

Ali se ti zdi, da imaš veliko obveznosti? 

Ali rad opravljaš svoje obveznosti? Ali so ti odveč? 

Ali si lahko sam razporejaš prosti čas, dejavnosti? 

Ali lahko tudi sam sestavljaš, urejaš in spreminjaš svoj urnik? 

Ali zaposleni, družina upoštevajo tvoje želje, odločitve? 

Če si ne želiš sodelovati pri aktivnostih ali se družiti z ostalimi, ali se lahko umakneš oz. 

izostaneš od aktivnosti?  

Ali si pri vsakodnevnih opravilih samostojen ali imaš pomoč? 

Kaj ti je v življenju pomembno (družina, prijatelji, hobiji, prosti čas,…)? 

Kaj si želiš početi v prihodnosti? 

Ali imaš kakšen cilj v življenju? Kateri? 

Ali se rad družiš z ostalimi uporabniki?  

Kako se razumeš z ostalimi uporabniki v ustanovi? 

Kako se razumeš z zaposlenimi v ustanovi? 

Kako se razumeš s svojo družino? 



 

Ali odhajaš domov in kako pogosto odhajaš domov? 

Ali te družina obiskuje v ustanovi? Kako pogosto? 

Ali lahko sam izbiraš, kdaj si želiš biti z družino? 

Ali bi si želel več časa preživeti s svojo družino? 

Ali pogosto obiskujete kakšne prireditve izven Drage? 

Ali vas pogosto obiskujejo drugi (animatorji, glasbeniki…)? 

Ali greš rad na prireditve, ipd. izven Drage?  

Kam se največkrat odpravite izven Drage? 

Ali greš izven ustanove lahko kdaj tudi sam, ali imaš vedno spremstvo? 

Ali lahko sam odločaš, kdaj boš šel npr. v trgovino, kino…? 

Ali greš z Drago kdaj na počitnice (morje, hribe,…)? 

Ali greš z družino kdaj na počitnice, izlet? 

Ali greš rad na počitnice z ustanovo oz. z družino? 

Ali so zaposleni v ustanovi (ne)prijazni do tebe? Te upoštevajo, poslušajo, če imaš kakšno 

željo?  

Ali bi želel, da se zaposleni kako drugače obnašajo do tebe? Kako? 

Ali je vsem osebam v ustanovi enako dovoljeno? Ali se komu dovoli več kot ostalim? 

Ali se ti zdi kaj nepravično? Kaj?  

Ali si pogosto bolan? 

Ali ti je všeč hrana, ki jo dobite v ustanovi? 

Ali lahko tudi sam izbiraš, kaj boš jedel in kdaj boš jedel? 

Ali dobro spiš ponoči? Ali imaš mir ponoči? 

Ali se rad ukvarjaš s športom? S katerim? 

Ali se pogosto ukvarjaš s športom? 

Ali sam izbiraš, kdaj se boš ukvarjal s športom in kako pogosto? 



 

Ali imaš svojega zdravnika, zobozdravnika oz. kakšne druge obravnave (fizioterapija, delovna 

terapija, logopedska obravnava)?  

Imaš lasten denar, žepnino? Kako ga zaslužiš? 

Ali sam razpolagaš z denarjem? Ali si kupiš, kar si sam želiš? 

Ali ti pri nakupovanju pomagajo zaposleni, starši? 

Koliko dolgo že bivaš v ustanovi Dragi? 

Kako se počutiš v Dragi (domače, udobno,…)? 

Kako se počutiš v tem kraju? 

Ali si zadovoljen z materialom, pripomočki v Dragi? 

Ali bi si želel še kaj od materialnih stvari, česar nimate v Dragi? 

Ali imaš svoj prostor, kamor se lahko umakneš, če si želiš biti sam? 

Ali si zaposlen? Kje in kaj delaš? Ali imaš rad svojo službo? Ali ti je služba naporna? 

Se kdaj počutiš ogroženega? Ti je kdaj kdo grozil? 

Te je česa strah? 

Ali se postaviš zase (ali dovoliš, da ti drugi nagajajo)? 

Ali s zadovoljen s tem, kako živiš v Dragi? 

Kaj ti ni všeč v Dragi? 

Ali kaj pogrešaš? 

Ali bi kaj spremenil? 

Kaj ti je najbolj všeč v Dragi? 

Kaj te najbolj veseli?  

Ali pogosto delaš stvari, ki te veselijo? 

Kaj počneš v prostem času? S čim se najraje ukvarjaš? Hobiji? 

Ali so ti všeč dejavnosti, ki jih ponuja Draga? 

Ali se jih rad udeležuješ? 



 

Ali pogrešaš kaj, česar ni v Dragi (npr. dejavnost, pripomoček)? 

Ali si raje v Dragi ali doma? 

Ali bi raje živel z mamo, družino? 

Ali pogrešaš svojo mamo, družino? 

Ali se kdaj počutiš osamljeno? Redko ali pogosto? 

Ali te kdaj kdo prizadene, užalosti? Redko ali pogosto? 

Ali si pogosto potrt, zaskrbljen, žalosten, razdražen? 

Ali se lahko na koga obrneš, ko si potrt, se s kom pogovoriš? Te kdo potolaži? 

Ali si pogosto vesel, zadovoljen, srečen, umirjen? 

Ali si večkrat vesel kot žalosten? 

Ali se ti zdi, da imaš dovolj energije za vsakodnevne aktivnosti? Ali si pogosto utrujen? 

Ali se ti zdi, da maš dovolj časa za počitek? 

Ali imaš rad svoje življenje? Ali uživaš v življenju? 

Ali bi zase rekel, da si srečen? Zelo ali malo? 

Ali bi zase rekel, da si kdaj nesrečen? 

Predstavljaj si lestvico od 1 do 10; pri 10 si najbolj zadovoljen, pri 1 pa najmanj. Koliko si 

zadovoljen s svojim življenjem? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priloga 2: Vprašalnik za strokovne delavce in svojce 

 

Kako menite, da uporabniki doživljajo šolske dejavnosti? 

Kako menite, da uporabniki doživljajo svoje obveznosti, opravila, zadolžitve? 

Ali lahko uporabniki tudi sami razporejajo svoj čas? 

Kakšen vpliv imajo na razporeditev dnevnih dejavnosti? 

Ali menite, da zaposleni upoštevajo njihove želje? 

Kaj menite, da jim je v življenju pomembno: družina/prijatelji/hobiji/prosti čas...? 

Kaj menite, kakšni so njihovi cilji in načrti za prihodnost? 

Kakšni menite, da so njihovi odnosi z ostalimi uporabniki, zaposlenimi in pa s svojo družino? 

Ali mislite, da so uporabniki dovolj vključeni v širše okolje? 

Kako menite, da uporabniki doživljajo stike s širšim okoljem? 

Ali menite, da zaposleni spoštujejo uporabnike?  

Ali menite, da jim prisluhnejo? 

Ali menite, da bi uporabniki želeli, da se zaposleni do njih drugače obnašajo? 

Ali menite, da imajo vsi uporabniki v ustanovi enake pravice in dolžnosti?  

Ali menite, da je v ustanovi kaj nepravično? 

Kako mislite, da so uporabniki zadovoljni z materialnimi dobrinami v ustanovi (od hrane, 

pripomočkov, tehnike,…)? 

Ali menite, da bi si želeli še kaj od materialnih stvari, česar ustanova ne ponuja? 

Kako menite, da se uporabniki počutijo v ustanovi? 

Ali menite, da so zadovoljni s svojim bivanjem v ustanovi? 

Ali menite, da se uporabniki kdaj počutijo ogrožene?  

Ali menite, da se počutijo pomembne?  

Kaj menite, da jim ni všeč pri bivanju v ustanovi? Da kaj pogrešajo, da bi kaj spremenili? 



 

Kaj menite, da jim je najbolj všeč v tej ustanovi? 

Ali menite, da so jim všeč dejavnosti, ki jih ponuja ustanova? 

Ali menite, da kakšno dejavnost pogrešajo, ki jo ustanova ne ponuja? 

Ali menite, da so raje v ustanovi ali doma? 

Ali menite, da pogrešajo svojo mamo, družino? 

Ali menite, da se kdaj počutijo osamljeno? Redko ali pogosto? 

Ali jih kdaj kdo prizadene, užalosti? Redko ali pogosto? 

Ali se lahko na koga obrnejo, ko so potrti, se s kom pogovorijo? Jih kdo potolaži? 

Ali menite, da so pogosto veseli, zadovoljni? Pogosteje kot žalostni? 

Ali menite, da imajo dovolj energije za vsakodnevne aktivnosti? 

Ali menite, da so pogosto utrujeni? 

Ali menite, da majo dovolj časa za počitek? 

Ali menite, da so srečni? Ali da so nesrečni? 

Kaj menite, da najbolj vpliva na njihovo zadovoljstvo v življenju?  

Katera področja življenja menite, da so za njih najpomembnejša? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priloga 3: Transkripcije intervjujev uporabnikov 

 

Intervju z uporabnikom Nejcem: 
 
Ali rad hodiš v šolo?  
Ja. 
 
Ali se učite zanimive stvari?  
Seveda. 
 
Ali se rad učiš, naučiš kaj novega? 
 Ja. 
 
Ali rad hodiš v popoldansko šolo?  
Seveda. 
 
Ali te pouk/delavnice dolgočasijo ali zabavajo?  
Zabavajo. 
 
Ali si uspešen v šoli? Ali znaš narediti večino nalog?  
Seveda. 
 
Kakšne so tvoje obveznosti, zadolžitve?  
Da počistim stanovanje. Počistim mize, po tleh. 
 
Še kaj drugega, poleg čiščenja?  
Tud pomagam odnest smeti, umazano perilo. Rad delam v kuhni, strežem pijačo, pa hrano. 
Pomivam posodo. 
 
Ali se ti zdi, da imaš veliko obveznosti?  
Ja. 
 
Ali rad opravljaš svoje obveznosti? Ali so ti odveč?  
Lej..jz itak vse delam, jz sm vse navajen, pa rd delam vse, kar mi naročijo. 
 
Ti ni odveč?  
Ne, nič mi ni odveč. Rd opravljam svoje obveznosti. 
 
Ali si lahko sam razporejaš prosti čas, dejavnosti?  
To mam pa urnik. 
 
Ali lahko tudi sam sestavljaš, urejaš in spreminjaš svoj urnik?  
Ne, ne morm. 
 
Se pravi, nič ne moreš spremeniti, čeprav izraziš željo?  
Edin to ja. Povem, da se pol dogovorimo. 
 
Ali zaposleni, družina upoštevajo tvoje želje, odločitve?  
Ja, če je smiselna ja. Včasih ja, včasih ne. 



 

Če si ne želiš sodelovati pri aktivnostih ali se družiti z ostalimi, ali se lahko umakneš oz. 
izostaneš od aktivnosti?   
Jz se rad udeležujem. 
 
Se pravi se nikoli ne umakneš?  
Nikoli, res nikoli. 
 
Ali si pri vsakodnevnih opravilih samostojen ali imaš pomoč?  
Ja, samostojen. 
 
Kaj ti je v življenju pomembno (družina, prijatelji, hobiji, prosti čas,…)?  
Najrajš kolesarim, plavam, konja jaham. Drgač tud v šoli pri moji učiteljici športne Zlati 
Novak rad tečem. Zdej mamo v petek tekmo, tek na 60m. V torek mam trening. 
 
Še kaj drugega? Prijatelji? Družina?  
Tudi. Uu..mami mi pa največ pomen. Ona mi pa zmeri neki slastnega prnese. Sploh pa 
sendvič, salama pa sir. 
 
Kaj si želiš početi v prihodnosti?  
Uf velik. Da bi rd živel v stanovanjski hiši. 
 
To misliš sam, brez strokovnih delavcev?  
Ja, sej bi sam zgradil hišo. Punco bi mel, družino, otroka. Bi delal kle kot varuh, al pa v 
pralnici. Pa še občasno pomočnik hišnikov. Bi delal hišna opravila. Pa kdaj bi bil tud tajnik. 
 
Ali imaš kakšen cilj v življenju? Kateri?  
Glavni cilj v življenju je pa tud, da najrajš kosim travo. 
 
Še kakšen cilj?  
Ja, sicer mam željo, da bi mel bobne, s činelami, da bi igrov, to je moj cilj. Pa da bi to željo, k 
sm zdej povedu, da bi igrov na bobne, kdaj izrazil, da bi kdaj uresničl. Zdej, ko mi snemamo 
bo, ane. 
 
Ali se rad družiš z ostalimi (uporabniki)?  
Ja se, zelo. 
 
Kako se razumeš z ostalimi osebami (uporabniki) v Dragi?  
Uredu. 
 
Kako se razumeš z zaposlenimi v Dragi?  
Uredu. 
 
Kako se razumeš s svojo družino?  
Uredu tudi, mam tud dva bratca. 
 
Ali odhajaš domov in kako pogosto odhajaš domov?  
Nikol. 
 
 
 



 

Ali te družina obiskuje v Dragi? Kako pogosto?  
Najpogosteje pride mami, pa babi. Tko, kadar se odloči. Zdej bo pršla mami, potem za njo pa 
še babi.  
 
Kaj pa počnete, ko prideta?  
Z babi grem na sprehod, si nrdiva piknik, taboriva, mi da žemljo, jo pojem. 
 
Te kdaj odpeljeta ven?  
Babi ne, ker prihaja z busom, mami pa. 
 
Kam pa?  
Enkrat, k sm bil še v Ljubljani v šoli me je peljala v Citypark. 
 
Ali lahko sam izbiraš, kdaj si želiš biti z družino?  
To se more mami odločt. Jz je ne morm poklicat, ker ne smem jz klicat, ker lahko samo 
varuška al pa Tjaša kliče. 
 
Ali bi si želel več časa preživeti s svojo družino?  
Ja. To pa bi. 
 
Ali pogosto obiskujete kakšne prireditve izven Drage?  
Ja. Grem v gostilno, če je kakšen koncert. Kdaj tud na koncerte, od Tanje Žagar. Kdaj tud na 
kšno tekmo. Nazadnje sm bil na drsanju, k smo drsal med počitncami, v Hala Tivoliju, aprila 
sm bil tud na drsanju, potem pa še na harmonko zaigral za zahvalo, da smo se imeli lepo. S 
Silvo grem kdaj tud v kino. To je moja delovna terapevtka, ona mi pomaga, je moja ključna 
oseba, če bi men kej rekl, pa bi se ona zmenla. Silva se je zame tud potegnla, da bi hodu v OŠ 
Ivana Cankarja Vrhnika. Da bi dokazal velik samostojnosti, da bi bil samostojn. Sm bil tud 
enkrat v Bruslju, tm sm predstavu svoj film Nevidni. Sicer Belgija je znana po mafinih…  
 
Si ti igral v tem filmu Nevidni?  
Ja sem igral kot glavna zvezda. Kot glavni igralec. Enkrat sm bil tud na Radiu 1. Bil sm tud 
kdaj na televiziji, v oddaji Dobro jutro pa Dobra ura. Infodrom sm snemu z Rajkotom, enkrat 
me je posnel tud Jurij Štrbenk, to je una Pot po ekskluziji.. 
 
Ali vas pogosto obiskujejo drugi (animatorji, glasbeniki…)?  
Enkrat je bil Adi Smolar, sam takrt sm bil lih v šoli, pa Miran Rudan, sam takrt sm bil v Drugi 
violini, sm mogu za Vlasto igrt k je pršla na obisk.  
 
Ali greš rad na prireditve, ipd. izven Drage?  
Ja. Jz se kdaj ukvarjam tud z lutkarstvom. Pa mam pol tud kdaj nastope, tko v živo, kdaj pa z 
lutkami. Kdaj se mene vid, kdaj pa samo lutke. 
 
Kam se največkrat odpravite izven Drage?  
V knjižnico, da si sposodm kšno knjigo, CD, DVD, kdaj rad gledam Poletje v školjki. Grem 
tud na različna tekmovanja, košarka, nogomet, hokej… 
 
Ali greš izven Drage lahko kdaj tudi sam, ali imaš vedno spremstvo?  
S spremstvom. 
 
 



 

Ali lahko sam odločaš, kdaj boš šel npr. v trgovino, kino…?  
Ne. 
 
Ali greš z Drago kdaj na počitnice (morje, hribe,…)?  
Ja, poleti avgusta grem na Prvič otok, z našim zdravstvenim tehnikom. 
 
Ali greš z družino kdaj na počitnice, izlet?  
To pa nikol. 
 
Ali greš rad na počitnice z Drago?  
Zelo. 
 
Ali so zaposleni v ustanovi (ne)prijazni do tebe? Ti prisluhnejo? Te upoštevajo, poslušajo, če 
imaš kakšno željo?   
Ja, prijazni. 
 
Ti prisluhnejo, če imaš želje?  
Ja, mi. 
 
Tudi upoštevajo?  
Če je smiselno. 
 
Ali so kdaj tudi neprijazni?  
Nikol. 
 
Kaj pa, če narediš kakšno »neumnost«?  
Takrt pa. Povejo, da ne marajo mojga vedenja. Pa kaznujejo me kdaj. Da se mi prekinejo 
dejavnosti in sem pol v sobi. No, sej drgač sm pa pridn no. 
 
Ali je vsem osebam v ustanovi enako dovoljeno?  
Ja. 
 
Ali se ti zdi kaj nepravično? Kaj? Zakaj?  
Vse je pravično. Vsi se morjo držat svojih pravic, pa majo dolžnost, da tud pospravjo. 
 
Ali si pogosto bolan?  
Odvisno. Sicer zdej k je bla zima sm se dobr obleku pa nism pol nikol zbolev. Edin kdaj pa 
kdaj. 
 
Ali ti je všeč hrana, ki jo dobite v ustanovi?  
Ja, zelo. 
 
Ali lahko tudi sam izbiraš kaj boš jedel in kdaj boš jedel?  
Oni rečejo. 
 
Če ti ni dobro kosilo, lahko dobiš kaj drugega za jest?  
Ne. Moreš jest to kar je na jedilniku. Edin za zajtrk lahko zberaš, lahko maš salamo pa sir, al 
pa namaz. Lahko grem pa dvakrat iskat. 
 
 



 

Lahko ješ kaj tudi med obroki, če odšteješ malice?  
Ne, to pa ne smem. 
 
Ali dobro spiš ponoči? Ali imaš mir ponoči? 
 Ja zelo. Tud sanjam rad. 
 
Ali se rad ukvarjaš s športom? S katerim?  
Ja. Tečem na 60m. nogomet, hokej.. 
 
Ali se pogosto ukvarjaš s športom?  
Ja. 
 
Ali sam izbiraš, kdaj se boš ukvarjal s športom in kako pogosto?  
Če je na urniku. 
 
Kaj pa če bi raje igral košarko, kot šel na sprehod, ali greš lahko?  
Ne, ker morm it točno tm k sm napisan. Če piše Nejc pohod, grem na pohod, če piše Nejc 
šport grem pa na šport. Ne morem preko urnika. To pa ne. 
 
Ali imaš svojega zdravnika, zobozdravnika oz. kakšne druge obravnave (fizioterapija, delovna 
terapija, logopedska obravnava)?  
Ja mam. Mam delovno terapevtko, fizioterapijo sem že mel, se mi je že popravla hrbtenica.  
 
Imaš lasten denar, žepnino? Kako ga zaslužiš?  
Ja. V gostilni, ki delam. Pa mami mi kdaj da denar. 
 
Ali sam razpolagaš z denarjem? Ali si kupiš, kar si sam želiš?  
Ja. Denar mam pri sebi.  
 
Kaj pa si kupiš?  
Kdaj si kupim čipse, ledeni čaj na avtomatu. 
 
Ali greš kdaj z delavci v trgovino?  
Ne, edin s Silvo, al pa z Marušo. Sam pa nikol, edin ko bom velik. 
 
Ali ti pri nakupovanju pomagajo zaposleni, starši?  
Ja. 
 
Kako se počutiš v Dragi (domače, udobno,…)?  
Ja. 
 
