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1. Uvod 
 

Cilj in namen naloge »Analiza posebnih socialnovarstvenih programov za vključevanje invalidov v 

družbo« je pregled izvajanja in uresničevanja 24. člena ZIMI1, ki se nanaša na sofinanciranje posebnih 

socialnovarstvenih programov za vključevanje invalidov v družbo. Prvi odstavek 24. člena določa, da 

posebni socialni programi za vključevanje invalidov v družbo kot dopolnitev javne službe obsegajo 

dejavnosti in različne oblike pomoči, s katerimi se skladno s potrebami na invalidom prilagojen način 

zagotavlja njihova večja vključenost na vseh področjih življenja in omogoča njihovo socialno 

vključevanje (1. odstavek 24. člena ZIMI). 

Skladno s tem smo v pričujočem poročilu pripravili pregled podatkov o izvajanju socialnovarstvenih 

programov, namenjenih invalidom, ki jih je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) financiralo v letih od 2007 do 2012. Na Inštitutu RS za socialno 

varstvo (v nadaljevanju: IRSSV) vsako leto za potrebe naloge Spremljanje izvajanja programov 

socialnega varstva zberemo letna poročila o izvajanju programov, ki jih sofinancira MDDSZ ter na 

njihovi podlagi pripravimo v pretežni meri kvantitativno analizo socialnovarstvenih programov, ki so 

se izvajali v preteklem letu.  

V pričujoči nalogi smo se osredotočili le na nekatere dele zbranih poročil o izvajanju programov, in 

sicer na: 

 nekatere podatke o socialnovarstvenih programih, namenjenih invalidom, ki jih je od leta 

2007 do leta 2012 sofinanciralo MDDSZ (glej Preglednico 1),  

 pregled sredstev, ki jih je v letih od 2010 do 2012 MDDSZ namenil tem programom (glej 

Preglednico 4),  

 pregled števila uporabnikov, ki so jim bili ti programi namenjeni (glej Preglednico 6) in 

 pregled in uresničevanje zastavljenih ciljev programov, ki se nanašajo na potrebe 

uporabnikov (glej Preglednico 8 in poglavje 2.3.). 
 

Nekateri programi za spodbujanje neodvisnega življenja invalidov2, ki jih za pet-letno obdobje 

sofinancira MDDSZ, imajo verifikacijo Socialne zbornice Slovenije, zato so vključeni v zunanjo 

evalvacijo javnih socialnovarstvenih programov, ki jo izvajata IRSSV in Fakulteta za socialno delo. 

Eden izmed ciljev zunanje evalvacije je tudi ugotavljanje kakovosti programov za uporabnika po 

kriterijih, ki so skupni posameznim skupinam programov.  

V skladu s tem smo se v nalogi osredotočili na ugotavljanje kakovosti programov za uporabnika na 

podlagi povezave ciljev teh programov s kriteriji, ki so za potrebe zunanje evalvacije določeni za 

programe spodbujanja neodvisnega življenja invalidov. Cilje programov, ki niso vključeni v zunanjo 

evalvacijo, smo povezali s skupnimi kriteriji in skušali oceniti njihovo doseganje na podlagi 

vprašalnikov, ki smo jih posredovali izvajalskim organizacijam (Glej Prilogo 1). 

V tretjem poglavju poročila pa podajamo razmislek o uporabi mednarodne klasifikacije 

funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja pri določitvi in doseganju ciljev programov za 

invalide. 

                                                           
1
 Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Ur. l. RS, št. 94/2010) 

2
 Programi za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov in mrež drugih specializiranih programov za organizacijo 

in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov ter osebne asistence invalidov 
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2. Analiza socialnovarstvenih programov za vključevanje invalidov v družbo  
 

V pričujočem poglavju predstavljamo podatke o programih socialnega varstva, ki so namenjeni 

invalidom in jih je v obdobju od leta 2007 do leta 2012 sofinanciralo MDDSZ.  

MDDSZ od začetka 90. let spodbuja in podpira razvoj nevladnega sektorja ter pluralizacijo programov 

socialnega varstva, saj že od leta 1993 sofinancira njihovo izvajanje. Ker so se nekateri programi in 

njihovi izvajalci v preteklih letih izkazali s strokovnim načinom delovanja in doseženimi rezultati, je 

pristojno ministrstvo leta 1998 pričelo z večletnim sofinanciranjem programov. Tako so v letu 1998 z 

izvajalci prvič sklenili pogodbe za obdobje petih let, saj je bilo na ta način izvajalcem zagotovljeno 

stabilno sofinanciranje (Spletno mesto MDDSZ). Ministrstvo programe sofinancira največ v višini do 

80 % vrednosti programa, ostala sredstva pa morajo izvajalci pridobiti iz drugih virov (Smolej in drugi, 

2013: 7). 

Podatke o socialnovarstvenih programih za invalide smo pridobili v okviru naloge Spremljanje 

izvajanja programov socialnega varstva, ki spada med redne letne naloge Inštituta RS za socialno 

varstvo. V nadaljevanju so po posameznih podpoglavjih prikazani podatki o številu sofinanciranih 

programov, ki so namenjeni invalidom, organizacij, ki te programe izvajajo, višini vseh prejetih 

sredstev in višini ter deležu sredstev prejetih od MDDSZ, pa tudi ocena števila uporabnikov teh 

programov. Programi so predstavljeni tudi po posameznih sklopih, in sicer: nastanitveni programi, 

programi osebne asistence in pomoči na domu, programi za spodbujanje socialne vključenosti in 

neodvisnega življenja starejših invalidov, ostali programi za spodbujanje socialne vključenosti in 

neodvisnega življenja invalidov ter prevozi invalidov. 

Podatki o socialnovarstvenih programih so v splošnem predstavljeni  za obdobje od leta 2007 do 

2012, poglobljena analiza podatkov pa se nanaša na obdobje od leta 2010 do 2012, torej za obdobje 

ko se že uporablja Zakon o izenačevanju možnosti invalidov. V zadnjem podpoglavju (2.3.), ki 

vključuje ugotavljanje kakovosti programov za uporabnike na podlagi ciljev programov, pa so 

predstavljeni podatki za programe, ki jih je MDDSZ sofinanciralo v letu 2012, torej gre za programe, ki 

se trenutno izvajajo.  
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2.1. Splošni podatki o socialnovarstvenih programih, namenjenih invalidom, ki jih sofinancira MDDSZ 

 

V spodnji preglednici (glej Preglednico 1)  so po posameznih letih (od leta 2007 do leta 2012) navedeni podatki o socialnovarstvenih programih, namenjenih 

invalidom, ki jih sofinancira MDDSZ. In sicer: 

 število programov, ki jih je v posameznem letu sofinanciralo MDDSZ, 

 število organizacij, ki izvajajo te programe,  

 višina vseh sredstev, ki so jih programi pridobili,  

 višina in odstotek sredstev, ki jih so jih programi pridobili od MDDSZ in 

 število uporabnikov, ki so bili vključeni v programe. 

 

Preglednica 1: Podatki o socialnovarstvenih programih, namenjenih invalidom, ki jih je od leta 2007 do 2012 sofinanciralo MDDSZ   

Leto izvajanja programa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Število programov 13 25 48 49 59 17 

Število organizacij 12 18 36 38 46 16 

Višina vseh pridobljenih sredstev 2.059.412,41 2.965.962,38 3.622.386,82 4.215.734,27 4.552.029,45 3.266.847,14 

Višina sredstev, pridobljenih od MDDSZ 260.529,22 410.699,05 562.709,74 560.849,72 804.546,89 593.664,87 

Odstotek sredstev, pridobljenih od 
MDDSZ 

12,65 13,85 15,53 13,30 17,67 18,17 

Število uporabnikov 2.316 2.950 9.987 11.093 12.898 4.553 
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Število programov za invalide, ki jih sofinancira MDDSZ (področje 7 Javnega razpisa3), je v obdobju od 

leta 2007 do leta 2011 konstantno naraščalo. Ta trend se je prekinil v letu 2012, ko je MDDSZ 

sofinanciralo le 17 programov za invalide. Programi, ki uporabnikom nudijo prilagojene prevoze, niso 

več dobili finančne podpore ministrstva, saj Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 

2013 – 2020 (Ur. l. št. 39/2013), ki je bila podlaga za javni razpis MDDSZ že v letu 2012, ne predvideva 

sofinanciranja tovrstnih programov; zmanjšalo pa se tudi število sofinanciranih programov za 

spodbujanje socialne vključenosti invalidov, skupin za samopomoč, usposabljanj za aktivno življenje 

invalidov. Nekatere aktivnosti, ki so jih izvajalci pred letom 2012 izvajali v okviru teh programov, se 

sedaj izvajajo v sklopu drugih programov oziroma se aktivnosti do tedaj ločenih programov izvajajo 

skupaj pod okriljem enega programa.  

Od 17 programov za invalide, ki jih je v letu 2012 sofinanciralo MDDSZ, jih je bilo pet vključenih v 

večletno sofinanciranje, kar zagotavlja stabilno delovanje programa. Prav tako je bilo teh pet 

programov vključenih v enotni sistem evalviranja socialnovarstvenih programov. Dvanajst programov 

je bilo sofinanciranih za eno leto, in sicer 11 v znesku nad 5.000 EUR, en program pa je pridobil manj 

kot 5.000 EUR.  

V nadaljevanju predstavljamo podatke o izvajanju sofinanciranih programov (Preglednica 2), višini 

sofinanciranja (Preglednica 3) in številu uporabnikov (Preglednica 4) pri vsakem izmed programov, 

sofinanciranih v letih od 2010 do 2012. 

 

                                                           
3
 V skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2012 (Uradni list RS, št. 3/12) gre za 

programe za podporno bivanje invalidov in druge specializirane programe za organizacijo in spodbujanje neodvisnega 
življenja invalidov. Programi vključujejo informacijske in svetovalne programe, programe podpore in izvajanja pomoči in 
samopomoči, dnevne centre, bivalne skupnosti, programe za osebno asistenco. 
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V preglednici 2 so navedeni programi in izvajalske organizacije, ki jih je v letih od 2010 do 2012 sofinanciralo MDDSZ. Oznaka  pomeni, da je bil program  v 

opazovanem letu sofinanciran od MDDSZ, x pa pomeni, da program v tem letu za izvajanje ni prejel sredstev od MDDSZ.  

Preglednica 2: Sofinanciranje socialnovarstvenih programov, namenjenih invalidom v letih 2010, 2011 in 2012 

Naziv organizacije Naziv programa 2010 2011 2012 

NASTANITVENI PROGRAMI 

Društvo distrofikov Slovenije Neodvisno življenje distrofikov x   

Društvo za pomoč po nezgodni poškodbi glave Vita Stanovanjske skupine/Stanovanjska skupina - celostna oskrba   x 

OSEBNA ASISTENCA IN POMOČ NA DOMU 

Društvo aktivnih in zaposlenih invalidov Slovenije - DAZIS 
Program storitev fizične pomoči in prevozi gibalno oviranih invalidov doma, v službi in 
za njihovo vključevanje v izobraževanje z nazivom »24 ur skupaj« 

x  x 

Društvo distrofikov Slovenije Osebna asistenca    

Društvo paraplegikov Istre in Krasa Osebna asistenca paraplegikom in tetraplegikom na območju Istre in Krasa   x 

Društvo paraplegikov JZ Štajerske Osebna asistenca   x 

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine Osebna asistenca, nega in fizična pomoč/Osebna asistenca in pomoč na domu   x 

Društvo študentov invalidov Slovenije Osebna asistenca za študente invalide    

Društvo za pomoč po nezgodni poškodbi glave Vita Pomoč na domu in osebna asistenca   x 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto Osebna asistenca (in nega) slepih in slabovidnih oseb x   

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije Mreža spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in slabovidnih    

Zveza paraplegikov Slovenije Osebna asistenca    x 

YHD društvo za teorijo in kulturo hendikepa Neodvisno življenje hendikepiranih    

PROGRAMI ZA SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI IN NEODVISNEGA ŽIVLJENJA STAREJŠIH INVALIDOV 

Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije Ljubljana Samopomočne skupine starejših civilnih invalidov vojn   x 

Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija Poseben program za zmanjšanje socialne izključenosti in dejavno staranje    x 

Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana  Dnevni center za starejše gluhe, naglušne in gluhoslepe x  x 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica Pomoč starejšim osebam z okvaro vida   x 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj Pomoč starejšim osebam z okvaro vida   x 

OSTALI PROGRAMI ZA SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI IN NEODVISNEGA ŽIVLJENJA INVALIDOV 

AURIS Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Usposabljanje za aktivno življenje in delo - preprečevanje socialne izključenosti gluhih, x  x 
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Naziv organizacije Naziv programa 2010 2011 2012 

Gorenjsko-Kranj gluhoslepih in naglušnih 

Center društvo za avtizem Biserčki   x 

Center društvo za avtizem Dnevni center za otroke z MAS x  x 

CSD Lendava Skupina za samopomoč mlajših invalidnih oseb   x 

Društvo DEBRA Slovenija Izboljšanje kakovosti življenja z EB   x 

Društvo gluhih in naglušnih Celje 
Usposabljanje za aktivno življenje ter preprečevanje socialne izključenosti gluhih, 
naglušnih in gluhoslepih 

