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1. UVOD
Znotraj koncepta varovanja pravic različnih družbenih skupin in zastopanja
posameznikovih interesov se v evropskem in tudi slovenskem prostoru vse bolj
uveljavlja institut zagovorništva, ki se odmika od skrbstvenega modela družbenega
varstva posameznih skupin in temelji na paradigmi neodvisnega življenja, krepitve moči
posameznika in uresničevanja osnovnih človekovih pravic.
V Sloveniji se je zagovorništvo v taki obliki najprej pojavilo na področju varovanja pravic
in interesov oseb s težavami v duševnem zdravju, ki so v letu 2008 s sprejetjem Zakona
o duševnem zdravju (Ur.l. RS, št. 77/2008) v postopkih sprejema v psihiatrično
bolnišnico, nadzorovano obravnavo ali v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda
dobili tudi formalno pravico do zagovornika oziroma zastopnika.
S spremembo zakonodaje za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, katerih
pravice trenutno ureja Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
(Ur.l. SRS, št. 41/1983, Ur.l. RS, št. 114/2006-ZUTPG, 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45),
naj bi zakonsko pravico do zagovornika dobili tudi invalidi po tem zakonu. Inštitut RS za
socialno varstvo je tako na podlagi naročila Direktorata za invalide pri Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve, ki spremembe zakonodajo na tem področju vodi,
pripravil strokovna izhodišča in predloge za uvedbo instituta zagovornika odraslih oseb
z motnjo v duševnem razvoju v Sloveniji.
V pričujočem besedilu se uvodoma dotaknemo instituta poslovne sposobnosti, ki je ena
od osnovnih človekovih pravic. Šesti člen Deklaracije o človekovih pravicah namreč
pravi, da ima vsakdo povsod pravico do priznanja »pravne sposobnosti« (Varuh
človekovih pravic). V Sloveniji pa so polnoletne osebe s težjo in težko motnjo v
duševnem razvoju velikokrat obravnavane kot mladoletniki, saj jim je poslovna
sposobnost velikokrat odvzeta deloma ali v celoti. Nato podajamo nekaj osnovnih
izhodišč o institutu zagovorništva, predstavljamo njegov razvoj, koncepte in oblike.
Potem predstavljamo štiri modele zagovorništva za odrasle osebe z motnjo v duševnem
razvoju oziroma širšo skupino odraslih oseb z najrazličnejšimi ovirami v izbranih
evropskih državah. V petem poglavju izpostavljamo nekaj strokovnih in znanstvenih
izhodišč za uzakonitev zagovornika za omenjeno skupino, na koncu pa podajamo še
ključne ugotovitve in predloge za oblikovanje zagovornika odraslih oseb z motnjo v
duševnem razvoju v Sloveniji.
V Prilogi predstavljamo primer odrasle osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo, ki bi
storitve zagovorništva potrebovala pri uveljavljanju svojih pravic v različnih postopkih
ter v življenju nasploh.

4

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
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2. POSLOVNA SPOSOBNOST OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM
RAZVOJU

V skladu z obstoječo slovensko zakonodajo, so polnoletne osebe s težjo in težko motnjo v
duševnem razvoju velikokrat obravnavane kot mladoletniki. Vse prevečkrat nimajo
poslovne sposobnosti, ali jim je le ta delno odvzeta in so zato postavljeni pod
skrbništvo1, njihovi starši pa imajo, kljub polnoletnosti njihovih otrok, še vedno
roditeljsko pravico.
Trendi demokratičnih sistemov gredo v smeri odpravljanja tovrstne diskriminacije. S
prihajajočo zakonodajo (predlog Družinskega zakonika in nova invalidska zakonodaja)
se bo tudi Slovenija pridružila državam, v katerih se odrasle osebe obravnava kot
odrasle osebe.
Poslovna sposobnost je sposobnost biti subjekt pravic in obveznosti, ki je fizičnim
osebam priznana od rojstva do smrti. Poslovno sposobnost, ki je sposobnost za
samostojno nastopanje v pravnem prometu, pa se praviloma pridobi ob dopolnjenem
18. letu, razen v določenih primerih, ko je to možno že prej (Wedam-Lukić, 1995: 1).
Popolno »pravno« sposobnost lahko pridobi tudi mladoletna oseba, ki je postala roditelj
(61. člen Zakona o nepravdnem postopku, Ur.l. SRS, št. 30/1986 (20/1988 popr.), Ur.l.
RS, št. 87/2002-SPZ, 131/2003 Odl.US: U-I-60/03-20, 77/2008-ZDZdr) in mladoletna
oseba, ki je sklenila zakonsko zvezo (117. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih, Ur.l. SRS, št. 15/1976, št. 30/1986-ZNP (20/1988 popr.), 1/1989, 14/1989,
RS, št. 13/1994-ZN, 82/1994-ZN-B, 29/1995-ZPDF, 26/1999-ZPP, 60/1999 Odl.US: U-I273/98, 70/2000-ZZNPOB, 64/2001, 110/2002-ZIRD, 42/2003 Odl.US: U-I-312/00-40,
16/2004, 69/2004-UPB1, 101/2007 Odl.US: U-I-328/05-12, 122/2007 Odl.US: U-I11/07-45).
Oseba, ki ji je delno odvzeta poslovna sposobnost, je pravdno sposobna v mejah svoje
poslovne sposobnosti. Lahko se torej pravda v sporih iz poslov, ki jih lahko sklepa sama,
torej za katere je poslovno sposobna (Zupančič, 1993: 163).
Pri delnem odvzemu poslovne sposobnosti dobi oseba položaj mladoletnika, starega 15
let in več (Rupel, 1994: 212). Ko oseba dopolni 15 let, oziroma ima status osebe stare 15
let, lahko torej sama sklepa svoje pravne posle, vendar je za veljavnost le-teh potrebna
odobritev skrbnika (oz. staršev). Za tiste posle, ki jih niti skrbnik ne more opravljati sam,
pa odobritev centra za socialno delo. V tem primeru oseba razpolaga s svojim osebnim
1

Veljavna slovenska zakonodaja opredeljuje tri vrste skrbništva: skrbništvo nad mladoletnimi, skrbništvo
nad osebami, ki jim je bila odvzeta poslovna sposobnost ter skrbništvo za posebne primere.
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dohodkom, vendar je pri tem dolžna prispevati za svoje preživljanje in izobraževanje
(204. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih). Center za socialno delo
lahko po potrebi določi, katere posle sme oseba opravljati samostojno in brez
predhodne odobritve.
Popoln odvzem poslovne sposobnosti pomeni, da ima oseba položaj mladoletnika,
starega manj od 15 let (Rupel, 1994: 212).
V postopku za odvzem poslovne sposobnosti sodišče odloča o odvzemu poslovne
sposobnosti tistim osebam, ki zaradi duševne bolezni, duševne zaostalosti, odvisnosti od
alkohola in mamil ali iz drugega vzroka niso sposobne skrbeti same zase, za svoje
pravice in koristi (44. in 51. člen Zakona o nepravdnem postopku). Osebo, ki naj se ji
odvzame poslovna sposobnost, sodišče zasliši, razen če ugotovi, da bi zaslišanje škodilo
njenemu zdravju ali da glede na njeno zdravstveno stanje zaslišanje ni mogoče. Če je to
potrebno, osebo pregleda izvedenec medicinske stroke (47. in 48. člen Zakona o
nepravdnem postopku). Glede na stopnjo ugotovljene sposobnosti je odvzem poslovne
sposobnosti popoln ali delen (50. člen Zakona o nepravdnem postopku).
Če razlogi, zaradi katerih je bila odvzeta poslovna sposobnost prenehajo, sodišče odloči
o delni ali popolni vrnitvi poslovne sposobnosti (54. člen Zakona o nepravdnem
postopku).
Država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to
varstvo potrebne razmere (53. člen Ustave RS, Ur.l. RS 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000,
24/2003, 69/2004, 68/2006). Starši imajo pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati
in vzgajati svoje otroke. Ta pravica in dolžnost se staršem lahko odvzame ali omeji samo
iz razlogov, ki jih zaradi varovanja otrokovih koristi določa zakon (54. člen Ustave RS).
Starši imajo pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke oziroma
jim zagotoviti uspešen telesni in duševni razvoj. Pravice in dolžnosti staršev, da skrbijo
za življenje, osebnostni razvoj, pravice in koristi svojih mladoletnih otrok, sestavljajo
roditeljsko pravico. Ta pripada skupaj očetu in materi in jo izvršujeta sporazumno
(Praprotnik, 2002 v Kobal, 2003).
Roditeljska pravica traja do otrokove polnoletnosti, lahko pa se roditeljska pravica
podaljša čez otrokovo polnoletnost, če otrok zaradi telesne ali duševne prizadetosti ni
sposoben, da sam skrbi zase, za svoje koristi in pravice (57. člen Zakona o nepravdnem
postopku, Ur.l. RS, št. 87/02).
Aktualni
predlog
Družinskega
zakonika
s
konca
leta
2009
(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/DZa
k__22.12.2009_.pdf) izraz roditeljska pravica nadomešča z izrazom starševska skrb.
Institut starševske skrbi pa je po svoji vsebini in pravni naravi namenjen otroku in ne
posebnemu varstvu odraslih oseb, ki ne morejo same skrbeti zase, zato predlaga, naj
ostane pridržan za skrb staršev za otroka, saj njegova uporaba za odrasle osebe ni
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primerna. Za polnoletne, ki sami ne morejo varovati svojih pravic, predlog zakonika
podpira institut postavitve pod skrbništvo (Predlog Družinskega zakonika, str. 21).
V skladu z aktualnim predlogom Družinskega zakonika (Predlog Družinskega zakonika,
str. 30) pa postavitev odrasle osebe pod skrbništvo in imenovanje skrbnika po
predlagani ureditvi ni vezana na odvzem poslovne sposobnosti, kot to ureja trenutno
veljavna zakonodaja. Po vzoru nekaterih evropskih držav (npr. Avstrija, Švedska,
Nemčija) predlog nove družinske zakonodaje namreč odpravlja institut odvzema
poslovne sposobnosti.
Znotraj koncepta varovanja pravic različnih družbenih skupin in zastopanja
posameznikovih interesov se v evropskem in tudi slovenskem prostoru vse bolj
uveljavlja institut zagovorništva: zagovorništvo za otroke, osebe s težavami v duševnem
zdravju, osebe z motnjo v duševnem razvoju.
Medtem, ko je Zakon o duševnem zdravju (Ur.l. RS, št. 77/2008) že določil pravico oseb s
težavami v duševnem zdravju v postopkih sprejema v psihiatrično bolnišnico,
nadzorovano obravnavo ali v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda do
zastopnika, in so se prvi zastopniki že izobrazili oziroma dodatno usposobili za to delo,
je pravica otrok do zagovornika zaenkrat še nekoliko dlje od uresničitve v praksi.
Družinski zakonik, ki predlaga uvedbo instituta zagovornika otroka, je namreč še v
postopkih sprejemanja, kasneje pa bo potrebno sprejeti še poseben zakon, ki določa
namen zagovorništva otrok ter pristojnost, delovanje in pooblastila zagovornika
(Predlog družinskega zakonika).
V skladu s paradigmo neodvisnega življenja, krepitvijo moči posameznika in
uresničevanjem osnovnih človekovih pravic se kaže potreba po uvedbi zagovornika tudi
za osebe z motnjo v duševnem razvoju.
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3. ZAGOVORNIŠTVO
3.1.

Terminologija

Angleški termin advocate oz. advocacy izhaja iz latinske besede advoco, advocare,
advocatus, ki se je v vseh evropskih jezikih, vključno s slovenskim (advokat) uveljavila
kot izraz za odvetnika. Sestavljena je iz predpone ad – k, pri, za in voco, kar pomeni
kličem, oziroma v samostalniški obliki vox – glas, govor. Prvotni pomen je torej »tisti, ki
je (poleg prizadetih strank) poklican zraven (k sodni obravnavi)«. Uporaba besede v
pomenu osebe, ki obtoženca zagovarja pred sodiščem izhaja verjetno iz Rimskega prava
in lahko pomeni ali nekoga, ki ga tribunal oziroma obtoženec prikliče ali pokliče, da
brani obtoženca ('Si in ius vocat, ito!' – »Če si poklican na sodišče, pojdi!«). Slovenski
prevod latinske besede advocatus, v pomenu nekoga, ki obtoženca brani pred sodiščem,
je odvetnik. Slovenski »odvetnik« poudarja drugi del, poudarja funkcijo, ki jo ta oseba
opravlja, torej da – na sodišču, kjer spremlja stranko, kamor 'je klicana' – odgovarja (za
stranko, torej zastopa njene interese, jo zagovarja, itd.).
Odvetnik torej prvotno pomeni 'kdor odgovarja (namesto stranke)'. V pravnem jeziku se
je poleg besede odvetnik začelo uporabljati tudi besedo zagovornik, saj ta beseda
pomeni širši spekter dejanj in bolj odgovarja izvirnemu pomenu, saj v sporih pred
sodiščem ni dovolj zgolj odgovarjati na obtožbe, temveč je potrebno tudi zagovarjati
stranko, njene interese, pravice, ipd. V tem kontekstu je pomembno opozoriti, da kljub
temu, da se beseda zagovornik uporablja v pravu sinonimno z izrazom odvetnik, ko gre
za vlogo ali funkcijo v sporih oziroma razpravah, pa to ni sinonim za poklic. Zagovornik
ni nujno odvetnik, četudi je odvetnik vedno tudi zagovornik. Uporaba besede zagovornik
je širša. Beseda zastopati se tudi bolj navezuje na delovanje pred sodišči, kot pa beseda
zagovarjati, ki je definitivno širša od odvetnika in tudi širša od zastopnika.2
V angleščini izraz advocate ni rezerviran za poklic odvetnika (solicitor, barrister,
lawyer), ima širši pomen in vključuje tudi različne vrste zagovarjanja pravic in interesov
posameznikov in skupin, tudi v pomenu širše družbene akcije ali ozaveščanja javnosti o
potrebnih družbenih spremembah itd. Če torej latinsko besedo advocatus v slovenščino
prevajamo z odvetnik, pa angleške besede advocate ne moremo. Zato se je v začetku
devetdesetih, ko se je začela uvajati praksa zagovorništva, pri nas uporabljal prav tako
širši izraz – zagovornik. Ta izraz se uporablja ves ta čas in se je v praksi socialnega dela,
pa tudi širše povsem uveljavil (Flaker in ostali, 2009).
Zakon o odvetništvu (Ur.l. RS, št. 18/1993 Spremembe: Ur.l. RS, št. 24/1996 Odl.US: U-I-201/93-19, 24/2001,
48/2001 Odl.US: U-I-371/98-34, 111/2005 Odl.US: U-I-212-03-14, 54/2008, 35/2009) definira poklic odvetnika, kot
nekoga, ki »pravno svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi …«.
2
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3.2.