Kako se počutiš v tem kraju? Ti je všeč?  
Seveda. 
 
Ali si zadovoljen z materialom, pripomočki v Dragi?  
Ja, sem. 
 
Kaj pa imaš od materialnih stvari?  
Vse. Radio mam, svoj laptop, harmoniko igram. 
 



 

Ti je harmoniko kupila mami ali ustanova?  
Noben mi ni kupu, ena mi je podarila. To sm bil na Dobri uri na televiziji, pa so me vprašal, k 
je bil december pa velik obdarovanja, pa so me vprašal kaj si jz želim, pa sm reku da si želim 
harmonko tud. 
 
Ali bi si želel še kaj od materialnih stvari, česar nimate v ustanovi?  
Bobne. Pa kajon une bobne, pa sintisajzer, pa mikrofon. Sicer si želim met tud platno pa 
projektor. 
 
Od česa je odvisno, ali boš dobil te stvari?  
To so pa sponzorji, k se odločjo. Tko, k sm bil enkrat na televiziji, pa sm reku da bi harmonko, 
pa mi je pol gospa dala. Zdej, k to snemaš, sm reku bobne, pa bo zagotov. 
 
Ali imaš svoj prostor, kamor se lahko umakneš, če si želiš biti sam?  
Ja, svojo sobo. 
 
Ali si zaposlen?  
Nism še zaposlen. 
 
Se kdaj počutiš ogroženega? Ti je kdaj kdo grozil?  
Ne. 
 
Te je česa strah?  
Nič. 
 
Ali se postaviš zase (ali dovoliš, da ti drugi nagajajo)?  
Se. Tko, da povem svoje mnenje. Ne pustim, da mi nagajajo. Grem takoj do varuške in uredi z 
njimi. 
 
Ali s zadovoljen s tem, kako živiš v Dragi?  
Ja. 
 
Kaj ti ni všeč pri bivanju v ustanovi?  
Men je vse uredu, vse mi je ušeč, rad sem tukaj. 
 
Ali bi kaj spremenil?  
Edin kar bi spremenil je to, da bi drgje živel. 
 
Kje pa?  
V kosezah, da bi samo jz tm živel, s svojo družino, jz pa punca pa otroci. Ne z mamo. Da bi bil 
samostojn. 
 
Kaj ti je najbolj všeč v Dragi?  
Najbl všeč mi je tud gradnja hiš. 
 
Kaj pa tukaj, v Dragi?  
Hobiji.  
 
 
 



 

Kaj te najbolj veseli?  
Najbl me veseli delo. Pri hišnikih, če rabjo pomoč, v pralnci pomagam. Najbl me pa veseli, da 
bi tuki v kuhni alpa gostilni pice peku, to me pa najbl veseli. 
 
Ali pogosto delaš stvari, ki te veselijo?  
Ja. 
 
Kaj počneš v prostem času? S čim se najraje ukvarjaš? 
S hobiji. 
 
Ali imaš veliko prostega časa?  
Ja. 
 
Ali so ti všeč dejavnosti, ki jih ponuja ustanova?  
Ja. 
 
Ali se jih rad udeležuješ?  
Ja. 
 
Ali pogrešaš kaj, česar ni v Dragi (npr. kakšen šport, pripomoček…)?  
Ja. Igranje na bobne. Da bi motor vozu. 
 
Ali bi raje živel z mamo, družino?  
Raj bi sam živel z otroci pa punco. 
 
Kaj pa, če lahko izbiraš med Drago in mamo?  
To pa pri mami, če je tko. Drugač pa bi mel svojo družino. 
 
Ali pogrešaš svojo mamo, družino?  
Ja zelo, tud babi. 
 
Ali se kdaj počutiš osamljeno? 
Ne. 
 
Ali te kdaj kdo prizadene, užalosti?  
Samo Tilen kdaj. 
 
Ali si pogosto potrt, zaskrbljen, žalosten, razdražen?  
No tko pogosto ne, edin k Tilen kej ušpič me mal užalosti, ampak ne tko, da bi prov joku. 
 
Ali se lahko na koga obrneš, ko si potrt, se s kom pogovoriš? Te kdo potolaži?  
Ja, s Tjašo al pa z varuško. Ja Tjaša me zmeri potolaž. 
 
Kako pa te potolaži? 
 Ja kup mi kej na avtomatu. 
 
Ali si pogosto vesel, zadovoljen, srečen, umirjen?  
Zelo. 
 
 



 

Ali si večkrat vesel kot žalosten?  
Tako je. 
 
Ali se ti zdi, da imaš dovolj energije za vsakodnevne aktivnosti?  
Ja. 
 
Ali si pogosto utrujen?  
Nikoli. 
 
Ali se ti zdi, da maš dovolj časa za počitek?  
Seveda. 
 
Ali imaš rad svoje življenje? Ali uživaš v življenju?  
Ja. Seveda. 
 
Ali bi zase rekel, da si srečen? Zelo ali malo?  
Stoprocentno. 
 
Ali bi zase rekel, da si kdaj nesrečen?  
Samo srečen. 
 
Predstavljaj si lestvico od 1 do 10; pri 10 si najbolj zadovoljen, pri 1 pa najmanj. Koliko si 
zadovoljen s svojim življenjem?  
Tako. Deset! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intervju z uporabnico Manco: 
 
Ali rada hodiš v šolo?  
Ja.  
 
Ali se učite zanimive stvari?  
Ja. 
 
Ali se rada učiš, naučiš kaj novega?  
Ja, tud na izlet rada hodim. 
 
Ali rada hodiš v popoldansko šolo?  
Ja. 
  
Ali te pouk/delavnice dolgočasijo ali zabavajo?  
Tud dolgočasijo. 
 
Ali, če te dolgočasijo, lahko delaš kaj drugega?  
Lahko, lahko musko poslušam. 
 
Kaj pa te dolgočasi?  
Recimo, kšna dejavnost, k mi ni všeč. 
 
Ali si uspešna v šoli? Ali dosežeš zastavljene cilje? Ali znaš narediti večino nalog?  
Ne. 
 
Imaš kakšno pomoč?  
Tadejča, pa Zlatka, pa Jelka. Ne znam, mal mi ne gre v možgane. 
 
Kakšne so tvoje obveznosti, zadolžitve?  
Jz sm pa tok pridna za pospravljanje, pospravim, pomoč v kuhinji, pomagam v kuhni rada, 
sortiranje perila, smeti odvozim, pa skupino pospravim, kokr mi paše.. kokr je prosti čas, 
drgač pa ne, morm pa na dejavnosti. 
 
Ali so to zadolžitve, ki ti jih postavijo delavci ali sama?  
To sama od sebe hočem. 
 
Ali se ti zdi, da imaš veliko obveznosti?  
To mi je v veselje delat. 
 
Kaj pa ostale obveznosti, se ti zdi, da jih imaš veliko?  
Ne. 
 
Ali rada opravljaš svoje obveznosti? Ali so ti odveč?  
Rada. 
 
Ali si lahko sama razporejaš prosti čas, dejavnosti?  
Ja. 
 
 



 

Ali lahko tudi sama sestavljaš, urejaš in spreminjaš svoj urnik?  
Urnik mam samo do malce, pol sm pa frej. 
 
Do katere ure imaš urnik?  
Do 12h. Potem mam kosilo, počitek in dejavnost, pol sm pa frej od pol 5h.  
 
Torej imaš do pol 5h vse določeno?  
Ja. 
 
Ali lahko na to kaj vplivaš?  
Ne. 
 
Kaj pa, če podaš predlog, da bi ti delala nekaj drugega?  
Ne pustijo. 
 
Se pravi ne moreš spreminjati svojega urnika?  
Ne. 
 
Kaj pa počneš, ko imaš prosti čas?  
Musko poslušam, pospravljam. 
 
Ali zaposleni, družina upoštevajo tvoje želje, odločitve?  
Sej pustijo, samo če sm pridna, če pa nism pridna, pa če ne upoštevam, potem mi pa tud sledi 
kakšna kazen. To je pa tud res. Drgač pa mi dovolijo, če se razumemo, pa če hočem kej 
povedat, če bi rada kej od njih, povem, pa mi pustijo, lahko grem v kuhno iskat vodo, lahko 
kšno kosilo prpeljem, take stvari…če sm pa poredna, potem pa ne smem. 
 
Če si ne želiš sodelovati pri aktivnostih ali se družiti z ostalimi, ali se lahko umakneš oz. 
izostaneš od aktivnosti?  
Hudi so. 
 
Se pravi, da se načeloma moraš udeležiti?  
Ja. 
 
Se pravi če se nočeš udeležiti so hudi?  
Ja. 
 
Kaj se potem zgodi?  
Kazen. 
 
Kakšna kazen pa?  
Da ne smem nič delat, nč pospravlat, nč muske, še vzamejo ti radio. 
 
Ali si pri vsakodnevnih opravilih samostojna ali imaš pomoč?  
To sama, se tuširam sama, počešem se sama, oblečem se sama, barvno usklajeno, kaj bom 
oblekla, in tud svojo sobo mam, ti morm enkrat pokazat. 
 
Kaj ti je v življenju pomembno (družina, prijatelji, hobiji, prosti čas,…)?  
Vse.  
 



 

Se pravi in družina in prijatelji in hobiji…?  
Družine nimam. K družini sploh ne hodim domov. To ti lahko povem. Ker sem raj tuki doma. 
Ne bi govorila, kaj je blo doma narobe, ker to ni za vse, ker je blo zelo grozno in mi ni blo 
všeč in nebi govorila, da nebom mela pol kšne slabe misli pa kšn tak izpad ane, zato ne bi 
aveš… 
 
Kaj si želiš početi v prihodnosti?  
Izlet. K moji sestri.  
 
Kaj pa, ko boš končala šolo, ko boš velika?  
Da bi bila strežnica v kuhni. 
 
Ali se rada družiš z ostalimi (uporabniki)?  
Ja. Še pomagam jih rihtat učasih. 
 
Kako se razumeš z ostalimi osebami (uporabniki) v ustanovi?  
Uredu. 
 
Kako se razumeš z zaposlenimi v ustanovi?  
Včasih ne v redu, včasih pa ja. Mal se tud skregamo. 
 
Ali odhajaš domov?  
Ne odhajam. 
 
Ali te družina obiskuje v ustanovi? Kako pogosto?  
K sestri grem na obisk, al pa ona pride sem. Dve mlajši sestri, pa brata mam tud. K bratu ne 
grem na obisk, samo k sestram. Ena je v Krškem pri rejnikih, ena pa v zavodu. 
 
Greš na obisk s spremstvom?  
Špela, psihologinja, me odpele. 
 
Greš pogosto k sestri?  
Bolj mal.  
 
Ali ona pride pogosto?  
Bolj mal. Enkrat na mesec… 
 
Kako se zmenite za obiske? Ali ti rečeš, ta vikend bi šla pa k sestri?  
Ne, se morjo sami zment. Poklicat morjo.  
 
Ali ti izraziš željo?  
Ja.  
 
Potem na tvojo željo pokličejo?  
Ja. 
 
Se pravi, vedno ko rečeš, da bi šla rada k sestri, se zmenite in greš k sestri?  
Da. 
 
 



 

Ali bi si želel več časa preživeti s svojo sestro?  
Ja. 
 
 
Ali pogosto obiskujete kakšne prireditve izven Drage? 
Zaenkrat ne. 
 
Ali vas pogosto obiskujejo drugi (animatorji, glasbeniki…)?  
Ja, Miran Rudan, Tanja Žagar.. za druge pa ne vem. 
 
Ali greš rada na prireditve, ipd. izven Drage? Zakaj?  
Ne. Ne vem, ni mi všeč. 
 
Ali greš izven Drage lahko kdaj tudi sama, ali imaš vedno spremstvo?  
Vedno s spremstvom. 
 
Ali greš z Drago kdaj na počitnice (morje, hribe,…)?  
Morje. 
 
Ali greš rad na počitnice z Drago?  
Ja. 
 
Ali so zaposleni v ustanovi (ne)prijazni do tebe? Ti prisluhnejo? Te upoštevajo, poslušajo, če 
imaš kakšno željo?  
Ja. 
 
Ali bi želel, da se zaposleni kako drugače obnašajo do tebe? Kako?  
Uredu se obnašajo. 
 
Ali je vsem osebam v ustanovi enako dovoljeno? Ali se komu dovoli več kot ostalim? 
Enako. 
 
Ali se ti zdi kaj nepravično? 
Ne. 
 
Ali si pogosto bolna?  
Zdele zaenkrat ne. 
 
Ali ti je všeč hrana, ki jo dobite v ustanovi?  
Ja. Včasih ne. 
 
Ali lahko potem kej drugega ješ?  
Lahko izbirni zajtrk, če je. Če pa ni, pa pol nč ne jem en dan nč ne jem al pa dva, pa tud pijem 
ne, sam pol kr zdravju škodujem. 
 
Ali lahko tudi sama izbiraš kaj boš jedla in kdaj boš jedla?  
Ne. 
 
Kaj pa po večerji, če si še lačna, lahko kaj dobiš?  
Ne. 



 

Ali dobro spiš ponoči? Ali imaš mir ponoči?  
Ja. 
 
Ali se rad ukvarjaš s športom? S katerim?  
Kolesarjenje in sprehod, drugo pa ne maram. 
 
Ali se pogosto ukvarjaš s športom?  
Zdele bolj hodim, bolj mal. 
 
Ali sam izbiraš, kdaj se boš ukvarjala s športom in kako pogosto?  
Ne. Kokr mam na urniku. 
 
Če bi želela iti danes kolesarit, ali bi lahko šla?  
Lahko, če vprašam, pol lahko. Če pa ne vprašam, pol pa ne smem. Sam čelado morm met gor. 
Javljam se vsak krog. 
 
Ali imaš svojega zdravnika, zobozdravnika oz. kakšne druge obravnave (fizioterapija, delovna 
terapija, logopedska obravnava)?  
Ja. Mam delovno terapijo in psihologa. 
 
Imaš lasten denar, žepnino? Kako ga zaslužiš?  
Mam. V Drugi violini dobim tringlt. Denar pa dobim tko, to pa ne znam povedat, to bi ti znala 
Špela povedat, Špela ma moj dnar čez. 
 
Ali sama razpolagaš z denarjem? Ali si kupiš, kar si sama želiš?  
Ne, ne znam razpolagat z denarjem, zato ne razpolagam. Če si želim kej kupit, rečem Špeli in 
greva skupi v trgovino. 
 
Ali ti pri nakupovanju pomagajo zaposleni?  
Ja. 
 
Koliko dolgo že bivaš v Dragi? 
To se pa ne spomnim. 
 
Kako se počutiš v Dragi (domače, udobno,…)?  
V redu, super. 
 
Kako se počutiš v tem kraju?  
Dobro. 
 
Ali si zadovoljna z materialom, pripomočki v Dragi?  
Sem. Mamo vse. 
 
Ali bi si želela še kaj od materialnih stvari, česar nimate v Dragi?  
Ne, v redu je. 
 
Ali imaš svoj prostor, kamor se lahko umakneš, če si želiš biti sama?  
Mam svojo sobo. 
 
 



 

Ali si zaposlena? Kje in kaj delaš? Ali imaš rad svojo službo? Ali ti je služba naporna?  
Delam v Drugi violini čez vikende. Ne maram. Ne vem zakaj. Ni mi všeč. Te gosti mi grejo na 
živce, tm en z ruzakom opleta, na živce mi gre… 
 
Se kdaj počutiš ogroženo? Ti je kdaj kdo grozil?  
Včas eno bedarijo nrdim, da sm jezna, pol pa sama seb grozim pa še drugim pol, da bom neki 
si nrdila pa nevem kaj.. to tud men kdaj pride. Pol pa kr pobegnem… tud pobegnt znam. Sam 
zdej nč več, ker ne smem. Drgač pa prej, k sm bla v prejšnji sobi sm sam pobegnla. Kr nekam 
na cesto, pa da me naj avto povoz, pa tko… 
 
Te je česa strah?  
Ne. 
 
Ali se postaviš zase?  
Ja. 
 
Ali s zadovoljen s tem, kako živiš v Dragi?  
Ja. 
 
Kaj ti ni všeč pri bivanju v ustanovi?  
Nič. 
 
Ali kaj pogrešaš?  
Ne. 
 
Ali bi kaj spremenila?  
Ne. 
 
Kaj ti je najbolj všeč v tej ustanovi?  
Morje, pa da grem na izlet k sestri, pa da grem pogledat svojga fanta. 
 
Kaj te najbolj veseli?  
Kolo pa sprehod. 
 
Ali pogosto delaš stvari, ki te veselijo?  
Če je lepo vreme, drgač pa ne. 
 
Kaj počneš v prostem času? S čim se najraje ukvarjaš?  
Poslušanje muske, pospravljanje, pol grem pa spat. 
 
Ali so ti všeč dejavnosti, ki jih ponuja Draga?  
Prej mi niso ble všeč, zdej pa so mi. 
 
Ali pogrešaš kaj, česar ni v Dragi (npr. kakšen šport, pripomoček…)?  
Ne, rada ne hodim na dejavnosti, tako da nč ne pogrešam. 
 
Ali se kdaj počutiš osamljeno? Redko ali pogosto?  
Ne. No včasih mam slb dan, pa mislm da me noben nima rad, v resnic pa me majo. To tud 
lahko priznam, da je res. 
 



 

Ali te kdaj kdo prizadene, užalosti? Redko ali pogosto?  
Ja. Pogosto. Vsi po vrst. 
 
Zakaj pa?  
Tud nevem. K se kej skregamo. 
 
Ali si pogosto potrta, zaskrbljena, žalostna, razdražena?  
Včas sm žalostna, včas sm vesela, kokr kdaj. 
 
Ali se lahko na koga obrneš, ko si potrt, se s kom pogovoriš? Te kdo potolaži?  
Ja lahko, na varuške. 
 
Ali si večkrat vesela kot žalostna?  
Žalostna. Oboje. 
 
Ali se ti zdi, da imaš dovolj energije za vsakodnevne aktivnosti?  
Ja. 
 
Ali si pogosto utrujena?  
Tudi. 
 
Ali se ti zdi, da maš dovolj časa za počitek?  
Ja. 
 
Ali imaš rada svoje življenje? Ali uživaš v življenju?  
Ja. 
 
Ali bi zase rekla, da si srečna?  
Ja. 
 
Ali bi zase rekla, da si kdaj nesrečna?  
Tudi. 
 
Ampak večinoma si bolj srečna?  
Ja. 
 
Predstavljaj si lestvico od 1 do 10; pri 10 si najbolj zadovoljna, pri 1 pa najmanj. Koliko si 
zadovoljna s svojim življenjem?  
Bl zadovoljna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Intervju z uporabnikom Lukom: 
 
Ali rad hodiš v šolo?  
Ja. 
 
Ali se učite zanimive stvari?  
Ja.  
 
Ali se rad učiš, naučiš kaj novega?  
Ja. 
 
Ali rad hodiš v popoldansko šolo?  
Ja. 
 
Ali te pouk/delavnice dolgočasijo ali zabavajo?  
Zabavajo. 
 
Ali si uspešen v šoli? Ali dosežeš zastavljene cilje? Ali znaš narediti večino nalog?  
Sem. Znam. 
 
Kakšne so tvoje obveznosti, zadolžitve?  
Nimam. Včasih mam. Za sabo pospravt. 
 
Ali rad opravljaš svoje obveznosti? Ali so ti odveč?  
Odveč.  
 
Ali si lahko sam razporejaš prosti čas, dejavnosti?  
Ne. 
 
Ali lahko tudi sam sestavljaš, urejaš in spreminjaš svoj urnik?  
Lahko. 
 
Kako pa?  
Vprašat moram, če lahko grem. 
 
A ti dovolijo?  
Ne… Včasih. 
 
Ali zaposleni, družina upoštevajo tvoje želje, odločitve?  
Včasih ja, včasih ne. 
 