   

Društvo gluhih in naglušnih Dolenjske in Bele krajine 
Usposabljanje za aktivno delo in življenje in preprečevanje soc. izključenosti gluhih in 
naglušnih 

x  x 

Društvo gluhih in naglušnih Koper 
Usposabljanje za aktivno življenje in delo in preprečevanje socialne izključenosti gluhih 
in naglušnih 

x  x 

Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana 
Usposabljanje za aktivno življenje, delo in preprečevanje socialne izključenosti gluhih, 
naglušnih in gluhoslepih oseb 

   

Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško 
Usposabljanje za aktivno življenje in delo in preprečevanje socialne izključenosti gluhih 
in naglušnih oseb 

   

Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske 
Usposabljanje za aktivno življenje in delo in preprečevanje soc.izključenosti gluhih in 
naglušnih  

x   

Društvo gluhoslepih Slovenije Dlan Usposabljanje in socialna rehabilitacija gluhoslepih x  x 

Društvo gluhoslepih Slovenije Dlan Dotik svetlobe  x x 

Društvo invalidov Slovenj Gradec 
Skrb za neodvisno življenje težkih in nepokretnih invalidov in za integracijo invalidov v 
kulturno in družbeno življenje 

  x 

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v 
duševnem razvoju Celje 

Socialno vključevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družinskih 
članov 

x  x 

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v 
duševnem razvoju Mežiške dolina 

Klubi prijateljev  x x 

Društvo za avtizem Dan Maribor Socializacija otrok s spektroavtistično motnjo   x x 

Društvo za pomoč odraslim osebam z motnjo 
avtističnega spektra - Aspergerjev sindrom 

Skupina za samopomoč za osebe z Aspergerjevim sindromom x  x 

Medob. društvo gluhih in naglušnih občin Sl. Konjice, 
Vitanje, Zreče 

Usposabljanje za aktivno življenje in delo in preprečevanje socialne izključenosti gluhih 
in naglušnih 

   

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje 
Usposabljanje za aktivno življenje in delo in preprečevanje socialne izključenosti gluhih 
in naglušnih 

x   
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Naziv organizacije Naziv programa 2010 2011 2012 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana Organiziranje skupine za samopomoč pri preprečevanju socialne izključenosti   x 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana Spodbujanje socialnih spretnosti slepih in slabovidnih otrok   x 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor Organiziranje skupine za samopomoč pri preprečevanju socialne izključenosti  x x 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica Rehabilitacija kasneje oslepelih in slabovidnih oseb na osebnem nivoju    

Mestno društvo gluhih in naglušnih Enakopravno vključevanje gluhih v družbo x   

Sklad SILVA, Društvo za kakovostno življenje ljudi s 
posebnimi potrebami 

"Pomoč in podpora za samostojno življenje ljudem s posebnimi potrebami"    

Sonček zgornje Gorenjske Tako kot vsi drugi   x 

Združenje invalidov - Forum Slovenije  Veriga psihosocialne oskrbe in druženja   x 

Združenje Multiple skleroze Slovenije 
Pomoč za doseganje večje kvalitete življenja invalidnih oseb z MS v njihovem 
življenjskem okolju 

   

Zveza delovnih invalidov Slovenije Socialno vključevanje invalidov - delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov   x 

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije 
Usposabljanje za aktivno življenje in delo in informiranje naglušnih oseb s Tehnično 
informacijsko pisarno - Center možnosti 

x  x 

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije Pomoč slepim in slabovidnim otrokom, mladostnikom in njihovim svojcem x  x 

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije Socialna in emocionalna priprava slepe in slabovidne mladine za življenje  x x 

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije 
Izvedba posveta  »Iz življenja slepe in slabovidne ženske« in letnega  srečanja žensk ter 
izvedba drugih socialnih aktivnosti 

 x x 

Zveza Sonček Aktivno preživljanje prostega časa (- medgeneracijsko sožitje) x   

Zveza Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z 
motnjami v duševnem razvoju Slovenije 

Vseživljenjsko učenje oseb z motnjami v duševnem razvoju   x 

PREVOZI 

Društvo distrofikov Slovenije Prevozi distrofikov  x x 

Društvo paraplegikov severne Štajerske Prilagojen prevoz invalidov na invalidskih vozičkih  x x 

Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele Krajine in Posavja Prevozi paraplegikov   x 

Društvo paraplegikov Istre in Krasa Prevozi paraplegikov in tetraplegikov na območju Istre in Krasa x  x 

Društvo paraplegikov JZ Štajerske Prevozi paraplegikov   x 

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine Prevozi gibalno oviranih oseb/Prevozi gibalno oviranih oseb   x 

Društvo paraplegikov Severne Primorske Prevoz invalidov/Prevozi paraplegikov   x 

Društvo paraplegikov Koroške Prevozi paraplegikov   x 
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Naziv organizacije Naziv programa 2010 2011 2012 

Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije Prevozi paraplegikov in tetraplegikov   x 

Društvo paraplegikov Gorenjske Prevozi paraplegikov in tetraplegikov   x 

Društvo študentov invalidov Slovenije Prevozi študentov invalidov   x 

Združenje Multiple skleroze Slovenije Prilagojeni prevozi invalidov    x 

Zveza paraplegikov Slovenije Prevozi paraplegikov   x 

 

V letu 2011 je MDDSZ sofinanciralo dva nastanitvena programa, v letu 2012 pa je najverjetneje zaradi zniževanja sredstev, sofinanciralo le en nastavitveni 

program. V letu 2012 se je znižalo tudi število sofinanciranih programov osebne asistence in pomoči na domu, in sicer iz 11 programov v letu 2011 na pet 

programov v letu 2012. Za dobro polovico se je v primerjavi z letom 2011 znižalo tudi število programov za spodbujanje socialne vključenosti in neodvisnega 

življenja invalidov. Finančne podpore ministrstva v letu 2012 niso pridobili programi za spodbujanje socialne vključenosti in neodvisnega življenja starejših 

invalidov in programi prevozov invalidov. Kot smo že omenili, ReNPSV 2013-2020 ne predvideva sofinanciranja slednjih programov.  

 

V letih 2010 in 2011 je MDDSZ v okviru programov za invalide sofinanciralo tudi dva nastanitvena programa in en program dnevnih centrov. Slednje 

programe je MDDSZ sofinanciralo tudi v letu 2012, vendar ne v okviru programov za invalide temveč v okviru programov za duševno zdravje. Ti programi so 

v nadaljnji analizi predstavljeni ločeno.  

 

Preglednica 3: Programi, ki jih je MDDSZ sofinanciralo v letu 2012 v okviru programov za duševno zdravje 

Naziv organizacije Naziv programa 2010 2011 2012 

Agencija za individualno načrtovanje, posredovanje in 
koordiniranje socialnih storitev 

Prehodna stanovanjska skupina    

CSD Koper Stanovanjska skupina Val    

Društvo za pomoč po nezgodni poškodbi glave Vita Mreža dnevnih centrov    
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V preglednici 4 so po posameznih letih (2010, 2011 in 2012) navedeni programi in izvajalske organizacije glede na višino vseh prejetih sredstev in višino 

sredstev, ki so jih prejeli od MDDSZ. X pomeni, da program v tem letu za izvajanje ni prejel sredstev od MDDSZ. 

Preglednica 4: Višina sofinanciranja socialnovarstvenih programov, namenjenih invalidom v letih 2010, 2011 in 2012 (vsa prejeta sredstva, prejeta sredstva 

MDDSZ ter delež sredstev MDDSZ glede na vsa prejeta sredstva) 

Naziv organizacije Naziv programa 
2010 2011 2012 

vsa prejeta 
sredstva  

MDDSZ  % 
vsa prejeta 

sredstva 
MDDSZ  % 

vsa prejeta 
sredstva 

MDDSZ  % 

NASTANITVENI PROGRAMI 

Društvo distrofikov Slovenije Neodvisno življenje distrofikov x x x 51.637,85 12.736,80 24,67 67.059,53 27.798,44 41,45 

Društvo za pomoč po 
nezgodni poškodbi glave 
Vita 

Stanovanjske 
skupine/Stanovanjska skupina - 
celostna oskrba 

61.457,77 10.626,56 17,29 42.585,90 22.373,44 52,54 x x x 

OSEBNA ASISTENCA IN POMOČ NA DOMU 

Društvo aktivnih in 
zaposlenih invalidov 
Slovenije - DAZIS 

Program storitev fizične 
pomoči in prevozi gibalno 
oviranih invalidov doma, v 
službi in za njihovo vključevanje 
v izobraževanje z nazivom »24 
ur skupaj« 

x x x 53.353,50 6.100,00 11,43 x x x 

Društvo distrofikov Slovenije Osebna asistenca 518.506,40 59.834,64 11,54 559.961,63 70.668,75 12,62 619.259,91 66.075,28 10,67 

Društvo paraplegikov Istre in 
Krasa 

Osebna asistenca paraplegikom 
in tetraplegikom na območju 
Istre in Krasa 

6.280,00 4.155,22 66,17 7.366,39 4.792,04 65,05 x x x 

Društvo paraplegikov JZ 
Štajerske 

Osebna asistenca 46.541,52 3.116,41 6,70 35.118,88 7.188,06 20,47 x x x 

Društvo paraplegikov 
ljubljanske pokrajine 

Osebna asistenca, nega in 
fizična pomoč/Osebna 
asistenca in pomoč na domu 

71.325,46 12.465,65 17,48 71.652,25 14.376,13 20,06 x x x 

Društvo študentov invalidov 
Slovenije 

Osebna asistenca za študente 
invalide 

190.610,46 30.652,72 16,08 194.897,93 36.821,77 18,89 209.151,22 82.335,45 39,37 

Društvo za pomoč po 
nezgodni poškodbi glave 

Pomoč na domu in osebna 
asistenca 

69.571,62 10.626,00 15,27 54.936,25 16.330,83 29,73 x x x 
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Naziv organizacije Naziv programa 
2010 2011 2012 

vsa prejeta 
sredstva  

MDDSZ  % 
vsa prejeta 

sredstva 
MDDSZ  % 

vsa prejeta 
sredstva 

MDDSZ  % 

Vita 

Medobčinsko društvo slepih 
in slabovidnih Novo mesto 

Osebna asistenca (in nega) 
slepih in slabovidnih oseb 

x x x 8.965,56 2.045,92 22,82 16.669,07 3.885,00 23,31 

Zveza društev slepih in 
slabovidnih Slovenije 

Mreža spremljevalcev za 
preprečevanje socialne 
izključenosti slepih in 
slabovidnih 

86.030,00 30.652,72 35,63 99.198,77 36.821,77 37,12 98.317,38 34.428,35 35,02 

Zveza paraplegikov Slovenije Osebna asistenca  166.796,28 6.232,86 3,74 184.394,31 25.473,59 13,81 x x x 

YHD društvo za teorijo in 
kulturo hendikepa 

Neodvisno življenje 
hendikepiranih 

1.390.722,90 144.564,20 10,39 1.486.663,91 173.386,78 11,66 1.518.459,01 162.116,64 10,68 

PROGRAMI ZA SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI IN NEODVISNEGA ŽIVLJENJA STAREJŠIH INVALIDOV 

Društvo civilnih invalidov 
vojn Slovenije Ljubljana 

Samopomočne skupine 
starejših civilnih invalidov vojn 

4.531,12 1.040,00 22,95 4.172,27 1.040,00 24,93 x x x 

Društvo gibalno oviranih 
invalidov Slovenije Vizija 

Poseben program za 
zmanjšanje socialne 
izključenosti in dejavno 
staranje  

4.348,00 1.200,00 27,60 4.309,00 1.200,00 27,85 x x x 

Društvo gluhih in naglušnih 
Ljubljana 

Dnevni center za starejše 
gluhe, naglušne in gluhoslepe 

x x x 35.519,00 8.491,20 23,91 x x x 

Medobčinsko društvo slepih 
in slabovidnih Nova Gorica 

Pomoč starejšim osebam z 
okvaro vida 

7.006,14 680,00 9,71 9.145,87 1.000,00 10,93 x x x 

Medobčinsko društvo slepih 
in slabovidnih Ptuj 

Pomoč starejšim osebam z 
okvaro vida 

5.297,00 680,00 12,84 5.497,00 850,00 15,46 x x x 

OSTALI PROGRAMI ZA SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI IN NEODVISNEGA ŽIVLJENJA INVALIDOV 

AURIS Medobčinsko društvo 
gluhih in naglušnih za 
Gorenjsko-Kranj 

Usposabljanje za aktivno 
življenje in delo - 
preprečevanje socialne 
izključenosti gluhih, gluhoslepih 
in naglušnih 

x x x 19.678,22 4.386,77 22,29 x x x 

Center društvo za avtizem Biserčki 86.465,76 28.337,40 32,77 45.546,45 12.736,80 27,96 x x x 