Koncept zagovorništva

Zagovorniška vloga temelji na tradiciji borbe za družbeno emancipacijo obrobnih
družbenih skupin (delavcev, žensk, etničnih in rasnih manjšin…) (Flaker, 2003: 41).
Namenjena je zastopanju interesov ljudi, je odvetniška in zastopniška vloga, namenjena
zagotavljanju polnopravnosti in nadomeščanja primanjkljajev tistih posameznikov,
katerih moč je šibka, prezrta in neenakovredno zastopana v primerjavi z polnopravnimi
člani družbe. Po drugi strani pa je tudi in predvsem strokovna drža, ki upošteva
perspektivo možnosti in si prizadeva za krepitev družbenega položaja posameznika
(ibid.).
Zagovorništvo opozarja predvsem na izgubo pogodbene moči obrobnih družbenih
skupin. Pogodbena moč je osnova državljanstva in pojma posameznika v naši družbi. Če
ne moremo stopiti v pogodbene odnose, ostanemo nemočni. Pogodba temelji na dajanju
in prejemanju. Za pogodbo je potrebno strinjanje o tem, kaj je predmet pogodbe,
zaupanje v drugo stranko, hkrati pa je poroštvo, da se bodo pogodbene obveznosti
izvršile. Status je temelj poroštva. Brez ustreznega statusa in poslovne sposobnosti ne
moremo jamčiti, da bomo pogodbo uresničili. Pri pogodbah potrebujemo svojega
poroka. Jamstva so lahko stvari (denar, premoženje) ali ljudje, ki jamčijo za nas (npr.
služba za duševno zdravje lahko jamči za uporabnike, da bodo plačali najemnino)
(Flaker in ostali, 2007). Tako je zagovornik večkrat edina oseba, ki je vsestransko na
strani uporabnika. Poskuša doseči, da se udejanji tisto, kar osebi legitimno pripada.
Povedano drugače: zagovorništvo pomeni temeljno preusmerjanje moči - pomaga
ljudem, ki so bili zlorabljeni in zatirani, da si pridobijo moč in vpliv nad lastnim
življenjem (Brandon v Lamovec, 1997: 53).
Temeljna funkcija zagovorništva je krepitev moči v vseh vidikih. Pomemben teren
zagovorništva so vse izključujoče, poniževalne in diskreditirajoče situacije v vsakdanjem
življenju, ne glede na to kje se odvijajo. Zagovornik je tako pomemben tudi v svoji vlogi
posrednika pri nesporazumih v interakcijah, dedramatizatorja in blažilca v kritičnih
situacijah, pomaga jasneje artikulirati pričakovanja in s tem veča pogodbeno moč
človeka (Flaker in ostali, 2009).
Gre za proces podpore in dodajanje moči ljudem, da izrazijo svoje želje, pridejo do
informacij in storitev ter se seznanijo z možnostmi in opcijami, ko sprejemajo odločitve.
Na ta način so zaščitene njihove pravice.
Eden temeljnih principov zagovorništva je popolna neodvisnost, in sicer od
oskrbovalcev, staršev, skrbnikov, otrok oziroma drugih uporabnikovih bližnjih,
strokovnjakov in drugih.
Zagovorništvo se od svojih začetkov nenehno razvija, tako po obsegu kot tudi po
raznovrstnosti dejavnosti. Poleg neposredne pomoči se ukvarja tudi s širšimi

10

družbenimi akcijami, katerih namen je izboljšati splošni položaj uporabnikov (Lamovec,
1998).
Zagovorništvo je dejavnost, ki vključuje eno osebo, več oseb ali skupino ljudi uporabnikov socialnovarstvenih storitev, in njihove predstavnike (to so zagovorniki), ki
se zavzemajo za uresničevanje njihovih potreb in želja ali za skupen uporabniški cilj pri
vplivnih drugih. Pogosto poskuša preprečiti predlagane spremembe, ki bi poslabšale
položaj uporabnikov. Namen zagovorništva je, da poveča občutek moči posameznice in
posameznika; pomaga jima, da pridobita večje samozaupanje, postaneta asertivnejša,
dobita več izbire v svojem življenju, izboljšata kvaliteto življenja in zmanjšata izgube,
prikrajšanosti ter izključenosti.
Zagovorništvo je poskus uravnoteževanja razmerij moči med ustanovo (šolo, varstveno
delovnim centrom, bivalno skupnostjo, starši … ) in njenimi uporabniki ter posredovanje
pri nesoglasjih. V razvitem svetu obstaja več oblik zagovorništva, vsem pa je skupno, da
je zagovornik, pogosto edina oseba, ki je povsem na strani uporabnika in se zavzema za
dosledno spoštovanje njegovih pravic. Zagovorništvo ima še druge cilje, saj si prizadeva
navezati pristen stik s posameznimi uporabniki in jih spodbujati, da ob zagovornikovi
zaščiti, prevzamejo aktivno vlogo pri upravljanju svojih interesov (Zupan, 2010).
Temeljna naloga zagovorništva je opolnomočenje ljudi. Moči uporabnikov, ustanov in
svojcev so nesorazmerne. Noben posameznik ne more pričakovati, da bo takemu
nesorazmerju kos sam. Zato potrebujemo organizirano zagovorništvo, ki lahko požene v
tek proces večanja moči uporabnikov. Opolnomočenje je proces, ki ni nikoli končan, saj
je treba pridobljeno razvijati, če želimo obdržati pravice, ki smo jih pridobili (Lamovec,
1998).
Zagovorništvo je enkratna in skupna predstavitev ciljev uporabnika oziroma
uporabnikov v javnem prostoru z namenom, da bi sistematično vplivali na tiste, ki
odločajo. Zagovorništvo se izvaja v okolju, ki je nepravično oziroma v sistemu, ki se ne
odziva na pravice in potrebe uporabnikov.
Zagovorništvo je proces, v katerega sta uporabnik in zagovornik enakopravno vključena.
Njun odnos temelji na medsebojnem spoštovanju. O ciljih in strategijah zagovorništva se
dogovarjata skupaj.
Holčeva (1999) poudarja, da je zagovorništvo ena od oblik pomoči osebam z motnjo v
duševnem razvoju in tudi drugim deprivilegiranim osebam na poti k posameznikovi
avtonomiji, socialni kompetentnosti in vključevanju v skupnost. Vključuje temeljno
preusmerjanje moči med posameznikom in ustanovami. Pomaga ljudem, da si pridobijo
moč in vpliv nad lastnim življenjem. Posamezniku daje podporo in posredništvo pri
uveljavljanju njegovih pravic v soočanju z močnejšimi družbenimi skupinami (starši,
stanovalci, delodajalci) in državnimi ustanovami.
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»Zagovorništvo je postopek nudenja pomoči uporabnikom, da se jih sliši ter da tudi
ustanova odgovori pozitivno. Vsak strokovni delavec, še zlasti ključni delavec, opravlja
pomembno vlogo zagovornika posameznega uporabnika« (Brandon, 1992: 35).
Zagovorništvo je pomembno pri delu z osebami s posebnimi potrebami, saj omogoča in
pomaga ljudem izraziti njihove želje in potrebe, jim zagotavlja uresničitev pravic ter s
tem bistveno vpliva na izboljšanje kakovosti njihovega življenja. Uporabniki lahko
postopoma pridobijo občutek nadzora nad lastni življenjem, zaupanje vase, ter večjo
samostojnost.
Pri odločanju o vsebini in kvaliteti javnih storitev, kakor tudi prilagoditvi javnih storitev
potrebam uporabnikov, je pomembna vloga oseb s posebnimi potrebami. Zagovorništvo
tem ljudem pomaga, da lahko pojasnijo svoj problem, vplivajo na odločitve, ki se dotikajo
njihovega življenja, vplivajo na izboljšanje storitev ter jim omogoča, da so enakopravno
obravnavani (Bužan, 2009).
Bistvo zagovorniškega načela je torej v tem, da omogočimo ljudem, da se aktivno
vključujejo v reševanje svojih problemov in to v smeri, ki so si jo sami začrtali (Lamovec,
1988).
Naloge zagovorništva so:




opolnomočenje uporabnika oziroma skupine uporabnikov: informiranje,
učenje spretnosti, spremljanje v institucije (šola, zaposlitev, bivanje …);
zavzemanje za uporabniške cilje;
spremembe v širšem okolju: odpravljanje diskriminatornih praks,
spremembe javnega mnenja, spremembe v zakonodaji, nabiranje sredstev za
neodvisne zagovornike, vpeljava neposrednega financiranja socialnih storitev
itd.

Ključne dimenzije (sestavine) zagovorništva:









potegovati se za uporabnika ali uporabniški cilj,
opolnomočenje uporabnikov,
predstavljanje, zastopanje drugega,
delovanje na konkretnih nalogah,
spodbujanje spremembe, ki vključuje načelo »najprej ljudje, potem
institucija«,
uporaba osebnega vpliva za politično delovanje v javnosti,
zavestna identifikacija z uporabnikom,
dobra seznanjenost z zakonodajo, zato da jo lahko uporabljamo.

Vrednote v zagovorništvu:


dostojanstvo in pravice posameznika,
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samoodločanje uporabnikov,
zavzemanje za tiste, ki imajo v družbi malo ali nič moči,
opolnomočenje uporabnikov,
sočustvovanje s posamezniki,
pristranskost,
socialna pravičnost.

Načela zagovorništva:
 neodvisnost,
 spoštljivost in krepitev moči,
 jasnost glede vloge zastopnika,
 nediskriminatornost,
 brezplačnost storitev za uporabnika,
 biti brez predsodkov in vrednostnih sodb,
 zaupnost,
 dostopnost storitev.
(Zaviršek, Zorn, Videmšek, 2002)
Cilj programov zagovorništva so:
 pripravljenost na samostojno življenje;
 pripravljenost za soodločanje in vplivanje na to, v kolikšni meri in kaj
izbirajo;
 pripravljenost na vpliv o kakovosti svojega življenja;
 sodelovanje pri načrtovanju in ne samo pri izvajanju programov;
 možnost, da je vsak slišan;
 usposobljenost in kompetentnost samozagovornikov, zagovornikov in
podpornih oseb;
 možnost vseh, da se vključi v samozagovorništvo;
 možnost druženja;
 enakopravno vključevanje teh odraslih v družbo;
 dostopnost javnega, kulturnega in upravnega življenja vsem.

3.2.1. Vloga zagovornika
Lastnosti in vrednote zagovornika
Veščine, ki jih mora obvladati zagovornik, ko deluje v širši skupnosti in ko nudi podporo
enemu uporabniku ali skupini uporabnikov so opolnomočenje in podpora uporabniku,
sposobnost predstavljati/zastopati uporabnika ali uporabniški cilj, za katerega si
prizadeva in vplivati na tiste, ki so na pozicijah odločanja.
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Zagovornik je oseba, ki:









je posebni prijatelj osebe z motnjo v duševnem razvoju,
je neodvisna in objektivna oseba, ki ji daje oporo,
govori in zagovarja to osebo,
je vodič po pravicah in informacijah,
ni zaposlen v instituciji, kjer ta oseba živi,
je predan,
je izobražen,
predstavlja to osebo v javnosti, jo podpira, ohrabruje in vključuje.

Možni osebni razlogi, da nekdo postane zagovornik:










spoznanje, da nimajo vsi ljudje enakih možnosti in zato ne morejo
uresničevati svojih pravic,
frustriranost v poklicih, ki niso usmerjeni k spremembam,
družinska zgodovina aktivizma,
identifikacija z osebo, ki doživlja diskriminacijo,
osebna zgodovina, oz. izkušnje prostovoljnega dela ali aktivizma,
osebna izkušnja diskriminiranosti,
želja po uporabi lastnega družbenega vpliva in moči v korist osebe, ki te moči
nima,
vpliv literature o socialnih in političnih spremembah,
razvoj osebne ideologije, katere del je prepričanje, da naša akcija lahko
prevede do sprememb v vsakdanjem življenju.

Z vidika uporabniške perspektive je pomembno, da zagovorniška služba deluje tam, kjer
jo ljudje potrebujejo oziroma tam, kjer ljudje začasno ali stalno živijo, na primer v domu
za upokojence, v psihiatrični bolnišnici itd. Dostopnost službe (arhitektonska
dostopnost, lokacijska bližina, informacije o tem, da služba obstaja in kakšne usluge
nudi, informacije o uradnih urah, pozitivne izkušnje prijateljev ali znancev z službo itd.)
veliko prispeva k temu, da se ljudje odločijo poiskati pomoč zagovornika.
Zagovorništvo pomeni tudi osveščanje o pravicah. Uporabniki pogosto ne vedo, da so
njihove pravice kršene (Zaviršek, Zorn, Videmšek, 2002).