Če si ne želiš sodelovati pri aktivnostih ali se družiti z ostalimi, ali se lahko umakneš oz. 
izostaneš od aktivnosti?  
Ne. 
 
Ali si pri vsakodnevnih opravilih samostojen ali imaš pomoč?  
Samostojen. 
 
Kaj ti je v življenju pomembno (družina, prijatelji, hobiji, prosti čas,…)?  
Kmet. Da bi bil kmet. 



 

Kaj si želiš početi v prihodnosti?  
Doma pomagat na kmetiji. 
 
Kaj bi rad počel, ko boš velik?  
Traktor vozu. Pa krave futru, pa krave molzu, na kmetiji bi travo kosil. Gnojnico vozu.  
 
Ali se rad družiš z ostalimi (uporabniki)?  
Ja. 
 
Kako se razumeš z ostalimi osebami (uporabniki) v Dragi?  
Uredu. 
 
Ali se kdaj skregate?  
Včasih. 
 
Kako se razumeš z zaposlenimi v Dragi?  
Uredu. 
 
A se kdaj skregate?  
Ne. 
 
Kaj pa, če kaj ušpičiš?  
Včasih so hudi. 
 
Ali te kaznujejo?  
V skupini morm ostat, ne smem ven, ne smem televizijo gledat, pa spat morm it. 
 
Kako se razumeš s svojo družino?  
Uredu. Mam sestre pa brate, 7 ns je. 
 
Ali odhajaš domov in kako pogosto odhajaš domov?  
Odhajam. Vsak drug vikend, pa čez počitnice. 
 
Ali te družina obiskuje v Dragi? Kako pogosto?  
Ja. Me pridejo iskat. 
 
Ali lahko sam izbiraš, kdaj si želiš biti z družino?  
Ne.  
 
Ali bi si želel več časa preživeti s svojo družino?  
Ja, bi ja. 
 
Ali pogosto obiskujete kakšne prireditve izven Drage?  
Ja.  
 
Kam pa greš ven iz Drage?  
Na bazen. Na vožnjo, izlet. 
 
Ali vas pogosto obiskujejo drugi (animatorji, glasbeniki…)?  
Včasih grem k Žigatu (op.p. glasbeni pedagog). 



 

Ali greš rad na prireditve, ipd. izven Drage?  
Ja. 
 
Kam se največkrat odpravite izven Drage?  
Včasih gremo na športne aktivnosti. 
 
Ali greš izven Drage lahko kdaj tudi sam, ali imaš vedno spremstvo?  
Spremstvo. 
 
Ali lahko sam odločaš, kdaj boš šel npr. v trgovino, kino…?  
Ne. oni povejo. 
 
Ali greš z Drago kdaj na počitnice (morje, hribe,…)?  
Ja. 
 
Ali greš z družino kdaj na počitnice, izlet?  
Ne. 
 
Ali greš rad na počitnice z Drago?  
Ja. 
 
Ali so zaposleni v ustanovi (ne)prijazni do tebe? Ti prisluhnejo? Te upoštevajo, poslušajo, če 
imaš kakšno željo?  
Včasih mi mal nagajajo. Mi govorija, da sm jz neumn, da sm prasec mi govorijo, mi govorijo 
grde besede (op.p. misli na uporabnike). Delavci pa ne. 
 
Se pravi, da se delavci lepo obnašajo?  
Ja. 
 
Ali bi želel, da se zaposleni kako drugače obnašajo do tebe? Kako?  
Ja. Lepo. (op.p. misli na uporabnike) 
 
Ali je vsem osebam v ustanovi enako dovoljeno?  
Ne.  
 
Zakaj misliš, da je tako?  
To ne vem.  
 
Ali se ti zdi kaj nepravično?  
Ja. Ni mi tuki fajn. 
 
Zakaj pa ne?  
Je bolj doma. 
 
Ali si pogosto bolan?  
Včasih sm bil, mel sm vročino, glava me je bolela včasih. 
 
Ali ti je všeč hrana, ki jo dobite v ustanovi?  
Ma mi je. 
 



 

Ali lahko tudi sam izbiraš kaj boš jedel in kdaj boš jedel?  
Včasih zbiram, včasih pa ne, mi ne pustijo. 
 
Ali dobro spiš ponoči? Ali imaš mir ponoči?  
Včasih se premetavam. Slabo spim. 
 
Ali se rad ukvarjaš s športom? S katerim?  
Ja. Tečem, kolesarim. Fuzbal pa košarka. 
 
Ali se pogosto ukvarjaš s športom?  
Včasih gledam šport, kdo zmaga. 
 
Kaj pa ti?  
Se pogosto ja. 
 
Ali sam izbiraš, kdaj se boš ukvarjal s športom in kako pogosto?  
Mam na urniku, včasih zberem, včasih pa ne. 
 
Imaš lasten denar, žepnino? Kako ga zaslužiš?  
Nimam več, vrgl so mi stran dnar. 
 
Imel pa si ga?  
Ja. Od doma sm ga prnesu. 
 
Ali sam razpolagaš z denarjem? Ali si kupiš, kar si sam želiš?  
Ja. Iskat grem na avtomat. 
 
Ali ti pri nakupovanju pomagajo zaposleni, starši?  
Ne grem v trgovino. Včasih grem z mami, pa jo v avtu počakam, včasih grem pa z njo tud 
notr. 
 
Koliko dolgo že bivaš v Dragi?  
Ne vem.  
 
Kako se počutiš v Dragi (domače, udobno,…)?  
Ne. Slabo. 
 
Kako se počutiš v tem kraju?  
Ni mi všeč. 
 
Ali si zadovoljen z materialom, pripomočki v Dragi?  
Ma ja. 
 
Ali bi si želel še kaj od materialnih stvari, česar nimate v Dragi?  
Računalnik pa televizor pa radio. 
 
Ali imaš svoj prostor, kamor se lahko umakneš, če si želiš biti sam?  
Ja. Mam svojo sobo. 
 
 



 

Ali si zaposlen?  
Nisem še zaposlen, bom pa šou delat v Drugo violino. 
 
Se kdaj počutiš ogroženega? Ti je kdaj kdo grozil?  
Damjan me tepe, mi nagaja. 
 
Te je česa strah?  
Včasih. 
 
Česa pa?  
Ne vem. 
 
Ali se postaviš zase (ali dovoliš, da ti drugi nagajajo)?  
Ne pustim. Umikam se stran. Rečem »puste me na mer«. 
 
Ali s zadovoljen s tem, kako živiš v Dragi?  
Ne. 
 
Zakaj pa ne?  
Ni mi tuki fajn. 
 
Zakaj?  
Je bolj doma. 
 
Kaj ti ni všeč pri bivanju v ustanovi?  
Me tuki kregajo zmeri. 
 
Se pravi ti ni všeč, če te brez razloga kregajo?  
Ja. 
 
Ali kaj pogrešaš?  
Ja. Druge bi stran dau. Damjana bi dau stran, pa Sonjo… (op.p. sosatnovalci) 
 
Če njih ne bi bilo tukaj, bi ti bilo všeč tukaj?  
Ja. 
 
Ali bi kaj spremenil?  
Nekam drgm bi šou. 
 
Kaj ti je najbolj všeč v Dragi?  
Šola, pa s kolesom se loh vozm. Konji. Sam bi šou hodt. 
 
Kaj te najbolj veseli?  
Šport. Bazen. Fuzbal pa kolo pa tek. 
 
Ali pogosto delaš stvari, ki te veselijo?  
Ja. 
 
Kaj počneš v prostem času? S čim se najraje ukvarjaš?  
Hišniku pomagam pometat. 



 

Ali so ti všeč dejavnosti, ki jih ponuja Draga?  
Ja. 
 
Ali se jih rad udeležuješ?  
Ja. 
 
Ali pogrešaš kaj, česar ni v Dragi (npr. kakšen šport, pripomoček…)?  
Ne vem. Odbojko. 
 
Ali si raje v Dragi ali doma?  
Doma. 
 
Ali bi raje živel z mamo, družino?  
Ja. 
 
Ali pogrešaš svojo mamo, družino?  
Ja. 
 
Ali se kdaj počutiš osamljeno?  
Ne. 
 
Ali te kdaj kdo prizadene, užalosti?  
Včasih. 
 
Ali si pogosto potrt, zaskrbljen, žalosten, razdražen?  
Redko. 
 
Ali se lahko na koga obrneš, ko si potrt, se s kom pogovoriš? Te kdo potolaži?  
Ne. 
 
Ali si pogosto vesel, zadovoljen, srečen, umirjen?  
Sem. 
 
Ali si večkrat vesel kot žalosten?  
Ja. 
 
Ali se ti zdi, da imaš dovolj energije za vsakodnevne aktivnosti?  
Nimam. 
 
Ali si pogosto utrujen?  
Ja. 
 
Ali se ti zdi, da maš dovolj časa za počitek?  
Nimam. 
 
Bi si želel več časa za počitek?  
Ja. Ne morm počivat, Matej hod v mojo sobo (op.p. uporabnik). 
 
Ali imaš rad svoje življenje? Ali uživaš v življenju?  
Ja. 



 

Ali bi zase rekel, da si srečen? Zelo ali malo?  
Ja, zelo. 
 
Ali bi zase rekel, da si kdaj nesrečen?  
Ne. 
 
Predstavljaj si lestvico od 1 do 10; pri 10 si najbolj zadovoljen, pri 1 pa najmanj. Koliko si 
zadovoljen s svojim življenjem?  
Bolj. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intervju z uporabnico Nadjo: 
 
Ali rada hodiš v šolo?  
Ja. 
 
Ali se učite zanimive stvari?  
Ja. 
 
Ali se rada učiš, naučiš kaj novega?  
Ja.  
 
Ali rada hodiš v popoldansko šolo?  
Ja, samo nimam je. 
 
Kaj pa potem počneš popoldne, po šoli?  
Nič, gremo na sprehod. 
 
Ali te pouk/delavnice dolgočasijo ali zabavajo?  
Zabavajo. 
 
Ali si uspešna v šoli? Ali dosežeš zastavljene cilje? Ali znaš narediti večino nalog?  
Ja. 
 
Ali se ti zdi, da imaš veliko obveznosti?  
Ne.  
 
Ali rada opravljaš svoje obveznosti? Ali so ti odveč?  
Ja, rada. 
 
Ali si lahko sama razporejaš prosti čas, dejavnosti?  
Ne, oni mi. 
 
Ali lahko tudi sama sestavljaš, urejaš in spreminjaš svoj urnik?  
Ne, ne smem. To me ful moti. Pa ne bi več tuki bla. Šla bi nazaj v Radovljico, tm k sm prej bla. 
 
Ali si lahko več stvari sama delala?  
Ja, sama zunaj vse. Pa s tamalimi sem se lahko igrala. Pogrešam. Rada bi šla stran iz tega 
zavoda. A boste lahko rekli, da bi šla ven iz zavoda? 
 
Ali zaposleni, družina upoštevajo tvoje želje, odločitve?  
Ne.  
 
Če si ne želiš sodelovati pri aktivnostih ali se družiti z ostalimi, ali se lahko umakneš oz. 
izostaneš od aktivnosti?  
Ne. To tud me moti. 
 
Ali si pri vsakodnevnih opravilih samostojna ali imaš pomoč?  
Sama vse. 
 
 



 

Kaj ti je v življenju pomembno (družina, prijatelji, hobiji, prosti čas,…)?  
Ja… Zato pa se tuki poškodujem, ker ne grem stran. 
 
Kaj si želiš početi v prihodnosti?  
Rada bi šla v Radovljico. 
 
Ali imaš kakšen cilj v življenju? Kateri?  
Da bi delala v gostilni. 
 
Ali se rad družiš z ostalimi (uporabniki)?  
Ne. Damjan grize, Peter me je udaru. 
 
Kako se razumeš z ostalimi osebami (uporabniki) v Dragi?  
Slabo.  
 
Kako se razumeš z zaposlenimi v ustanovi?  
Uredu. Oni so pa ful uredu. Mi pomagajo vse. Raj se družim z delavci. 
 
Kako se razumeš s svojo družino? 
Uredu, sestra pride vsaki mesec k meni. 10 nas je. 
 
Ali odhajaš domov?  
Ne pustijo mi, sam sestra pride. 
 
Ali te družina obiskuje v ustanovi? Kako pogosto?  
Samo sestra, enkrat na mesec. 
 
Ali lahko sama izbiraš, kdaj si želiš biti z družino?  
Kdr pride, pride. 
 
Ali bi si želela več časa preživeti s svojo družino?  
Ja… Samo rada bi šla ven… 
 
Ali pogosto obiskujete kakšne prireditve izven ustanove?  
Ne. Ne vzamejo me sabo, zato ker se bojijo, da bi kaj nrdila. 
 
Kaj pa bi naredila?  
Na primer to, k sm si igle not zabadala, pa to k sm delala zadnjič… 
 
Ali vas pogosto obiskujejo drugi (animatorji, glasbeniki…)?  
Ja. 
 
Ali greš rada na prireditve, ipd. izven Drage?  
V Drugo violina ja. 
 
Kam se največkrat odpravite izven Drage?  
Jz grem samo v Drugo violino. 
Ali greš izven ustanove lahko kdaj tudi sama, ali imaš vedno spremstvo? 
Spremstvo. 
 



 

Ali lahko sama odločaš, kdaj boš šla npr. v trgovino, kino…?  
Ne. 
 
Ali greš z Drago kdaj na počitnice (morje, hribe,…)?  
To leto me nočjo vzet sabo, ker se bojijo. Zato pa bi rada šla vn. 
 
Ali greš z družino kdaj na počitnice, izlet?  
Ne. Ne pustijo. 
 
Ali so zaposleni v ustanovi (ne)prijazni do tebe? Ti prisluhnejo? Te upoštevajo, poslušajo, če 
imaš kakšno željo?  
Ja… Včasih niso.  
 
Ali bi želel, da se zaposleni kako drugače obnašajo do tebe? Kako?  
Ja. Da so prijazni. 
 
Kako pa bi rada, da se obnašajo do tebe?  
Lepo, ne da me silijo na sprehod, ko jaz nočem. Recimo zdej mam menstruacijo, to me vse 
boli in ne morem hodit. 
 
Ali je vsem osebam v ustanovi enako dovoljeno? Ali se komu dovoli več kot ostalim?  
Ja enim je več. Ne vem zakaj. Včasih bi si najraj žile odrezala. Al pa v bolnco, da bi šla. 
 
Ali se ti zdi kaj nepravično? Kaj?  
Ja. Eni lahko so zunaj, nogomet špilajo, košarko, jaz pa ne. Pa grejo v popoldansko šolo, jaz 
pa ne. 
 
Se pravi v popoldansko šolo ne hodiš?  
Ja. Zato pa hočem, da grem v bolnico Polje, al pa da grem v Radovljico. 
 
Ali si pogosto bolna?  
Ne. 
 
Ali ti je všeč hrana, ki jo dobite v ustanovi?  
Ne. 
 
Ali lahko tudi sam izbiraš kaj boš jedla in kdaj boš jedla?  
Ne smem. Ker sm zaklenjena v sobi, podnevi in ponoči. 
 
Zakaj si zaklenjena?  
To takoj, ko sem prišla so me zaklenili. 
 
Zakaj?  
Ne vem. 
 
Če ti hrana, ki jo dobiš ni dobra, ti dajo kaj drugega?  
Bunijo se. Nočejo mi dat. 
Ali dobro spiš ponoči? Ali imaš mir ponoči?  
Ne, zadnje čase kar bolj slabo jem. K hočem it nazaj al pa v bolnico. 
 



 

Se naspiš dobro?  
Ja. 
 
Ali se rada ukvarjaš s športom? S katerim?  
Ne. Samo sprehodi. 
 
Ali se pogosto ukvarjaš s športom?  
Ne. 
 
Kateri športi so ti všeč?  
Fuzbal, košarka. 
 
Ali sama izbiraš, kdaj se boš ukvarjala s športom in kako pogosto?  
Ne. 
 
Ali imaš svojega zdravnika, zobozdravnika oz. kakšne druge obravnave (fizioterapija, delovna 
terapija, logopedska obravnava)?  
Ja tuki mam zobarja, pa zdravnika. Mam delovno terapijo. 
 
Imaš lasten denar, žepnino? Kako ga zaslužiš?  
Ja. Ne vem. 
 
Ali sama razpolagaš z denarjem? Ali si kupiš, kar si sam želiš?  
Ne. Edin čike. 
 
Jih greš sama kupiti, ali ti oni prinesejo?  
Oni. 
 
Lahko kadiš tukaj?  
Ja, 3 na dan. 
 
Koliko dolgo že bivaš v Drage?  
Leto in pol. 
 
Kako se počutiš v Dragi (domače, udobno,…)?  
Slabo. 
 
Ali si zadovoljna z materialom, pripomočki v Drage?  
Ja.  
 
Ali bi si želela še kaj od materialnih stvari, česar nimate v Dragi?  
Ne bi mi pustili. 
 
Ali imaš svoj prostor, kamor se lahko umakneš, če si želiš biti sam?  
Ja. Svojo sobo mam. 
 
Če si želiš biti sama, greš lahko v svojo sobo?  
Ne. Takrat, ko oni rečejo. 
 
 



 

Se lahko umakneš na mirno, če je hrupno?  
Ne, ne pustijo mi. Tuki ne smem bit sama, vedno je nekdo zravn. Edin ponoči sm sama. 
Zaklenejo me. 
 
Ali si zaposlena?  
Ne. Želela bi si delat v Drugi violini. 
 
Se kdaj počutiš ogroženo? Ti je kdaj kdo grozil?  
Ja. Enkrat so mi grozili, da mi bojo dali injekcijo. 
 
Zakaj pa?  
Ker sem norela. Mi pride brat, ga gledam, ko je umru in se mi zmeša. Jz nism za tuki. Res ne. 
 
Ali se postaviš zase (ali dovoliš, da ti drugi nagajajo)?  
Ja. Ne dovolim. Jih okregam. 
 
Kaj ti ni všeč pri bivanju v ustanovi?  
Gregor je vedno zravn mene, pa šprica me vse, na hrano pa nevem kuga. Pa težko v miru jem. 
Deset tednov zdej nisem nič jedla, ker mi ne paše, ker hočem it vn iz zavoda, v bolnico al pa 
tm k sm prej bla. 
 
Zakaj pa so te premestili sem?  
Ne vem. 
 
Kaj pa je bilo v Radovljici toliko bolje?  
Bolj prijazni, boljša hrana, sama sem loh delala kar sm hotla.  
 
Ali bi kaj spremenila?  
Da se lepš obnašajo. Da bi lahko sama šla ven, kadar jz hočem. 
 
Kaj ti je najbolj všeč v Dragi?  
Okolica. Z delavci se drgač razumem. Najbl mi je uredu Črt, on je najbl uredu. Pa za rojstni 
dan sm dobila torto, meli smo čips, smokije. 
 
Kaj te najbolj veseli?  
K gledam nadaljevanke. 
 
Kaj počneš v prostem času? S čim se najraje ukvarjaš?  
Spat, da se odpočijem. 
 
Ali so ti všeč dejavnosti, ki jih ponuja Draga?  
Ja. 
 
Katere pa so ti všeč?  
Da musko poslušam. 
 
Ali pogrešaš kaj, česar ni v Dragi (npr. kakšen šport, pripomoček…)?  
Ne. 
 
 



 

Ali si raje v Dragi ali doma?  
Doma. 
 
Ali bi raje živela z mamo, družino?  
Ja. 
 
Ali pogrešaš svojo mamo, družino?  
Ja. 
 
Ali se kdaj počutiš osamljeno? Redko ali pogosto?  
Ja. Vsaki dan. 
 
Ali te kdaj kdo prizadene, užalosti? Redko ali pogosto?  
Pogosto. 
 
Ali si pogosto potrta, zaskrbljena, žalostna, razdražena?  
Ja. 
 
Ali se lahko na koga obrneš, ko si potrta, se s kom pogovoriš? Te kdo potolaži?  
Ja, s psihologinjo Špelo.  
 