Center društvo za avtizem Dnevni center za otroke z MAS x x x 112.457,16 38.210,39 33,98 x x x 



14 
 

Naziv organizacije Naziv programa 
2010 2011 2012 

vsa prejeta 
sredstva  

MDDSZ  % 
vsa prejeta 

sredstva 
MDDSZ  % 

vsa prejeta 
sredstva 

MDDSZ  % 

CSD Lendava 
Skupina za samopomoč mlajših 
invalidnih oseb 

1.850,00 600,00 32,43 2.125,00 600,00 28,24 x x x 

Društvo DEBRA Slovenija 
Izboljšanje kakovosti življenja z 
EB 

1.872,20 1.360,00 72,64 1.989,00 1.000,00 50,28 x x x 

Društvo gluhih in naglušnih 
Celje 

Usposabljanje za aktivno 
življenje ter preprečevanje 
socialne izključenosti gluhih, 
naglušnih in gluhoslepih 

22.764,61 4.568,13 20,07 26.773,00 8.491,20 31,72 32.136,80 11.416,44 35,52 

Društvo gluhih in naglušnih 
Dolenjske in Bele krajine 

Usposabljanje za aktivno delo 
in življenje in preprečevanje 
soc. izključenosti gluhih in 
naglušnih 

x x x 50.561,38 6.368,40 12,60 x x x 

Društvo gluhih in naglušnih 
Koper 

Usposabljanje za aktivno 
življenje in delo in 
preprečevanje socialne 
izključenosti gluhih in naglušnih 

x x x 25.459,68 8.491,20 33,35 x x x 

Društvo gluhih in naglušnih 
Ljubljana 

Usposabljanje za aktivno 
življenje, delo in preprečevanje 
socialne izključenosti gluhih, 
naglušnih in gluhoslepih oseb 

42.222,03 9.136,25 21,64 45.078,01 7.311,28 16,22 136.386,31 27.123,45 19,89 

Društvo gluhih in naglušnih 
Posavja Krško 

Usposabljanje za aktivno 
življenje in delo in 
preprečevanje socialne 
izključenosti gluhih in naglušnih 
oseb 

25.353,86 6.090,83 24,02 26.040,40 8.491,20 32,61 42.790,36 23.509,76 54,94 

Društvo gluhih in naglušnih 
Severne Primorske 

Usposabljanje za aktivno 
življenje in delo in 
preprečevanje soc. 
izključenosti gluhih in naglušnih  

x x x 18.160,20 5.094,72 28,05 23.592,25 7.994,25 33,89 

Društvo gluhoslepih 
Slovenije Dlan 

Usposabljanje in socialna 
rehabilitacija gluhoslepih 

x x x 17.491,20 8.491,20 48,55 x x x 

Društvo gluhoslepih 
Slovenije Dlan 

Dotik svetlobe 8.978,00 850,00 9,47 x x x x x x 
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Naziv organizacije Naziv programa 
2010 2011 2012 

vsa prejeta 
sredstva  

MDDSZ  % 
vsa prejeta 

sredstva 
MDDSZ  % 

vsa prejeta 
sredstva 

MDDSZ  % 

Društvo invalidov Slovenj 
Gradec 

Skrb za neodvisno življenje 
težkih in nepokretnih invalidov 
in za integracijo invalidov v 
kulturno in družbeno življenje 

9.417,68 600,00 6,37 11.172,16 900,00 8,06 x x x 

Društvo Sožitje - društvo za 
pomoč osebam z motnjami v 
duševnem razvoju Celje 

Socialno vključevanje oseb z 
motnjami v duševnem razvoju 
in njihovih družinskih članov 

x x 
 

30.458,86 6.368,40 20,91 x x x 

Društvo Sožitje - društvo za 
pomoč osebam z motnjami v 
duševnem razvoju Mežiške 
dolina 

Klubi prijateljev 4.446,36 1.040,00 23,39 x x x x x x 

Društvo za avtizem Dan 
Maribor 

Socializacija otrok s 
spektroavtistično motnjo  

4.502,60 1.360,00 30,20 x x x x x x 

Društvo za pomoč odraslim 
osebam z motnjo 
avtističnega spektra - 
Aspergerjev sindrom 

Skupina za samopomoč za 
osebe z Aspergerjevim 
sindromom 

x x x 2.150,00 850,00 39,53 x x x 

Medobčinsko društvo gluhih 
in naglušnih občin Sl. 
Konjice, Vitanje, Zreče 

Usposabljanje za aktivno 
življenje in delo in 
preprečevanje socialne 
izključenosti gluhih in naglušnih 

21.752,35 5.313,28 24,43 20.625,29 6.368,40 30,88 22.286,87 9.617,97 43,16 

Medobčinsko društvo gluhih 
in naglušnih Velenje 

Usposabljanje za aktivno 
življenje in delo in 
preprečevanje socialne 
izključenosti gluhih in naglušnih 

x x x 21.216,15 8.491,20 40,02 24.549,55 10.133,27 41,28 

Medobčinsko društvo slepih 
in slabovidnih Ljubljana 

Organiziranje skupine za 
samopomoč pri preprečevanju 
socialne izključenosti 

1.605,80 680,00 42,35 1.915,62 1.500,00 78,30 x x x 

Medobčinsko društvo slepih 
in slabovidnih Ljubljana 

Spodbujanje socialnih 
spretnosti slepih in slabovidnih 
otrok 

1.678,80 1.000,00 59,57 1.300,00 1.000,00 76,92 x x x 

Medobčinsko društvo slepih 
in slabovidnih Maribor 

Organiziranje skupine za 
samopomoč pri preprečevanju 

2.880,04 680,00 23,61 x x x x x x 
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Naziv organizacije Naziv programa 
2010 2011 2012 

vsa prejeta 
sredstva  

MDDSZ  % 
vsa prejeta 

sredstva 
MDDSZ  % 

vsa prejeta 
sredstva 

MDDSZ  % 

socialne izključenosti 

Medobčinsko društvo slepih 
in slabovidnih Nova Gorica 

Rehabilitacija kasneje oslepelih 
in slabovidnih oseb na 
osebnem nivoju 

14.311,37 5.313,28 37,13 15.818,41 6.368,40 40,26 66.148,42 22.774,95 34,43 

Mestno društvo gluhih in 
naglušnih 

Enakopravno vključevanje 
gluhih v družbo 

x x x 41.920,79 8.491,20 20,26 42.082,59 9.553,00 22,70 

Sklad SILVA, Društvo za 
kakovostno življenje ljudi s 
posebnimi potrebami 

"Pomoč in podpora za 
samostojno življenje ljudem s 
posebnimi potrebami" 

177.078,65 59.834,64 33,79 160.486,80 70.668,75 44,03 202.059,67 66.075,28 32,70 

Sonček zgornje Gorenjske Tako kot vsi drugi 15.440,79 5.313,28 34,41 15.452,43 5.706,00 36,93 x x x 

Združenje invalidov - Forum 
Slovenije  

Veriga psihosocialne oskrbe in 
druženja 

67.520,15 16.716,27 24,76 61.961,03 17.970,16 29,00 x x x 

Združenje Multiple skleroze 
Slovenije 

Pomoč za doseganje večje 
kvalitete življenja invalidnih 
oseb z MS v njihovem 
življenjskem okolju 

66.733,02 6.503,51 9,75 69.814,64 8.941,20 12,81 43.876,20 5.914,34 13,48 

Zveza delovnih invalidov 
Slovenije 

Socialno vključevanje invalidov 
- delavnice za spodbujanje 
razvoja človeških virov 

22.028,81 1.040,00 4,72 21.436,17 1.000,00 4,67 x x x 

Zveza društev gluhih in 
naglušnih Slovenije 

Usposabljanje za aktivno 
življenje in delo in informiranje 
naglušnih oseb s Tehnično 
informacijsko pisarno - Center 
možnosti 

x x x 59.088,89 5.094,72 8,62 x x x 

Zveza društev slepih in 
slabovidnih Slovenije 

Pomoč slepim in slabovidnim 
otrokom, mladostnikom in 
njihovim svojcem 

x x x 20.679,97 1.000,00 4,84 x x x 

Zveza društev slepih in 
slabovidnih Slovenije 

Socialna in emocionalna 
priprava slepe in slabovidne 
mladine za življenje 

4.476,81 1.700,00 37,97 x x x x x x 

Zveza društev slepih in 
slabovidnih Slovenije 

Izvedba posveta  »Iz življenja 
slepe in slabovidne ženske« in 
letnega  srečanja žensk ter 

5.675,94 850,00 14,98 x x x x x x 
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Naziv organizacije Naziv programa 
2010 2011 2012 

vsa prejeta 
sredstva  

MDDSZ  % 
vsa prejeta 

sredstva 
MDDSZ  % 

vsa prejeta 
sredstva 

MDDSZ  % 

izvedba drugih socialnih 
aktivnosti 

Zveza Sonček 
Aktivno preživljanje prostega 
časa (- medgeneracijsko sožitje) 

x x x 33.368,90 6.368,40 19,08 102.022,00 22.913,00 22,46 

Zveza Sožitje - Zveza društev 
za pomoč osebam z 
motnjami v duševnem 
razvoju Slovenije 

Vseživljenjsko učenje oseb z 
motnjami v duševnem razvoju 

339.064,42 10.626,56 3,13 290.212,24 12.736,80 4,39 x x x 

PREVOZI 

Društvo distrofikov Slovenije Prevozi distrofikov 259.811,15 12.465,65 4,80 x x x x x x 

Društvo paraplegikov 
Dolenjske, Bele Krajine in 
Posavja 

Prevozi paraplegikov 37.025,51 7.500,00 20,26 36.366,85 7.500,00 20,62 x x x 

Društvo paraplegikov 
Gorenjske 

Prevozi paraplegikov in 
tetraplegikov 

21.930,08 3.116,41 14,21 20.694,75 3.594,03 17,37 x x x 

Društvo paraplegikov Istre in 
Krasa 

Prevozi paraplegikov in 
tetraplegikov na območju Istre 
in Krasa 

x x x 8.035,85 3.594,03 44,72 x x x 

Društvo paraplegikov JZ 
Štajerske 

Prevozi paraplegikov 21.732,34 3.116,41 14,34 23.963,23 10.782,09 44,99 x x x 

Društvo paraplegikov 
Koroške 

Prevozi paraplegikov 14.069,44 3.116,41 22,15 17.599,98 3.594,03 20,42 x x x 

Društvo paraplegikov 
ljubljanske pokrajine 

Prevozi gibalno oviranih 
oseb/Prevozi gibalno oviranih 
oseb 

49.651,60 6.232,86 12,55 52.312,80 14.376,13 27,48 x x x 

Društvo paraplegikov 
Prekmurja in Prlekije 

Prevozi paraplegikov in 
tetraplegikov 

37.434,22 4.155,22 11,10 25.377,32 7.188,08 28,32 x x x 

Društvo paraplegikov 
Severne Primorske 

Prevoz invalidov/Prevozi 
paraplegikov 

17.086,23 3.116,41 18,24 16.994,20 3.594,03 21,15 x x x 

Društvo paraplegikov 
severne Štajerske 

Prilagojen prevoz invalidov na 
invalidskih vozičkih 

18.242,09 4.155,22 22,78 x x x x x x 

Društvo študentov invalidov Prevozi študentov invalidov 100.781,74 21.601,90 21,43 113.652,45 20.744,53 18,25 x x x 
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Naziv organizacije Naziv programa 
2010 2011 2012 

vsa prejeta 
sredstva  

MDDSZ  % 
vsa prejeta 

sredstva 
MDDSZ  % 

vsa prejeta 
sredstva 

MDDSZ  % 

Slovenije 

Združenje Multiple skleroze 
Slovenije 

Prilagojeni prevozi invalidov  26.054,74 3.116,41 11,96 27.951,06 3.594,03 12,86 x x x 

Zveza paraplegikov Slovenije Prevozi paraplegikov 34.770,41 3.116,41 8,96 29.266,64 4.792,04 16,37 x x x 

 

SKUPAJ 4.215.734,27 560.849,72 13,30 4.552.029,45 804.546,89 17,67 3.266.847,14 593.664,87 18,17 

 

Programi za invalide so v letu 2012 pridobili skupaj 3.266.847,14 EUR. En program je pridobil sredstva v višini preko 1.500.000 EUR (največ), program, ki je 

pridobil najmanj sredstev, pa je prejel sredstva v višini pod 20.000 EUR. 

Če primerjamo sofinanciranje programov za invalide od MDDSZ v posameznih letih ugotovimo naslednje: V letu 2011 so programi za invalide dobili slabih 

osem odstotkov več sredstev kot v letu poprej, pri čemer se je višina sredstev, dobljenih od MDDSZ, povečala za dobrih 43 odstotkov. V letu 2012 so ti 

programi prejeli dobrih 28 odstotkov manj sredstev kot v letu 2011, pri čemer se je višina sredstev, dobljenih od MDDSZ, zmanjšala za dobrih 26 odstotkov. 