3.3.

Oblike zagovorništva

V prvi vrsti lahko ločimo med laičnim oziroma neprofesionalnim ter profesionalnim
zagovorništvom.
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Glede na plačilo pa ločimo:



plačano zagovorništvo: zagovornik za svoje usluge prejema plačilo,
neplačano: kadar je zagovornik v vlogi prostovoljca, kadar gre za prijatelja,
sorodnika, občana, bližnje osebe, ipd.

Različne oblike zagovorništva se med seboj dopolnjujejo, a opravljajo različne funkcije
oziroma naloge.
Laično zagovorništvo je v ZDA leta 1966 začel prof. Wolf Wolfensberger, ki je želel
osebam z motnjo v duševnem razvoju zagotoviti življenje, kakršnega živijo drugi ljudje.
Vodilno vlogo so imeli starši teh oseb, ki so ustanovili neodvisno organizacijo
zagovorništva zato, da bi tudi po njihovi smrti zavarovali interese in potrebe svojih
potomcev. Naloga laičnega zagovorništva je navezati stik z ogroženo osebo, jo razumeti,
se odzvati na njene interese in jih zastopati v skupnosti. Laični zagovornik je oseba, ki za
svoje delo ni plačana (Holec, 1999).
Za laične zagovornike je značilno, da niso odvisni od institucij in za svoje delo niso
plačani. Cilj te oblike zagovorništva je vzpostaviti dolgotrajen in podporen odnos. Med
oblike laičnega zagovorništva štejemo samozagovorništvo, vrstniško zagovorništvo,
družinsko, kolektivno zagovorništvo in občansko zagovorništvo.
Projekti samozagovorništva3 spodbujajo in krepijo moč ljudi, da bi se znali sami postaviti
zase ter izraziti in zastopati svoje interese. To je predvsem učenje strategij in tehnik za
samozastopanje, ki temelji na oblikovanju pozitivne samopodobe. Samozagovorništvo je
praviloma učinkovito tedaj, če posameznika zastopa močna skupina ali zagovorniška
organizacija (Holec, 1999). Meja med samozagovorništvom in kolektivnim
zagovorništvom ni jasno opredeljena. Nekatere samozagovorniške organizacije se veliko
ukvarjajo tudi z družbeno akcijo, druge se omejujejo na bolj neposredne spremembe.
Težko je reči, kdaj izboljšave obstoječe službe preidejo v družbeno akcijo (Lamovec,
1998).
Vrstniško zagovorništvo temelji na vzajemnosti in solidarnosti ljudi s podobnimi
izkušnjami in je tesno povezano z delovanjem uporabniških skupin. Tovrstno
zagovorništvo daje možnost za razvoj pravega prijateljstva. Potrebne so temeljne
prednosti medosebnega razumevanja in določena stopnja odločnosti. Sodelovanje v
vrstniškem zagovorništvu ponuja pozitivno vrednoteno vlogo posameznika, ki je
zmožen tako dajati kot prejemati (Lamovec, 1998).
Z izrazom kolektivno zagovorništvo navadno označujemo tisto, kar smo opredelili kot
družbeno akcijo in se pogosto razvije kot rezultat drugih oblik zagovorništva, predvsem
samozagovorništva in vrstniškega zagovorništva, a pomeni zagovarjanje ne zgolj
posameznikovih temveč kolektivnih pravic in interesov.
3

Bolj podrobno opisano v poglavju 5.2
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Občansko zagovorništvo vključuje ugledne člane skupnosti, ki se zavzamejo za
stigmatiziranega človeka, ki je v nevarnosti, da ga okolica izključi. Naloga občanskega
zagovornika je, da vzpostavi stik s človekom, se odziva na njegove interese in ga poveže
s krogi vsakdanjega življenja v skupnosti. Niso odvisni od institucij in za svoje delo niso
plačani. Cilj te oblike zagovorništva je vzpostaviti dolgotrajen in podporen odnos med
človekom v dolgotrajni stiski in izrazito obrobnem položaju in osebo, ki ima v skupnosti
ugled.
Pomembna oblika laičnega zagovorništva je tudi zagovorništvo, ki ga opravijo za svoje
bližnje sorodniki in prijatelji (Flaker in ostali, 2009). Lahko gre za t.i. družinsko
zagovorništvo, pri katerem ima družina osnovno zagovorniško vlogo pri pripravi svojih
članov z motnjo v duševnem razvoju na njihovo neodvisnost, hkrati pa ji družina nudi
podporo in pomoč pri uresničevanje temeljnih pravic.
Za profesionalno zagovorništvo je značilno, da se izvaja s strani kvalificiranih in
praviloma plačanih zagovornikov oziroma strokovnih delavcev (socialne delavke,
pravniki in drugi strokovnjaki). Profesionalni zagovorniki so lahko tudi uporabniki, ki
delajo v uporabniških organizacijah in imajo poleg strokovnega znanja tudi lastne
izkušnje. Ta vrsta zagovorništva je po navadi plačana. To ne pomeni, da storitve
zagovorništva plačujejo uporabniki sami, temveč jih plačuje država ali donatorji,
strokovni delavci pa prejemajo zanj plačilo. Ni pa nujno, da je profesionalno
zagovorništvo vselej plačano. Običajno gre za storitve zagovorništva pri točno določeni
zadevi ali odločitvi.
V primerjavi z laičnim zagovorništvom gre za bolj formalizirano obliko. Profesionalno
zagovorništvo je lahko bolniško zagovorništvo (npr. Avstrija), lahko pa so to zagovorniške
službe, ki jih običajno ustanovijo nevladne organizacije, ali pa delujejo v javnem sektorju
in zagotavljajo zagovorniške storitve za ljudi v stiski na različnih področjih vsakdanjega
(spori s sorodniki, sosedi, na delovnem mestu ipd.) in institucionalnega življenja
(namestitev v bolnišnico ali zavod, odvzem ali povrnitev poslovne sposobnosti, izbira in
potek zdravljenja ali obravnave, ipd.). Med profesionalne zagovornike štejemo tudi
odvetnike, ki zastopajo uporabnike v sodnih sporih. Po drugi strani pa štejemo med
profesionalne zagovornike tudi strokovnjake, ki sicer opravljajo druge storitve, a
občasno stopijo v vlogo zagovornikov svojih uporabnikov (Flaker in ostali, 2009). Med
profesionalne zagovornike uvrščamo tudi zakonite zagovornike (angl. statutory
advocacy). Gre za obliko, kjer pristojni organ osebi zagovornika določi v točno določeni
situaciji za sprejemanje pomembnih življenjskih odločitev (npr. zdravljenje, bivanje,
oskrba) (The National Autistic Society, 2010).
Zagovorništvo/skrbništvo
Zagovorništva ne moremo enačiti s skrbništvom ali s podaljšano roditeljsko pravico.
Slednji vlogi čestokrat vodita v infantilizacijo, pokroviteljstvo, včasih celo v
diskriminacijo in zlorabo ljudi s z motnjo v duševnem razvoju ali težavami v duševnem
zdravju.
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Oseba, ki v določenih življenjskih obdobjih zaradi težav, ki jih ima v duševnem zdravju
ravno zaradi ranljivosti in izpostavljenosti v takšnih obdobjih, potrebuje nekoga, ki mu
lahko zaupa, ki bo ščitil njegove interese in pravice.

3.4.

Razvoj zagovorništva po svetu in pri nas

Prve oblike zagovorništva so se pojavile na področju duševnega zdravja, in sicer že pred
200 leti, skoraj takoj po nastanku psihiatričnih azilov in ne dolgo po deklaraciji
človekovih pravic (Flaker, 1993). Eden prvih zagovornikov je bil sir John Perceval, ki je
bil tudi sam zaprt v norišnici in je kasneje ustanovil Društvo prijateljev dozdevnih
lunatikov. Prizadeval si je za razkritje nevzdržnih razmer in mučenja v angleških azilih,
obiskoval zaprte ter si prizadeval s pomočjo parlamentarnih preiskav in zaslišanj
spremeniti sistem oskrbe iz azilskega v skupnostnega. Podobna gibanja so v istem času
nastala tudi drugod (v ZDA in Franciji) (ibid.).
Zagovorništvo se kot gibanje napaja iz dediščine antipsihiatričnih gibanj v šestdesetih
letih prejšnjega stoletja, hkrati pa tudi iz re-artikulacije problema človekovih pravic v
osemdesetih (Flaker in ostali, 2009).
Za razvoj zagovorništva v svetu imajo veliko zaslug tudi uporabniške organizacije. Poleg
vrste nacionalnih in lokalnih organizacij, je bila za naš prostor pomembna »Evropska
mreža uporabnikov, nekdanjih uporabnikov in preživelih«, ki je v svojem manifestu
opredelila osnovne pravice ljudi s težavami v duševnem zdravju, med katerimi je tudi
pravica do neodvisnega zagovorništva. Poleg zastopanja ljudi v konkretnih primerih
kršenja človekovih pravic, si prizadevajo tudi za spremembe v zakonodaji, za povečanje
pogodbene moči ljudi s težavami v duševnem zdravju in vpliva uporabnikov na politiko
in službe duševnega zdravja.4
Tudi pri nas se je zagovorništvo najprej pojavilo na področju duševnega zdravja, in sicer
v devetdesetih let prejšnjega stoletja. Med predhodnike sodobnega zagovorništva lahko
štejemo že pobude, akcije in eksperimente v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja na
področju demokratizacije skrbi za otroke in mladostnike z duševnimi težavami in
projekte na področju duševnega zdravja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja (Flaker
in ostali, 2009).
O prvih organiziranih poskusih uveljavljanja zagovorništva pri nas govorimo od leta
1992, ko se je v okviru študija Duševno zdravje skupnosti (TEMPUS) na tedanji Visoki
šoli za socialno delo izoblikovala interdisciplinarna skupina strokovnjakov, med
katerimi so bili nekateri s psihiatrično izkušnjo, ki je izdelala koncept zagovorništva pri
nas. Konec devetdesetih (1999 -2000) se je v okviru Pravno-informacijskega centra PIC
4

Več o tem beri v: Lamovec, Tanja (1998), Psihosocialna pomoč v duševni stiski. Ljubljana: Visoka šola za
socialno delo.

17

v Ljubljani izvajal projekt zagovorništva, ki je uvedel tako pravno kot psihosocialno
pomoč. V letu 2001 je kot nadgradnja tega projekta začel delovati Zagovorniškoinformacijski center Evros, zasebni in neprofitni zavod, ki je izvajal programe
zagovorništva za ljudi s težavami v duševnem zdravju in posebnimi potrebami na
področju zdravstvenega in socialnega varstva. Zavod je ponujal pravno in psihosocialno
svetovanje, in je ljudem pomagal varovati in uveljavljati pravice, ki jih imajo na področju
zdravstvenega in socialnega varstva, delovnih razmerij, poslovne sposobnosti in
dodelitve skrbništva ter premoženjsko pravnih zadev. Trenutno Evros ne deluje več.
Zagovorniške naloge marsikje prevzemajo druge nevladne organizacije, zlasti za svoje
člane, pa tudi širše, bodisi preko svojih zagovorniških, svetovalnih in informativnih služb
(Flaker in ostali, 2009).
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4. UREDITVE ZAGOVORNIŠTVA ZA ODRASLE OSEBE Z
MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU V IZBRANIH EVROPSKIH
DRŽAVAH
Prvotni izbor evropskih držav, katerih modele zagovorništva za odrasle osebe z motnjo
v duševnem razvoju smo želeli analizirati, je bil nekoliko obsežnejši od končnega izbora.
Dejstvo, da v večjem številu držav v okviru zakonodaje še vedno ohranjajo predvsem
sistem skrbništva, področje zagovorništva pa je v največji meri prepuščeno »dobri volji«
nevladnega sektorja, uporabniških in aktivističnih organizacij ter ni opredeljeno kot
izrecna uzakonjena pravica posameznika, je končni izbor evropskih modelov
zagovorništva za to skupino odraslih oseb skrčilo na štiri države, in sicer: Anglijo, Irsko,
Avstrijo in Švedsko. Prvotno smo želeli analizirati modele več evropskih držav, in sicer
glede na različne sisteme blaginje, ki jim države pripadajo, vendar smo skozi proces
analiziranja obstoječih virov ugotovili, da - kot že rečeno – posamezna država nima
uzakonjene pravice do storitev zagovorništva, ali pa se zakonska pravica do tovrstnih
storitev v določeni državi ne nanaša na odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju,
temveč na nekatere druge skupine prebivalstva (npr. otroke ali osebe s težavami v
duševnem zdravju).
Skozi proces zbiranja podatkov in analiziranja obstoječih virov, ki smo jih za nekatere
države zelo težko našli, smo morali biti zelo pozorni tudi na terminologijo, ki je v
nekaterih primerih lahko problematična oziroma težko prevedljiva. Npr. predvsem za
države, kjer angleščina ni uradni jezik, smo zelo težko ugotovili ali določen tekst opisuje
zagovorništvo oseb z motnjo v duševnem razvoju ali oseb s težavami v duševnem
zdravju. Zelo zahtevna je bila tudi analiza modelov v nemško govorečih državah
(Avstrija, Nemčija), kjer imajo različne dežele lahko različno ureditev in uporabljajo
različno terminologijo za sorodne pojme, le-ti pa bi se lahko ob prevodu popačili. V
nekaterih primerih bomo zaradi večje terminološke jasnosti in preglednosti uporabljali
kar izvorne, neprevedene izraze.
Glede na različno dostopnost virov o modelih zagovorništva za skupino odraslih oseb z
motnjo v duševnem razvoju v različnih izbranih državah ter glede na različnost
posameznih ureditev, tudi predstavitve modelov po posameznih državah niso povsem
poenotene. Največ podatkov in informacij smo zbrali za Anglijo in Irsko, ki imata na
področju zagovorništva tudi najdaljšo tradicijo. Virov v angleškem jeziku, ki bi
zagotavljali verodostojne informacije o švedskem modelu zagovorništva za obravnavano
skupino prebivalcev, ni veliko, tako predstavitev modela v tej državi vsebuje le osnovne
podatke.
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V primeru Avstrije pa ne gre za klasičen model zagovorništva za določeno skupino
prebivalstva, do katerega želimo s spremembami zakonodaje priti tudi v Sloveniji,
ampak opisujemo njihov model zagovorništva oziroma varovanja pravic za osebe z
ovirami, ki deluje na zvezni in deželni ravni in je po vsebini dela in organiziranosti blizu
institutu »ombudsmana« za osebe z ovirami. Poleg tega smo v primeru Avstrije
izpostavili še ureditev skrbništva, ki se v določeni meri odmika od povsem skrbstvenega
modela »družbenega varstva« oseb z motnjo v duševnem razvoju. Njihov sistem
skrbništva za odrasle se ne »naslanja« na odvzem poslovne sposobnosti, postavi pa se ga
le v primeru, če oseba določenih zadev ne more opraviti v zadostni meri z drugo
pomočjo (npr. s pomočjo družinskih članov, z javno ali zasebno pomočjo tem osebam).
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4.1.