Ali te potolaži?  
Tko tko. 
 
Ali si večkrat vesela kot žalostna?  
Večkrat žalostna. 
 
Ali se ti zdi, da imaš dovolj energije za vsakodnevne aktivnosti?  
Ne vem. 
 
Ali si pogosto utrujena?  
Ja. 
 
Ali se ti zdi, da maš dovolj časa za počitek?  
Ja. 
 
Ali imaš rada svoje življenje? Ali uživaš v življenju?  
Ja. 
 
Ali bi zase rekla, da si srečna?  
Ja. 
 
Ali bi zase rekla, da si kdaj nesrečna?  
Ja. Bl sm nesrečna. 
 
Predstavljaj si lestvico od 1 do 10; pri 10 si najbolj zadovoljna, pri 1 pa najmanj. Koliko si 
zadovoljna s svojim življenjem? 
Na polovici. 
 
 



 

Priloga 4: Transkripcije intervjujev strokovnih delavk 

 

Intervju s strokovno delavko 1: 
 
Kako menite, da uporabniki doživljajo šolske dejavnosti (ali menite, da radi hodijo v šolo, 
ipd.)? 
Zelo radi, točno vejo, da je pet dni šola in pol je vikend, ko so frej. 
 
Kako menite, da uporabniki doživljajo svoje obveznosti, opravila, zadolžitve (ali menite, da 
so jim odveč, ali v veselje)? 
Enim je v veselje, enim je pa odveč. Se mi zdi, da včasih majo preveč vsega. Na splošno pa 
jim je v veselje. 
 
Ali lahko uporabniki tudi sami razporejajo svoj čas? 
Ne, majo urnike. 
 
Kakšen vpliv imajo na razporeditev dnevnih dejavnosti? 
Tisti, ki so dost visoki, sposobni, majo. Loh rečejo npr. jz bi šou čez pou ure rajš v šolo, al pa 
nevem… na sprehod, tko… tisti, k so pa mal bl nizki, tistim se pa kr določi. 
 
Ali zaposleni upoštevate/jo njihove želje? 
Včasih lahko upoštevaš, včasih pa ne moreš, ker tud mi mamo en urnik, k se ga mormo držat. 
 
Kaj menite, da jim je v življenju pomembno: družina/prijatelji/hobiji/prosti čas...? 
Velikim pomen največ družina.  
 
Kaj menite, kakšni so njihovi cilji in načrti za prihodnost? 
Zelo malo. Npr. Urška, ona bi doživljenjsko hodila v šolo, ker ji je tko fajn… 
 
Kakšni menite, da so njihovi odnosi z zaposlenimi in pa s svojo družino? 
Lih tko se skregajo k mi vsi. Na splošno se pa razumemo. 
 
Ali mislite, da so uporabniki dovolj vključeni v širše okolje (da imajo dovolj socialnih stikov 
s širšim okoljem)? 
Zelo veliko. Sploh te, k so tok visoki, marsikomu ne morš tok omogočt, kokr se njemu 
omogoči. 
 
Kako menite, da doživljajo stike s širšim okoljem (ali se radi udeležujejo različnih prireditev 
zunaj ustanove, ali radi odhajajo iz ustanove)? 
Ja. In tm se čist drugač obnašajo. Ubistvu so tko… ful so bl pridni, oz. se mi zdi, da vejo, da 
se morjo lepo obnašat. 
 
Ali menite, da zaposleni spoštujejo uporabnike? Da jim prisluhnejo? 
Kaj pa jz vem, tko tko. Ker so te urniki tko sestavljeni, in kdaj pa kdaj upoštevaš… spet 
odvisno, kok je uporabnik visok. 
 
Ali menite, da bi uporabniki želeli, da se zaposleni do njih drugače obnašajo? 
Mislim, da ne. 
 



 

Ali menite, da imajo vsi uporabniki v ustanovi enake pravice in dolžnosti?  
Ne. Enim se dovoli več kot drugim. Sploh tistim, ki so bolj visoki, njim se dost več dovoli kot 
pa tistim, ki so bolj nizki. 
 
Ali menite, da je v ustanovi kaj nepravično? 
Ja, ravno to se mi zdi nepravično, da se tistim, ki so bolj visoki dost več dovoli kot pa tistim, ki 
so bolj nizki. 
 
Zakaj pa mislite, da je tako? 
Ker so uni bolj sposobni, npr. če pogledamo že gostilno Druga violina, pač hodjo eni in isti, 
eni ne morjo, tko da hodjo sam tisti bolj visoki. Bi blo pravično, da bi vsi hodil. Prvič bi vsi 
mogl it, pol bi pa vidl komu je všeč pa komu ni. 
 
Kako mislite, da so uporabniki zadovoljni z materialnimi dobrinami v ustanovi (od hrane, 
pripomočkov, tehnike…)? 
Bi mel še kej več, grejo s časom naprej, se zavedajo, da je. Na splošno jim pa nič ne manjka. 
Mogoče bi lahko bila edino hrana mal boljša. Količinsko jo je premalo, ker fantje pri 
dvajsetih veliko več pojejo kot ostali, pa mogoče bi mogl na kvaliteti mal delat. 
 
Ali menite, da bi si želeli še kaj od materialnih stvari, česar nimajo v ustanovi? 
Bi mel še kej več, grejo s časom naprej, se zavedajo, da je. 
 
Kako menite, da se uporabniki počutijo v ustanovi (domače, udobno,…)? 
Dobro, domače. Mladi smo zaposleni in jim je to všeč, pa to, da se delavci mal menjajo jim je 
všeč, da niso skos eni in isti. 
 
Ali menite, da so zadovoljni s svojim bivanjem v ustanovi? 
Ja. 
 
Ali menite, da se uporabniki kdaj počutijo ogrožene?  
To pa ne vem. Težko bi rekla. Ne govorijo o tem. 
 
Ali menite, da se počutijo pomembne?  
Ja ja. Sploh če se jim neki dogaja, da nekam grejo. 
 
Kaj menite, da jim ni všeč pri bivanju v ustanovi? Da kaj pogrešajo, da bi kaj spremenili? 
Mogoče bi rajš mel mal več prostega časa. Čeprov majo vsen radi, da se jim kej dogaja pa to. 
Mogoče, da v petek popoldne ne bi blo treba v šolo... al pa da bi mel v sobi televizije, k jo 
majo samo v centralni igralnici, da bi jo mel al še v skupini al pa v kšni sobi. Da bi se kšne 
risanke naštimale, pa da bi tja hodil gledat. 
 
Kaj menite, da jim je najbolj všeč v tej ustanovi? 
Nč posebnga ne izpostavljajo. Na splošno jim je všeč. 
 
Ali menite, da so jim všeč dejavnosti, ki jih ponuja ustanova? 
Ja. 
 
Ali menite, da kakšno dejavnost pogrešajo, ki jo ustanova ne ponuja? 
Ne. Vsi so pa navdušeni, če grejo s kombijem na izlet, to jim pa zelo velik pomeni. 
 



 

Ali menite, da so raje v ustanovi ali doma? 
Vsi so radi doma. Ampak mislim, da čez en določen čas začnejo pogrešat družbo svojih 
vrstnikov in pol radi pridejo nazaj v Drago. 
 
Ali menite, da bi raje živeli z mamo, družino? 
Ne vem če bi raje živel z družino. Enim je blazno všeč tko, da živijo v Dragi. 
 
Ali menite, da se kdaj počutijo osamljeno? Redko ali pogosto? 
Mogoče so včasih. Mogoče v petek, ko eni odhajajo domov eni pa ne, pa so potem žalostni. 
 
Ali jih kdaj kdo prizadene, užalosti? Redko ali pogosto? 
Pogosteje so veseli. 
 
Ali se lahko na koga obrnejo, ko so potrti, se s kom pogovorijo? Jih kdo potolaži? 
Odvisno kok so visoki, tist k je bl visok mu lažje prisluhneš, lepo zna povedat kokr nižji. 
 
Ali menite, da so pogosto veseli, zadovoljni? Pogosteje kot žalostni? 
Pogosteje zadovoljni. 
 
Ali menite, da imajo dovolj energije za vsakodnevne aktivnosti? 
So tud utrujeni. 
 
Ali menite, da majo dovolj časa za počitek? 
Jah, majo, sam majo pa tud terapijo, k rabjo več počitka.. drgač pa na splošno majo. 
 
Ali menite, da imajo radi svoje življenje?  
Ja, majo. 
 
Ali menite, da so srečni? Ali da so nesrečni? 
So srečni. Oni se tko počutjo, od mejhnega so taki, in mislijo, da tko more bit… 
 
Kaj menite, da najbolj vpliva na njihovo zadovoljstvo v življenju?  
To, da jih imaš rad. To točno vejo in zelo vpliva. Pa velik velik jim pomeni hrana. Men se zdi, 
da je vse povezan s hrano. 
 
Katera izmed naslednjih področij meniš, da najbolj vplivajo na zadovoljstvo oseb z MDR v 
ustanovi (obveznosti in dejavnosti, odnosi in stiki s širšim okoljem, možnosti izbire, 
materialno blagostanje, cilji in načrti v življenju, počutje v ustanovi in življenju)? 
Jaz mislim, da odnosi in stiki ter počutje v ustanovi in življenju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Intervju s strokovno delavko 2: 
 
Kako menite, da uporabniki doživljajo šolske dejavnosti (ali menite, da radi hodijo v šolo, 
ipd.)? 
Nekateri zelo radi hodijo v šolo, nekateri pa v bistvu ne vejo, vejo samo, da grejo na neke 
obveznosti in grejo in tud radi hodijo. Eni pa včasih ne, medtem ko se nekateri sploh ne 
zavedajo, samo sledijo urniku. Na splošno se mi zdi, da jim je uredu, ker jim je všeč, da imajo 
razgiban dan, različne aktivnosti. 
 
Kako menite, da uporabniki doživljajo svoje obveznosti, opravila, zadolžitve (ali menite, da 
so jim odveč, ali v veselje)? 
To je čist odvisno od vsakega posameznika, recimo tisti bolj visoki, manj zahtevni, kar se tiče 
duševnih motenj, večinoma radi pomagajo po domovih, jim je to veselje, imajo občutek, da so 
sposobni, da so potrebni. Večinoma imajo to radi, tisti, ki to počnejo. 
 
Ali lahko uporabniki tudi sami razporejajo svoj čas? 
Večinoma ne. V majhnih delih si lahko, v dogovoru z delavcem. 
 
Kakšen vpliv imajo na razporeditev dnevnih dejavnosti? 
Majhen, je pa tud odvisno vedno od stopnje motnje in pa od tega kakšen je uporabnik (umska, 
telesna nerazvitost) 
 
Ali menite, da zaposleni upoštevajo njihove želje? 
Odvisno, kokr pr komu, nekateri sploh ne morjo izrazit, tistim ki pa lahko, se mi pa zdi, da se 
jim dost pride naproti. Recimo razvile so se pri nas tudi samozagovorniške skupine, in tisti, ki 
so vključeni v to, tistim se kr dost pride nasprot, se trud jim ugodit tuki… je pa to tud zelo 
odvisno od delavca, ki dela konkretno z njim tisti trenutek, k si on neki želi. Lahko tud ne, 
odvisno je tud od otroka, kakšn je, kok je pomembn tuki… 
 
Kaj menite, da jim je v življenju pomembno: družina/prijatelji/hobiji/prosti čas...? 
Veliki večini je pomembna družina, so zelo navezani in imajo radi svoje starše, tud tisti, ki 
imajo zmerno, težjo motnjo, pa skor ne govorijo, velikokrat izgovorijo besedo »mama«. Tud 
tisti, k mal razumejo, razumejo, da se ob petkih hodi domov, in radi hodijo domov. Pomembno 
jim je tudi, da počnejo tisto, kar si želijo, da je ugodeno njihovim željam. Pomembno jim je 
prosti čas, ampak tega majo, počitek… za te zdravstvene stvari je poskrbljeno, to niti tok ne 
razmišljajo, ker je to samoumevno. Nekaterim zelo veliko pomen, da se lahko vključujejo v 
kšne stvari, skupinske, nastope pa da so del kšnih stvari k so pomembne, razne predstavitve, 
igre, delavnice, ki so vidne navzven, da so aktivni v Drugi violini, da strežejo, dostim to veliko 
pomen, da so za neki sposobni. 
 
Kaj menite, kakšni so njihovi cilji in načrti za prihodnost? 
Nimajo vsi načtov za prihodnost in tega ne razumejo na tak način kot mi. Eni so nerealni, 
nekateri cilji pa so zelo kratkoročni, drgač pa majo želje živet neko tako normalno življenje, 
tisti, ki so bolj sposobni, nevem.. včasih kšni omenjajo da bi mel punco pa družino, pa da bi se 
poročil, pa da bi hodil v službo… neka samostojnost… želijo si samostojnosti, neodvisnosti, 
čeprav mnogi je niso sposobni, tisti, ki pa so jo, jim pa ta zelo veliko pomen. To da delajo, da 
so samostojni, da imajo denar, da si lahko tud sami kej prvoščjo…sploh ta samostojnost. 
 
 
 



 

Kakšni menite, da so njihovi odnosi z zaposlenimi in pa s svojo družino? 
Zelo različno, ker so zelo različne družine, v enih družinah je alkohol, pa nimajo tok stikov, al 
pa so stiki neomogočeni, nimajo tok prjetnih izkušenj… večinoma pa imajo zelo radi družino, 
ne glede na to kakšna je. Tud iz naše perspektive, če mi mogoče ne bi radi šli domov na 
njihovem mestu, bi oni vseeno radi šli, ker je to vsen družina njim. Oni večinoma se veselijo in 
majo dober odnos z njihove strani, tud če družina ni ok, v smislu nasilja, zlorabe. Z 
zaposlenimi imajo podrejen odnos, jasna je ta razlika, večinoma so dobri odnosi z 
zaposlenimi. 
 
Ali mislite, da so uporabniki dovolj vključeni v širše okolje (da imajo dovolj socialnih stikov 
s širšim okoljem)? 
Men se zdi, da se ful dela na tem in da so vedno bolj vključeni. 
 
Kako menite, da doživljajo stike s širšim okoljem (ali se radi udeležujejo različnih prireditev 
zunaj ustanove, ali radi odhajajo iz ustanove)? 
Men se zdi, da jim je to v veselje. Zelo radi grejo kam, že na kakšno kavico al pa kam, jim je 
všeč. 
 
Ali menite, da zaposleni spoštujejo uporabnike? Da jim prisluhnejo? 
Nekateri ja, nekateri pa ne. Recimo psihološka služba, je že taka narava dela, da jih 
spoštujejo, jim prisluhnejo pa mogoče tud kšne druge službe, kjer se jim lahko posvetiš, 
logopedska, delovna terapija, tud pedagogi. Kjer so obravnave individualne, ena na ena, tm 
je več tega, da se jim lahko prisluhne in se tud jim, je več spoštovanja. Ker recimo varuhi so 
tud preobremenjeni, majo velko število otrok, so z njimi velik časa, v dnevnih rutinah, in tuki 
je lahko potem prej slabši odnos in manj spoštovanja. 
 
Ali menite, da bi uporabniki želeli, da se zaposleni do njih drugače obnašajo? 
Nekateri ja, nekateri ne. Vsekakor bi vsi uporabniki želeli, da se jim izpolne vse kar si želijo. 
Radi bi, da se jim popušča, večinoma pa se mi zdi, da jim je všeč odnos tak kot je. 
 
Ali menite, da imajo vsi uporabniki v ustanovi enake pravice in dolžnosti?  
Ne. Različne pravice in dolžnosti imajo že zaradi motenj. Potem zaradi vedenjskih posebnosti, 
psihiatričnih diagnoz, zato ker sami sebe ogrožajo in druge in zaradi tega kakršni so oni 
sami. Nekaterim se lahko več zaupa in se lahko bolj prosto gibljejo po centru, drugi pa ne. Pa 
tud eni otroci so na splošno bolj privilegirani kot drugi. Recimo, če so njihovi starši ali 
sorodniki kšni pomembni ljudje, zato. Potem pa tud zato, če so bolj sposobni in lahko 
predstavljajo Drago v širšem okolju na lep način in imajo zato več možnosti. 
 
Ali menite, da je v ustanovi kaj nepravično? 
Ja. Velik stvari. Enim je nudeno več kot drugim, eni imajo več pravic kot drugi, to je krivično. 
Tam kjer bi lahko bilo enako, včasih ni. Tam, k pa zarad motenj al pa česar druzga, je pa 
prov, ane. 
 
Kako mislite, da so uporabniki zadovoljni z materialnimi dobrinami v ustanovi (od hrane, 
pripomočkov, tehnike…)? 
So zadovoljni, včasih si kdo kej zaželi, kar ni. Večinoma pa so. Ne vejo pa tud, kaj še je 
nekateri. 
 
Ali menite, da bi si želeli še kaj od materialnih stvari, česar nimajo v ustanovi? 
Tisti, ki vejo, kaj še je, bi si želel še kej. Na splošno pa imajo vse kar rabijo. 



 

Kako menite, da se uporabniki počutijo v ustanovi (domače, udobno,…)? 
Mislim, da se povprečju počutijo dobro, ampak zmanjka te družinske ljubezni. Jz mislim, da 
tud, če jim družina lahko nudi veliko manj, kar se tiče materiala, strokovnosti ipd, pa se bojo 
vsen bolš počutl tm, ker majo več čustvenga stika, ljubezni… 
 
Ali menite, da so zadovoljni s svojim bivanjem v ustanovi? 
Ja, večinoma ja. 
 
Ali menite, da se uporabniki kdaj počutijo ogrožene?  
Ja tud. Ker so v sobi različni skupi in je en recimo bolj vedenjc pa so drug počuti ogroženga. 
Isto se počutijo kdaj ogrožene kot mi, recimo tud zaradi kšnih strel ipd. 
 
Ali menite, da se počutijo pomembne?  
Ne. Razen par izjem. 
 
Kaj menite, da jim ni všeč pri bivanju v ustanovi? Da kaj pogrešajo, da bi kaj spremenili? 
Ja. To, da se jim bolj prisluhne, da se vzame čas za njih, za bližino. To, da so vredni, da se 
vzame čas za njih. 
 
Kaj menite, da jim je najbolj všeč v tej ustanovi? 
Te različne stvari, ki jih ustanova ponuja, od jahanja do bazena, ful različnih dejavnosti, od 
peke do izletov, morja… ta pestrost, dogajanje, to mislim, da jim je najbolj všeč v Dragi. 
 
Ali menite, da so jim všeč dejavnosti, ki jih ponuja ustanova? 
Ja. 
 
Ali menite, da kakšno dejavnost pogrešajo, ki jo ustanova ne ponuja? 
Mislim, da večinoma majo kr. Kšn kdaj kej reče, Nejc bi šou na koncert od Tanj Žagar vsak 
dan. 
 
Ali menite, da so raje v ustanovi ali doma? 
Večinoma raje doma. 
 
Ali menite, da bi raje živeli z mamo, družino? 
Večina. So izjeme. 
 
Ali menite, da pogrešajo svojo mamo, družino? 
Večina. 
 
Ali menite, da se kdaj počutijo osamljeno?  
Ja. 
 
Ali jih kdaj kdo prizadene, užalosti?  
Ja, prizadenejo jih ostali otroci in potem jokajo, tko čist otroško, pa tud delavci s kaznimi, z 
omejevanji. 
 
Ali se lahko na koga obrnejo, ko so potrti, se s kom pogovorijo? Jih kdo potolaži? 
Ja na delavce, ampak velikokrat je najbližji delavec varuh, ki ni strokovno podkovan v tem 
smislu, psiholog pa ni vedno na voljo. V tem primeru bi blo bolš s psihologom al pa 
pedagogom. Varuh večinoma ne da neke čustvene podpore, ker je tam za nego. 