V primerjavi z letom 2010 so programi v letu 2012 prejeli 22,5 odstotka manj vseh prejetih sredstev, vendar pa je višina sredstev, prejetih od MDDSZ, 

približno enaka.  

Preglednica 5: Višina sofinanciranja socialnovarstvenih programov za invalide, ki jih je MDDSZ sofinanciralo v okviru programov za duševno zdravje 

Naziv organizacije Naziv programa 
2010 2011 2012 

vsa prejeta 
sredstva  

MDDSZ  % 
vsa prejeta 

sredstva 
MDDSZ  % 

vsa prejeta 
sredstva 

MDDSZ  % 

Agencija za individualno 
načrtovanje, posredovanje 
in koordiniranje socialnih 
storitev 

Prehodna stanovanjska skupina 31.623,73 21.253,11 67,21 68.253,12 32.854,93 48,14 52.880,43 28.042,26 53,03 

CSD Koper Stanovanjska skupina Val 159.212,53 42.552,39 26,73 163.994,78 53.745,26 32,77 156.855,64 50.251,82 32,04 

Društvo za pomoč po 
nezgodni poškodbi glave 
Vita 

Mreža dnevnih centrov 98.573,54 45.243,68 45,90 80.703,49 53.736,26 66,58 66.120,87 43.618,48    65,97    
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V nadaljevanju (glej Preglednico 6) je predstavljeno skupno število uporabnikov posameznih programov v letih 2010, 2011 in 2012. X pomeni, da program v 

tem letu za izvajanje ni prejel sredstev od MDDSZ. 

 

Preglednica 6: Število uporabnikov posameznih programov v letih 2010, 2011 in 2012 

Naziv organizacije Naziv programa 

Število uporabnikov 
programa 

2010 2011 2012 

NASTANITVENI PROGRAMI 

Društvo distrofikov Slovenije Neodvisno življenje distrofikov x 41 69 

Društvo za pomoč po nezgodni poškodbi glave Vita Stanovanjske skupine/Stanovanjska skupina - celostna oskrba 3 3 x 

OSEBNA ASISTENCA IN POMOČ NA DOMU 

Društvo aktivnih in zaposlenih invalidov Slovenije - DAZIS 
Program storitev fizične pomoči in prevozi gibalno oviranih invalidov doma, v 
službi in za njihovo vključevanje v izobraževanje z nazivom »24 ur skupaj« 

x 11 x 

Društvo distrofikov Slovenije Osebna asistenca 72 75 63 

Društvo paraplegikov Istre in Krasa Osebna asistenca paraplegikom in tetraplegikom na območju Istre in Krasa 59 60 x 

Društvo paraplegikov JZ Štajerske Osebna asistenca 125 134 x 

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine Osebna asistenca, nega in fizična pomoč/Osebna asistenca in pomoč na domu 30 26 x 

Društvo študentov invalidov Slovenije Osebna asistenca za študente invalide 102 103 78 

Društvo za pomoč po nezgodni poškodbi glave Vita Pomoč na domu in osebna asistenca 8 12 x 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto Osebna asistenca (in nega) slepih in slabovidnih oseb x 12 16 

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije Mreža spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in slabovidnih 185 192 190 

Zveza paraplegikov Slovenije Osebna asistenca  40 55 x 

YHD društvo za teorijo in kulturo hendikepa Neodvisno življenje hendikepiranih 103 113 111 

PROGRAMI ZA SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI IN NEODVISNEGA ŽIVLJENJA STAREJŠIH INVALIDOV 

Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije Ljubljana Samopomočne skupine starejših civilnih invalidov vojn 54 47 x 

Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija Poseben program za zmanjšanje socialne izključenosti in dejavno staranje  135 251 x 

Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana Dnevni center za starejše gluhe, naglušne in gluhoslepe x 27 x 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica Pomoč starejšim osebam z okvaro vida 28 38 x 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj Pomoč starejšim osebam z okvaro vida 80 85 x 
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OSTALI PROGRAMI ZA SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI IN NEODVISNEGA ŽIVLJENJA INVALIDOV 

AURIS Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za 
Gorenjsko-Kranj 

Usposabljanje za aktivno življenje in delo - preprečevanje socialne izključenosti 
gluhih, gluhoslepih in naglušnih 

x 122 x 

Center društvo za avtizem Biserčki 183 311 x 

Center društvo za avtizem Dnevni center za otroke z MAS x 74 x 

CSD Lendava Skupina za samopomoč mlajših invalidnih oseb 10 10 x 

Društvo DEBRA Slovenija Izboljšanje kakovosti življenja z EB 18 19 x 

Društvo gluhih in naglušnih Celje 
Usposabljanje za aktivno življenje ter preprečevanje socialne izključenosti gluhih, 
naglušnih in gluhoslepih 

551 480 363 

Društvo gluhih in naglušnih Dolenjske in Bele krajine 
Usposabljanje za aktivno delo in življenje in preprečevanje soc. izključenosti gluhih 
in naglušnih 

x 108 x 

Društvo gluhih in naglušnih Koper 
Usposabljanje za aktivno življenje in delo in preprečevanje socialne izključenosti 
gluhih in naglušnih 

x 130 x 

Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana 
Usposabljanje za aktivno življenje, delo in preprečevanje socialne izključenosti 
gluhih, naglušnih in gluhoslepih oseb 

363 420 350 

Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško 
Usposabljanje za aktivno življenje in delo in preprečevanje socialne izključenosti 
gluhih in naglušnih oseb 

365 342 321 

Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske 
Usposabljanje za aktivno življenje in delo in preprečevanje soc.izključenosti gluhih 
in naglušnih  

x 99 108 

Društvo gluhoslepih Slovenije Dlan Usposabljanje in socialna rehabilitacija gluhoslepih x 30 x 

Društvo gluhoslepih Slovenije Dlan Dotik svetlobe 62 x x 

Društvo invalidov Slovenj Gradec 
Skrb za neodvisno življenje težkih in nepokretnih invalidov in za integracijo 
invalidov v kulturno in družbeno življenje 

3.240 3.612 x 

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v 
duševnem razvoju Celje 

Socialno vključevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družinskih 
članov/Vseživljenjsko učenje oseb z motnjami v duševnem razvoju 

x 180 x 

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v 
duševnem razvoju Mežiške dolina 

Klubi prijateljev 78 x x 

Društvo za avtizem Dan Maribor Socializacija otrok s spektroavtistično motnjo  16 x x 

Društvo za pomoč odraslim osebam z motnjo avtističnega 
spektra - Aspergerjev sindrom 

Skupina za samopomoč za osebe z Aspergerjevim sindromom x 9 x 

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Sl. Konjice, 
Vitanje, Zreče 

Usposabljanje za aktivno življenje in delo in preprečevanje socialne izključenosti 
gluhih in naglušnih 

197 202 228 

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje 
Usposabljanje za aktivno življenje in delo in preprečevanje socialne izključenosti 
gluhih in naglušnih 

x 320 300 
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Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana Organiziranje skupine za samopomoč pri preprečevanju socialne izključenosti 25 25 x 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana Spodbujanje socialnih spretnosti slepih in slabovidnih otrok 8 6 x 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor Organiziranje skupine za samopomoč pri preprečevanju socialne izključenosti 11 x x 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica Rehabilitacija kasneje oslepelih in slabovidnih oseb na osebnem nivoju 27 31 76 

Mestno društvo gluhih in naglušnih Enakopravno vključevanje gluhih v družbo x 320 320 

Sklad SILVA, Društvo za kakovostno življenje ljudi s 
posebnimi potrebami 

"Pomoč in podpora za samostojno življenje ljudem s posebnimi potrebami" 96 91 98 

Sonček zgornje Gorenjske Tako kot vsi drugi 27 27 x 

Združenje invalidov - Forum Slovenije  Veriga psihosocialne oskrbe in druženja 219 217 x 

Združenje Multiple skleroze Slovenije 
Pomoč za doseganje večje kvalitete življenja invalidnih oseb z MS v njihovem 
življenjskem okolju 

301 311 289 

Zveza delovnih invalidov Slovenije Socialno vključevanje invalidov - delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov 1.156 137 x 

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije 
Usposabljanje za aktivno življenje in delo in informiranje naglušnih oseb s 
Tehnično inform. pisarno - Center možnosti 

x 1333 x 

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije Pomoč slepim in slabovidnim otrokom, mladostnikom in njihovim svojcem x 158 x 

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije Socialna in emocionalna priprava slepe in slabovidne mladine za življenje 50 x x 

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije 
Izvedba posveta  »Iz življenja slepe in slabovidne ženske« in letnega  srečanja 
žensk ter izvedba drugih socialnih aktivnosti 

145 x x 

Zveza Sonček Aktivno preživljanje prostega časa (- medgeneracijsko sožitje) x 131 1.573 

Zveza Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami 
v duševnem razvoju Slovenije 

Vseživljenjsko učenje oseb z motnjami v duševnem razvoju 979 825 x 

PREVOZI 

Društvo distrofikov Slovenije Prevozi distrofikov 242 x x 

Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele Krajine in Posavja Prevozi paraplegikov 117 174 x 

Društvo paraplegikov Gorenjske Prevozi paraplegikov in tetraplegikov 138 134 x 

Društvo paraplegikov Istre in Krasa Prevozi paraplegikov in tetraplegikov na območju Istre in Krasa x 75 x 

Društvo paraplegikov JZ Štajerske Prevozi paraplegikov 185 165 x 

Društvo paraplegikov Koroške Prevozi paraplegikov 44 43 x 

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine Prevozi gibalno oviranih oseb/Prevozi gibalno oviranih oseb 242 294 x 

Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije Prevozi paraplegikov in tetraplegikov 259 130 x 

Društvo paraplegikov Severne Primorske Prevoz invalidov/Prevozi paraplegikov 186 196 x 
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Društvo paraplegikov severne Štajerske Prilagojen prevoz invalidov na invalidskih vozičkih 198 x x 

Društvo študentov invalidov Slovenije Prevozi študentov invalidov 152 125 x 

Združenje Multiple skleroze Slovenije Prilagojeni prevozi invalidov  105 121 x 

Zveza paraplegikov Slovenije Prevozi paraplegikov 74 76 x 

 

SKUPAJ 11.093 12.898 4.553 

 

Preglednica 7: Število uporabnikov socialnovarstvenih programov za invalide, ki jih je MDDSZ sofinanciralo v okviru programov za duševno zdravje 

Naziv organizacije Naziv programa 

Število uporabnikov 
programa 

2010 2011 2012 

Agencija za individualno načrtovanje, posredovanje in 
koordiniranje socialnih storitev 

Prehodna stanovanjska skupina 10 9 4 

CSD Koper Stanovanjska skupina Val 14 13 11 

Društvo za pomoč po nezgodni poškodbi glave Vita Mreža dnevnih centrov 18 16 20 

 

V letu 2012 se je skupno število uporabnikov v programih za invalide drastično zmanjšalo (za več kot 64 %), kar je posledica zmanjšanja števila sofinanciranih 

programov. V letu 2012 je bilo v programih za invalide tako 4.553 različnih uporabnikov.  

Pri interpretaciji podatkov o številu vključenih uporabnikov je treba izpostaviti, da je bilo v programu društva Sonček vključenih 1.573 uporabnikov oz. 34,5 

% vseh uporabnikov. V večini gre za vrstniško svetovanje, vseživljenjsko učenje in širjenje socialne mreže, strokovno svetovanje za starše otrok s posebnimi 

potrebami, organizirane dogodke, delavnice, predavanja in druge aktivnosti. Program je namenjen tudi predstavnikom drugih marginalnih skupin in vsem 

ostalim zainteresiranim v bližnji okolici (Smolej in drugi, 2013).  

 

V letu 2012 je bilo približno 5 % uporabnikov programov v program vključenih vsak dan ali petkrat na teden. Slabih 16 % uporabnikov je program obiskovalo 

oz. so bili vanj vključeni enkrat ali večkrat na teden, vendar ne vsak (delovni) dan, 24 % uporabnikov pa je program obiskovalo oz. so bili vanj vključeni enkrat 

do nekajkrat na mesec. Največ (dobra četrtina) uporabnikov je bilo v program vključenih oz. so ga obiskali nekajkrat v letu, približno 22 % uporabnikov pa je 

program obiskalo le enkrat v letu. Za približno sedem odstotkov uporabnikov ni znano, kako pogosto so obiskovali aktivnosti v programih. 
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Če od skupnega števila vseh uporabnikov programov odštejemo tiste, za katere ni znano, kako 

pogosto so obiskovali/bili vključeni v program, t. i. anonimni uporabniki in tiste, ki so bili v program 

vključeni/so ga obiskali enkrat v letu, potem lahko ugotovimo, da je bilo v letu 2012 kontinuirano (od 

vsak dan do vsaj nekajkrat na leto) v programe za invalide vključenih približno 70 % vseh 

uporabnikov) (Smolej in drugi, 2013). 