Irska

Zakonodajni okvir
Zagovorništvo ureja Zakon o invalidnosti iz leta 2005 (angl. 'The Disability Act 2005') in
Zakon o informiranosti državljanov iz leta 2007 (angl. 'Citizen Information Act 2007').
Izvajanje osebnega zagovorništva za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju je v
pristojnosti Državljanskega informacijskega centra (angl. 'Citizens Information
Board'). Ena izmed prednosti urejenosti zagovorništva v zakonodaji je v tem, da ponuja
zagovorniku pravno podlago za (s soglasjem uporabnika) dostop do nekaterih
dokumentov, ki so pomembni z vidika uveljavljanja uporabnikovih pravic. Zakonska
opredelitev in regulacija zagovorništva tudi olajšuje zagovornikovo delo, izboljšuje
možnosti učinkovitega zagovorništva, s čimer je omogočen predpogoj za izboljšanje
položaja uporabnika (Introduction to advocacy, 2008: 10).
Kdo ima pravico do zagovorništva in na katerih področjih?
Zakon o informiranosti državljanov definira storitve zagovorništva kot »podporo
osebam z različnimi invalidnostmi, da lažje identificirajo in razumejo lastne potrebe, in
tako v večji meri izkoristijo dostop do socialnih storitev do katerih so upravičeni«. Zakon
pomen zagovorništva vidi v pomoči, podpori in opolnomočenju oseb z motnjo v
duševnem razvoj s temeljnim namenom polnejšega uresničevanja njihovih pravic.
Državljanski informacijski center (2007) pa zagovorništvo definira kot:
»sredstvo opolnomočenja uporabnikov z nudenjem podpore v smislu lažje uveljavitve
njihovih pogledov in pravic. V kolikor je to potrebno, je lahko uporabnik pri tem tudi
zastopan s strani zagovornika. Zagovorništvo je pogosto izvajano tudi s strani skupine
uporabnikov, njihovih prijateljev in sorodnikov ali pa s strani oseb, ki so imele podobno
izkušnjo. Zagotavljanje profesionalne storitve zagovorništva pa pomeni, da za to
usposobljena oseba, ki je podrobno seznanjena z uporabnikovimi potrebami in željami,
uporabniku svetuje in ga podpira (ali pa zastopa) v sprejemanju odločitev ali zahtevanju
uresničevanja njegovih pravic« (Advocacy Guidelines, 2007).
Ob pregledu uradnih definicij zagovorništva lahko ugotovimo, da je na Irskem velik
poudarek na uresničevanju socialnih pravic oz. socialnih storitev uporabnika. Socialne
storitve so v Zakonu o informiranosti državljanov definirane kot »katere koli storitve, ki
znotraj zakonskega okvira uresničujejo javni interes na naslednjih področjih: zdravje,
socialno varstvo, izobraževanje, družinska podpora, stanovanjska problematika,
finančna vprašanja, potrošnja, zaposlovanje in usposabljanje, azil in migracije« (Citizens
Information Act, Explanatory Memorandum, 2007). Z vidika definicije socialnih storitev
ugotavljamo, da le te pokrivajo različna področja, na katerih posamezniki potrebujejo
zagovorništvo. Tudi sami uporabniki storitve zagovorništva so definirani precej široko -
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to so osebe z različnimi invalidnostmi. Ugotovimo torej lahko, da zagovorništvo ni
omejeno na posamezno področje socialnih storitev v okviru katerega uporabniki
uresničujejo svoje socialne pravice, kot tudi ne, ozko in striktno, na osebe z intelektualno
oviranostjo.
Odgovornost za zagotavljanje storitev zagovorništva
Na Irskem je formalno zagovorništvo dokaj nova storitev na področju socialnega
varstva, kljub temu pa obstaja močna tradicija neformalnega zagovorništva, ki se (je)
izvaja(la) v okviru družine in raznih zasebnih neprofitnih organizacij. Država z novim
zakonom zagovorništvo formalizira. Sama neposredno ponuja le omejeno ponudbo
storitev zagovorništva, zato so v največji meri za izvajanje zagovorništva odgovorne
zasebne neprofitne organizacije, ki vsaka na svojem področju delovanja ponuja
omenjeno storitev.
Državljanski informacijski center je sistemsko gledano krovna organizacija, ki v
praksi ureja institut zagovorništva. Storitve zagovorništva se odvijajo na treh ravneh:
1. storitve osebnega zagovorništva (angl. 'A Personal Advocacy Service'), ki ga
neposredno vodi Državljanski informacijski center,
2. programi v podporo privatnim neprofitnim organizacijam na področju
zagovorništva,
3. programi obiskovanja centrov institucionalnega varstva.
Program storitev osebnega zagovorništva se je začel v letu 2008, program v podporo
privatnim neprofitnim organizacijam na področju zagovorništva pa v letu 2005
(trenutno obsega 47 projektov, ki se nanašajo na zagovorništvo na različnih področjih).
Značilnost teh projektov je, da njihovi izvajalci delujejo fleksibilno in popolnoma
neodvisno (Introduction to Advocacy, 2008: 10, 11).
Kdo je lahko zagovornik?
Zagovorniki morajo imeti terciarno izobrazbo. Zaželena so najmanj tri leta delovnih
izkušenj na relevantnem področju in primerne osebnostne lastnosti in kompetence. Za
relevantna področja se štejejo delovne izkušnje na področju zdravstva, socialnega dela,
socialnih storitev, delo v skupnosti, svetovanje, mediacija, usposabljanje za delovno
mesto ipd. Prednost imajo tisti kandidati, ki pridobijo certifikat s področja
zagovorništva5. Spodbujana je raznovrstnost različnih izobrazbenih profilov kot tudi
izobraževanje zagovornikov, ki imajo sami osebne izkušnje z motnjami v duševnem
razvoju (Citizens Information Board, Advocacy Guidelines, 2007: 20, 21).
Kompetence, ki jih mora imeti zagovornik (Citizens Information Board, Advocacy
Guidelines, 2007: 20, 21):
5

Za izobraževanja na tem področju je zadolžen Sligo Institute of Technology.

22

•
•
•
•
•
•
•
•

komunikacijske sposobnosti,
sposobnost hitrega, ustreznega in učinkovitega presojanja,
sposobnost vzpostavljanja kakovostnih medosebnih odnosov,
sposobnost uporabljanja t.i. mehkih veščin (angl. 'soft skills'),
sposobnost analitičnega razmišljanja,
poznavanje področja socialnega varstva,
poznavanje področja motenj v duševnem razvoju,
sposobnost organiziranja dela.

Institut skrbništva
McCartney (2007: 1-5) ugotavlja, da se je na Irskem v zadnjih desetletjih zgodila
dramatična sprememba v dojemanju motenj v duševnem razvoju. Vse bolj se opušča t.i.
medicinski model oviranosti, v ospredje pa stopa t.i. socialni model. Socialni model je
mnogo bolj zaznamovan s konceptoma sposobnosti odločanja (angl. 'capacity') in
samoodločanja (angl. 'self-determination'). Ta razvoj je v skladu tako s smernicami
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravicah in temeljnih svoboščin (angl.
'European Convention for the Protection of Human Rights') kot tudi Konvencijo
Združenih narodov o pravicah invalidnih oseb (angl. 'United Nations Convention on
the Rights of Persons with Disabilities'). Zato je tudi s tega vidika razumljiv odmik od
paternalizma države in instituta tradicionalnega skrbništva. Skrbništvo je v letu 2007
doživelo reformo s sprejetjem Predloga ureditve skrbništva in sposobnosti
odločanja (angl. 'Mental Capacity and Guardianship Bill'). Ta vpeljuje nove principe, ki
jih navajamo spodaj:
1. Kakršna koli intervencija skrbnika ni dopustna razen, če se presodi, da je to
nujno potrebno glede potreb in objektivnih okoliščin uporabnika.
2. Kakršna koli intervencija mora biti izvedena v smislu dosega cilja
intervencije in mora kar najmanj posegati v življenje posameznika pod
skrbništvom.
3. Upoštevati je potrebno tako uporabnikove želje, ki jih je izražal v preteklosti,
kot tudi trenutne želje, v kolikor se jih da uresničiti in ustrezno preveriti
njihovo istovetnost.
4. Upoštevati je potrebno poglede uporabnikovih sorodnikov, osebo(e), s
katero(imi) uporabnik živi, in katere koli druge osebe, s katero se je potrebno
ob pomembnih odločitvah posvetovati, oziroma katere koli osebe, ki ima
interes za dobrobit uporabnika.
5. Spoštovati je potrebno uporabnikovo osebno dostojanstvo, zasebnost,
avtonomijo in telesno nedotakljivost.
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Vsebina dela zagovornika
Vsebina dela zagovornika je določena v Zakonu o informiranosti državljanov.
Zagovornik je zadolžen za:
 pomoč in/ali predstavljanje osebe med postopki ocenjevanja in ugotavljanja
upravičenosti do določenih socialnih storitev ali socialnih pravic ter
 pomoč pri pisanju pritožb v zvezi z zgornjimi postopki.
Osebni zagovorniki so upravičeni zahtevati določene informacije, opravljati poizvedbe,
vstopiti v dnevni center, institucionalno-varstveno ustanovo ali center za usposabljanje,
se udeležiti in predstavljati uporabnika na sestankih in posvetovanjih, ki se jih ta
udeležuje, in na katerih se odloča o zanj pomembnih zadevah (Introduction to Advocacy,
2008: 10).
Tako kot druge storitve za osebe z motnjo v duševnem razvoju, morajo biti tudi vse
dejavnosti zagovornika podvržene določenim vrednotam in principom, ki morajo biti
spoštovane tako s strani izvajalcev kot tudi s strani organizacij, ki storitev zagovorništva
organizirajo in izvajajo. Ti principi so:
•
•
•
•
•
•

opolnomočenje osebe z motnjo v duševnem razvoju, kjer koli, in kadar koli, je to
mogoče,
spoštovanje uporabnikovih želja,
zasledovanje največjih koristi uporabnika,
neodvisno delovanje,
ohranitev in spoštovanje zasebnosti uporabnika,
prizadevno in kompetentno delovanje izvajalcev (Citizens Information Board,
Advocacy Guidelines, 2007: 8).

Delo zagovornika po navadi vključuje naslednje elemente: osebno svetovalno delo za
uporabnika (angl. 'face to face counseling'), raziskovanje področij, na katera se
posamičen primer nanaša, pogajanje z izvajalci socialnih storitev, zastopanje
uporabnika, menedžment posamičnega primera in administracija, promocijsko in
izobraževalno delo, sestanki. Temelj zagovorniškega dela je prav gotovo osebna
interakcija z uporabniki vključno z vzpostavitvijo začetnega stika, prvim intervjujem z
uporabnikom, sestanki z uporabnikom, podporo in zastopanjem uporabnika. Zaželeno
je, da se zagovorniki udeležujejo usposabljanj na temo zagovorništva. V zadnjih letih je
bil pri tem poudarek tudi na preprečevanju t.i. pojava odvisnosti uporabnika od
zagovornika (Citizen Information Board, Advocacy Project Resourse pack, 2008: 19, 20).
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Plačilo
V primeru, ko je zagovorništvo profesionalizirano (angl. 'professional advocacy') so
zagovorniki plačani. Ti zagovorniki imajo specializirana znanja, ki so potrebna za
uspešno zagovorništvo (National Autistic Society 2010). V primeru neformalnega
zagovorništva, ko zagovorništvo izvajajo osebe, ki zato niso formalno usposobljene
(skupine uporabnikov, uporabnikovi prijatelji ali sorodniki, osebe s podobnimi
izkušnjami), pa navadno ne.
Ključne dileme in nerešena vprašanja
Očitno je, da je razvoj zagovorništva na Irskem v mnogočem prispeval k izboljšanju
položaja oseb z motnjo v duševnem razvoju. Kljub temu je potrebno izpostaviti, da še
vedno obstaja veliko oseb, ki niso vključene v sistem zagovorništva. Problem, ki še
posebno negativno vpliva na institut zagovorništva, je trenutna finančna in ekonomska
kriza. Ta preko zmanjševanja sredstev vpliva na celotni socialnovarstveni sistem, s tem
pa posledično tudi na zmanjševanje sredstev namenjenih zagovorništvu (McNamara,
2009: 48).