 

Ali menite, da so pogosto veseli, zadovoljni? Pogosteje kot žalostni? 
Mislim, da jim je všeč na splošno. Je pa težko rečt, ker dost spreminjajo razpoloženje, dost 
nihajo v razpoloženju. Na splošno pa ja. Mislm, da so pogosteje veseli kot žalostni. Je pa zelo 
težko posplošit, to bi rada poudarila. 
 
Ali menite, da imajo dovolj energije za vsakodnevne aktivnosti? 
Ja, včasih pa so preobremenjeni, recimo na koncu šolskega leta, ko je velik dogodkov, ali pa 
decembra in so potem eni preobremenjeni. Včasih je tega mal velik, ker so čez ceu dan 
dejavnosti. 
 
Ali menite, da so pogosto utrujeni? 
Ne. Včasih. 
 
Ali menite, da majo dovolj časa za počitek? 
Nekateri ja, nekateri ne. Mislim, da bi mogl met več svobodne izbire, kar se tiče počitka 
popoldne, ker se mi zdi da bi ga nekateri rabil več. 
 
Ali menite, da imajo radi svoje življenje?  
Ja. Čeprov ne morem posplošit, ker mamo tud psihiatrične bolnice in poskuse samomorov… 
 
Ali menite, da so srečni? Ali da so nesrečni? 
Nekateri so srečni, nekateri pa ne. Že zarad motnje. In tuki centr z vsem kar ma in družina z 
vsem kar ma, se lahko ponud ful velik, ampak zarad motnje ne bo možno, lahko omiliš, ampak 
zaradi motnje on še vsen ne bo srečen. 
 
Kako menite, da bi uporabniki na splošno ocenili svoje življenje (zadovoljstvo v življenju – 
bolj zadovoljni/manj zadovoljni)? 
V centru mislm, da so kr zadovoljni. 
 
Kaj menite, da najbolj vpliva na njihovo zadovoljstvo v življenju?  
Ljudje okoli njih. Se pravi tisti uporabniki, s katerimi se družijo in potem delavci, kako so do 
njih. So recimo različne klime v teh hišah, in tm k se recimo velik hecajo z njimi, pa jih 
objemajo in jih imajo radi… ta ljubezen, ta stik. Pa raznolikost dejavnosti in pestrost 
dogajanja. 
 
Katera področja življenja menite, da so za njih najpomembnejša? 
Prosti čas, hobiji, njim ljube dejavnosti in njim ljubo dogajanje, družina. 
 
Katera izmed naslednjih področij menite, da najbolj vplivajo na zadovoljstvo oseb z MDR v 
ustanovi (obveznosti in dejavnosti, odnosi in stiki s širšim okoljem, možnosti izbire, 
materialno blagostanje, cilji in načrti v življenju, počutje v ustanovi in življenju)? 
Najbolj počutje v ustanovi in življenju, na drugo mesto bi dala možnosti izbire ter odnose in 
stike s širšim okoljem. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Intervju s strokovno delavko 3: 
 
Kako menite, da uporabniki doživljajo šolske dejavnosti (ali menite, da radi hodijo v šolo, 
ipd.)? 
Men se zdi, da radi hodjo v šolo, večinoma radi hodjo. 
 
Kako menite, da uporabniki doživljajo svoje obveznosti, opravila, zadolžitve (ali menite, da 
so jim odveč, ali v veselje)? 
Pomoje je odvisno kakor za koga. Ampak tud to se mi zdi, da jim je v veselje, so kr zadovoljni, 
da majo ene svoje naloge pa ena svoja dela, da mal pridobivajo tud na lastni vrednosti s tem. 
 
Ali lahko uporabniki tudi sami razporejajo svoj čas? 
Bolj slabo. Ker večinoma je tak strukturirano, da je zjutri šola, pol je počitek, kosilo, pol so 
popoldanske dejavnosti, tko je strukturirano, tko da sami si bolj mal organizirajo čas. 
 
Kakšen vpliv imajo na razporeditev dnevnih dejavnosti? 
Bolj majhen. Recimo pri popoldanskih dejavnostih se lahko prilagodimo, lahko sprašujemo 
otroke, kaj bi radi počeli in lahko upoštevamo njihove želje, ampak zjutri, ko je recimo šola, 
ko so ene določene stvari ne more bit sprememb. 
 
Ali menite, da zaposleni upoštevajo njihove želje? 
Mislim, da je odvisno od delavcev tam. Načeloma večinoma verjetno upoštevamo, ampak 
verjamem, da so tud eni, ki tudi ne. 
 
Kaj menite, da jim je v življenju pomembno: družina/prijatelji/hobiji/prosti čas...? 
Mislim, da jim je družina pa tud druženje, pa tudi socialni stiki tudi z zunanjimi otroci, z 
zunanjimi osebami, če se udeležijo kakšnih dogodkov, kakšnih koncertov, če gremo na obisk 
kakšne knjižnice, mesta, predstave, prireditve… mislim, da jim to zelo veliko pomeni. Da so 
vključeni tud v širše okolje. 
 
Kaj menite, kakšni so njihovi cilji in načrti za prihodnost? 
Eni majo ja, ene svoje cilje, ene službe, s katerimi bi se želeli ukvarjati, eni pa čist od danes 
do jutri. 
 
Kakšni menite, da so njihovi odnosi z zaposlenimi in pa s svojo družino? 
Men se zdi, da med uporabniki in zaposlenimi so uredu odnosi, saj zase lahko rečem, jaz 
nimam nobenih težav z uporabniki, pa tud s starši ne. Velik razumevanja moreš met in za 
otroke in za starše, tko da jz načeloma nimam nobenih težav z odnosi, zdej ne morm trdit za 
ostale, kako je kej. Uporabniki se med seboj tudi večinoma razumejo, se podpirajo, tud 
pomagajo si, tisti, ki so bolj sposobni, pomagajo tem manj sposobnim. 
 
Ali mislite, da so uporabniki dovolj vključeni v širše okolje (da imajo dovolj socialnih stikov 
s širšim okoljem)? 
Eni so, eni bolj mal. Spet odvisno od njihovih sposobnosti in tud vedenja. 
 
Kako menite, da doživljajo stike s širšim okoljem (ali se radi udeležujejo različnih prireditev 
zunaj ustanove, ali radi odhajajo iz ustanove)? 
Večinoma jim je všeč. 
 
 



 

Ali menite, da zaposleni spoštujejo uporabnike? Da jim prisluhnejo? 
Eni ja, eni pa ne. 
 
Ali menite, da bi uporabniki želeli, da se zaposleni do njih drugače obnašajo? 
Verjetno ja. Verjetno bi si želeli malo več prostega časa, načeloma sploh za vikend, mogoče 
da bi tud počeli kakšne svoje dejavnosti, ne vem… predvidevam, da verjetno kej tko, da bi mel 
mal več časa zase, bi si verjetno želeli. 
 
Ali menite, da imajo vsi uporabniki v ustanovi enake pravice in dolžnosti?  
Verjetno ne, ker je vse odvisno od njihovih zmožnosti, tko bom rekla. Eni k smo zmožni več, 
verjetno majo tud več nalog, več pravic, eni, ki so zmožni manj pa ne morejo niti tok svojih 
želj izrazit in verjetno jim je tud zato kakšna stvar prikrajšana, ker se ne ve, kaj bi radi. 
 
Ali menite, da je v ustanovi kaj nepravično? 
Ma ne vem… verjetno je to, da eni so mogoče bolj vključeni v ene zadeve, drugi so manj 
vključeni v zadeve, mogoče eni grejo več na izlete, drugi grejo manj, ampak to je vse odvisno 
tud od vodstva in denarja in od drugih zadev, tko da velik je enih faktorjev, k vpliva na to. 
 
Kako mislite, da so uporabniki zadovoljni z materialnimi dobrinami v ustanovi (od hrane, 
pripomočkov, tehnike…)? 
Mislim, da večinoma so. 
 
Ali menite, da bi si želeli še kaj od materialnih stvari, česar nimajo v ustanovi? 
Eni tud izražajo željo po tem, pa jim poskušamo ustrežt tud kaj takega. 
 
Kako menite, da se uporabniki počutijo v ustanovi (domače, udobno,…)? 
Mislim, da se počutijo kr domače in uredu. 
 
Ali menite, da so zadovoljni s svojim bivanjem v ustanovi? 
Mislim, da so. 
 
Ali menite, da se uporabniki kdaj počutijo ogrožene?  
Ne vem. Ne govorijo o tem. 
 
Ali menite, da se počutijo pomembne?  
Eni se sigurno počutjo zelo pomemni. Če so izpostavljeni, al če nastopajo, al če so so 
vključeni v kakšne dodatne dejavnosti, mislim, da se zelo pomembno počutijo zato. 
 
Kaj menite, da jim ni všeč pri bivanju v ustanovi? Da kaj pogrešajo, da bi kaj spremenili? 
Pomoje to, k majo precej strukturiran urnik, k majo celodnevne dejavnosti, mal verjetno 
preveč, in da pogrešajo tud mal več časa zase in počitka, in da ni vse od minute do minute 
načrtovano, kaj bojo zdej počel. Da majo mogoče mal več svobode, se mi zdi, da to mal 
pogrešajo. 
 
Kaj menite, da jim je najbolj všeč v tej ustanovi? 
Verjetno, če so vključeni v ene dejavnosti, ki jih imajo najraje, če hodjo na bazen, al pa na 
jahanje, al pa ene take stvari, ki jih nimajo čisto vsakodnevno, mislim, da najbolj uživajo v 
takih zadevah. 
 
 



 

Ali menite, da so jim všeč dejavnosti, ki jih ponuja ustanova? 
Mislim, da so. Mislim, da imamo velik dejavnosti. 
 
Ali menite, da kakšno dejavnost pogrešajo, ki jo ustanova ne ponuja? 
Mislim, da ne. 
 
Ali menite, da so raje v ustanovi ali doma? 
Verjetno eni ja, eni pa ne. Eni se čist dobro počutjo. Mislim, da je to povezan s tem kok 
pogosto hodjo domov. Ker eni hodjo vsak teden, eni vsak mesec, eni nikol. Verjetno tisti, ki 
bolj redko hodijo, več pogrešajo dom, drugi pa verjetno tud manj in se čist uredu počutjo, 
mislim, da je to s tem pogojeno tud. 
 
Ali menite, da se kdaj počutijo osamljeno?  
Mislim, da ne. Ker je velik oseb skos zraven njih. 
 
Ali jih kdaj kdo prizadene, užalosti?  
Pomoje jih domotožje kr žalosti. 
 
Ali se lahko na koga obrnejo, ko so potrti, se s kom pogovorijo? Jih kdo potolaži? 
Ja seveda, se na delavce obrnejo in jih potolažimo. 
 
Ali menite, da so pogosto veseli, zadovoljni? Pogosteje kot žalostni? 
Ja men se zdi, da ja. 
 
Ali menite, da imajo dovolj energije za vsakodnevne aktivnosti? 
Mislim, da majo, ker so že tok vajeni tega celotnega urnika, da se mi zdi da majo. Da med 
poletjem recimo, zdej ko je manj dejavnosti, kar pogrešajo včasih. 
 
Ali menite, da so pogosto utrujeni? 
Ja tud to je. Recimo eni so vključeni tud v delo v naši gostilni Druga violina, in pol če delajo 
jim je mal tudi odveč, če imajo tok dejavnosti, in tudi zaprosijo za počitek in jim to tudi 
odobrimo.  
 
Ali menite, da majo dovolj časa za počitek? 
Ja ja. 
 
Ali menite, da so srečni?  
Mislim, da večinoma ja. 
 
Kaj menite, da najbolj vpliva na njihovo zadovoljstvo v življenju?  
Mislim, da predvsem druženje, pa stik z nami z učitelji, velik jim pomeni, kako se bomo tud mi 
zaposleni do njih obnašal; pogovor jim velik pomeni, pa tud ena bližina, da se bolj domače 
počutijo, mislim, da je to to, kar jim je pomembno. 
 
Katera izmed naslednjih področij menite, da najbolj vplivajo na zadovoljstvo oseb z MDR v 
ustanovi (obveznosti in dejavnosti, odnosi in stiki s širšim okoljem, možnosti izbire, 
materialno blagostanje, cilji in načrti v življenju, počutje v ustanovi in življenju)? 
Jaz bi rekla, da obveznosti in dejavnosti, odnosi in stiki s širšim okoljem in počutje v ustanovi 
in življenju. 
 



 

Intervju s strokovno delavko 4: 

 

Kako menite, da uporabniki doživljajo šolske dejavnosti (ali menite, da radi hodijo v šolo, 
ipd.)? 
Menim, da radi hodijo v šolo. 
 
Kako menite, da uporabniki doživljajo svoje obveznosti, opravila, zadolžitve (ali menite, da 
so jim odveč, ali v veselje)? 
Radi pomagajo. 
 
Ali lahko uporabniki tudi sami razporejajo svoj čas? 
Hm... ne, k si tud ne znajo, ane. 
 
Kakšen vpliv imajo na razporeditev dnevnih dejavnosti? 
Ubistvu tko, majo na razpolago ali – ali, pa se lahko odločjo, to je možnost odločitve, oz. kdaj 
bi, a bi zdej al bi potem… tko v tem stilu. Zdej, da bi pa on reku, da bi meu telovadbo, to pa 
ne more tko rečt, k so urniki, a veš... majo bolj majhen vpliv. Zdej če glih neki noče, ga ne 
silmo. 
 
Ali menite, da zaposleni upoštevajo njihove želje? 
Ja, če ocenmo, da je to zanga bolš, pol ja. K včasih je tud zarad lenobe recimo ane, kej ne bi, 
al pa k si zmisle, da se slabo počut,  pa zkoriščajo te stvari, to ne dovolimo ane. 
 
Kaj menite, da jim je v življenju pomembno: družina/prijatelji/hobiji/prosti čas...? 
Te k so v zavodu jim vsekakor velik pomen družina. Kokr jz doživljam to… pa da majo 
prjatle… uni k se zavedajo doskrat sprašujejo »a je mami že klicala, a je mami že klicala…« k 
so pač tok doug stran od njih, ceu tedn, al pa 14 dni, al pa cel mesec. 
 
Kaj menite, kakšni so njihovi cilji in načrti za prihodnost? 
Pa jz nevem, če so… recimo ta Primož, k men pomaga prav, ti bom  pomagu v kuhni, da bom 
za gostilno znal, recimo. Ve, da če bo men pomagu v kuhni, bo pol tud tm v gostilni znau 
delat, drgač pa tko kšnih ciljev tko dolgoročnih pa ne, ubistvu se ne zavedajo. Rečejo, ja bom 
pa varnostnik, kšn reče, ampak on ne ve, da morš met šolo, pa v redno šolo hodt, tega se ne 
zavedajo… 
 
Kakšni menite, da so njihovi odnosi z zaposlenimi in pa s svojo družino? 
Kr uredu, sam včasih prej pridejo od doma, k doma nagajajo, pa jih prpeljejo… med 
uporabniki pa kokr keri, niso si vsi tok blizu, se tud opraskajo pa kej tko, pride tud do tega... 
ampak to je redko. Te, k so agresivni pa psihiatrični večkrat nrdijo kej, so tud agresivni do 
zaposlenih. Načeloma pa kr no, vejo kje so meje. Sej vsak delavc ma ene svoje meje.. nrdiš si 
svoj sistem ane.. vsak ma svoj sistem in vsak otrok ve, kakšn maš ti sistem in vsak ve, kje so 
tvoje meje… ne mormo po enmu kluču vsi it. 
 
Ali mislite, da so uporabniki dovolj vključeni v širše okolje (da imajo dovolj socialnih stikov 
s širšim okoljem)? 
Ja jz mislm, da ja. Te k so sposobni met stike in to, jih majo čist zadost, včasih jih še preveč 
kej vključujejo, pa je pol kej narobe recimo… 
 
 
 



 

Kako menite, da doživljajo stike s širšim okoljem (ali se radi udeležujejo različnih prireditev 
zunaj ustanove, ali radi odhajajo iz ustanove)? 
Jim je všeč. 
 
Ali menite, da zaposleni spoštujejo uporabnike? Da jim prisluhnejo? 
Ja. 
 
Ali menite, da bi uporabniki želeli, da se zaposleni do njih drugače obnašajo? 
Jz mislm, da so zadovoljni s tem odnosom. Da tud oni ns sprejemajo takšne k smo in da je to 
to. 
 
Ali menite, da imajo vsi uporabniki v ustanovi enake pravice in dolžnosti?  
So izjeme no, k majo več pravic. 
 
Ali menite, da je v ustanovi kaj nepravično? 
Ja se mi zdi ja. To, da je enim več dovoljeno. Tud kljub temu da so bl sposobni ane, se mi zdi, 
da… zakaj bi enga k je več sposobn večkrat pelu na morje kt unga k ni ane. Lih tko si zasluž 
tud ta morje ane, al pa izlet. Še bl zna cent to, da si ga nekam pelu ane, kt pa ta k se bl zaveda 
sveta okol sebe, pa misl da je središče vsega. Tko da jz mislm, da bi mogl bl te, k so mnj 
sposobni, mal več jim dat. 
 
Kako mislite, da so uporabniki zadovoljni z materialnimi dobrinami v ustanovi (od hrane, 
pripomočkov, tehnike…)? 
Ja, vse majo. Največ jim pomen hrana in tega je zadost, tko da tle so potrebe zadovoljene. 
 
Ali menite, da bi si želeli še kaj od materialnih stvari, česar nimajo v ustanovi? 
Majo tud želje, da bi mel še kej več.. 
 
Kako menite, da se uporabniki počutijo v ustanovi (domače, udobno,…)? 
Ja jz mislm, da jim je uredu. 
 
Ali menite, da so zadovoljni s svojim bivanjem v ustanovi? 
Ja. 
 
Ali menite, da se uporabniki kdaj počutijo ogrožene?  
Ne. Bl smo to mi (smeh). 
 
Ali menite, da se počutijo pomembne?  
Ja, pomembni in potrebni. 
 
Kaj menite, da jim ni všeč pri bivanju v ustanovi? Da kaj pogrešajo, da bi kaj spremenili? 
Jz mislm, da ne. K se tud neki dost ne zavedajo, kaj bi še loh blo. 
 
Kaj menite, da jim je najbolj všeč v tej ustanovi? 
Najbl jim je všeč, če se kej praznuje, pa da se pol kšna torta poje, al pa k dobijo kšno 
nagrado, kej tko bl posebnga, izven tistga rituala, k ga majo. Izleti, k grejo na morje… 
 
Ali menite, da so raje v ustanovi ali doma? 
Doma. Te k se zavedajo, da majo mamice pa to, ja. Kljub temu, da doma ni vse, tko kokr bi 
mogl bit, se mi zdi, da bi rajš vidl, da so s starši. 



 

Ali menite, da pogrešajo svojo mamo, družino? 
Ja. Povejo, da pogrešajo mamico, da so žalostni, ker ni mamica klicala. 
 
Ali menite, da se kdaj počutijo osamljeno?  
Ja tud. 
 
Ali jih kdaj kdo prizadene, užalosti?  
Ja tud, za kšne besede. Sej več al mn je tko, da takrt k je dogodek, se pol hitr to reš... ker 
povejo takoj.. 
 
Ali se lahko na koga obrnejo, ko so potrti, se s kom pogovorijo? Jih kdo potolaži? 
Ja ja. Z nami, al pa s psihologi. 
 
Ali menite, da so pogosto veseli, zadovoljni? Pogosteje kot žalostni? 
Ja, pogosteje veseli. 
 
Ali menite, da imajo dovolj energije za vsakodnevne aktivnosti? 
Ja majo. 
 
Ali menite, da so pogosto utrujeni? 
Ne. 
 
Ali menite, da majo dovolj časa za počitek? 
Ja, zadost. 
 
Ali menite, da so srečni? Ali da so nesrečni? 
Bl srečni. 
 
Kaj menite, da najbolj vpliva na njihovo zadovoljstvo v življenju?  
Da kej k majo radi, da se jim omogoč… kšne aktivnosti, k jih veselijo. 
 
Katera področja življenja menite, da so za njih najpomembnejša? 
Aktivnosti, družina, hrana. 
 