 

Ciljna skupina uporabnikov programov za invalide so predvsem: 

- osebe z invalidnostjo; 

- osebe z različnimi diagnozami in ovirami na različnih področjih, prevladujejo pa osebe z lažjo, 

zmerno in težjo motnjo v duševnem in telesnem razvoju; 

- distrofiki in drugi invalidi, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da lahko z 

občasno ali stalno organizirano pomočjo osebnega asistenta funkcionirajo v znanem 

bivalnem okolju; 

- osebe s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi;  

- gluhe, naglušne in gluhoslepe osebe; 

- slepe in slabovidne osebe, ki zaradi specifičnih potreb potrebujejo neposredno pomoč pri 

opravljanju osnovnih življenjskih funkcij;  

- slepe in slabovidne osebe, ki so zaradi poškodbe ali bolezni delno ali v celoti izgubile vid in 

potrebujejo pomoč pri reorganizaciji vseh življenjskih procesov na osebnem nivoju; 

- študentje invalidi (18–26 let); 

- družinski člani in svojci; 

- zainteresirani posamezniki in javnost (Smolej in drugi, 2013). 
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2.2. Cilji socialnovarstvenih programov za invalide 

 

Javni socialno varstveni programi, ki so pridobili verifikacijo Socialne zbornice Slovenije in jih MDDSZ 

financira za obdobje petih let, so vključeni v enotni sistem evalviranja. Eden izmed ciljev zunanje 

evalvacije je ugotavljanje kakovosti programov za uporabnika na podlagi povezave ciljev teh 

programov s kriteriji, ki so za potrebe zunanje evalvacije določeni za programe za spodbujanje 

neodvisnega življenja invalidov. V letu 2012 je bilo v enotni sistem evalviranja vključenih pet 

socialnovarstvenih programov za invalide. 

Skupni kriteriji socialnovarstvenih programov, namenjenih invalidom so: 

1 - Uporabnik ostane v domačem okolju (vzpostavitev pogojev za neodvisno življenje uporabnika, 

vzpostavitev možnosti izbire uporabniku, da ostane v domačem okolju) 

2 - Samostojnost in neodvisnost uporabnika (možnost odločanja: izgled, higiena, gospodinjska 

opravila, vsakdanji opravki, bivalno okolje; vzpostavitev samostojnega življenja ob podpori posebnih 

socialnih programov ter javne socialnovarstvene mreže) 

3 - Krepitev socialnih spretnosti uporabnika (večanje samozavesti uporabnika: jasno izražanje v 

vsakodnevni komunikaciji, izražanje želja in zahtev; zaupanje v lastne sposobnosti) 

4 - Širjenje socialne mreže uporabnika in socialna vključenost (znotraj, izven organizacije v formalnem 

in neformalnem smislu: stiki z drugimi, udeleževanje aktivnosti (šport, kultura, nove neformalna 

znanja), šolanje, usposabljanje, zaposlovanje)  

5 - Razbremenitev družinskih članov/ članov gospodinjstva 

6 - Zadovoljstvo uporabnika (s komunikacijo v programu in z izvajalci (kakovost, obseg, hitrost in 

način odziva na težave, odnosi), zadovoljstvo s splošnim počutjem) 

7 - Večja mobilnost uporabnika 

8 - Možnost sooblikovanja programa (aktivnosti uporabnika pri sooblikovanju programa) 

9 - Informiranost interesnih skupin, uporabnikov in izvajalcev (promocija pri potencialnih 

uporabnikih, pridobivanje novih izvajalcev) 

 

Za merjenje teh kriterijev se v okviru zunanjih evalvacij socialnovarstvenih programov uporabljajo 

različni dokumenti in vprašalniki. Izvajalci programa izpolnjujejo Dokumentacijo za uporabnike in 

Dokumentacijo o programu. V Dokumentaciji za uporabnike izvajalci večinoma beležijo in ocenjujejo 

določene značilnosti uporabnika v določenih časovnih obdobjih (na primer samostojnost uporabnika 

pri opravljanju vsakodnevnih opravil). V Dokumentaciji o programu pa izvajalci beležijo določene 

informacije o izvajanju in značilnostih programa (na primer dostopnost programa za uporabnika, 

promocija programa v javnosti ipd.). Uporabniki programa izpolnjujejo Vprašalnik za uporabnike ob 

vstopu v program in Vprašalnik za uporabnike ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa. Na podlagi 

teh vprašalnikov uporabniki ocenjujejo svoje značilnosti in zmožnosti, navajajo probleme in podajajo 

oceno programa oziroma njegove pomoči pri reševanju svojih težav. 

Ker vsi programi niso vključeni v zunanjo evalvacijo, sledijo pa zelo podobnim ciljem, smo za potrebe 

pričujoče naloge, njihove cilje povezali s skupnimi kriteriji in skušali oceniti njihovo doseganje na 

podlagi vprašalnikov, ki smo jih posredovali izvajalskim organizacijam (Glej Prilogo 1).
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V preglednici 8 so predstavljeni sofinancirani programi v letu 2012 glede na ujemanje njihovih zastavljenih ciljev s skupnimi kriteriji . Oznaka  pomeni, da se 

cilji programa ujemajo s posameznim kriterijem (opisi kriterijev so navedeni pod tabelo).  

 

Preglednica 8: Ujemanje skupnih kriterijev s cilji posameznih programov, sofinanciranih v letu 2012 

Izvajalec Programi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

YHD društvo za teorijo in kulturo 
hendikepa 

Neodvisno življenje hendikepiranih          

Društvo študentov invalidov Slovenije Osebna asistenca za študente invalide          

Zveza društev slepih in slabovidnih 
Slovenije 

Mreža spremljevalcev za preprečevanje socialne 
izključenosti slepih in slabovidnih 

         

Sklad SILVA, Društvo za kakovostno 
življenje ljudi s posebnimi potrebami 

Pomoč in podpora za samostojno življenje ljudem s 
posebnimi potrebami 

         

Društvo distrofikov Slovenije Osebna asistenca          

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih 
Novo mesto 

Osebna asistenca slepih in slabovidnih oseb   
 

   
   

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih 
občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče   

Usposabljanje za aktivno  življenje in delo in 
preprečevanje socialne izključenosti gluhih in naglušnih 

    
  

 
 

 

Društvo distrofikov Slovenije   Neodvisno življenje distrofikov       
 

  
 

 

Društvo gluhih in naglušnih Celje   
Usposabljanje za aktivno življenje in delo ter 
preprečevanje socialne izključenosti gluhih, naglušnih in 
gluho-slepih   

    
 

  
 

 

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih 
Velenje   

Usposabljanje za aktivno življenje in delo in preprečevanje 
socialne izključenosti gluhih, naglušnih in gluhoslepih   

    
 

  
 

 

Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana   
Usposabljanje za aktivno življenje, delo in preprečevanje 
socialne izključenosti gluhih, naglušnih in gluhoslepih 
oseb   

      
 

  

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih 
Nova Gorica   

Rehabilitacija kasneje oslepelih in slabovidnih oseb na 
osebnem nivoju   

 
 

 
  

 
   

Združenje multiple skleroze Slovenije   
Pomoč pri doseganju večje kvalitete življenja invalidnih 
oseb z MS v njihovem življenjskem okolju   

 
  

 
  

 
 

 

Društvo gluhih in naglušnih Severne 
Primorske   

Usposabljanje za aktivno življenje in delo in preprečevanje 
socialne izključenosti gluhih in naglušnih oseb   

 
 

  
 

  
 

 

Mestno društvo gluhih Ljubljana   Enakopravno vključevanje gluhih v družbo    
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Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško 
Usposabljanje za aktivno življenje in delo in preprečevanje 
socialne izključenosti gluhih in naglušnih oseb   

  
 

 
 

 
  

 

Sonček - Zveza društev za cerebralno 
paralizo   

Aktivno preživljanje prostega časa     
 

 
   

  

 

Legenda:  

Skupni kriteriji socialnovarstvenih programov, namenjenih invalidom: 

1 - Uporabnik ostane v domačem okolju (vzpostavitev pogojev za neodvisno življenje uporabnika, vzpostavitev možnosti izbire uporabniku, da ostane v domačem okolju) 

2 - Samostojnost in neodvisnost uporabnika (možnost odločanja: izgled, higiena, gospodinjska opravila, vsakdanji opravki, bivalno okolje; vzpostavitev samostojnega 

življenja ob podpori posebnih socialnih programov ter javne socialnovarstvene mreže) 

3 - Krepitev socialnih spretnosti uporabnika (večanje samozavesti uporabnika: jasno izražanje v vsakodnevni komunikaciji, izražanje želja in zahtev; zaupanje v lastne 

sposobnosti) 

4 - Širjenje socialne mreže uporabnika in socialna vključenost (znotraj, izven organizacije v formalnem in neformalnem smislu: stiki z drugimi, udeleževanje aktivnosti (šport, 

kultura, nove neformalna znanja), šolanje, usposabljanje, zaposlovanje)  

5 - Razbremenitev družinskih članov/ članov gospodinjstva 

6 - Zadovoljstvo uporabnika (s komunikacijo v programu in z izvajalci (kakovost, obseg, hitrost in način odziva na težave, odnosi), zadovoljstvo s splošnim počutjem) 

7 - Večja mobilnost uporabnika 

8 - Možnost sooblikovanja programa (aktivnosti uporabnika pri sooblikovanju programa) 

9 - Informiranost interesnih skupin, uporabnikov in izvajalcev (promocija pri potencialnih uporabnikih, pridobivanje novih izvajalcev) 

 

Programi, ki so vključeni v zunanjo evalvacijo socialnovarstvenih programov (prvih pet programov v Preglednici 8) imajo cilje večinoma opredeljene v skladu 

s skupnimi kriteriji. Društvo študentov invalidov in Zveza društev slepih in slabovidnih v svojih programih nimata opredeljenega prvega kriterija (Uporabnik 

ostane v domačem okolju), saj študenti invalidi, ki so uporabniki prve organizacije, pretežno bivajo v kraju študija, uporabniki programa Zveze društev slepih 

in slabovidnih pa pretežno že bivajo v domačem okolju. Smatramo, da je podobno tudi pri uporabnikih drugih programov, ki so namenjeni slepim in 

slabovidnim ter programov, ki so namenjeni gluhim in naglušnim.  

Večina programov (16) ima svoje cilje opredeljene v skladu s četrtim (širjenje socialne mreže uporabnika in socialna vključenost) in devetim kriterijem 

(informiranost interesnih skupin, uporabnikov in izvajalcev) (15 programov). Trinajst programov ima cilje opredeljene še v skladu s šestim kriterijem 

(zadovoljstvo uporabnikov), dvanajst programov sledi drugemu (samostojnost in neodvisnost uporabnika) in tretjemu kriteriju (krepitev socialnih spretnosti 

uporabnika), enajst programov pa sledi kriteriju »večja mobilnost uporabnika«. Podatki kažejo, da večina programov sledi ciljem, ki so v skladu s 24. členom 

ZIMI, saj se nanašajo na večjo vključenost uporabnikov na vseh področjih življenja (samostojnost in neodvisnost, krepitev socialnih spretnosti, večja 

mobilnost) in na njihovo socialno vključevanje (širjenje socialne mreže in socialna vključenost).  
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2.3. Ugotavljanje kakovosti programov za uporabnike na podlagi ciljev programov 
 

Za vse izvajalce programov, ki jih je v letu 2012 sofinanciralo MDDSZ, smo pripravili vprašalnik, s 

katerim smo skušali ugotoviti, kakšna je kakovost njihovih programov za uporabnika. Pri tem smo 

izhajali iz zastavljenih ciljev programa, ki smo jih smiselno povezali s skupnimi kriteriji 

socialnovarstvenih programov, namenjenih invalidom (glej Preglednico 5). Vprašalnik smo pripravili 

na osnovi Vprašalnikov za uporabnike, ki se uporabljajo pri merjenju kriterijev v okviru zunanje 

evalvacije socialnovarstvenih programov in jih smiselno priredili za izvajalce programov. V 

nadaljevanju predstavljamo rezultate, ki smo jih dobili s pomočjo omenjenih vprašalnikov. 

 

2.3.1. Metodologija 

 

Izvajalcem programov za invalide, ki jih je MDDSZ financiralo v letu 2012, smo 27. 6. 2013 poslali 

dopis, kjer smo jih prosili za sodelovanje pri izpolnjevanju vprašalnika. Slednji pokriva devet ciljev, ki 

so skladni s kriteriji, na podlagi katerih se v okviru zunanjih evalvacij socialnovarstvenih programov 

ugotavlja kakovost teh programov za uporabnika. Izvajalci programov so vprašalnik dobili v tiskani 

obliki, izpolnjevali pa so spletni vprašalnik, ki je bil objavljen na spletnem mestu 

https://www.1ka.si/a/28967.  

Na vprašalnik so odgovorili izvajalci vseh sedemnajstih programov. 

 

2.3.2. Rezultati in interpretacija podatkov po posameznih kriterijih 

 

V nadaljevanju so prikazani rezultati in interpretacija podatkov po posameznih kriterijih. 