25

4.2.

Švedska

Uvod
V primeru Švedske bomo namesto izraza »zagovornik« uporabljali izraz »osebni
predstavnik« (šved. Personlig Ombud, angl. personal representative), saj je njihov institut
osebnega predstavnika zelo soroden, če ne povsem v skladu s konceptom zagovorništva.
Leta 2000 je država lokalnim skupnostim naložila oziroma dala zeleno luč za
oblikovanje in razvoj storitev osebnega predstavnika za osebe z dolgotrajnimi hudimi
težavami v duševnem zdravju. V tem primeru gre za institut, do katerega osebe s
težavami v duševnem zdravju niso zakonsko upravičene. Osebnega predstavnika v teh
primerih ne postavi sodišče, občine, ki naj bi zagotavljale tovrstne storitve, pa se lahko
same odločijo o tem, ali bodo storitve zagotavljale ali ne. Funkcija tovrstnega osebnega
predstavnika se v določenem delu prekriva z vlogo koordinatorja (Nilsson, 2001).
Predlog uvedbe omenjenega osebnega predstavnika so na Švedskem leta 1992
oblikovali na podlagi končnega poročila »psihiatričnega odbora«, ki je izvedel
primerjalno študijo na podlagi študije primera v Združenih državah Amerike (v
nadaljevanju ZDA) in Veliki Britaniji (v nadaljevanju VB). Omenjene aktivnosti so
potekale vzporedno s procesi deinstitucionalizacije in razvojem storitev in služb v
skupnosti. Posledice deinstitucionalizacije (storitvene organizacije se med niso
povezovale, v mnogih primerih sploh niso bile dostopne, itd.) so privedle do tega, da so
razmišljali o novem institutu, novi storitveni dejavnosti, ki bo pokrivala zagovorništvo in
povezovanje organizacij med sabo.
Poleg osebnega predstavnika, katerega storitve ima določena skupina ljudi možnost
koristiti, ni pa to njihova zakonska pravica, pa obstaja na Švedskem še bolj formalizirana
oblika osebnega predstavnika, ki ga posamezniku postavi sodišče. Gre za določeno
obliko zakonitega predstavnika (angl. legal representative), katerega glavna funkcija je
zagovorništvo (za razliko od osebnega predstavnika za osebe s težavami v duševnem
zdravju, ki izvaja zagovorniško in koordinatorsko funkcijo) osebe.
Na kratko o osebnem predstavniku za osebe s težavami v duševnem zdravju
Od leta 2000 imajo na Švedskem osebe z dolgotrajnimi hudimi težavami v duševnem
zdravju možnost, da se v svoji lokalni skupnosti poslužujejo storitev osebnega
predstavnika. Država je lokalnim skupnostim v ta namen zagotovila določena sredstva
(npr. v letu 2001 za zaposlitev približno 300 osebnih predstavnikov), te pa se same
odločijo, če bodo tovrstne storitve razvijale in zagotavljale (Nilsson, 2001).
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Danes je na Švedskem storitve osebnega predstavnika zagotavlja približno 85 % občin.
Deluje okoli 325 osebnih predstavnikov za skoraj 10.000 oseb s težavami v duševnem
zdravju. Storitev se izvajajo preko neprofitnih prostovoljnih organizacij, osebni
predstavniki pa delujejo tako profesionalno kot laično. Za storitve osebnega
predstavnika lahko zaprosi oseba, ki tovrstne storitve potrebuje, njena bližnja oseba ali
strokovni delavec na tem področje (Olsson, 2002).
Institut zakonitega osebnega predstavnika
Znotraj sistema skrbništva oziroma zakonitega zastopstva ima na Švedskem določena
skupina ljudi pravico do osebnega predstavnika. Osebni predstavnik je torej poleg
skrbništva za mladoletne in odrasle ena izmed oblik zakonitega zastopstva.
Pravico do osebnega predstavnika imajo osebe stare 18 let ali več, ki so zaradi različnih
bolezni ali motenj v svojih odločitvah in izražanju interesov manj avtonomni in
neodvisni ter potrebujejo podporo pri izražanju in zaščiti svojih interesov, pri urejanju
lastniških zadev in skrbi zase. Največkrat so to odrasle osebe z motnjo v duševnem
razvoju, osebe, ki težko izražajo oziroma sporočajo svoje želje in interese (angl. have no
speech) (npr. senzorne ovire, težave z govorom) ter osebe z najtežjimi oblikami
invalidnosti. Osebnega predstavnika postavi oziroma imenuje sodišče, in sicer za eno ali
več področij. Oseba obdrži popolno poslovno sposobnost, osebni predstavnik pa ne
sprejme nobenih odločitev oziroma ne izvaja nobenih aktivnosti brez privolitve ali v
nasprotju z željami osebe, ki jo zastopa. Vloga osebnega predstavnika je torej povsem
zagovorniška (Personal assistance as a communication aid).
Vloga osebnega predstavnika je mnogo širša kot le sprejemanje odločitev za določeno
osebo. Njegovo delo mora obsegati razlago določene situacije in okoliščin, razlago
posledic določene odločitve, predstavitev različnih možnosti uporabniku ter sporočanje
želja, potreb in odločitev uporabnika njegovi okolici oziroma pristojnim osebam. Vsa
komunikacija mora potekati na uporabniku razumljiv način. Da bi zagotovili ustrezno
podporo za sprejemanje odločitev, mora biti osebni predstavnik usposobljen za
komuniciranje z uporabnikom ter razumeti njegov način komuniciranja in njegovo
bolezen ali motnjo. Med njima se mora vzpostaviti pristno zaupanju. Od osebnega
predstavnika se tudi pričakuje, da ne bo podcenjeval sposobnosti oziroma zmožnosti
samo-odločanja uporabnika. Njegova funkcija je, da vstopi tam, kjer oseba ne zmore, kjer
ne razume in kjer ne more izraziti svojih želja in interesov (Ten years with personal
assistance).
Za zagotavljanje čim bolj neodvisnega življenja je zelo pomembno zagotavljanje storitev
osebne asistence, pri čemer so na Švedskem v primerjavi z drugimi evropskimi
državami, v vrhu. Pri uveljavljanju pravic na tem področju, posebej pri zagotavljanju
zadostne količine ur osebne asistence in za to pripadajočih finančnih sredstev ter
primernega izvajalca za izvajanje teh storitev je vloga osebnega predstavnika zelo
pomembna (Ten years with personal assistance).
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Največ osebnih predstavnikov je z uporabnikom v bližnjem sorodstvu. V največji meri
gre za starše, pogosto pa je osebni predstavnik brat, sestra, mož ali žena uporabnika.
Eno izmed švedskih poročil omenja, da je za učinkovito zagovorništvo odločilnega
pomena, da se osebi dobro poznata in da je osebni predstavnik tudi fizično večino časa
dosegljiv, da je uporabniku »na dosegu roke«. Ta namreč potrebuje njegovo »pomoč« pri
sprejemanju v vsakodnevnih situacijah in pri sprejemanju vsakodnevnih odločitev (Ten
years with personal assistance).
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4.3.

Avstrija

Uvod
Na primeru Avstrije izpostavljamo dva instituta na državni in enega na lokalni ravni. V
prvem primeru gre za opis instituta skrbništva oziroma oskrbništva polnoletnih oseb,
s celotno ali delno izgubo poslovne sposobnosti. V drugem primeru gre za zagovornika
za osebe z ovirami, kjer pa opisujemo bolj »svetovalni institut v smislu ombudsmana«
za ovirane osebe. Tovrstni zagovornik dela z večjim številom uporabnikov, vendar se
tudi tukaj zadeve izboljšujejo.
Tudi v Avstriji gre v zadnjih letih za določen paradigmatski zasuk na regionalni in lokalni
ravni na področju problematike oseb z ovirami, njihove enakopravne obravnave ter
odmik od »skrbstvenega sistema« k bolj sodobnemu sistemu, ki omogoča več
samostojnosti uporabnikom pri njihovih odločitvah. Zavedanje uporabnikov, da jim
pripadajo določene pravice, pa je tukaj ključno. In na tem mestu se pojavi odločilna vloga
zagovornika, ki to zavest širi in krepi. Statistični podatki to potrjujejo.

SKRBNIŠTVO (SACHWALTERSCHAFT)
Splošno o skrbništvu v Avstriji

Prevajanje terminologije s področja socialnega varstva (v našem primeru s področja
skrbništva in zagovorništva), je lahko zelo problematično, saj imajo različne nemško
govoreče dežele različno ureditev, različno terminologijo za sorodne pojme, le-ti pa bi se
lahko ob prevodu popačili. Zato bomo v nadaljevanju v glavnem uporabljali kar izvorne,
neprevedene izraze. V Avstriji za skrbnika odraslih oseb uporabljajo izraz
Sachwalterschaft. Razlikuje se od nemške terminologije, kjer poznajo podoben institut
(Betreung) oz. Vormundschaft za mladoletne osebe (do 18. leta starosti), ki ima tudi v
Avstriji drugačno ime (Obsorge).
V Avstriji področje skrbništva urejata naslednja zakona: ABGB Allgemeines Bürgerliches
Gesetzbuch 2002, predvsem pa nov zakon: Sachwalterrechts-Änderungsgesetz 2006 SWRÄG 2006, ki je stopil v veljavo v letu 2007.
Institut skrbništva je namenjen polnoletnim osebam (po dopolnitvi 18. leta starosti) z
motnjo v duševnem razvoju in osebam s težavami v duševnem zdravju, ki niso v zadostni
meri zmožne same skrbeti zase. Omenjenim osebam sodišče dodeli skrbnika, ki jih
nadalje zakonito zastopa (Sachwalter/in) (HELP 1, 2010).
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Zakonito zastopstvo odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju in oseb s težavami v
duševnem zdravju, je zakonsko urejeno od leta 1984 v okviru Sachwalterschaft. Od
takrat naprej dotedanja praksa odvzema opravilne sposobnosti (Entmündigung) ne velja
več oz. je vpeljana v milejši obliki. Sachwalterschaft ureja omejitev osebnih pravic (HELP
1, 2010).
Naloge skrbnika (sachwalter/in)
Skrbnik ureja pravne (premoženjske), medicinske in tudi socialne zadeve (osebna skrb)
uporabnikov (HELP 1, 2010). Prav tako zagovarja interese uporabnikov v razmerju do
državnih ustanov, uradov ter privatnih pogodbenih strani. Upravlja dohodek in
premoženje in po potrebi organizira medicinsko oskrbo uporabnikov. Lahko se odloča v
imenu osebe na tistih področji, kjer oseba sama ne more ustrezno delovati. Brez
njegovega strinjanja so odločitve neveljavne. Uporabniki lahko sklepajo manjše posle v
vsakodnevnem življenju kot je sta npr. nakup časopisa ali avtobusne karte. Skrbnik se
lahko postavi za urejanje posameznega točno določenega opravila oz. za poseben
primer; za neko skupino oziroma področje opravil (upravljanje premoženja/finančni
del) ali pa za urejanje vseh opravil ali zadev določene osebe. Oseba na področjih, za
katera nima postavljenega skrbnika, ohrani poslovno sposobnost (HELP 2, 2010).
Pri medicinskih vprašanjih ohranja oseba delno samostojnost, se pa lahko tudi
medicinsko osebje odloči proti volji skrbnika, če meni, da je to v korist pacienta. O
menjavi stalnega bivališča načelno odloča oseba sama, v določenih primerih pa se v
njenem imenu odloča skrbnik. Če gre za stalno zamenjavo bivališča, ki ga določi skrbnik,
pri tem sodeluje tudi okrožno sodišče. Pri upravljanju premoženjskih zadev mora
skrbnik sodišču posredovati natančen popis. O vseh zadevah glede dotične osebe
skrbnik praviloma enkrat letno poroča sodišču (HELP 2, 2010).
Poslovno sposobnost se omeji zgolj toliko, kolikor je nujno potrebno. S tem je oseba
zaščitena pred negativnimi posledicami. Na ostalih področjih, za katera skrbnik ni
postavljen, ostaja oseba popolnoma samostojna pri svojih odločitvah. Oseba dobi
skrbnika zgolj, če ni drugih bližnji oseb, ki bi lahko skrbele zanjo (družinski člani,
socialne ustanove). Postavitev skrbnika je časovno omejena (HELP 2, 2010).
V Avstriji je pravica do skrbnika opredeljena za različne skupine prebivalstva ločeno,
vendar skupaj za osebe z motnjo v duševnem razvoju in osebe s težavami v duševnem
zdravju. Sem sodijo tudi demenca in bolezni, ki so posledica dolgoletnega uživanja
alkohola. V to skupino pa ne sodijo telesne okvare in bolezni, ki so posledica odvisnosti.
Je pa institut namenjen zgolj osebam, starejšim od 18 let (BJ 2007, 6).
Zagotavljanje in izvajanje skrbniških storitev
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Za zagotavljanje in izvajanje skrbniških storitev so odgovorni NVO, lokalne skupnosti,
država, predvsem pa sodišča. Postopek za dodelitev skrbnika odrasli osebi se začne po
uradni dolžnosti ali pa na željo osebe, na katero se postopek nanaša (Predlog
Družinskega zakonika). Pisno ali ustno pobudo dobi lokalni sodnik, pristojen za to
problematiko. Po vložitvi pobude, posameznik dobiva nadaljnje informacije od
združenja zagovornikov (Sachwaltervereine), tudi o možnih alternativah. V Avstriji so
štiri tovrstna združenja, ki jih je potrdilo Avstrijsko Ministrstvo za pravosodje (BJ 2007,
8-9).
Skrbniki so lahko bližnje osebe (najpogosteje), združenja (Sachwaltervereine), odvetniki,
notarji in druge usposobljene osebe (socialni delavci). Pomembno je, da delujejo v
dobrobit uporabnika, zato določene kategorije oseb ne morajo biti skrbniki: osebe, ki ne
morejo same poskrbeti zase (osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo), osebe, ki zaradi
različnih dejavnikov ne morejo delovati v korist uporabnika in osebe, ki ne morejo
neodvisno zastopati interesov prizadetih (osebje, ki dela v bolnišnicah,…) (BJ 2007, 1011).
Povračilo stroškov za izvajanje skrbniških storitev
Skrbnik je upravičen do naslednjih nadomestil oziroma povračil stroškov:
 Nadomestilo stroškov telefona in potnih stroškov.
 Nadomestilo za čas/trud v višini 5 % letnih dohodkov dotične osebe, kamor se ne
štejejo rejnina in družinski dodatki. Pri posebnih naporih je lahko znesek tudi
višji, vendar ne višji od 10 % letnih dohodkov uporabnika.
 Plačilo je možno, če skrbnik uporablja svoje poklicno znanje (notarji, sodniki) pri
pomoči osebi ob predpostavki, da ima uporabnik dovolj finančnih sredstev.
 Sodni postopek je brezplačen, plača se zgolj zdravniški pregled (200-450 €), če se
postopek ustavi oz. ima oseba prenizek dohodek, stroške krije država (HELP 2,
2010), (BJ 2007, 19-20).