Katera izmed naslednjih področij menite, da najbolj vplivajo na zadovoljstvo oseb z MDR v 
ustanovi (obveznosti in dejavnosti, odnosi in stiki s širšim okoljem, možnosti izbire, 
materialno blagostanje, cilji in načrti v življenju, počutje v ustanovi in življenju)? 
Odnosi in stiki, obveznosti in dejavnosti ter počutje v ustanovi in življenju. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priloga 5: Transkripcije intervjujev svojcev uporabnikov 

 

Intervju s svojcem X: 
 
Kako menite, da uporabnica doživlja šolske dejavnosti (ali menite, da radi hodijo v šolo, 
ipd.)? 
Naša zelo rada hodi v šolo, tko da s tem nimamo problemov. Ona je bla prej v Jaršah, tm je 
biu res šolski sistem, ampak je tud tm vozila dobr... tle je pa bl sprošeno, tle pa uživa sto na 
uro, maksimalno. Glede na to, da je ona dost visok, dela lahko skor vse, kar hoče, dovoljo ji 
marsikej, dajo ji ogromno za delat… uživa. Je pa res da bo zdej konc tega, zdej bo stara 26 
let… 
 
Kako menite, da uporabnica doživlja svoje obveznosti, opravila, zadolžitve (ali menite, da so 
jim odveč, ali v veselje)? 
Ona zelo rada opravlja, se ne brani, zelo uživa v tem. 
 
Ali lahko uporabnica tudi sama razporejajo svoj čas? 
Ne, ima urnik. 
 
Kakšen vpliv ima na razporeditev dnevnih dejavnosti? 
Mislim, da če njej neki ne leži, potem tud ne rinejo v to. Če se ji ne da na sprehod, ne gre na 
sprehod, k jo neki boli takrt (smeh), ji vedno prisluhnejo. Tle ni nobene prisile, kje pa.  
 
Ali menite, da zaposleni upoštevajo njihove želje? 
Ja, upoštevajo. 
 
Kaj menite, da ji je v življenju pomembno: družina/prijatelji/hobiji/prosti čas...? 
Šola.  
 
Kaj menite, kakšni so njeni cilji in načrti za prihodnost? 
Ne, tudi ne ve, da bo septembra neka sprememba drastična, ker vemo da bi jo to 
obremenjeval in tudi ns. Ko bo čas, ji bomo povedal, ker ona je zaljubljena v Drago, v šolo, v 
učiteljice… 
 
Kakšni menite, da so njeni odnosi z zaposlenimi in pa s svojo družino? 
Mislim, da se kr zastopjo. 
 
Ali mislite, da so uporabniki dovolj vključeni v širše okolje (da imajo dovolj socialnih stikov 
s širšim okoljem)? 
Ja ja, velik, grejo tud v knjižnico, k dedku Mrazu,… 
 
Kako menite, da doživljajo stike s širšim okoljem (ali se radi udeležujejo različnih prireditev 
zunaj ustanove, ali radi odhajajo iz ustanove)? 
Ji je všeč, zelo. 
 
Ali menite, da zaposleni spoštujejo uporabnike? Da jim prisluhnejo? 
Ja. 
 
 



 

Ali menite, da bi uporabniki želeli, da se zaposleni do njih drugače obnašajo? 
Ne. 
 
Ali menite, da imajo vsi uporabniki v ustanovi enake pravice in dolžnosti?  
Pač odvisno, ene izkoristjo mal, doskrat jih pošljejo, da peljejo umazano posodo, mislm, da 
loh pelejo ane. Za našo točno vem, pelje tja pa nazaj, pa gre na kofe… je pa res bil en 
obdobje, k je hodila pa na kofe kr tako mal, je rekla da gre na WC, pa je šla na kofe, je bla pa 
tud kaznovana, potem pa ni smela na kofe.  
 
Ali menite, da je v ustanovi kaj nepravično? 
Mi nimamo tok stika z Drago, mi jo prpeljemo pa odpeljemo, tko da… nikol pa nč ne 
pojambra, da bi se ji kšna krivica zgodila, tko da pride zmer zadovoljna domov.  
 
Kako mislite, da je uporabnica zadovoljna z materialnimi dobrinami v ustanovi (od hrane, 
pripomočkov, tehnike…)? 
Je zadovoljna, tud s hrano. K ma zdej dieto po operaciji kamnov. Od tistga trenutka je ona 
mela dieto, to so takoj vse zrihtal. In tud glede materiala ma vse, nč ne pogreša. 
 
Ali menite, da bi si želela še kaj od materialnih stvari, česar nimajo v ustanovi? 
Ne. 
 
Kako menite, da se uporabnica počuti v ustanovi (domače, udobno,…)? 
Včasih se v ustanovi počuti še bolj kot doma, mam občutek. Mi je rekla medicinska sestra, da 
zaspi z besedo Andreja, da se zbudi z besedo Andreja (op.p. zaposlena), je rekla, ja vaju ma 
skos ane, njo pa ne. Sva bla kr mal ljubosumna. 
 
Ali menite, da je zadovoljna s svojim bivanjem v ustanovi? 
Ja. 
 
Ali menite, da se uporabnica kdaj počuti ogroženo?  
Ne. 
 
Ali menite, da se počuti pomembno?  
Mislm, da se ma ja, zelo za pomembno. Tud k se peleva v Drago vse pozna. Tud k gremo v 
trgovino se kdo najde, k ga pozna. 
 
Kaj menite, da ji ni všeč pri bivanju v ustanovi? Da kaj pogreša, da bi kaj spremenila? 
Ja, počitnice bi ukinla (smeh). Nimajo učitli kej hodt na dopust, vseskozi more bit šola. 
 
Ali menite, da so ji všeč dejavnosti, ki jih ponuja ustanova? 
Jaja, jaha konje, pa vse sorte, zdej k je skuhjšala. Brez, da bi sprašval, kdaj bo pa kej konje 
jahala pa to, to poskrbijo za vse. Seveda z unimi, ki so bolj ovirani gibalno se je treba več 
ukvarjat, ampak z našo se lih tako. Kamorkoli jo lahko vključijo, jo vključijo, če se le da. 
 
Ali menite, da kakšno dejavnost pogreša, ki jo ustanova ne ponuja? 
Ne. 
 
Ali menite, da je raje v ustanovi ali doma? 
Ne vem kje je rajš, vsekakor pa pogreša šolo, k je doma. Ampak to je tko, doma je doma ane. 
Sej doma je supr, recimo če hodimo okol, pa do sestričen pa tko, k se pa usedemo pa začne, 



 

kdaj bom šla v šolo... skos se ji more neki dogajat, sam to ne gre tko, morva midva tud kej 
druzga narest. 
 
Ali menite, da se kdaj počuti osamljeno?  
Ne. 
 
Ali jo kdaj kdo prizadene, užalosti?  
Ne. Mela je včasih konflikt z Martino, je šlo mal za prevlado, pol pak je ena prevladala je blo 
pa spet uredu. 
 
Ali se lahko na koga obrne, ko je potrta, se s kom pogovori?  
Seveda, Andreji za vrat. 
 
Ali menite, da je pogosto vesela, zadovoljna? Pogosteje kot žalostna? 
Ja ja, vedno je vesela. 
 
Ali menite, da ima dovolj energije za vsakodnevne aktivnosti? 
Ja ja, ma velik energije.  
 
Ali menite, da je pogosto utrujena? 
Sej, kdr si pa želi počivat, gre pa počivat, ji ustrežejo glede tega. 
 
Ali menite, da je srečna?  
Ja ja je srečna, ne manjka ji nč. 
 
Kaj menite, da najbolj vpliva na njeno zadovoljstvo v življenju?  
Da se nonstop neki dogaja okoli nje. Ni nujno, da ona dogaja, dovolj, da se okli nje dogaja. 
Pa da so obiski, da obiski prihajajo, to je zakon. In tud v šoli je isto, sam da lahko gre, pa je 
skos neki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Intervju s svojcem Y: 
 
Kako menite, da uporabnica doživlja šolske dejavnosti (ali menite, da radi hodijo v šolo, 
ipd.)? 
Zelo rada hodi v šolo, je tud aktivna v šoli. Sploh ni nobenih problemov. 
 
Kako menite, da uporabnica doživlja svoje obveznosti, opravila, zadolžitve (ali menite, da so 
jim odveč, ali v veselje)? 
Včasih gre plavat, že med poukom, včasih po pouku. Pa zumbo majo po pouku pa eko 
krožek… ji je všeč. 
 
Ali lahko uporabniki tudi sami razporejajo svoj čas? 
Urnik majo. To se mi pač dogovorimo, pač vprašajo, a jo damo tja pa tja, pač mi vsepovsod 
jo seveda damo. Ampak je zelo vodljiva, nič se ne upira. 
 
Kakšen vpliv ima na razporeditev dnevnih dejavnosti? 
Ona niti ne izraža kšnih posebnih želja po spremembi. 
 
Ali menite, da zaposleni upoštevajo njihove želje? 
Mislim, da če bi izrazla, da bi. Vem, da jo ne silijo, če ona kej noče delat. Ona je velik 
ljubitelj puzel, tko da, če nč druzga ji ne gre, pol pa puzle sestavlja. Ni tko, da bi mogl bit 
čist… 
 
Kaj menite, da ji je v življenju pomembno: družina/prijatelji/hobiji/prosti čas...? 
Družina. Oči je nad vsem, mi, pa babi dokler je bla živa. Tud prijatelji, ampak ne tok kot 
družina. 
 
Kaj menite, kakšni so njeni cilji in načrti za prihodnost? 
Ne, ne govori. 
 
Kakšni menite, da so njeni odnosi z zaposlenimi in pa s svojo družino? 
Jz mislm, da ma zelo uredu odnose. Ker tud vsi jo majo radi, jo vozijo na morje, z njo je 
najmanj težav, je zelo vodljiva, ni komplicirana in jo majo radi in ona njih. 
 
Ali mislite, da so uporabniki dovolj vključeni v širše okolje (da imajo dovolj socialnih stikov 
s širšim okoljem)? 
Jz mislm, da so, zato ker vem, da majo v mestnem gledališču vsako leto nastope. Tud s 
kombijem se vozijo okoli Iga. Takrt k so ble poplave, pa sm mogla it tm okol, pa so bli ljudje 
zlo prjazni, tko da mislm, da nimajo nč proti, da so tm te otroc, tak vtis sm dobila. 
 
Kako menite, da doživljajo stike s širšim okoljem (ali se radi udeležujejo različnih prireditev 
zunaj ustanove, ali radi odhajajo iz ustanove)? 
Zelo radi. 
 
Ali menite, da zaposleni spoštujejo uporabnike? Da jim prisluhnejo? 
Ja. Zelo. Jz sm tm že zelo dolg časa, sem vsak dan tm, v tem vsem času sem mela samo eno 
težavo z eno tovarišico, pa tud to smo rešl. 
 
Ali menite, da bi uporabniki želeli, da se zaposleni do njih drugače obnašajo? 
Ne. 



 

Ali menite, da imajo vsi uporabniki v ustanovi enake pravice in dolžnosti?  
Ja, jz mislm, da majo vsi. Da je kr pravično.  
 
Ali menite, da je v ustanovi kaj nepravično? 
Jz mislm, da je kr vse tko, k more bit. 
 
Kako mislite, da so uporabniki zadovoljni z materialnimi dobrinami v ustanovi (od hrane, 
pripomočkov, tehnike…)? 
Jz mislm, da je zadost. Majo radio, pa računalnik in je čist dost. Hrana ji je všeč, še preveč. 
 
Ali menite, da bi si želeli še kaj od materialnih stvari, česar nimajo v ustanovi? 
Ne. 
 
Kako menite, da se uporabnica počuti v ustanovi (domače, udobno,…)? 
Zelo domače. Prej je bla zelo samostojna, pol je mela krče je bla bl pod nadzorom, zdej k so 
se krči umirli, pa je spet bolj samostojna. In se tud trudijo, da čim več sama nrdi, ker njej to 
zelo velik pomen, da pol men pove npr. da je šla sama fotokopirat, da je šla sama tri kroge tm 
okol. 
 
Ali menite, da je zadovoljna s svojim bivanjem v ustanovi? 
Ja, zelo zadovoljna. 
 
Ali menite, da se uporabnica kdaj počuti ogroženo?  
Ne. 
 
Ali menite, da se počuti pomembno?  
Ja. Mislm, da ja, ker se je enkrat z enim stepla, pa sm bla jz huda, pa so mi rekl, da se ne 
smem v to vmešavat, da si more ona svoj prostor dobit, in zdej slišm, da ona tud kšnga kdaj 
pokomendera. 
 
Kaj menite, da ji ni všeč pri bivanju v ustanovi? Da kaj pogreša? 
Ne. 
 
Kaj menite, da ji je najbolj všeč v tej ustanovi? 
Najbolj ji je všeč ples, tud na dramo hodi, snoozel in pa telovadnica. Predvsem pa ples. 
 
Ali menite, da so ji všeč dejavnosti, ki jih ponuja ustanova? 
Ja. 
 
Ali menite, da kakšno dejavnost pogreša, ki jo ustanova ne ponuja? 
Ne. 
 
Ali menite, da je raje v ustanovi ali doma? 
Rada je v Dragi, ampak najrajš je doma. 
 
Ali menite, da se kdaj počuti osamljeno?  
Ne. 
 
Ali jo kdaj kdo prizadene, užalosti?  
Ne. 



 

Ali se lahko na koga obrne, ko je potrta, se s kom pogovori?  
Lahko ja… Včasih je kt vsak drug tud kej slabe volje, ampk drgač pa ne. 
 
Ali menite, da je pogosto vesela, zadovoljna?  
Ja ja, je zadovoljna. 
 
Ali menite, da ima dovolj energije za vsakodnevne aktivnosti? 
Ja. 
 
Ali menite, da je pogosto utrujena? 
Niti ne. 
 
Ali menite, da ima dovolj časa za počitek? 
Ja. 
 
Ali menite, da ima rada svoje življenje?  
Ja. 
 
Ali menite, da je srečna?  
Ja, srečna. 
 
Kaj menite, da najbolj vpliva na njeno zadovoljstvo v življenju?  
Dejavnosti in družina. Ona gre rada na Ig, ampak ko jo pridemo pa iskat, je pa ful 
navdušena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Intervju s svojcem Z: 
 
Kako menite, da uporabnica doživlja šolske dejavnosti (ali menite, da radi hodijo v šolo, 
ipd.)? 
Zelo rada hodi v šolo. Vse dejavnosti so ji všeč. 
 
Kako menite, da uporabnica doživlja svoje obveznosti, opravila, zadolžitve (ali menite, da so 
jim odveč, ali v veselje)? 
To me pa preveč uprašate. Po šoli ma popoldanske dejavnosti, ma jahanje, plavanje, ples, 
telovadbo, eco krožek… zadolžitve so pa povsod različne. Verjetno je to tko po njihovih 
sposobnostih. Ji je všeč zelo. Pa enkrat na mesec majo samozagovorništvo. 
 
Ali lahko uporabniki tudi sami razporejajo svoj čas? 
Urnik majo. 
 
Kakšen vpliv imajo na razporeditev dnevnih dejavnosti? 
Urnik sestavjo na začetku leta, isto kot v šoli, in za popoldanske dejavnosti enako. Če kej 
odpade, odpade. Zdej, kok bi lahko pa sama, pa mislm, da ne... k so to tud skupine ane… vsaj 
zaenkrat jz ne vem da bi lahko. To se odločš na začetku leta in velja za celo šolsko leto, vmes 
verjetno, če bi prosil bi že blo, zdej da bi se pa sama odločala, kje, kako pa kaj pa mislm, da 
ne. 
 
Kaj menite, da ji je v življenju pomembno: družina/prijatelji/hobiji/prosti čas...? 
Družina. 
 
Kaj menite, kakšni so njeni cilji in načrti za prihodnost? 
Tko je, hčerka težko govori, tko da ma komunikator in tud če si kej zamišla, pa če kej pove, jo 
mi bl težko razumemo. 
 
Kakšni menite, da so njeni odnosi z ostalimi uporabniki, zaposlenimi in pa s svojo družino? 
Mislm da dobri. 
 
Ali mislite, da so uporabniki dovolj vključeni v širše okolje (da imajo dovolj socialnih stikov 
s širšim okoljem)? 
Če mene vprašate, ne. Če boste pa njih vprašal bojo pa rekl, da nimajo sredstev. Oni bi jih 
pelal, samo nimajo sredstev... otroci bi pa zelo radi šli. 
 
Ali menite, da zaposleni spoštujejo uporabnike? Da jim prisluhnejo? 
To je težko odgovort, ker jz poznam uporabnike, nekateri sploh ne govorijo, drugi težko 
govorijo, nekateri so v svojem svetu… ne znam vm na to odgovort.. 
 
Ali menite, da imajo vsi uporabniki v ustanovi enake pravice in dolžnosti?  
Na to vm ne znam odgovort. 
 
Kako mislite, da je uporabnica zadovoljna z materialnimi dobrinami v ustanovi (od hrane, 
pripomočkov, tehnike…)? 
S hrano je zadovoljna, ker vedno vse poje. Kar se tiče pripomočkov je pa tko, marsikej tud 
sami priskrbimo. Kako je pa z igračami pa tem pa ne vem… 
 
 



 

Kako menite, da se uporabnica počuti v ustanovi (domače, udobno,…)? 
Med letom, k je šola pa to, jutranje, popoldansko varstvo, takrt se ji res dogaja, popoldanske 
dejavnosti in tm se razume s pedagogi, z varuškami, z otroki... zdej med počitncami, k so pa 
dopusti pa je v domu, pa ljudi ni, k so na dopustu, pa priznam, da ji je dolgčas. In komi čaka 
da bo šola, da se bo začel neki dogajat. 
 
Kaj menite, da ji ni všeč pri bivanju v ustanovi? Da kaj pogreša? 
Ne reče, kaj ji ni všeč. Ji ni pa všeč takrt, k se dejansko ne ukvarjajo z njimi, k so prepuščeni 
sami sebi, se ji pozna k pol kdaj nasledn dan reče da bi bla raj doma, al pa šla v šolo… tko da 
bi pa rekla prou, kaj ji ni všeč pa kaj ji je všeč, to pa ne no. 
 
Ali jo kdaj kdo prizadene, užalosti?  
Zaenkrat je kr use uredu pr ns, ker je zelo kommunikativna, ni niti nasilna, preperljiva, zelo se 
zna prlubt, tko da zaenkrat je kr zadovoljna. 
 
Ali se lahko na koga obrne, ko je potrta, se s kom pogovori?  
Mislim, da ja. 
 
Ali menite, da je pogosto vesela, zadovoljna? Pogosteje kot žalostna? 
Ja, večkrat je vesela. 
 
Ali menite, da ima dovolj energije za vsakodnevne aktivnosti? 
Je, še preveč. Res se ji dogaja ceu dan, in je učasih zvečer utrujena, ampak ona nikol ne reče, 
da ne zmore več... samo vidi se, da ne dela tako natančno... ne omaga, je pa bl počasna pa 
tko… ji pa energije zlepa ne zmanjka. 
 
Ali menite, da je srečna?  
Ja. 
 
Katera področja življenja menite, da so za njo najpomembnejša? 
Mami, ati pa njen kuža. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Intervju s svojcem Q: 
 
Kako menite, da uporabnik doživlja šolske dejavnosti (ali menite, da radi hodijo v šolo, ipd.)? 
Nš zelo rad hodi v šolo. 
 
Kako menite, da uporabnik doživlja svoje obveznosti, opravila, zadolžitve (ali menite, da so 
jim odveč, ali v veselje)? 
Mislim, da rad opravlja opravila. 
 
Ali lahko uporabniki tudi sami razporejajo svoj čas? 
Urnike imajo. 
 
Kakšen vpliv ima na razporeditev dnevnih dejavnosti? 
Šola je obvezna, pol popoldne ma pa mogoče mal več vpliva. 
 