 

1. Uporabnik ostane v domačem okolju 

 

Kriterij »uporabnik ostane v domačem okolju« se nanaša na vzpostavitev pogojev za neodvisno 

življenje uporabnika in na s tem povezano vzpostavitev možnosti izbire uporabnika, da ostane v 

domačem okolju. 

Za ugotavljanje doseganja tega kriterija, smo izvajalce programov vprašali v kakšnih oblikah bivanja in 

(so)bivanja so uporabniki programov živeli pred vključitvijo v program in po njem. Ugotavljamo ali so 

se z vključitvijo v program za uporabnike vzpostavili pogoji oziroma možnosti, da uporabnik lahko 

ostane v domačem okolju.  
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Preglednica 9: Deleži uporabnikov v določenih oblikah bivanja pred vstopom v program in po njem. 

 
Oblika bivanja 

Delež uporabnikov pred 
vstopom v program 

Delež uporabnikov po 
vstopu v program 

lastna hiša ali stanovanje 51,4 51,2 
najemniško stanovanje (socialno, 
neprofitno stanovanje) 

15,1 25,8 

stanovanje ali hiša sorodnikov (starši, 
otroci, drugi sorodniki) 

21,6 18,7 

dom za starejše občane 6,4 5,7 
varovano stanovanje 0 0 
zavetišče, varna hiša 0 0 
terapevtska skupnost 0 0 
drug zavod ali institucija 5,6 0,3 
drugo 39,4 28,2 

 

O oblikah bivanja uporabnikov pred vstopom v program in po njem je od 17 programov poročalo 12 

programov (70 %). Nekaj izvajalcev programov, ki so vpisali podatke o oblikah bivanja, je dodalo 

komentar, da gre za približno oceno, saj bodisi podatkov ne zbirajo pisno ali pa pri zbiranju podatkov 

ne ločujejo med različnimi oblikami bivanja npr. v stanovanju. 

Iz dostopnih podatkov torej lahko vidimo zmanjšan delež bivanja uporabnikov v zavodskih oziroma 

institucionalnih oblikah ter povečan delež bivanja v najemniških stanovanjih po vstopu v program. 

Opazen je tudi upad deleža bivanja uporabnikov v drugih oblikah bivanja, ki niso bile vnaprej 

navedene, npr. študentski dom in stanovanjska skupina. 

Izvajalske organizacije smo tudi vprašali s kom uporabniki bivajo (so bivali). 

Preglednica 10: Deleži uporabnikov v določenih oblikah (so)bivanja pred vstopom v program in po 

njem. 

 
Oblika (so)bivanja 

Delež uporabnikov pred 
vstopom v program 

Delež uporabnikov po 
vstopu v program 

sam 20,4 19,9 
s partnerjem 25,4 26,1 
z družino 50,0 50,3 
s prijatelji 1,3 2,7 
drugo 20,9 19,5 

 

O oblikah bivanja uporabnikov z drugimi osebami pred vstopom v program in po njem je od 17 

programov poročalo 12 programov (70 %). Podobno kot pri prejšnjem vprašanju, nekateri programi 

evidence o (so)bivanju uporabnikov z drugimi nimajo.  

Rezultati dostopnih podatkov ne kažejo velikih razlik pred in po vstopu v program pri (so)bivanju 

uporabnikov z drugimi osebami. Še največja sprememba se pokaže pri deležu bivanja s prijatelji, ki je 

po vstopu v program višji kot pred njim. 

 

Glede na povprečje rezultatov devetih programov, ki so podali številčno oceno, ima skoraj tri četrtine 

(74 %) uporabnikov programov zaradi vključenosti v program možnost bivanja v domačem okolju. 
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Nekateri so se preselili iz domov za stare in iz drugih zavodov v manj institucionalizirane oziroma 

neinstitucionalizirane oblike bivanja kot je npr. lastno stanovanje (nekateri uporabniki programa YHD 

Neodvisno življenje hendikepiranih). Izvajalci tudi poročajo o finančnih ovirah, ki uporabnikom 

onemogočajo bivanje v domačem okolju. Tako uporabniki stanovanjskih skupin programa Aktivno 

preživljanje prostega časa po poročanju izvajalcev zaradi finančnih nezmožnosti ne morejo bivati v 

domačem okolju. 

 

Izvajalce programov smo vprašali, kako ocenjujejo spremembe določenih socialno-psiholoških 

značilnosti uporabnikov zaradi vključenosti v njihov program. Ocene smo uporabili za ugotavljanje 

doseganja več kriterijev. V Preglednici 3 prikazujemo številčne ocene, v nadaljevanju pa vsako izmed 

številčnih ocen na podlagi odgovorov izvajalcev obrazložimo v okviru posameznega kriterija.  

 

Preglednica 11. Ocene sprememb4 določenih socialno-psiholoških značilnosti uporabnikov po vstopu 

v program v primerjavi s stanjem pred vstopom v program  po posameznih ciljih 

Cilji N AS SD 

Samostojnost in neodvisnost uporabnika 16 4,56 0,50 

Krepitev socialnih spretnosti uporabnika    
- Jasnost izražanja zahtev in želja uporabnikov 17 4,35 0,59 
- Zaupanje uporabnikov v lastne sposobnosti 17 4,41 0,69 

Širjenje socialne mreže uporabnika in socialna vključenost    
- Možnost vključevanja v različne dejavnosti  in aktivnosti v okolju, kjer 

živijo 
17 4,41 0,60 

- Možnost ohranjanja in širjenja socialnih stikov 17 4,53 0,50 

Razbremenitev družinskih članov/članov gospodinjstva* 16 4,19 0,63 

Večja mobilnost uporabnika 15 4,60 0,49 

Opombe: N = število odgovorov (izvajalskih organizacij), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, SD = standardni odklon, ki pove 
koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja  

 

2. Samostojnost in neodvisnost uporabnika 

 

Kriterij samostojnost in neodvisnost uporabnika pomeni možnost odločanja uporabnikov o lastnem 

izgledu, na področju osebne higiene, gospodinjskih opravil, vsakdanjih opravkih in bivalnem okolju 

ter možnost samostojnega življenja ob podpori posebnih socialnih programov ter javne 

socialnovarstvene mreže. 

Samostojnost in neodvisnost uporabnikov, ki so vključeni v njihove programe, izvajalci programov v 

povprečju ocenjujejo kot večjo oziroma precej večjo v primerjavi z njihovo samostojnostjo in 

neodvisnostjo pred vstopom/vključenostjo v program (glej Preglednico 11). Vzroke za takšne 

rezultate vidijo predvsem v boljšem premagovanju komunikacijskih ovir, boljših kognitivnih 

sposobnostih, veščinah in spretnostih ter znanju, večji mobilnosti ter možnosti odločanja o vseh 

vidikih svojega življenja, kar jim je bilo omogočeno zaradi vključitve v program. Uporabniki niso več 

toliko odvisni od pomoči svojcev.  

 

  

                                                           
4
 Izvajalci so posamezne spremembe ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni  precej slabše, 5 pa precej boljše. 

Razbremenitev družinskih članov/članov gospodinjstva pa so ocenjevali na lestvici 1 do 5, kjer 1 pomeni v zelo majhni meri, 
5 pa v zelo veliki meri.  
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Preglednica 12. Ocene samostojnosti in neodvisnosti uporabnikov po mnenju izvajalcev programov5 

 AS SD 

Uporabniki imajo zaradi vstopa v program večji vpliv na opravljanje dejavnosti v 
svojem vsakdanjem življenju. 

4,63 0,48 

Uporabniki so pred vstopom v program manj samostojno odločali o svojem življenju. 4,19 0,88 
Z vstopom v program so postali uporabniki bolj samostojni v odnosu do družinskih 
članov, drugih sorodnikov in prijateljev. 

4,75 0,43 

Opombe: N = število odgovorov (izvajalskih organizacij), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, SD = standardni odklon, ki pove 
koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja  

 

Izvajalci programov se v povprečju strinjajo oz. popolnoma strinjajo, da imajo uporabniki zaradi 

vstopa v program večji vpliv na opravljanje dejavnosti v svojem vsakdanjem življenju; da so 

uporabniki pred vstopom v program manj samostojno odločali o svojem življenju ter da so z vstopom 

v program postali bolj samostojni v odnosu do družinskih članov, drugih sorodnikov in prijateljev (glej 

Preglednico 12). 

 

3. Krepitev socialnih spretnosti uporabnika 

 

Krepitev socialnih spretnosti uporabnika vključuje večanje samozaupanja uporabnikov v smislu 

jasnega izražanja v vsakodnevni komunikaciji, jasnega izražanja želja in zahtev ter zaupanja v lastne 

sposobnosti. 

Izvajalci programov ocenjujejo, da je jasnost izražanja zahtev in želja njihovih uporabnikov večja v 

primerjavi z jasnostjo tega izražanja pred vstopom v program (glej Preglednico 11). Razloge vidijo v 

tem, da uporabniki z vključitvijo v program pridobijo več informacij, seznanjeni so s svojimi pravicami 

in veljavno zakonodajo; v tem, da so uporabniki primorani razmišljati s svojo glavo ter jasno izraziti 

svoje želje in potrebe, da lahko dobijo ustrezno pomoč. Izvajalci programov poudarjajo, da so preko 

različnih aktivnosti in učenja spretnosti uporabniki okrepili svojo samopodobo, ki v veliki meri temelji 

tudi na večji samostojnosti in neodvisnosti.  

Tudi zaupanje uporabnikov v svoje lastne sposobnosti ocenjujejo kot večje v primerjavi z zaupanjem 

pred vstopom v program (glej Preglednico 11). Izvajalci programov to pripisujejo pridobitvi novih 

znanj in novih kompetenc, pa tudi druženju s sebi enakimi, izmenjevanju informacij, spodbujanju in 

pozitivnem odnosu. 

 

4. Širjenje socialne mreže uporabnika in socialna vključenost 

 

V okviru kriterija »širjenje socialne mreže uporabnika in socialna vključenost uporabnika« 

zasledujemo možnosti širitve socialne mreže uporabnika znotraj in izven organizacije tako v 

formalnem kot neformalnem smislu, kar vključuje vzpostavljanje stikov z drugimi, udeleževanje 

različnih aktivnosti (na področju športa, kulture, pridobivanju novih neformalnih znanj), šolanje, 

usposabljanje in zaposlovanje. 

Izvajalci programov ocenjujejo, da so možnosti vključevanja njihovih uporabnikov v različne 

dejavnosti in aktivnosti v okolju, kjer živijo, boljše oz. precej boljše v primerjavi s stanjem pred 

vključitvijo v program (glej Preglednico 11). To pripisujejo večji mobilnosti in uporabi tolmačev ter 

                                                           
5
 Izvajalci so posamezne lastnosti uporabnikov ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne velja, 5 pa popolnoma 

velja. 
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osebnih asistentov. Izboljšanje pojasnjujejo tudi z lastno ponudbo aktivnosti, posredovanjem 

informacij in potreb invalidov širšemu okolju ter sodelovanjem z drugimi institucijami. Izvajalci 

programov, ki so namenjeni gluhim in naglušnim osebam opozarjajo, da večina aktivnosti v okolju, v 

katerem uporabniki živijo, še vedno ni prilagojenih osebam z okvaro sluha. 

 

Preglednica 12. Ocene možnosti udeleževanja in vključevanja uporabnikov v nekatere aktivnosti po 

mnenju izvajalcev programov6 

Uporabnik se zaradi vključenosti v program lažje … N AS SD 

… udeležuje kulturnih prireditev. 17 4,47 0,50 
… udeležuje športnih prireditev. 17 4,47 0,50 
… obiskuje sorodnike in prijatelje. 17 4,06 0,73 
… obiskuje izobraževalne ustanove 17 4,53 0,78 

Opombe: N = število odgovorov (izvajalskih organizacij), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, SD = standardni odklon, ki pove 
koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja  

 

Izvajalci programov menijo, da se uporabniki zaradi vključenosti v program lažje udeležujejo kulturnih 

in športnih prireditev, obiskujejo izobraževalne ustanove ter obiskujejo sorodnike in prijatelje (glej 

Preglednico 12). Pojasnjujejo tudi, da vse naštete aktivnosti izvajajo v okviru njihove redne 

dejavnosti. Večjo udeležbo na različnih prireditvah pripisujejo tudi podajanju informacij o dogajanju v 

lokalnem okolju ter povezovanju z drugimi organizacijami in institucijami. Velik delež pri omogočanju 

udeleževanja invalidov v naštetih aktivnosti imajo predvsem tolmači in osebni asistenti. Nekateri 

izvajalci večjo udeležbo pripisujejo tudi v programu pridobljenim veščinam uporabnikov in njihovemu 

večjemu zaupanju vase ter povečani mobilnosti, ki jo program omogoča.    

 

Možnost ohranjanja in širjenja socialnih stikov uporabnikov ocenjujejo kot boljšo oz. precej boljšo v 

primerjavi s stanjem pred vključitvijo v program (glej Preglednico 11). Med razlogi naštevajo možnost 

druženja s sebi enakimi, pred vključitvijo jih je več ostajalo znotraj doma oz. družine. Več možnosti 

širjenja in ohranjanja socialnih stikov omogočajo tudi osebni asistenti in spremljevalci, prilagojeni 

prevozi ter tolmači slovenskega znakovnega jezika. Ne nazadnje pa več druženja spodbuja tudi boljša 

samopodoba uporabnikov.  