ZVEZNI ZAGOVORNIK ZA OSEBE Z OVIRAMI (BEHINDERTENANWALT)
Po 13b členu BBG Zvezni minister za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov na
vsake štiri leta razpiše prosto mesto zagovornika za osebe z ovirami
(Behindertenanwalt) (BBG 1990: 19).
Naloge zagovornika za osebe z ovirami
Po prvem odstavku 13c člena BBG je zagovornik za osebe z ovirami pristojen za
svetovanje in podporo osebam, ki se po Zveznem zakonu za enako obravnavo oviranih
oseb (Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz – BGStG) oz. glede na ostalo veljavno
zakonodajo, počutijo diskriminirane. Z namenom zaščite teh oseb po celi državi
organizira t.i. uradne ure in posvetovalne dneve. Zagovornik za osebe z ovirami je pri
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svojem delovanju samostojen in neodvisen ter ni vezan na navodila drugih institucij,
zgolj na zakonska določila (BBG 1990: 19-20).
Po drugem odstavku 13c člena BBG zagovornik za osebe z ovirami lahko preiskuje
zadeve na področju diskriminacije oviranih oseb, piše poročila na to temo in daje
priporočila glede vseh vprašanj, ki zadevajo diskriminacijo oviranih oseb (BBG 1990:
20).
Po tretjem odstavku 13c člena BBG zagovornik za osebe z ovirami letno poroča
Zveznemu ministru za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov v pisni obliki, v ustni
obliki pa Zveznemu svetu za ovirane osebe (Bundesbehindertenbeirat) (BBG 1990: 20).
Vpoklic zagovornika za osebe z ovirami
Po prvem in drugem odstavku 13d člena BBG se zagovornik za osebe z ovirami zaposli
za štiri leta z možnostjo ponovne zaposlitve. Zaposli se lahko zgolj oseba, ki je poslovno
sposobna in ima na področju invalidske problematike in enakega obravnavanja ustrezne
izkušnje in znanje. Če so kandidati enako strokovno primerni, imajo prednost pri
zaposlitvi ovirane osebe (BBG 1990: 20-21).
Po tretjem in četrtem odstavku 13d člena BBG je zagovornik za osebe z ovirami zavezan
k molčečnosti glede informacij, ki jih dobi med svojim službovanjem. Če zagovornik za
osebe z ovirami svojih nalog ne izvaja dosledno, ga pristojni minister lahko odpokliče
(BBG 1990: 21).
Uradovanje in stroški
Po prvem odstavku 13e člena BBG je pristojno ministrstvo dolžno zagotoviti uradovalne
prostore za zagovornika za osebe z ovirami, lokalne oblasti, ki delujejo na njegovem
področju, ga morajo pri svojem delovanju podpirati, zlasti na področju izvedbe
posvetovalnih dni (BBG 1990: 21).
Po tretjem odstavku 13e člena BBG je zagovorniku za osebe z ovirami za svoje delo
plačan, dobi pa povrnjene tudi vse nastale stroške (npr. potne stroške) (BBG 1990: 22).
PRIMER INSTITUTA DEŽELNEGA ZAGOVORNIKA ZA OSEBE Z OVIRAMI V DEŽELI
ŠTAJERSKI (STEIERMARKT)
Po 50 členu Štajerskega zakona za ovirane osebe (Stmk. BHG) je deželna vlada dolžna za
zaščito pravic in interesov oviranih oseb zagotoviti zagovornika za osebe z ovirami
(Stmk. BHG 2004, 17).
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Po 51 členu Stmk. BHG zagovornik za osebe z ovirami svetuje, daje priporočila in
obravnava pritožbe. Vsi deželni organi, uradi, nosilci javnih pooblastil, socialno
varstvene službe, skupnosti, ambulantne službe, ki se ukvarjajo s pomočjo oviranim
osebam, morajo zagovornika za osebe z ovirami pri svoji dejavnosti podpirati in na
zahtevo posredovati poročila oz. zavzeti svoja stališča; podati informacije in vpogled v
dokumentacijo (Stmk. BHG 2004, 17).
Vodenje zagovorništva
Po 52 členu Stmk. BHG mora deželna vlada z javnim razpisom izbrati zagovornika za
osebe z ovirami. Pri izboru štejejo izkušnje na področju pomoči oviranim osebam in
poznavanje pravnih predpisov. Mandat traja pet let z možnostjo podaljšanja.
Zagovornika se lahko tudi predčasno odpokliče, če krši veljavna načela in predpise, če
mu zdravstveno stanje onemogoča ustreznega izvajanja dela ali če je v kazenskem
postopku (Stmk. BHG 2004, 17-18).
Po 54 členu Stmk. BHG je zagovornik uporabnikom na voljo brezplačno.
Štajerski zakon za ovirane osebe je stopil v veljavo leta 2004 in marca 2005 je prvi
kandidat zasedel ombudsmansko mesto zagovornika za osebe z ovirami. Deluje na
področju enake obravnave in možnosti oseb z ovirami v vsakdanjem življenju. Zavzema
se za modernejši način razmišljanja in delovanja, kjer osebe z ovirami niso zgolj
upravičene do spremstva in nege, temveč imajo tudi pravice do različnih storitev, ki jim
omogočajo kar se da veliko samostojnosti in neodvisnosti. Pri svojem delu upoštevajo
ključno dejstvo, da je najpomembnejše za uporabnike, da so dobro informirani o
možnostih, ki so jim na voljo, da lahko dosežejo določene stvari. Povpraševanje po
storitvah zagovornika se veča, veča pa se tudi stopnja upoštevanja zagovornikovega
delovanja na različnih področjih in z različnimi deležniki (institucijami). (AMB 1 2009:
4-5), (AMB 2 2009: 4-6).
V začetku leta 2009, je zagovornikov team obsegal: zagovornika, uradnico, tajnico in
diplomirano socialno delavko (AMB 1 2009: 8), (AMB 2 2009: 11), Na spletni strani
dežele Štajerske http://www.verwaltung.steiermark.at pa lahko vidimo, da se je število
uslužbencev okrepilo na skupno število šest. Ta številka je še vedno zelo majhna glede
na to, da je na Štajerskem približno 108.000 oseb z ovirami. Posledica tega številčnega
nesorazmerja je: kratek čas, ki ga lahko namenijo posameznemu uporabniku; dolge
čakalne vrste, ukinitev uradnih ur po okrožjih; omejitev hišnih obiskov na najnujnejše;
ukinitev srečanj strokovnega telesa; pomanjkanje časa za izdelavo brošur oz.
informacijskega gradiva; omejitev delovanja osveščanja v širši in strokovni javnosti;
neizvajanje projektov, ki bi lahko pomagali ovirani populaciji. Slabost trenutne ureditve
instituta deželnega zagovornika je, da ne določa obveznosti neposrednega stika oz.
pogovora zagovornika in uporabnika. Zaradi kadrovske podhranjenosti in velike količine
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uporabnikov so neposredni stiki deželnega zagovornika s posameznim uporabnikom
dokaj redki (AMB 1 2009: 8-9), (AMB 2 2009: 11-13).
Statistika zagovornika za osebe z ovirami
V letih 2007 in 2008 je zagovornik obravnaval 1.240 oseb z ovirami in skupaj 1.616
primerov, obe števili sta v letu 2008 narasli v primerjavi z letom 2007. Najpogosteje je
obravnaval naslednje teme: kršitve na podlagi Zakona o oviranosti, rejnine, skrbništvo
(Sachwalterschaft), bolj natančno pa so uporabnike zanimala naslednja področja: delo,
finance, oskrba starejših, šola in otroci. Osebnih kontaktov je bilo zgolj 9 %, 25 % pisnih
in večina – 66 % telefonskih. Z zagovornikom so stopile v kontakt različne kategorije
posameznikov in sicer: osebe z ovirami in njihovi sorodniki ter znanci; zakoniti
zastopniki oziroma skrbniki; osebe, ki izvajajo osebno asistenco uporabnikom; vodje
socialno-varstvenih ustanov in pedagogi. Skoraj polovica oseb, ki so se obrnile na
zagovornika, ima stalno prebivališče v okolici Graza, kar je logično, saj je urad lociran na
tem območju (AMB 1 2009: 10-14), (AMB 2 2009: 14-19).
Ostale dejavnosti zagovornika
Zagovornik ne deluje samo na področju svetovanja uporabnikom, ampak tudi deluje v
strokovnih posvetih na področju invalidske problematike; izvaja predavanja v različnih
institucijah na temo osveščanja o institutu zagovorništva; daje predloge pri
spreminjanju zakonodaje in po svojih možnostih (kadrovskih in časovnih) sodeluje z
drugimi sorodnimi institucijami (AMB 1 2009: 14), (AMB 2 2009: 20-21).
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4.4.

Anglija

Zakonski okvir
Leta 2005 je bil za območje Anglije in Walesa sprejet, leta 2007 pa se je začel izvajati
»Zakon o duševni (ne)zmožnosti« (angl. Mental Capacity Act, v nadaljevanju Zakon), ki je
med drugim opredelil pravico oseb, ki imajo trajno ali začasno zmanjšano zmožnost
presoje oziroma sprejemanja odločitev, do neodvisnega zagovornika (angl.
Independent Mental Capacity Advocat, v nadaljevanju zagovornik). Zakon je bil sprejet za
območje Anglije in Walesa, obe »deželi« sta tudi sprejeli svoje zakonske predpise za
vzpostavitev, upravljanje in delovanje mreže storitev zagovorništva.
Zakon predstavlja zakonsko ogrodje pravic za:
- osebe z zmanjšano možnostjo lastnega sprejemanja odločitev ter za
- osebe, ki trenutno tako zmožnost imajo, vendar želijo za čas, ko mogoče te
sposobnosti ne bodo imeli, vnaprej sprejeti določene odločitve in dati določena
pooblastila (Mental Capacity Act 2005, Code of Practice, 2007).
Zakon postavlja pravno-formalni okvir za opolnomočenje in zaščito oseb, ki imajo
zmanjšano sposobnost sprejemanja odločitev. Ljudje vsakodnevno sprejemamo
določene odločitve o zadevah, ki zadevajo nas in naše življenje. To sposobnost
imenujemo »sposobnost sprejemanja odločitev« (angl. mental capacity). Nekatere osebe
imajo zaradi različnih vzrokov to sposobnost trajno ali začasno zmanjšano. Omenjeni
Zakon se nanaša na te osebe v situacijah odločitev, vpliva pa tudi na njihove starše,
skrbnike, osebje, ki izvaja zdravstveno in socialno oskrbo in druge, ki imajo s to osebo
stik.
Zakon postavlja jasne okvirje, kdo in v katerih primerih lahko nekdo za uporabnika
sprejme določeno odločitev ter po kakšnih postopkih naj se ta odločitev sprejme. Zakon
pokriva tako odločitve, ki se nanašajo na lastnino in razmerja določene osebe, njeno
zdravstveno oskrbo in bivanje, kot tudi na odločitve, ki se nanašajo na vsakodnevno
življenje in dnevno oskrbo osebe (Mental Capacity Act 2005).
Osnova Zakonu je pet temeljnih predpostavk, na katerih mora temeljiti tudi delo
zagovornika, in sicer:
- Vsaka oseba ima sposobnost odločanja vse dokler ni dokazano, da so te
sposobnosti zmanjšane oziroma omejene.
- Osebe se ne šteje kot nezmožne/nesposobne sprejemanja odločitve vse dotlej,
dokler niso izčrpani vsi možni načini podpore in pomoči tej osebi, ki pa se
izkažejo kot neuspešni.
- Osebe se ne smatra kot nezmožne/nesposobne sprejemanja odločitve samo zato,
ker je sprejela nerazumno, nespametno odločitev.
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Vsako dejanje ali odločitev po Zakonu za osebo, ki ima zmanjšano sposobnost
sprejemanja odločitev, mora biti sprejeta oziroma izvedena v korist te osebe.
- Preden se dejanje izvede ali sprejme odločitev morajo biti proučene vse ostale
možnosti, ki bi bile lahko manj omejujoče za uporabnika v smislu uresničevanja
njegovih pravic in svobode.
The Second Annual Report of the IMCA, 2009
-