Ali menite, da zaposleni upoštevajo njihove želje? 
Mislm, da kej upoštevajo, kej pa tud ne. Čist odvisno pomoje… 
 
Kaj menite, da jim je v življenju pomembno: družina/prijatelji/hobiji/prosti čas...? 
Družina pa prijatelji. 
 
Kaj menite, kakšni so njegovi cilji in načrti za prihodnost? 
To pa ne vem, ne govori o svojih načrtih in ciljih… bl živi za danes. 
 
Kakšni menite, da so njegovi odnosi z ostalimi uporabniki, zaposlenimi in pa s svojo družino? 
Mislim, da se dobro razume, tako z uporabniki kot z zaposlenimi. 
 
Ali mislite, da so uporabniki dovolj vključeni v širše okolje (da imajo dovolj socialnih stikov 
s širšim okoljem)? 
Ja ja, dovolj. Z nami velikokrat kam gre, tud z Drago grejo dost okol, na različne prireditve 
pa tko… 
 
Kako menite, da doživlja stike s širšim okoljem (ali se radi udeležujejo različnih prireditev 
zunaj ustanove, ali radi odhajajo iz ustanove)? 
Ja mu je všeč, ker ma rd, da se mu dogajajo stvari. 
 
Ali menite, da zaposleni spoštujejo uporabnike? Da jim prisluhnejo? 
Ja, mislim, da ja. 
 
Ali menite, da bi uporabniki želeli, da se zaposleni do njih drugače obnašajo? 
Itak bi otroci radi, da se jim vse dovoli, mogoče edin to… drugač pa mislm, da ne. 
 
Ali menite, da imajo vsi uporabniki v ustanovi enake pravice in dolžnosti?  
Mislim, da približno ja. 
 
Ali menite, da je v ustanovi kaj nepravično? 
Načeloma mislim, da je pravično... edin mogoče to, ker so uporabniki med sabo različni, pa 
so pol tuki kakšne razlike.. drgač pa mislm, da je pravično. 
 



 

Kako mislite, da so uporabniki zadovoljni z materialnimi dobrinami v ustanovi (od hrane, 
pripomočkov, tehnike…)? 
Ja, zadovoljni. 
 
Ali menite, da bi si želeli še kaj od materialnih stvari, česar nimajo v ustanovi? 
Mislim, da kr majo vse, kar rabjo. 
 
Kako menite, da se uporabniki počutijo v ustanovi (domače, udobno,…)? 
Fajn, naš se zelo dobro počut. 
 
Ali menite, da je zadovoljen s svojim bivanjem v ustanovi? 
Je zadovoljen, ja. 
 
Ali menite, da se uporabniki kdaj počutijo ogrožene?  
Mislim, da ne. Včasih si otroci med sabo kej nagajajo, sam to ni neka taka ogroženost… 
 
Ali menite, da se počutijo pomembne?  
Ja.  
 
Kaj menite, da mu ni všeč pri bivanju v ustanovi? Da kaj pogreša? 
Mislim, da ni nč tazga, kar bi zdej izpostavla… nč ne govori, da mu kej ne bi blo všeč, mu je 
kr ušeč no… 
 
Kaj menite, da mu je najbolj všeč v tej ustanovi? 
Različne dejavnosti. 
 
Ali menite, da kakšno dejavnost pogreša, ki jo ustanova ne ponuja? 
Mislim, da ne, ker ponudba je res široka, tako da se lahko ukvarja z marsičem. 
 
Ali menite, da je raje v ustanovi ali doma? 
Rad je in v ustanovi in doma. Zdej, če je neki časa doma začne pogrešat ustanovo in 
prijatelje, če je pa dje v ustanovi, pa začne pogrešat dom in družino in gre zelo rad domov. 
 
Ali menite, da se kdaj počutijo osamljeno?  
Mislim, da ne. 
 
Ali ga kdaj kdo prizadene, užalosti?  
Ja, tud do tega kdaj pride. Ampak nič resnega… 
 
Ali se lahko na koga obrnejo, ko so potrti, se s kom pogovorijo? Jih kdo potolaži? 
Mislim, da ja, na delavce. 
 
Ali menite, da je pogosto vesel, zadovoljen? Pogosteje kot žalosten? 
Ja, pogosteje je vesel in zadovoljen. 
 
Ali menite, da ima dovolj energije za vsakodnevne aktivnosti? 
Ma velik energije. 
 
 
 



 

Ali menite, da je pogosto utrujen? 
Kdaj je tudi utrujen, ker ima zelo veliko dejavnosti skozi dan in je kdaj zato tudi utrujen, ni pa 
to pogosto, na splošno ima veliko energije. 
 
Ali menite, da ima dovolj časa za počitek? 
Ima. 
 
Ali menite, da je srečen? 
Ja, srečen je… zelo. 
 
Kaj menite, da najbolj vpliva na njegovo zadovoljstvo v življenju?  
To, da ma dobre odnose z ljudmi, da počne stvari, ki ga veselijo... pa družina seveda.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Priloga 6: Postopek kodiranja intervjujev uporabnikov 
 
Postopek kodiranja intervjuja uporabnika Nejca: 
 
Kategorije  Kode 2. reda Kode 1. reda 

Obveznosti in 

dejavnosti 

1. Šola in popoldanske 

dejavnosti 

1. Rad hodi v šolo. 

2. Učijo se zanimive stvari. 

3. Rad se nauči kaj novega. 

4. Rad hodi k popoldanskim dejavnostim. 

5. Pouk in delavnice ga zabavajo. 

6. V šoli je uspešen. 

14. Nikoli ne izostane od aktivnosti, ker se jih rad udeležuje. 

2. Obveznosti in opravila 7. Njegove obveznosti so, da počisti stanovanje, odnese smeti, 

umazano perilo; rad dela v kuhinji, streže pijačo in hrano ter 

pomiva posodo. 

8. Zdi se mu, da ima veliko obveznosti. 

9. Rad opravlja svoje obveznosti, niso mu odveč. 

15. Pri vsakodnevnih opravilih je samostojen. 

3. Hobiji in prosti čas 10. Možnost izbire – Svojega prostega časa in dejavnosti si ne 

razporeja sam, temveč ima urnik. 

37. Ukvarja se z lutkarstvom, s čimer tudi nastopa. 

56. Rad se ukvarja s športom. 

57. Rad se ukvarja  s tekom, nogometom in hokejem. 

85. Najbolj ga veseli delo, in sicer pomoč hišniku, pomoč v 

pralnici ter peka pic. 

86. Stvari, ki ga veselijo, dela pogosto. 

87. V prostem času se najraje ukvarja s hobiji. 

88. Ima veliko prostega časa. 

Cilji in načrti za 

prihodnost 

4. Cilji in načrti za 

prihodnost 

16. V življenju so mu najbolj pomembni hobiji, šport in 

mama. 

17. V prihodnosti si želi živeti v hiši s svojo punco in svojimi 

otroci. 

18. V prihodnosti bi delal v Dragi kot varuh ali v pralnici in 

občasno bi pomagal hišnikom. Opravljal bi hišna opravila, 

poleg tega bi bil tudi tajnik. 

19. Glavni cilj v življenju mu je to, da bi kosil travo in, da bi 

imel bobne s činelami. 

Materialno 

blagostanje 

5. Materialna 

razpoložljivost 

62. Ima svoj denar. 

63. Denar zasluži v gostilni, včasih mu da denar tudi mama. 

64. Svoj denar ima pri sebi in sam razpolaga z njim. 



 

65. Z denarjem si kupi stvari na avtomatu v ustanovi. 

66. V trgovino odide z zaposlenimi. 

67. Pri nakupovanju mu pomagajo zaposleni. 

71. Z materialom in pripomočki v ustanovi je zadovoljen. 

72. Od materialnih stvari ima svoj radio, svoj prenosni 

računalnik in harmoniko. 

73. Harmoniko mu je podarila neka gospa. 

74. Od materialnih stvari bi si želel še bobne, sintisajzer in 

mikrofon ter platno in projektor. 

75. Ali dobi stvari, ki si jih želi, je odvisno od sponzorjev in 

od ljudi, ki stvar podarjajo in ne od zaposlenih. 

76. Ima svojo sobo. 

77. Ni še zaposlen. 

Možnost izbire 6. Možnost izbire 10. Možnost izbire – Svojega prostega časa in dejavnosti si ne 

razporeja sam, temveč ima urnik. 

11. Možnost izbire – Sam ne more urejati in spreminjati 

svojega urnika. 

12. Možnost izbire – Če izrazi željo o spremembi urnika, se 

dogovorijo. 

13. Možnost izbire -  Če so njegove želje smiselne, jih 

zaposleni upoštevajo. 

28. Možnost izbire – Ne izbira sam, kdaj bo z družino. 

39. Iz ustanove gre vedno s spremstvom. 

40. Možnost izbire – Ne odloča sam, kdaj bo šel izven 

ustanove. 

52. Možnost izbire – Ne more izbirati kdaj in kaj bo jedel. 

53. Možnost izbire – Hrano lahko izbira samo pri zajtrku, ki 

je izbiren, drugače je tisto, kar je na jedilniku. 

60. Možnost izbire – Ne more preko urnika. 

54. Možnost izbire – Med obroki ne sme jesti. 

59. Možnost izbire – Ne izbira sam kdaj se bo ukvarjal s 

športom; glede na urnik. 

75. Ali dobi stvari, ki si jih želi, je odvisno od sponzorjev in 

od ljudi, ki stvar podarjajo in ne od zaposlenih. 

Odnosi in stiki 7. Odnosi z uporabniki 20. Zelo rad se druži z ostalimi uporabniki. 

21. Z uporabniki se razume dobro. 

48. Meni, da imajo z ostalimi uporabniki v ustanovi enake 

pravice in dolžnosti. 

49. Vse v ustanovi se mu zdi pravično. 

8. Odnosi z zaposlenimi 22. Z zaposlenim se razume dobro. 



 

32. Njegova delovna terapevtka je njegova ključna oseba, 

zaradi katere je dosegel več samostojnosti in to, da obiskuje 

šolo s prilagojenim programom v Osnovni šoli Ivana 

Cankarja Vrhnika. 

44. Zaposleni v ustanovi so prijazni do njega. 

svoji sobi. 

45. Zaposleni mu prisluhnejo in ga upoštevajo, če ima 

smiselno željo. 

46. Zaposleni niso nikoli neprijazni. 

47. Če naredi kakšno »neumnost« ga zaposleni kaznujejo 

tako, da mu prekinejo dejavnosti in mora ostati v svoji sobi. 

9. Odnos in stiki z 

družino 

23. S svojo družino se razume dobro. 

24. Domov ne odhaja. 

25. V ustanovi ga obiskujeta mama in babica. 

26. Mama in babica ga obiščeta takrat, ko se sami odločita za 

obisk. 

27. Mama ga odpelje tudi izven ustanove, npr. v nakupovalni 

center. 

28. Možnost izbire – Ne izbira sam, kdaj bo z družino. 

29. S svojo družino bi si želel preživeti več časa. 

42. Z družino ne hodi na počitnice. 

93. Zelo pogreša svojo mamo in babico. 

10. Stiki s širšim okoljem 27. Mama ga odpelje tudi izven ustanove, npr. v nakupovalni 

center. 

30. Pogosto obiskuje prireditve izven ustanove. 

31. Izven ustanove se odpravi v gostilno Druga violina, na 

koncerte, tekme, kino. 

33. Izven ustanove se je odpravil tudi v Bruselj, kjer je 

predstavil film Nevidni, v katerem je glavni igralec. 

34. Izven ustanove se je opravil tudi na Radio 1 ter na različne 

televizijske oddaje, kot so Dobro jutro, Dobra ura in 

Infodrom. 

35. V ustanovi jih pogosto obiskujejo glasbeniki. 

36. Rad gre na prireditve izven ustanove. 

38. Izven ustanove se največkrat odpravi v knjižnico in na 

različna športna tekmovanja. 

Počutje v ustanovi 

in življenju 

11. Počutje in življenje v 

ustanovi 

40. Ne odloča sam, kdaj bo šel izven ustanove. 

41. Z ustanovo gre na počitnice, na morje. 

43. Na počitnice gre zelo rad. 

68. V ustanovi biva od rojstva. 



 

69. V ustanovi se počuti dobro. 

70. Kraj mu je zelo všeč. 

71. Z materialom in pripomočki v ustanovi je zadovoljen. 

81. S svojim bivanjem v ustanovi je zadovoljen. 

82. Pr bivanju v ustanovi mu je všeč vse. 

83. Pri bivanju v ustanovi bi spremenil to, da bi živel s svojo 

punco in otroci ter da bi bil  

samostojen. 

84. Najbolj všeč v tej ustanovi so mu hobiji. 

89. Dejavnosti, ki jih ponuja ustanova, so mu všeč. 

90. Dejavnosti se rad udeležuje. 

91. Od dejavnosti v ustanovi pogreša igranje na bobne in 

vožnjo z motorjem. 

92. Najraje bi živel s svojo bodočo punco in otroci, če pa 

izbira med ustanovo in mamo, pa bi izbral življenje z mamo. 

12. Telesno počutje v 

življenju 

50. Redko zboli. 

51. Hrana, ki jo dobijo v ustanovi mu je zelo všeč. 

55. Ponoči dobro spi. 

56. Rad se ukvarja s športom. 

58. Pogosto se ukvarja s športom. 

61. Ima svojo delovno terapevtko, s fizioterapijo je zaključil. 

101. Nikoli ni utrujen. 

102. Meni, da ima dovolj časa za počitek. 

13. Psihično počutje v 

življenju 

78. Nikoli se ne počuti ogroženega. 

79. Ničesar ga ni strah. 

80. Zna se postaviti zase. 

93. Zelo pogreša svojo mamo in babico. 

94. Nikoli se ne počuti osamljeno. 

95. Užalosti ga le njegov sostanovalec v ustanovi. 

96. Potrt in žalosten je le, ko njegov sostanovalec kaj ušpiči.  

97. Če je žalosten se lahko obrne na zaposlene, ki ga 

potolažijo. 

98. Zelo pogosto je vesel, zadovoljen in srečen. 

99. Večkrat je vesel kot žalosten. 

100. Meni, da ima dovolj energije za vsakodnevne 

obveznosti. 

103. Rad ima svoje življenje in uživa v njemu. 

104. Zase bi rekel, da je stoodstotno srečen. 

105. Zase bi rekel, da ni nikoli nesrečen, ampak samo srečen. 

106. Svoje zadovoljstvo v življenju bi ocenil z: Deset! 



 

Postopek kodiranja intervjuja uporabnice Mance: 

Kategorije  Kode 2. Reda Kode 1. reda 

Obveznosti in 

dejavnosti 

1. Šola in popoldanske 

dejavnosti 

1. Rada hodi v šolo. 

2. Učijo se zanimive stvari. 

3. Rada se nauči nove stvari. 

4. Rada hodi k popoldanskim dejavnostim. 

5. Pouk in delavnice jo včasih tudi dolgočasijo. 

7. Dolgočasijo jo dejavnosti, ki ji niso všeč. 

8. V šoli ne zna narediti vseh nalog. 

9. Pri šolskih obveznostih ima pomoč. 

62. Rada kolesari in hodi na sprehod, ostalih 

dejavnosti ne mara. 

66. Ima psihologa in delovno terapijo. 

88. Dejavnosti, ki jih ponuja ustanova, so ji všeč. 

89. Rada se udeležuje dejavnosti, ki jih ponuja 

ustanova. 

90. Ne pogreša nobene dejavnosti, ki jo ustanova ne 

ponuja. 

2. Opravila in obveznosti 26. Je samostojna pri vsakodnevnih opravilih. 

10. Rada opravlja veliko gospodinjskih opravil. 

11. Opravila opravlja sama od sebe, ker to počne rada, 

to niso njene zadolžitve. 

12. Opravila opravlja z veseljem. 

13. Ostalih obveznosti nima veliko. 

3. Hobiji in prosti čas 19. V prostem času pospravlja in posluša muziko. 

63. S športom se redko ukvarja. 

85. Najbolj jo veseli kolesarjenje in sprehodi. 

86. Če je lepo vreme, dela stvari, ki jo veselijo 

pogosto. 

87. V prostem času najraje posluša muziko in 

pospravlja. 

Cilji in načrti za 

prihodnost 

4. Zaposlitev  75. Zaposlena je v gostilni Druga violina. 

76. Služba ji ni všeč, gostje ji grejo na živce. 

5. Načrti za prihodnost 30. V prihodnosti si želi na izlet k sestri. 

31. Ko bo odrasla, si želi postati strežnica v kuhinji. 

Materialno 

blagostanje 

6. Materialna razpoložljivost 

 

67. Ima denar. Zasluži ga v gostilni.  

68. Z denarjem ne zna razpolagati. Psihologinja 

upravlja z njenim denarjem.  

69. Pri nakupovanju ji pomaga psihologinja. 



 

72. Z materialom in pripomočki v ustanovi je 

zadovoljna. 

73. Ne pogreša dodatnih materialnih stvari, ki jih 

ustanova ne ponuja. 

74. Ima svojo sobo. 

Možnost izbire 7. Možnost izbire 6. Možnost izbire – Če jo dejavnost dolgočasi, lahko 

posluša muziko. 

14. Možnost izbire – Sama si lahko razporeja prosti 

čas in dejavnosti. 

15. Urnik ima do 16:30, potem pa je prosta. 

16. Možnost izbire – do 16:30 ima urnik, na katerega 

ne more vplivati. 

17. Možnost izbire – Zaposleni ne pustijo, da bi počela 

kaj drugega. 

18. Možnost izbire – Svojega urnika ne more 

spreminjati. 

20. Možnost izbire – če je pridna, ji dovolijo določene 

stvari, če pa je poredna, pa ji ne dovolijo. 

21. Možnost izbire – Če se razume z zaposlenimi jo 

bolj upoštevajo, kot če se ne razume. 

22. Zaposleni ne odobravajo nesodelovanja pri 

aktivnostih. 

23.  Možnost izbire – Načeloma se mora udeleževati 

aktivnosti. 

24. Če se ne udeleži aktivnosti, sledi kazen. 

25. Kazen je v obliki odvzema stvari, ki jih rada počne. 

41. Za obisk k sestri izrazi željo, dogovorijo pa se 

zaposleni. 

42. Možnost izbire – Ko izrazi željo za obisk k sestri, 

je vedno upoštevana. 

49. Možnost izbire – Kdaj gre izven ustanove ne 

odloča sama. 

59. Možnost izbire – Hrano lahko izbira pri izbirnem 

zajtrku, drugače je, kar je na jedilniku. 

60. Možnost izbire – Sama ne more izbirati, kaj bo 

jedla in kdaj bo jedla. 

65. Možnost izbire – Če vpraša, ima možnost, da se 

ukvarja z želenim športom, če pa ne vpraša, pa ne. 

64. Možnost izbire – Ne more sama izbrati, kdaj se bo 

ukvarjala s športom, glede na urnik. 



 

Odnosi in stiki  8. Odnosi z uporabniki in 

zaposlenimi 

53. Zaposleni so prijazni do nje, ji prisluhnejo in jo 

upoštevajo. 

54. Zaposleni so do nje obnašajo v redu.  

33. Rada se druži z ostalimi uporabniki. 

34. Z ostalimi uporabniki v ustanovi se razume dobro. 

35. Z zaposlenimi se včasih dobro razume, včasih pa 

se tudi skregajo. 

9. Stiki s širšim okoljem 44. Prireditev izven ustanove ne obiskuje pogosto. 

45. V Dragi pogosto dobijo obisk glasbenikov. 

46. Ne mara iti na prireditve izven ustanove. 

47. Največkrat se odpravi v gostilno Druga violina. 

48. Iz ustanove gre vedno s spremstvom. 

55. Vsi uporabniki v ustanovi imajo enako pravice in 

dolžnosti. 

56. Vse se ji zdi pravično. 

10. Stiki z družino 51. Z družino ne gre nikamor. 

28. Nima družine, ne hodi domov.  

29. Ne želi govoriti o družini, zaradi travmatičnih 

dogodkov, ki so se dogajali doma. 