 

5. Razbremenitev družinskih članov/članov gospodinjstva 

 

Izvajalci programov ocenjujejo, da so se po vstopu v program v veliki meri razbremenile osebe, ki so 

uporabnikom pred vstopom v program nudile pomoč pri vsakodnevnih opravilih (družinski člani, 

prijatelji, drugi) (glej Preglednico 11). Programi namreč nudijo pomoč pri vsakodnevnih aktivnostih 

(preko asistentov, strokovnih delavcev na društvih, prevozov, …), ki v določeni meri nadomestijo 

pomoč družinskih članov in prijateljev. K razbremenitvi družinskih članov pa prispeva tudi pridobitev 

novih veščin in spretnosti uporabnikov ter posledično njihovo večje vključevanje v širše socialno 

okolje in manjša obremenjenost ožje družine. 

 

  

                                                           
6
 Izvajalci so posamezne možnosti udeleževanja in vključevanja uporabnikov ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni 

sploh ne velja, 5 pa popolnoma velja. 
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6. Zadovoljstvo uporabnikov 

 

Ankete o zadovoljstvu uporabnikov izvajajo v 15 do 17 programov (88 %). Rezultati teh anket po 

poročanju izvajalcev sedmih programov kažejo, da so uporabniki zadovoljni z delovanjem programov. 

Všeč so jim aktivnosti, ki so raznolike in dovolj prilagojene njihovim zmožnostim, všeč so jim 

delavnice in izleti oz. letovanja. Zadovoljni so z osebnimi asistenti in zaposlenimi na programu. V 

programih so spoznali nove prijatelje, vplivali so na potek in vsebino delavnic, naučili so se nekaj 

novega in se po aktivnosti počutili bolj samostojnega in samozavestnega. 

 

7. Večja mobilnost uporabnika 

 

Izvajalci programov ocenjujejo, da je mobilnost uporabnikov precej boljša v primerjavi s stanjem pred 

vključitvijo v program (glej Preglednico 11). Svojo oceno utemeljujejo s tem, da se lahko uporabnik 

sam odloča in ni odvisen od svojcev, kar mu omogočajo bodisi lasten, prilagojen avto ali pa 

prilagojeni prevozi, ki jih ponujajo programi, tako na dejavnosti in aktivnosti programa, kot tudi za 

potrebe zdravstvenih in upravno pravnih zadev. Mobilnost je večja tudi zaradi zagotavljanja 

tolmačenja in prilagojenih tehnik komuniciranja ter storitev spremljevalcev in osebnih asistentov.   

 

8. Sooblikovanje programa, informiranost uporabnikov in izvajalcev  

 

Kriterij sooblikovanje programa, informiranost uporabnikov in izvajalcev se nanaša na aktivnosti 

uporabnikov pri sooblikovanju programa, pridobivanje novih izvajalcev in na promocijo programa pri 

potencialnih uporabnikih. 

Izvajalci programov večinoma menijo, da njihovi uporabniki aktivno sodelujejo pri oblikovanju 

programa. Manjši delež  (23 %) jih meni, da njihovi udeleženci sodelujejo pri oblikovanju programa 

le, če so k temu pozvani.  

Promocijo programa pri različnih interesnih skupinah in pri potencialnih uporabnikih izvajajo preko 

obveščanja, npr. v društvenem časopisu, na spletnih straneh ter drugih vrstah medijev ali osebno, pa 

tudi preko sodelovanja na različnih prireditvah, npr. v šolah, na tematskih festivalih, kongresih, z 

organizacijo predavanj, okroglih miz, razstav, dobrodelnih koncertov ter povezovanja z drugimi 

institucijami. 

Nove izvajalce v programu pridobivajo tako preko ponujanja zaposlitve, ki jo omogočajo 

subvencionirani programi ZRSZ in sredstva MDDSZ, kot tudi preko iskanja prostovoljcev (s prej 

omenjenimi metodami promocije programa). Prostovoljci so dostikrat tudi člani društva, ki program 

izvaja. 
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3. Razmislek o uporabi mednarodne klasifikacije funkcioniranja, zmanjšane 

zmožnosti in zdravja pri določitvi in doseganju ciljev programov socialnega 

varstva za invalide 
 

Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MKF) je predvsem 

zdravstvena in z zdravjem povezana klasifikacija, ki pa po drugi strani zagotavlja tudi širše 

razumevanje posameznikovega delovanja v družbenem in socialnem okolju. V Sloveniji se uporablja 

na področju rehabilitacije, saj omogoča načrtovanje učinkovitega multidisciplinarnega ter z dokazi 

podprtega programa rehabilitacije (Pihlar, 2008).  

Obstajata dva glavna konceptualna modela invalidnosti, in sicer medicinski model, ki invalidnost 

pojmuje kot značilnost osebe, ki je bila povzročena zaradi bolezni, travme ali drugih z zdravjem 

povezanih stanj zaradi česar oseba potrebuje zdravljenje ali individualno terapijo, ki jo nudijo 

strokovnjaki. Družbeni model pa na drugi strani invalidnost smatra kot družbeno ustvarjen problem 

in ne kot atribut posameznika. Invalidnost na podlagi tega modela terja odgovor politike, saj je 

problem povzročilo nesprejemljivo fizično okolje. Noben od omenjenih modelov ni zadosten, saj je 

invalidnost kompleksen pojav - je problem z vidika posameznikovega telesa kot tudi družbeni pojav. 

Lahko rečemo, da je najboljši konceptualni model invalidnosti tisti, ki združuje pozitivne vidike 

medicinskega in družbenega modela. MKF temelji na tem modelu, integraciji medicinskega in 

družbenega modela (WHO, 2002).  

Invalidnost in delovanje po MKF lahko razumemo kot rezultat interakcije med zdravstvenim stanjem 

(bolezni, poškodbe in motnje) ter kontekstualnimi dejavniki. Med slednimi ločimo zunanje, okoljske 

dejavnike (na primer družbene vrednote, arhitektonske značilnosti, zakonodaja, okolje) in notranje, 

osebne dejavnike (spol, starost, družbeno ozadje, izobrazba, poklic, izkušnje, načine obvladovanja in 

soočanja s problemi ipd.), ki vplivajo na posameznikovo sprejemanje invalidnosti (WHO, 2002).  

Svetovna zdravstvena organizacija predvideva, da naj bi MKF uporabljali kot statistično, raziskovalno, 

klinično in izobraževalno orodje ter kot orodje pri oblikovanju socialne politike. Kot raziskovalno 

orodje se MKF lahko uporablja za merjenje izidov, kakovosti življenja in okoljskih dejavnikov. V okviru 

raziskav, ki se nanašajo na preučevanje dejavnikov okolja na funkcioniranje posameznika, so 

ugotovili, da so glavni olajševalci (dejavniki, ki pomagajo pri zmanjševanju ovir za samostojnost 

uporabnika) v okolju ožja družina, zdravstveni strokovnjaki, izdelki in snovi za zaužitje ter izdelki in 

tehnologija za gibanje in transport na prostem. Na drugi strani se v okolju pojavljajo ovire, ki 

otežujejo delo in zaposlitev ter telesno aktivnost ljudi z različnimi okvarami oziroma ovirami (Burger 

in Goljar, 2013). 

V okviru socialnega varstva je bilo narejenih malo poskusov aplikacije MKF. Na področju programov 

socialnega varstva za invalide bi bilo smotrno izvesti poskus apliciranja MKF v oblikovanje in merjenje 

uspešnosti programov, katerih cilji so usmerjeni k večji vključenosti invalidov na vseh področjih 

življenja ter k samostojnosti in neodvisnosti uporabnikov.  

Kot izhodišče lahko vzamemo primer, ki ga navajajo Stucki in drugi (2002) in se nanaša na področje 

rehabilitacije. Avtorji navajajo, da se posameznikovo stanje opredeli prvotno na podlagi intervjuja, 

kjer uporabnik navede svoje zdravstvene probleme in aktivnosti, ki jih ne more več opravljati oziroma 

ima težave pri opravljanju le-teh. Strokovnjak (v tem primeru zdravnik) postavi medicinsko diagnozo, 
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opredeli stopnjo nezmožnosti opravljanja določenih aktivnosti in določi cilje, ki jih bo uporabnik 

tekom rehabilitacije skušal doseči. Ob tem se identificirajo tudi kontekstualni dejavniki, in sicer tako 

okoljski (na primer: uporabnik živi v prvem nadstropju v stavbi brez dvigala) kot tudi osebni (na 

primer: uporabnik živi sam). Avtorji pri tem poudarjajo, da je pri načrtovanju pomoči uporabniku 

potrebno opredeliti in nasloviti predvsem tiste dejavnike, ki imajo največji potencial za izboljšanje. 

Na podlagi tega primera lahko ugotovimo, da se predvsem pri programih socialnega varstva, ki so 

financirani za večletno obdobje in so vključeni v zunanjo evalvacijo programov, že uporabljajo 

podobni pristopi na eni strani pri ugotavljanju ključnih potreb uporabnika, oblikovanju ciljev, ki jih 

skušajo doseči, pri opredeljevanju potrebne pomoči oziroma storitev za uporabnika in pri 

ugotavljanju doseganja zastavljenih ciljev uporabnikov ter na drugi strani pri doseganju ciljev 

celotnega programa.  

Na individualni ravni izvajalci programov (strokovni delavci) z uporabnikom ob vstopu v program na 

podlagi zaznanih potreb in zastavljenih ciljev uporabnika oblikujejo individualni načrt pomoči. 

Slednjega se tekom sodelovanja uporabnika v programu dopolnjuje, v določenih časovnih obdobjih 

pa se ugotavlja doseganje zastavljenih ciljev.  

Na ravni celotnega programa pa se v okviru zunanjih evalvacij ugotavlja doseganje ciljev celotnega 

programa, in sicer na podlagi ocen uporabnikov programa (uporabniki izpolnjujejo vprašalnike ob 

vstopu in ob evalvaciji programa) in ocen izvajalcev programa (izvajalci izpolnjujejo dokumentacijo o 

uporabnikih, kjer beležijo napredek uporabnika pri posameznih skupnih ciljih). 

Iz opisanega izhaja, da načrtovanje pomoči uporabniku v programih socialnega varstva že izhaja iz 

ocene potreb uporabnikov, kar je zlasti značilno za programe osebne asistence in spremljanja 

uporabnikov. Pri tem ugotavljamo, da so pristopi pri načrtovanju individualne pomoči med različnimi 

programi različni, upoštevajo pa predvsem družbene (okoljske) in osebne dejavnike, kar je pričakovan 

pristop, saj gre za programe na področju socialnega varstva. Zato se na tem mestu morebiti kaže 

potreba po apliciranju MKF tako v opredeljevanje potreb in načrtovanja pomoči uporabnikom ter pri 

merjenju doseganja ciljev na individualni ravni kot tudi pri merjenju ciljev na ravni celotnega 

programa. Upravičeno pričakujemo, da bo korak v smeri zadovoljevanja različnih, tako zdravstvenih 

kot socialnih potreb uporabnikov ter zagotavljanja integrirane zdravstvene in socialne oskrbe 

uporabnikov prinesla zakonska ureditev dolgotrajne oskrbe za invalide oziroma osebe, ki v 

vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega.  
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4. Sklepne ugotovitve 
 

Število socialnovarstvenih programov, namenjenih invalidom, ki jih sofinancira MDDSZ, je od leta 

2007 do 2011 konstantno naraščalo, ob tem pa so se zviševala tudi sredstva za njihovo delovanje. V 

letu 2012 so se sredstva MDDSZ v primerjavi s predhodnim letom znižala za približno 26 %, s tem pa 

se je znižalo tudi število sofinanciranih programov, in sicer iz 59 programov v letu 2011 na 17 

programov v letu 2012. Trije programi, ki so bili v letu 2011 sofinancirani v okviru programov za 

invalide, so v letu 2012 sofinancirani v okviru programov za duševno zdravje, skupni znesek 

namenjen tem programom, pa predstavlja 15 % sofinanciranih sredstev iz leta 2011. Če torej 

prištejemo še ta znesek v skupna sredstva MDDSZ, ki so bila namenjena programom za invalide v letu 

2012, potem so se sredstva za sofinanciranje programov za invalide znižala za 11 %. 

Med programi, ki so v letu 2012 izgubili finančno podporo MDDSZ, so programi, ki uporabnikom 

nudijo prilagojene prevoze, zmanjšalo pa se tudi število sofinanciranih programov za spodbujanje 

socialne vključenosti invalidov, skupin za samopomoč in programov usposabljanj za aktivno življenje 

invalidov. 