Podzakonske akte za področje zagovorništva na podlagi Zakona sprejemajo lokalne
skupnosti in Nacionalni zavod za zdravstvene storitve (angl. NHS).
Poleg neodvisnega zagovornika za osebe z zmanjšano sposobnostjo sprejemanja
odločitev v Angliji obstaja tudi zakonska ureditev neodvisnega zagovornika za osebe s
težavami v duševnem zdravju (angl. Independent Mental Health Advocate), in sicer v
skladu z leta 2007 sprejetim amandmajem Zakona o duševnem zdravju (angl. Mental
Health Act). Na splošno pa ima zagovorništvo, še posebej pa samozagovorništvo za
različne depriviligirane skupine, v tem delu Evrope že dolgo tradicijo.
Institut neodvisnega zagovornika oseb z zmanjšano zmožnostjo/sposobnostjo
sprejemanja odločitev
Institut zagovornika po Zakonu se nanaša na ščitenje oziroma varovanje posebej
ranljivih skupin pri sprejemanju pomembnih odločitev. Pomembno pri tem je, da se
storitev zagovorništva nudi takrat, ko mora biti odločitev sprejeta, in sicer na neodvisen
način.
Zagovornik po eni strani nudi podporo, predstavlja in deluje v korist osebe z zmanjšano
zmožnostjo sprejemanja odločitev, po drugi strani pa je njegova vloga vezana tudi na
pregled in v določeni meri nadzor procesa sprejemanja posamezne odločitve. V tem
kontekstu se vloga zagovornika navezuje na delo »odločevalca«, ki je opisan v
nadaljevanju.
Pravico do zagovornika imajo torej osebe, za katere so ugotovi, da imajo trajno ali
začasno zmanjšano zmožnost oziroma sposobnost sprejemanja odločitev, so starejše od
16 let, nimajo nikogar (razen plačanega osebja), ki bi jim svetoval oziroma se z njim o
pomembni odločitvi konzultiral. Zagovornik posreduje le pri sprejemanju odločitev na
točno določenih področjih, ki so opisani v nadaljevanju (Making decisions, The
Independent Mental Capacity Advocate service, 2007).
Zakon določa poseben postopek ocenjevanja zmožnosti osebe za sprejemanje lastnih
odločitev. Ne gre za nek splošen test sposobnosti, ampak zelo specifiziran postopek
glede na vrsto odločitve, ki jo je potrebno sprejeti. Določa, da so osebe, ki nimajo te
zmožnosti in imajo pravico do zagovornika osebe, ki ne morejo izvesti ene ali več od
spodaj navedenih aktivnosti, in sicer:
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-

razumeti danih informacij o odločitvi, ki se sprejema;
si zapomniti informacije dovolj dolgo, da bi lahko sprejeli odločitev;
uporabiti ali pretehtati informacije kot del procesa sprejemanja odločitve;
sporočiti svojo odločitev na kakršenkoli način (z govorom, znakovnim jezikom,
mežikanjem z očmi,…).

Kdo je odgovoren za zagotavljanje storitev zagovornika?
V Angliji storitve zagovorništva preko lokalnih organov in Nacionalnega zavoda za
zdravstvene storitve zagotavlja Direktorat za zdravje na državni ravni. Lokalne oblasti
pa imajo finančno odgovornost zagotavljanja storitev. V Walesu zagovorništvo
zagotavlja Nacionalna skupščina za Wales, in sicer preko lokalnih zdravstvenih oblasti,
ki so finančno odgovorne za izvajanje storitev ter delajo v sodelovanju z lokalnimi
organizacijami, ki zagotavljajo socialne storitve in organizacijami Nacionalnega zavoda
za zdravstvene storitve.
Za izvajanje storitev so »pooblaščene« neodvisne zagovorniške organizacije. Pristojen
lokalni organ odobri oziroma podeli koncesije neodvisnim organizacijam, ki tovrstno
zagovorništvo lahko izvajajo, usposobljeni zagovorniki zaposleni v teh organizacijah pa
potem lahko izvajajo storitve zagovorništva po Zakonu. Najpogosteje zagovorniške
organizacije izvajajo različne oblike zagovorništva, npr. tudi neodvisno zagovorništvo po
Zakonu o duševnem zdravju. Organizacije s koncesijo za to področje morajo
zadovoljevati določenim predpisanim standardom (Mental Capacity Act 2005, Code of
Practice).
Kaj zagovornik počne?
Zagovornik predstavlja poglede in želje uporabnika, varuje njegove pravice, zastopa
njegove interese, posreduje informacije in storitve ter v procesu sprejemanja odločitve
razišče možnosti in opcije.
Zagovornik ščiti in varuje pravice posebej ranljivih skupin ter predstavlja in zagovarja
njihova stališča pri:
- sprejemanju odločitve o bivanju oziroma selitvi za dlje časa (če oseba biva v
bolnišnici več kot 28 dni ali je v oskrbi v zavodu več kot osem tednov) in
- sprejemanju odločitev na področju zahtevnejšega medicinskega zdravljenja.
Zagovornik »posreduje« tudi v zadevah, ki se nanašajo na področje oskrbe, ocene potreb
po oskrbi, in sicer v primerih, ko uporabnik nima nikogar (razen plačanega osebja), ki bi
mu svetoval oziroma se z njim o tej zadevi konzultiral. Posreduje tudi v drugih primerih,
ko je potrebno zaščititi interese določene odrasle osebe (angl. adult protection cases). V
teh primerih lahko zagovornik posreduje tudi, če so uporabniku družinski člani ali druge
osebe za posvetovanje o odločitvi na voljo (Code of Practice, 2007). Na primer: odrasla
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oseba z motnjo v duševnem razvoju živi doma s svojimi starši. Koordinator skrbi ima v
primeru te osebe določene pomisleke oziroma sume, da se v družini dogajajo zlorabe ter
da oseba dobiva nasvete, ki ji škodujejo. Koordinator skrbi v tem primeru stopi v kontakt
z zagovornikom ene od zagovorniških organizacij, ki bo zastopala interese in želje
uporabnika ter delovala v njegovo korist.
V urgentnih primerih, ko je ogroženo uporabnikovo življenje, odločitve sprejema
»odločevalec«. V takih primerih mora v nadaljevanju kar se da hitro posredovati tudi
zagovornik.
Kdo je lahko zagovornik?
V Angliji in Walesu se odločitve o tem sprejemajo na lokalni ravni. Pristojen lokalni
organ odobri oziroma podeli koncesije neodvisnim organizacijam, ki tovrstno
zagovorništvo lahko izvajajo, usposobljeni zagovorniki zaposleni v teh organizacijah pa
potem lahko izvajajo storitve zagovorništva po Zakonu. Organizacije s koncesijo za to
področje morajo zadovoljevati določenim standardom.
Oseba, ki izvaja zagovorništvo mora:
- imeti specifične izkušnje,
- opraviti usposabljanje za zagovornika,
- imeti primerne osebnostne lastnosti in primeren karakter ter
- biti sposoben/sposobna izvajati zagovorništvo (Code of Practice, 2007).

Za opravljanje storitev zagovorništva se pripravlja nacionalna poklicna kvalifikacija.
Zagovornik mora biti neodvisen. V naslednjih primerih oseba ne more biti zagovornik
določeni osebi:
-

če izvaja zdravstveno ali socialno oskrbo (je plačani strokovnjak oziroma
oskrbovalec) osebi, ki naj bi jo predstavljal oziroma zagovarjal;
če je kakorkoli povezan z »odločevalcem« ali drugo osebo, ki izvaja oskrbo ali
zdravljenje uporabnika in bi lahko vplivala na neodvisnost zagovornika.

Druge pomembne osebe in instituti v procesu sprejemanja odločitev
Zakon vpeljuje tudi pojem »odgovornega organa« (angl. responsible body). Na primer za
odločitve na področju zahtevnega medicinskega zdravljenja je odgovorni organ
Nacionalni zavod za zdravstvene storitve, ki izvaja tako zdravljenje oziroma zdravstveni
poseg ali oskrbo uporabnika. Za odločitve o namestitvi v bolnišnico za več kot 28 dni, je
odgovorni organ Nacionalni zavod za zdravstvene storitve, ki upravlja bolnišnico. Zakon
določa obveznosti odgovornega organa v razmerju do zagovornika (kdaj stopiti v stik z
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zagovornikom, poročanje in informiranje zagovornika, itd.) (Mental Capacity Act 2005,
Code of Practice).
Zakon tudi uvaja institut »odločevalca« (angl. decision maker) za osebe z zmanjšano
zmožnostjo presoje oziroma sprejemanja odločitev in vlogo Zaščitnega sodišča (angl.
Court of Protection). To sodišče odloča v primerih sporov glede odločitve »odločevalca«,
zagovornika in drugih vpletenih v sprejemanje določene odločitve osebe.
Oseba z zmanjšano zmožnostjo presoje oziroma sprejemanja odločitev ima lahko več
»odločevalcev«, za različna področja vsakdanjega življenja. Npr. različno zdravstveno in
socialno osebje lahko sprejema odločitve ali daje priporočila v zvezi s paketom oskrbe
uporabnika. Vloga zagovornika v tej relaciji je, da ugotovi, ali je »odločevalec« dal osebi
vse praktične in potrebne informacije in podporo, ki so za sprejemanje določene
odločitve potrebni. Pri osebah s senzornimi ovirami, mora ugotoviti ali so bile podpora
in informacije dane na način, da jih je oseba lahko sprejela. Mnenji zagovornika in
»odločevalca« sta lahko različni, končno »razsodbo« v takih primerih pa poda že prej
omenjeno sodišče.
Financiranje
Finančna odgovornost zagotavljanja storitev zagovorništva po Zakonu je na plečih
lokalnih oblasti, v Walesu so to predvsem lokalne zdravstvene oblasti (Mental Capacity
Act 2005, Code of Practice).
Postopek pritožbe
Če uporabnik ni zadovoljen s storitvami zagovornika, se v prvi vrsti lahko pritoži na
izvajalsko – zagovorniško organizacijo (direktorju), iz katere zagovornik prihaja. Če se
zadeve ne rešijo, se postopek pritožbe odvija po postopku, ki ga je sprejela izvajalska
organizacija. V nadaljevanju se uporabnik lahko pritoži še na pristojni lokalni organ, ki je
odgovoren za zagotavljanje zagovorništva in je podelil koncesijo zagovorniški
organizaciji.
Izvajanje storitev zagovorništva v praksi
Med 6.582 osebami, ki so bile v obdobju od aprila 2008 do marca 2009 (drugo leto
izvajanja Zakona) »zastopane« s strani zagovornika po Zakonu, je 22 % oseb imelo
motnje v duševnem razvoju, kar pomeni skoraj četrtino vseh uporabnikov. Dobra
polovica (54 %) je bilo žensk, 34 % je bilo starejših od 80 let. Podatke o številu
uporabnikov glede na vrsto oviranosti, ki so bili v obdobju april 2008 - marec 2009
»zastopani« s strani zagovornika, predstavljamo v spodnji preglednici. Podatki se
nanašajo le na Anglijo.
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Vrsta oviranosti
Demenca
Motnje v duševnem razvoju
Težave v duševnem zdravju
Poškodbe glave
Avtizem
Kombinacija
različnih
oviranosti
Skupaj

%
34
22
13
4
2
25
100

The Second Annual Report of the IMCA, 2009

V prvem in drugem letu izvajanja Zakona so se storitve zagovorništva v največji meri
izvajale za sprejemanje odločitev na področju selitev oziroma dlje trajajočih namestitev.
V obdobju april 2008 - marec 2009 so zagovorniki zastopali oziroma posredovali pri
tovrstnih odločitvah za 3.496 oseb, kar je dobra polovica vseh uporabnikov storitev
zagovorništva v tem obdobju. Posredovanj pri odločitvah s področja zahtevnega
zdravljenja je bilo 968 oziroma dobrih 14 %. Avtorje poročila o izvajanju zagovorništva
skrbi nizek delež posredovanj v teh primerih (The Second Annual Report of the IMCA,
2009).
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4.5.
Primerjalna analiza modelov zagovorništva za odrasle
osebe z motnjo v duševnem razvoju v izbranih evropskih
državah