32. Ne želi si imeti družine v prihodnosti. 

36. Nima stikov s starši. 

37. Ne odhaja domov. 

38. Obiskuje svoji dve sestri ali pa jo sestra obišče v 

Dragi. 

39. Na obisk k sestri gre s spremstvom. 

40. S sestrama se redko obiskujejo, enkrat mesečno. 

43. S svojo sestro bi si želela preživeti več časa. 

Počutje v ustanovi 

in življenju  

11. Življenje in počutje v 

ustanovi 

50. Z ustanovo gre tudi na počitnice, morje. 

52. Z ustanovo gre rada na počitnice. 

70. V ustanovi se počuti super. 

71. V kraju se počuti v redu. 

80. Zadovoljna je z bivanjem v ustanovi. 

81. Vse ji je všeč pri bivanju v ustanovi. 

82. Pri bivanju v ustanovi ne pogreša ničesar. 

83. Pri bivanju v ustanovi ne bi spremenila ničesar. 

84. V ustanovi so ji najbolj všeč počitnice, stiki s 

sestro in svojim fantom. 

91. Raje živi v ustanovi kot doma.  

12. Telesno počutje v življenju 57. Ni pogosto bolna. 

58. Hrana, ki jo dobijo v ustanovi, ji je včasih všeč, 



 

včasih pa ne. 

61. Ponoči dobro spi. 

77. Ogroža sama sebe. 

97. Ima dovolj energije za vsakodnevne aktivnosti. 

98. Včasih je tudi utrujena. 

99. Ima dovolj časa za počitek. 

13. Psihično počutje v življenju 27. V življenju ji je pomembno vse (prijatelji, hobiji, 

prosti čas,…). 

78. Ničesar je ni strah. 

79. Zna se postaviti zase. 

92. V ustanovi se ne počuti osamljeno. 

93. V ustanovi jo pogosto kdo prizadene. 

94. Prizadeta in žalostna je, če se s kom skrega. 

95. Včasih je žalostna, včasih je vesela. 

96. Če je žalostna, se lahko obrne na varuške, ki jo 

potolažijo. 

100. Rada ima svoje življenje. 

101. Zase bi rekla, da je srečna. 

102. Včasih je tudi nesrečna. 

103. Večkrat je srečna kot nesrečna. 

104. Zadovoljstvo v življenju ocenjuje z: bolj 

zadovoljna kot nezadovoljna. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Postopek kodiranja intervjuja uporabnika Luka: 
 
Kategorije  Kode 2. reda Kode 1. reda 

Obveznosti in 

dejavnosti 

1. Šola in popoldanske 

dejavnosti 

1. Rad hodi v šolo. 

2. Učijo se zanimive stvari. 

3. Rad se nauči kaj novega. 

4. Rad hodi k popoldanskih dejavnostim. 

5. Pouk in delavnice ga zabavajo. 

6. V šoli je uspešen. 

2. Obveznosti  7. Njegova zadolžitev je pospravljanje za seboj. 

8. Obveznosti so mu odveč. 

14. Pri vsakodnevnih opravilih je samostojen. 

3. Hobiji in prosti čas 48. Rad se ukvarja s športom, in sicer tek, kolo, nogomet 

in košarka. 

70. V ustanovi mu je najbolj všeč šola, kolesarjenje in 

konji. 

72. Najbolj ga veseli šport, bazen, nogomet, kolo in tek. 

74. V prostem času pomaga hišniku pometat. 

73. Stvari, ki ga veselijo dela pogosto. 

Cilji in načrti za 

prihodnost 

4. Cilji in načrti za 

prihodnost 

15. V življenju mu je pomembno to, da bi bil kmet. 

16. V prihodnosti si želi pomagati doma na kmetiji. 

17. Njegov cilj v življenju je opravljati kmečka opravila 

doma na kmetiji. 

61. Zaenkrat še ni zaposlen, zaposlil se bo v gostilni 

Druga violina. 

Materialno blagostanje 5. Materialna 

razpoložljivost 

52. Denarja nima več, ker so mu ga uporabniki vrgli stran. 

53. Denar je prinesel od doma. 

54. Z denarjem si kupi stvari iz avtomata v ustanovi. 

55. V trgovino ne hodi, razen z mamo. 

58. Z materialom v ustanovi je zadovoljen. 

60. Ima svojo sobo. 

59. Od materialnih stvari bi si želel še računalnik, 

televizijo in radio. 

Možnost izbire 6. Možnost izbire 9. Možnost izbire – Prostega časa in dejavnosti si ne 

razporeja sam. 

10. Možnost izbire – Lahko spreminja urnik,če vpraša. 

11. Možnost izbire – Včasih mu dovolijo spremeniti urnik, 

včasih pa ne. 

12. Možnost izbire – Zaposleni in družina včasih 

upoštevajo njegove želje, včasih pa ne. 



 

13. Možnost izbire – Od aktivnosti ne more izostati. 

24. Za kazen ne sme ven in ne sme gledat televizije, oditi 

mora spat. 

28. Možnost izbire – Sam ne odloča kdaj bo bil z družino. 

35. Možnosti izbire – Ne odloča sam, kdaj bo šel izven 

ustanove. 

46. Možnosti izbire – Včasih lahko izbira kaj bo jedel, 

včasih pa mu ne pustijo. 

50. Možnost izbire – športne dejavnosti ima na urniku; 

včasih lahko izbira, včasih pa ne. 

71. Želel bi si to, da bi lahko šel sam na sprehod. 

Odnosi in stiki 7. Odnosi z uporabniki 18. Rad se druži z ostalimi uporabniki. 

19. Z ostalimi uporabniki v ustanovi se razume v redu. 

20. Včasih se tudi skregajo z uporabniki. 

39. Uporabniki mu nagajajo, govorijo mu žaljivke. 

41. Želi si, da bi se uporabniki lepše obnašali do njega. 

42. Meni, da z ostalimi uporabniki nimajo istih pravic, a 

ne ve zakaj (verjetno ne razume). 

8. Odnosi z zaposlenimi 21. Z zaposlenimi v ustanovi se razume v redu. 

22. Z zaposlenimi v ustanovi se ne skregajo. 

23. Če kaj ušpiči, so zaposleni hudi. 

40. Zaposleni se lepo obnašajo do njega. 

9. Odnos in stiki z 

družino 

25. Z družine se dobro razume. 

26. Domov odhaja vsak drug vikend in čez počitnice. 

27. Družina ga v ustanovi ne obiskuje, temveč ga pride le 

iskat in odpelje domov. 

29. S svojo družino bi se želel preživeti več časa. 

37. Z družino ne hodi na počitnice. 

10. Stiki s širšim okoljem 30. Prireditve izven ustanove obiskujejo pogosto. 

31. Iz ustanove se odpravi na vožnjo, izlet in bazen. 

32. Rad gre na prireditve izven ustanove. 

33. Izven ustanove se največkrat odpravi na  

34. Iz ustanove gre vedno s spremstvom. 

športne aktivnosti. 

36. Z ustanovo gre na tudi na počitnice. 

38. Rad gre na počitnice z ustanovo. 

Počutje v ustanovi in 

življenju 

11. Počutje in življenje v 

ustanovi 

43. V ustanovi se ne počuti dobro, ker mu je bolje doma. 

56. V ustanovi se ne počuti dobro. 

57. Kraj mu ni všeč. 

65. Z bivanjem v ustanovi ni zadovoljen, ker mu v 



 

ustanovi ni fino. 

66. V ustanovi mu ni fino, ker mu je bolje doma. 

67. V ustanovi mu ni všeč to, da ga kregajo. 

68. V ustanovi bi spremenil to, da bi odstranil določene 

sostanovalce, ali pa bi on odšel drugam. 

69. Če določenih sostanovalcev ne bi bilo v ustanovi, bi 

mu bilo v ustanovi všeč. 

75. Dejavnosti, ki jih ponuja ustanova so mu všeč. 

76. Rad se udeležuje dejavnosti, ki jih ponuja ustanova. 

78. Raje je doma kot v ustanovi. 

77. V ustanovi pogreša odbojko. 

12. Telesno počutje v 

življenju 

44. Včasih je tudi zbolel, vročina in bolečine v glavi. 

45. Hrana, ki jo dobijo v ustanovi mu je všeč. 

51. Ima svojega zdravnika. 

49. S športom se pogosto ukvarja. 

47. Ponoči včasih slabo spi, ker se premetava. 

13. Psihično počutje v 

življenju 

62. Ogroženega se počuti, če ga sostanovalec tepe. 

63. Včasih ga je strah, a ne ve česa. 

64. Zna se postaviti zase. 

79. Raje bi živel s svojo družino. 

80. Pogreša svojo družino. 

81. Ne počuti se osamljeno. 

82. Včasih ga kdo užalosti. 

83. Redko je potrt in žalosten. 

84. Če je žalosten, ga nihče ne potolaži. 

85. Pogosto je vesel in zadovoljen. 

86. Večkrat je vesel kot žalosten. 

87. Meni, da nima dovolj energije za vsakodnevne 

aktivnosti. 

88. Pogosto je utrujen. 

89. Meni, da nima dovolj časa za počitek. 

90. Želel bi si več časa za počitek, ker ne more počivati, 

zato ker sostanovalec hodi v njegovo sobo, medtem ko 

počiva. 

94. Zadovoljstvo v svojem življenju bi ocenil z: bolj 

zadovoljen. 

91. Rad ima svoje življenje. 

92. Zase bi rekel, da je zelo srečen. 

93. Zase bi rekel, da nikoli ni nesrečen. 

 



 

Postopek kodiranja intervjuja uporabnice Nadje: 
 
Kategorije  Kode 2. reda Kode 1. reda 

Obveznosti in 

dejavnosti 

1. Šola in popoldanske 

dejavnosti 

1. Rada hodi v šolo. 

2. Učijo se zanimive stvari. 

3. Rada se nauči kaj novega. 

4. Rada hodi k popoldanskim dejavnostim, vendar se jih 

ne udeležuje. 

6. Pouk in delavnice jo zabavajo. 

5. Namesto popoldanskih dejavnosti hodi na sprehod. 

7. V šoli je uspešna. 

48. Ostali uporabniki lahko hodijo k popoldanskim 

dejavnostim, ona pa ne sme. 

50. Želi si hoditi na dejavnosti, ampak ne sme. 

2. Obveznosti  8. Nima veliko obveznosti. 

9. Obveznosti rada opravlja. 

18. Pri vsakodnevnih opravilih je samostojna. 

3. Prosti čas in hobiji 57. Ne rada se ukvarja s športom, le na sprehode hodi. 

58. Od športov ji je všeč nogomet in košarka. 

89. Najbolj jo veseli gledanje nadaljevank. 

90. V prostem času najraje spi, da si odpočije. 

92. Od dejavnosti ji je najbolj všeč poslušanje muzike. 

Odnosi in stiki 4. Odnos z uporabniki 22. Z uporabniki se ne druži rada, ker so nekateri nasilni 

do nje. 

23. Z uporabniki v ustanovi se ne razume dobro. 

46. Meni, da je nekaterim uporabnikom dovoljeno več kot 

drugim, a ne ve zakaj. 

47. Marsikaj v ustanovi se ji zdi nepravično, ker je 

nekaterim dovoljeno več kot njej. 

82. Sostanovalci ji včasih nagajajo. 

5. Odnos z zaposlenimi 24. Z zaposlenimi v ustanovi se razume zelo dobro.  

25. Raje se druži z zaposlenimi kot z uporabniki. 

40. Zaposleni v ustanovi včasih niso prijazni do nje. 

42. Želi si, da se zaposleni prijazno obnašajo do nje. 

43. Zaposleni jo ustrahujejo, da ne naredi kakšne 

»neumnosti«. 

44. Na splošno so zaposleni prijazni do nje. 

6. Odnos z družino 26. S svojo družino se razume dobro. 

27. Sestra jo obiskuje enkrat mesečno. 

28. Domov ne odhaja, ker ji ne pustijo. 



 

29. Možnost izbire – Ne more izbirati, kdaj bo s svojo 

družino. 

39. Ne pustijo ji, da gre z družino na izlet ali počitnice. 

30. S svojo družino bi si želela preživeti več časa. 

95. Raje bi živela s svojo družino. 

7. Stiki s širšim okoljem 31. Na prireditve zven ustanove je ne vzamejo s seboj, ker 

se bojijo, da bi kaj naredila. 

33. V ustanovi jih pogosto obiskujejo različni glasbeniki 

in drugi. 

34. Rada se odpravi v Drugo violino. 

35. Izven ustanove se največkrat odpravi v Drugo violino. 

36. Iz ustanove gre vedno s spremstvom. 

38. Z ustanovo ne gre na počitnice, ker se bojijo, da bi si 

kaj naredila. 

Cilji in načrti za 

prihodnost 

8. Cilji in načrti za 

prihodnost 

20. V prihodnosti si želi oditi v zavod Radovljica. 

21. Njen cilj v življenju je delo v gostilni Druga violina. 

49. Ker so njene želje neupoštevane, si želi iti v bolnico 

Polje ali zavod Radovljica. 

76. Ni zaposlena, a bi si želela delati v gostilni Druga 

violina. 

Materialno 

blagostanje 

9. Materialno blagostanje 61. Ima lasten denar, a ne ve kako ga zasluži. 

69. Ima svojo sobo. 

63. Kar želi kaj iz trgovine, naroči zaposlenim in ji 

prinesejo. 

67. Z materialom in pripomočki v ustanovi je zadovoljna. 

68. Meni, da če bi si želela še kakšno stvar v ustanovi, ji 

ne bi pustili. 

62. Z denarjem ne razpolaga sama. 

Možnost izbire 10. Možnost izbire 10. Možnost izbire – Prosti čas in dejavnosti ne razporeja 

sama, temveč zaposleni. 

11. Možnosti izbire – Ne sme spreminjati ali sestavljati 

svojega urnika. 

12. Možnost izbire – To, da nima vpliva na svoj urnik jo 

zelo moti. 

15. V Radovljici je imela več vpliva na urnik in več 

samostojnosti. 

16. Možnosti izbire – Zaposleni in družina ne upoštevajo 

njenih želja in odločitev. 

17. Možnost izbire – Ne more izostati od aktivnosti, če si 

ti želi in to jo zelo moti. 



 

28. Domov ne odhaja, ker ji ne pustijo. 

29. Možnost izbire – Ne more izbirati, kdaj bo s svojo 

družino. 

30. S svojo družino bi si želela preživeti več časa. 

37. Možnost izbire – Ne more odločati kdaj gre izven 

ustanove. 

31. Na prireditve zven ustanove je ne vzamejo s seboj, ker 

se bojijo, da bi kaj naredila. 

38. Z ustanovo ne gre na počitnice, ker se bojijo, da bi si 

kaj naredila. 

39. Ne pustijo ji, da gre z družino na izlet ali počitnice. 

45. Možnost izbire – Rada bi, da jo zaposleni ne silijo na 

sprehod, kadar ji ni do tega. 

46. Meni, da je nekaterim uporabnikom dovoljeno več kot 

drugim, a ne ve zakaj. 

47. Marsikaj v ustanovi se ji zdi nepravično, ker je 

nekaterim dovoljeno več kot njej. 

48. Ostali uporabniki lahko hodijo k popoldanskim 

dejavnostim, ona pa ne sme. 

49. Ker so njene želje neupoštevane, si želi iti v bolnico 

Polje ali zavod Radovljica. 

50. Želi si hoditi na dejavnosti, ampak ne sme. 

53. Možnost izbire – Ne izbira sama kdaj in kaj bo jedla. 

54. V sobi je pogosto zaklenjena, a ne ve zakaj. 

55. Je lahko tisto, kar je na jedilniku. 

59. Možnost izbire – Ne izbira kdaj se bo ukvarjala s 

športom in kako pogosto. 

63. Ko želi kaj iz trgovine, naroči zaposlenim in ji 

prinesejo. 

64. V ustanovi lahko kadi cigarete. 

68. Meni, da če bi si želela še kakšno stvar v ustanovi, ji 

ne bi pustili. 

70. Možnost izbire – V svojo sobo gre lahko, kadar to 

odobrijo zaposleni. 

73. Če jo moti hrup, se ne sme umakniti na mirno. 

75. Ponoči je zaklenjena. 

74. Ne sme biti sama, vedno je nekdo z njo, razen ponoči. 

Počutje v ustanovi in 

življenju  

11. Počutje in življenje v 

ustanovi 

13. Želi se vrniti nazaj v Radovljico (zavod, v katerem je 

bila prej). 

14. V Radovljici ji je bilo boljše vse. 



 

15. V Radovljici je imela več vpliva na urnik in več 

samostojnosti. 

19. Zaradi želje po izhodu iz ustanove se samopoškoduje. 

38. Z ustanovo ne gre na počitnice, ker se bojijo, da bi si 

kaj naredila. 

54. V sobi je pogosto zaklenjena, a ne ve zakaj. 

64. V ustanovi lahko kadi cigarete. 

65. V ustanovi biva leto in pol. 

66. V ustanovi se ne počuti dobro. 

71. Po navadi je v dnevnem prostoru njihovega doma. 

72. V dnevnem prostoru jo moti hrup ostalih uporabnikov. 

73. Če jo moti hrup, se ne sme umakniti na mirno. 

74. Ne sme biti sama, vedno je nekdo z njo, razen ponoči. 

75. Ponoči je zaklenjena. 

77. V ustanovi se včasih počuti ogroženo zaradi groženj. 

80. Včasih jo je strah tudi groženj sostanovalcev. 

83. Bivanje v ustanovi ji ni všeč, ker se ne razume s 

sostanovalci. 

85. Želi si iti v bolnico ali zavod Radovljica. 

86. Zakaj so jo premestili iz zavoda Radovljica v Drago, 

ne ve. 

87. V ustanovi bi spremenila to, da se do nje lepše 

obnašajo in da bi lahko šla ven, kadar bi sama želela. 

88. V ustanovi ji je najbolj všeč okolica in pa odnos z 

zaposlenimi. 

91. Dejavnosti, ki jih ponuja ustanova, so ji všeč. 

93. V ustanovi ne pogreša nobene dejavnosti. 

94. Raje je doma kot v ustanovi. 

95. Raje bi živela s svojo družino. 

108. V Radovljici so bili bolj prijazni ljudje, boljša je bila 

hrana, lahko je počela, kar je želela. 

109. Ne ve, zakaj je lahko v Radovljici počela mnogo več 

stvari kot v Dragi. 

12. Telesno počutje 19. Zaradi želje po izhodu iz ustanove se samopoškoduje. 

32. Bojijo se, da bi zunanje predmete uporabila za 

samopoškodovanje. 

51. Ni pogosto bolna. 

52. Hrana, ki jo dobijo v ustanovi ji ni všeč. 

55. Je lahko tisto, kar je na jedilniku. 

56. Ponoči dobro spi. 



 

57. Ne rada se ukvarja s športom, le na sprehode hodi. 

60. Ima svojega zdravnika, zobozdravnika in delovno 

terapijo. 

84. Zaradi želje po izhodu iz ustanove nima apetita. 

102. Ne ve, ali ima dovolj energije za vsakodnevne 

aktivnosti. 

103. Pogosto je utrujena. 

104. Meni, da ima dovolj časa za počitek. 

13. Psihično počutje v 

življenju 

78. Prikazuje se ji pokojni brat, zaradi česa včasih »znori«. 

81. Zna se postaviti zase. 

96. Pogreša svojo družino. 

97. Vsak dan se počuti osamljeno. 

98. Pogosto jo kdo užalosti. 

99. Pogosto je potrta in žalostna. 

100. Če je žalostna, jo potolaži psihologinja. 

101. Večkrat je žalostna kot vesela. 

105. Svoje življenje ima rada. 

106. Zase bi rekla, da je bolj nesrečna kot srečna. 

107. Zadovoljstvo v svojem življenju bi ocenila z: na 

polovici. 

 
 