Da bi ocenili kakovost sofinanciranih programov za invalide, smo cilje posameznih programov 

povezali s kriteriji, ki so za potrebe zunanje evalvacije določeni za programe za spodbujanje 

neodvisnega življenja invalidov. Ob tem smo ugotavljali ali cilji programov sledijo 24. členu ZIMI, ki 

določa, da posebni socialni programi obsegajo dejavnosti in pomoči, s katerimi se zagotavlja večja 

vključenost invalidov na vseh področjih družbenega življenja in omogoča njihovo socialno 

vključevanje. Podatki kažejo, da večina programov sledi ciljem, ki so v skladu s 24. členom ZIMI, saj se 

nanašajo tako na večjo vključenost uporabnikov na vseh področjih življenja (samostojnost in 

neodvisnost, krepitev socialnih spretnosti, večja mobilnost) kot tudi na socialno vključevanje 

uporabnikov (širjenje socialne mreže in socialna vključenost).  

Na podlagi ocen izvajalcev programov ugotavljamo, da je samostojnost in neodvisnost uporabnikov 

zaradi vključenosti v programe povišana. To se kaže zlasti v večji deinstitucionalizaciji, saj so se 

uporabniki zaradi večje neodvisnosti, ki jim je omogočena zaradi vključenosti v programe in novih 

socialnih spretnosti, ki so jih pridobili v programih, lahko iz institucionaliziranih oblik bivanja preselili 

v deinstitucionalizirane oblike. Ob tem izvajalci programov opozarjajo tudi na ovire, predvsem 

finančne, ki preprečujejo večje premike v smeri deinstitucionalizacije. 

Z vidika samostojnosti in neodvisnosti uporabnikov, izvajalci poročajo, da je uporabnikom zaradi 

vključenosti v program omogočeno lažje premagovanje komunikacijskih ovir, omogočena jim je večja 

mobilnost (prilagojeni prevozi, prisotnost tolmačev slovenskega znakovnega jezika, prisotnost 

spremljevalcev in osebnih asistentov), izboljšane so njihove kognitivne sposobnosti, s čimer se je 

povečala tudi možnost uporabnikov, da odločajo o vseh vidikih njihovega življenja. V skladu s temi 

ugotovitvami je pereče predvsem dejstvo, da v letu 2012 programi, ki uporabnikom nudijo 

prilagojene prevoze, niso več dobili finančne podpore ministrstva. Kljub temu pa se nekatere 

aktivnosti teh programov sedaj izvajajo v sklopu drugih programov oziroma se aktivnosti do tedaj 

ločenih programov izvajajo skupaj pod okriljem enega programa, tako da nekateri izvajalci 

uporabnikom še vedno zagotavljajo tudi prilagojene prevoze. 

Z vidika socialnega vključevanja uporabnikov, izvajalci poročajo o povečanih možnosti vključevanja 

uporabnikov v različne dejavnosti in aktivnosti in širjenja socialne mreže, predvsem zaradi povečane 

mobilnosti, prisotnosti tolmačev slovenskega znakovnega jezika ter spremljevalcev in osebnih 
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asistentov na eni strani ter na drugi strani zaradi pridobljenih novih veščin uporabnikov in njihovega 

večjega zaupanja vase.  

Ugotavljamo, da so programi socialnega varstva za invalide, ki dopolnjujejo javno mrežo na tem 

področju, velikega pomena za samostojnost in neodvisnost invalidov. Izpostavimo lahko predvsem 

programe, ki nudijo storitve osebne asistence. Osebna asistenca je namreč ključna za zagotavljanje 

neodvisnega življenja, večje vključenosti, samostojnosti, enakih možnosti in nediskriminacije 

invalidov. Programi na tem področju so pomembni tudi zato, ker na sistemsko ureditev osebne 

asistence v Sloveniji še čakamo. Kot kažejo rezultati opravljene ankete, ti programi zaenkrat uspešno 

zapolnjujejo to vrzel. Kot že omenjeno, programi pomembno vplivajo tudi na spodbujanje 

deinstitucionalizacije v Sloveniji, kjer v zagotavljanju oskrbe za ljudi, ki v vsakdanjem življenju 

potrebujejo pomoč druge osebe, še zaostajamo za razvitimi državami. 
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Priloga 1: Vprašalnik za izvajalske organizacije 
 

VPRAŠALNIK ZA IZVAJALSKE ORGANIZACIJE, Ocena uresničevanja zastavljenih ciljev programa 

V okviru naloge "Analiza posebnih socialnovarstvenih programov za vključevanje invalidov v družbo" vas 

prosimo, da odgovorite na vprašalnik o uresničevanju zastavljenih ciljev posameznih programov. 

Odgovarjajte na vprašanja o tistih ciljih, ki jih v svojem programu zasledujete, ostala pa lahko preskočite. 

Prosimo, vpišite naziv vašega programa, ki je bil leta 2012 sofinanciran od MDDSZ: _________________ 

1. cilj: UPORABNIK OSTANE V DOMAČEM OKOLJU (vzpostavitev pogojev za neodvisno življenje, 

vzpostavitev možnosti uporabniku, da ostane v domačem okolju) 

V1) Prosimo ocenite, kolikšen delež vaših uporabnikov je pred vstopom v program in po vstopu v program živel 

v spodaj naštetih oblikah bivanja: 

Oblika bivanja  

Delež uporabnikov pred 

vstopom v program  

Delež uporabnikov po vstopu 

v program 

lastna hiša ali stanovanje 
    

najemniško stanovanje (socialno, 

neprofitno stanovanje) 
    

stanovanje ali hiša sorodnikov (starši, 

otroci, drugi sorodniki) 
    

dom za starejše občane     

varovano stanovanje     

zavetišče, varna hiša     

terapevtska skupnost     

drug zavod ali institucija     

drugo     

 

Komentar: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

V2) Prosimo, ocenite, kolikšen delež vaših uporabnikov je pred vstopom v program in po vstopu v program 

živel: 

 

Oblika bivanja  

Delež uporabnikov pred 

vstopom v program  

Delež uporabnikov po vstopu 

v program 

sam 
    

s partnerjem     

z družino     

s prijatelji     

drugo     

 

Komentar: 

_______________________________________________________________________________________ 
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V3) Prosimo, ocenite, kolikšen delež uporabnikov ima zaradi vključenosti v vaš program možnost bivanja v 

domačem okolju?  

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Cilj: SAMOSTOJNOST IN NEODVISNOST UPORABNIKA (možnost odločanja: izgled, higiena, gospodinjska 

opravila, vsakdanji opravki, bivalno okolje, vzpostavitev samostojnejšega življenja) 

 

V4) V nadaljevanju so navedene nekatere trditve, ki se nanašajo na samostojnost in neodvisnost vaših 

uporabnikov. Prosimo, ocenite, v kolikšni meri veljajo za uporabnike vašega programa. 

 

sploh ne 

velja ne velja 

niti ne 

velja niti 

velja velja 

popolnoma 

velja 

ne 

vem 

ne morem 

oceniti 

Uporabniki imajo zaradi vstopa v 

program večji vpliv na opravljanje 

dejavnosti v svojem vsakdanjem 

življenju. 

       

Uporabniki so pred vstopom v 

program manj samostojno odločali 

o svojem življenju. 
       

Z vstopom v program so postali 

uporabniki bolj samostojni v 

odnosu do družinskih članov, drugih 

sorodnikov in prijateljev. 

       

 

Komentar: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

V5) Kako ocenjujete samostojnost in neodvisnost uporabnikov, ki so vključeni v vaš program, v primerjavi s 

samostojnostjo in neodvisnostjo teh uporabnikov pred vstopom/vključenostjo v program. 

  precej manjša 

  manjša 

  niti manjša niti večja 

  večja 

  precej večja 

  ne morem oceniti  

 

V6) Prosimo, obrazložite svoj odgovor 

_________________________________________________________________ 

 

3. Cilj: KREPITEV SOCIALNIH SPRETNOSTI UPORABNIKA (večanje samozavesti uporabnika: jasno izražanje v 

vsakodnevni komunikaciji, izražanje želja in zahtev, zaupanje v lastne sposobnosti) 

 

V7) Kako ocenjujete jasnost izražanja zahtev in želja vaših uporabnikov v primerjavi z jasnostjo tega izražanja 

pred vstopom v program?  

  precej manjša 

  manjša 

  niti manjša niti večja 

  večja 

  precej večja 

  ne morem oceniti  
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V8) Prosimo, obrazložite svoj odgovor 

_________________________________________________________________ 

 

V9) Kako pa ocenjujete zaupanje uporabnikov v svoje lastne sposobnosti (v primerjavi z zaupanjem pred 

vstopom v program)?  

  precej manjša 

  manjša 

  niti manjša niti večja 

  večja 

  precej večja 

  ne morem oceniti  

 

V10) Prosimo, obrazložite svoj odgovor 

________________________________________________________________ 

 

4. Cilj: ŠIRJENJE SOCIALNE MREŽE UPORABNIKA IN SOCIALNA VKLJUČENOST (znotraj, izven organizacije v 

formalnem in neformalnem smislu: stiki z drugimi, udeleževanje različnih aktivnosti, šolanje, usposabljanje, 

zaposlovanje) 

 

V11) Prosimo, ocenite možnosti vključevanja vaših uporabnikov v različne dejavnosti in aktivnosti v okolju, kjer 

živijo, v primerjavi s stanjem pred vključitvijo v program? 

  precej slabše 

  slabše 

  niti slabše niti boljše 

  boljše 

  precej boljše 

  ne morem oceniti  

 

V12) Prosimo, obrazložite svoj odgovor 

________________________________________________________________ 

 

V13) Kako pa ocenjujete spodaj naštete možnosti udeleževanja in vključevanja vaših uporabnikov. Uporabnik se 

zaradi vključenosti v program lažje… 

 

sploh ne 

velja ne velja 

niti ne 

velja niti 

velja velja 

popolnoma 

velja 

ne 

vem 

ne morem 

oceniti 

… udeležuje kulturnih prireditev.        
… udeležuje športnih prireditev.        
… obiskuje sorodnike in prijatelje.        
… obiskuje izobraževalne ustanove        
 

Komentar: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

V14) Kako ocenjujete možnosti ohranjanja in širjenja socialnih stikov uporabnikov v primerjavi s stanjem pred 

vključitvijo v program? 

  precej slabše 

  slabše 

  niti slabše niti boljše 
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  boljše 

  precej boljše 

  ne morem oceniti  

 

V15) Prosimo, obrazložite svoj odgovor 

________________________________________________________________ 

 

5. Cilj: RAZBREMENITEV DRUŽINSKIH ČLANOV/ČLANOV GOSPODINJSTVA 

 

V16) Ocenite, v kolikšni meri so se razbremenile osebe, ki so uporabnikom pred vstopom v program nudile 

pomoč pri vsakodnevnih opravilih (družinskih člani, prijatelji, drugi). 

  v zelo majhni meri  

  v majhni meri 

  srednje 

  v veliki meri 

  v zelo veliki meri 

  ne morem oceniti  

 

V17) Prosimo, obrazložite svoj odgovor 

________________________________________________________________ 

 

6. Cilj: VEČJA MOBILNOST UPORABNIKA 

 

V18) Kako pa ocenjujete mobilnost uporabnikov v primerjavi s stanjem pred vključitvijo v program? 

  precej slabše 

  slabše 

  niti slabše niti boljše 

  boljše 

  precej boljše 

  ne morem oceniti  

 

V19) Prosimo, obrazložite svoj odgovor 

________________________________________________________________ 

 

7. Cilj: MOŽNOST SOOBLIKOVANJA PROGRAMA (aktivnosti uporabnika pri sooblikovanju programa) 

 

V20) Ali za vaše uporabnike v splošnem velja, da… 

  aktivno sodelujejo pri oblikovanju programa  V22) 

  sodelujejo pri oblikovanju programa le, če so k temu pozvani  V22) 

  ne sodelujejo pri oblikovanju programa  V21) 

 

V21) Prosimo, navedite razloge, zaradi katerih uporabniki ne sodelujejo pri oblikovanju programa: 

___________________________________________________________________________________________ 

 

8. Cilj: INFORMIRANOST INTERESNIH SKUPIN, UPORABNIKOV IN IZVAJALCEV (promocija pri potencialnih 

uporabnikih, pridobivanje novih izvajalcev) 

 

V22) Na kakšen način izvajate promocijo programa pri različnih interesnih skupinah in  pri potencialnih 

uporabnikih? 

__________________________________________________________________________________________ 
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V23) Na kakšen način pridobivate nove izvajalce v programu? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

V24) Eden od pomembnih ciljev programov za neodvisno življenje invalidov je tudi zadovoljstvo uporabnikov z 

delovanjem programa. Zanima nas, ali v programu izvajate ankete o zadovoljstvu vaših uporabnikov oziroma na 

kakršenkoli drug način ugotavljate zadovoljstvo uporabnikov z vašim programom?   

  DA  V25) 

  NE  V26) 

 

V25) Nam lahko pošljete ali navedete rezultate opravljenih anket o zadovoljstvu vaših uporabnikov: 

___________________________________________________________________________________________ 

 

V26) Bi radi še kaj dodali, nas na kaj opozorili, komentirali: 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Najlepše se vam zahvaljujemo za vaše odgovore. 

 