V nadaljevanju povzemamo glavne značilnosti in ključne poudarke modelov
zagovorništva za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju v izbranih evropskih
državah, in sicer na Irskem, na Švedskem, v Angliji in Avstriji.
Najprej povzemamo glavne značilnosti modelov zagovorništva na Irskem, Švedskem in v
Angliji, primer Avstrije pa povzemamo posebej.
Kdo je po zakonodaji upravičen do storitev zagovorništva?
V treh modelih zagovorništva za odrasle osebe (Irska, Anglija in Švedska) gre za
zakonsko pravico posameznika znotraj določene skupine oseb (med katerimi so tudi
osebe z motnjo v duševnem razvoju) do storitev zagovorništva na točno določenih
področjih uveljavljanja pravic ter izražanja in zastopanja interesov, žeja in potreb. Pri
vseh treh modelih ne gre za izrecno pravico oseb z motnjo v duševnem razvoju, ampak
za širšo skupino odraslih oseb, med katerimi so tudi osebe z motnjo v duševnem razvoju.
Na Irskem so uporabniki zagovorništva definirani precej široko - to so osebe z različnimi
invalidnostmi.
Pravico do zagovornika v Angliji imajo osebe, za katere se ugotovi, da imajo trajno ali
začasno zmanjšano zmožnost oziroma sposobnost sprejemanja odločitev, so starejše od
16 let in nimajo nikogar (razen plačanega osebja), ki bi jim svetoval oziroma se z njimi o
pomembni odločitvi konzultiral. V največji meri so uporabniki tovrstnega zagovorništva
osebe z demenco (34 %), osebe z različnimi kombinacijami oviranosti (25 %) ter osebe z
motnjo v duševnem razvoju (22 %).
Na Švedskem imajo pravico do osebnega predstavnika osebe stare 18 let ali več, ki so
zaradi različnih bolezni ali motenj v svojih odločitvah in izražanju interesov manj
avtonomni in neodvisni ter potrebujejo podporo pri izražanju in zaščiti svojih interesov,
pri urejanju lastniških zadev in skrbi zase. Največkrat so to odrasle osebe z motnjo v
duševnem razvoju, osebe, ki težko izražajo oziroma sporočajo svoje želje in interese
(angl. have no speech) (npr. senzorne ovire, težave z govorom) ter osebe z najtežjimi
oblikami invalidnosti.
Koncept zagovorništva in kaj zagovornik počne?
Na Irskem je zagovorništvo definirano kot sredstvo opolnomočenja in podpore
uporabnikov za lažje in polnejše uveljavljanje njihovih pravic in pogledov. Zagovornik
pokriva različna področja socialnih pravic in storitev, na katerih posamezniki
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potrebujejo zagovorništvo, te pa so opredeljene zelo široko (zdravje, socialno varstvo,
izobraževanje, družinska podpora, stanovanjska problematika, finančna vprašanja,
potrošnja, zaposlovanje in usposabljanje, azil in migracije). Zagovornik je zadolžen za
pomoč in/ali predstavljanje osebe med postopki ocenjevanja in ugotavljanja
upravičenosti do določenih socialnih storitev ali socialnih pravic ter za pomoč pri
pisanju pritožb v zvezi z omenjenimi postopki.
Institut angleškega zagovornika se nanaša na ščitenje oziroma varovanje posebej
ranljivih skupin pri sprejemanju pomembnih odločitev. Zagovornik po eni strani nudi
podporo, predstavlja in deluje v korist osebe z zmanjšano zmožnostjo sprejemanja
odločitev, po drugi strani pa je njegova vloga vezana tudi na pregled in v določeni meri
nadzor procesa sprejemanja posamezne odločitve. V tem kontekstu se vloga
zagovornika navezuje na delo drugih organov. Zagovornik predstavlja poglede in želje
uporabnika, varuje njegove pravice, zastopa njegove interese, posreduje informacije in
storitve ter v procesu sprejemanja odločitve razišče možnosti.
Zagovornik ščiti in varuje pravice uporabnika pri sprejemanju odločitve o bivanju
oziroma selitvi za dlje časa (če oseba biva v bolnišnici več kot 28 dni ali je v oskrbi v
zavodu več kot osem tednov) in sprejemanju odločitev na področju zahtevnejšega
medicinskega zdravljenja. Posreduje tudi v zadevah, ki se nanašajo na področje oskrbe,
ocene potreb po oskrbi, in sicer v primerih, ko uporabnik nima nikogar (razen plačanega
osebja), ki bi mu svetoval oziroma se z njim o tej zadevi konzultiral. Posreduje tudi v
drugih primerih, ko je potrebno zaščititi interese določene odrasle osebe.
Švedski model zagovorništvo opredeljuje kot sredstvo podpore pri izražanju in zaščiti
uporabnikovih interesov, pri urejanju njegovih lastniških zadev in njegovi skrbi zase.
Zagovornikovo delo mora obsegati razlago določene situacije in okoliščin, razlago
posledic določene odločitve, predstavitev različnih možnosti uporabniku ter sporočanje
želja, potreb in odločitev uporabnika njegovi okolici oziroma pristojnim osebam.
Kdo je lahko zagovornik?
Pogoji za to, da nekdo lahko postane zagovornik, so na Irskem in v Angliji zelo podobni,
le kriteriji glede izobrazbe so na Irskem strožji (terciarna izobrazba), za Anglijo pa jih
viri posebej ne navajajo. Na splošno pa so v omenjenih državah potrebne predvsem
delovne izkušnje na relevantnih področjih, opravljeno usposabljanje in pridobljen
certifikat za zagovornika, primerne osebnostne in komunikacijske lastnosti,
pripravljenost in sposobnost opravljati storitve zagovorništva ter še nekatera bolj
»mehka« znanja oziroma veščine.
Za Švedsko nam pogojev za opravljanje zagovorništva ni uspelo pridobiti. Domnevamo,
da posebnih pogojev pravzaprav ni, saj gre za eno izmed oblik skrbništva oziroma
zakonitega zastopstva. Viri navajajo, da je v tej državi največ osebnih predstavnikov z
uporabnikom v bližnjem sorodstvu. V največji meri gre za starše, pogosto pa je osebni
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predstavnik brat, sestra, mož ali žena uporabnika. Eno izmed švedskih poročil omenja,
da je za učinkovito zagovorništvo odločilnega pomena, da se osebi dobro poznata in da
je osebni predstavnik tudi fizično večino časa dosegljiv, da je uporabniku »na dosegu
roke«.
Odgovornosti
Na Irskem je formalno zagovorništvo za osebe z različnimi ovirami dokaj nova storitev,
medtem, ko je tradicija neformalnega zagovorništva zelo močna. Država je z novim
zakonom zagovorništvo formalizirala. Sama neposredno ponuja le omejeno ponudbo
storitev zagovorništva, zato so v največji meri za izvajanje zagovorništva odgovorne
zasebne neprofitne organizacije, državljanski informacijski center pa je sistemsko
gledano krovna organizacija, ki v praksi ureja institut zagovorništva.
Za izvajanje storitev zagovorništva v Angliji so »pooblaščene« neodvisne zagovorniške
organizacije. Pristojen lokalni organ odobri oziroma podeli koncesije neodvisnim
organizacijam, ki tovrstno zagovorništvo lahko izvajajo, usposobljeni zagovorniki
zaposleni v teh organizacijah pa potem lahko izvajajo storitve zagovorništva po Zakonu
o duševni (ne)zmožnosti. Najpogosteje zagovorniške organizacije izvajajo različne
oblike zagovorništva, npr. tudi neodvisno zagovorništvo po Zakonu o duševnem zdravju.
Prav tako kot na Irskem je tudi v Angliji tradicija v izvajanju »neformaliziranega«
zagovorništva (posebej samozagovorništva) že zelo dolga.
Na Švedskem osebnega predstavnika postavi oziroma imenuje sodišče, in sicer za eno ali
več področij. Oseba obdrži popolno poslovno sposobnost, osebni predstavnik pa ne
sprejme nobenih odločitev oziroma ne izvaja nobenih aktivnosti brez privolitve ali v
nasprotju z željami osebe, ki jo zastopa. Vloga osebnega predstavnika je torej povsem
zagovorniška.
Institut zagovornika za osebe z ovirami in institut skrbništva za odrasle osebe v
Avstriji
V primeru Avstrije ne gre za klasičen model zagovorništva za določeno skupino
prebivalstva, do katerega želimo s spremembami zakonodaje priti tudi v Sloveniji. S
stališča varovanja oziroma zaščite pravic in položaja oseb z najrazličnejšimi oblikami
invalidnosti oziroma oviranosti je zanimiv institut zveznega in deželnega zagovornika
pravic oseb z ovirami. Omenjen institut kot že rečeno deluje na zvezni in deželni ravni in
je po vsebini dela in organiziranosti blizu institutu »ombudsmana« za osebe z ovirami.
Mandat zveznega zagovornika traja štiri leta, spada pa v pristojnost Zveznega
ministrstva za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov. Njegovo delo se nanaša
predvsem na svetovanje in podporo osebam, ki se po Zveznem zakonu za enako
obravnavo oviranih oziroma glede na ostalo veljavno zakonodajo, počutijo
diskriminirane. Z namenom zaščite teh oseb se po celi državi organizirajo t.i. uradne ure
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in posvetovalni dnevi. Zagovornik za osebe z ovirami je pri svojem delovanju samostojen
in neodvisen ter ni vezan na navodila drugih institucij, zgolj na zakonska določila.
Mandat deželnega zagovornika traja pet let, spada pa v pristojnost posamezne deželne
vlade. Omenjeni zagovornik svetuje, daje priporočila in obravnava pritožbe. Tovrstne
storitve zagovorništva so uporabnikom na voljo brezplačno.
Slabost trenutne ureditve instituta deželnega zagovornika je, da ne določa obveznosti
neposrednega stika oz. pogovora zagovornika in uporabnika. Zaradi kadrovske
podhranjenosti in velike količine uporabnikov so neposredni stiki deželnega
zagovornika s posameznim uporabnikom dokaj redki. Npr. na Štajerskem je v letih 2007
in 2008 je zagovornik obravnaval 1.240 oseb z ovirami in skupaj 1.616 primerov, obe
števili sta v letu 2008 narasli v primerjavi z letom 2007. Osebnih kontaktov je bilo zgolj
9 %, 25 % pisnih in večina – 66 % telefonskih. Z zagovornikom so stopile v kontakt
različne kategorije posameznikov, in sicer: osebe z ovirami in njihovi sorodniki ter
znanci; zakoniti zastopniki oziroma skrbniki; osebe, ki izvajajo osebno asistenco
uporabnikom; vodje socialno-varstvenih ustanov in pedagogi.
Poleg zveznega in deželnega zagovornika v primeru Avstrije izpostavljamo še ureditev
skrbništva, ki se v določeni meri odmika od povsem skrbstvenega modela »družbenega
varstva« oseb z motnjo v duševnem razvoju. Njihov sistem skrbništva za odrasle se ne
»naslanja« na odvzem poslovne sposobnosti, postavi pa se ga le primeru, če oseba
določenih zadev ne more opraviti v potrebni meri z drugo pomočjo (npr. s pomočjo
družinskih članov, z javno ali zasebno pomočjo tem osebam).
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5. INSTITUT ZAGOVORNIKA ZA ODRASLE OSEBE Z MOTNJO
V DUŠEVNEM RAZVOJU V NOVI ZAKONODAJI6

Družba naj bi državljanom zagotovila varnost in dobro počutje v vsaki skupnosti ter
nudila možnosti, da si pridobijo ustrezne veščine in znanja, praktične sposobnosti za čim
bolj samostojno in neodvisno življenje. Vsak posameznik lahko zavestno vpliva na lasten
položaj in položaj drugih, s tem pa razvija oziroma krepi občutek lastne vrednosti,
kooperativnosti, ustvarjalnosti, odgovornosti.
Tudi osebe z motnjo v duševnem razvoju so enakopravni del družbe, z enakimi
pravicami in možnostmi, da lahko vplivajo na svoje življenje. Njihova socialna
vključenost nudi ljudem možnost spoznavanja različnosti, posledično pa se spreminja
tudi odnos družbe do njih. Sami zmorejo sodelovati v procesu družbenih sprememb,
zato je pomemben prenos moči nanje (Hegeduš, 2006).
Državljanstvo je opredeljeno kot pravna pripadnost določeni državi, kar pomeni
včlanjenost v državno organizacijo, ki daje državljanu posebno varstvo (Mohorič Špolar,
1994). Lahko ga razumemo kot dejavno, vse zajemajočo kategorijo, ki prevzema pravice
in dolžnosti. Ljudje se lahko naučijo, kako postati dejaven, ozaveščen in kritičen
državljan (Benn, 1994). Sicer pa lahko govorimo razlikah v razumevanju državljanstva,
ki se pojavi kot odsev zgodovinskih izkušenj.
Državljanstva se je treba učiti. Ne gre le za pravice, temveč tudi za stalno sodelovanje v
družbi in za zavest, da je to sodelovanje tako kazalec kot vir uspeha neke države.
Državljanstvo je proces, v katerem so državljanske spretnosti temeljne, prenosljive
(Benn, 1994).
Aktivno državljanstvo pa se lahko opredeli kot skupek urejenih odnosov med ljudmi,
katerega cilj je zagotoviti varnost in dobro počutje v skupnosti, ukvarja pa se z
delovanjem posameznika. Družba naj bi državljanom zagotovila možnosti, da si
pridobijo ustrezne veščine, sposobnosti in znanja. Tako lahko državljanstvo opredelimo
kot učinkovito, vešče in pogumno javno delo, s katerim rešujemo skupne probleme. Pri
tem je državljan posameznik, ki zavestno vpliva na lasten položaj in položaj drugih v
demokratični družbi. Državljani delujejo v krajevnih prostovoljnih organizacijah. Civilno

Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Ur.l. SRS, št. 41/1983, Ur.l. RS, št.
114/2006-ZUTPG, 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45) je v postopkih prenavljanja oziroma ukinjanja. Za
področje oseb, ki jih trenutno pokriva omenjen zakon Vlada RS predvideva sprejetje novega zakona. Po
Normativnem programu dela Vlade RS za leto 2010 bo to Zakon o socialnem vključevanju odraslih oseb z
motnjo v duševnem razvoju in telesno invalidnostjo (v nadaljevanju Zakon o socialnem vključevanju).
6
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delovanje je vključevanje v socialne mreže, skupine organizacij in prostovoljske združbe,
ki povezujejo državljane v njihovih skupnostih.
Aktivno državljanstvo ima moč, da ureja prakso dejavne demokracije in zahteva
možnosti učenja ter praktične samostojnosti, odgovornosti in kooperativnosti,
ustvarjalnosti ter razvijanja občutka lastne vrednosti (Benn, 1994).
Aktivnega državljanstva se učimo tako, da smo dejavni in ves čas vključeni v
vseživljenjsko učenje.
Učenje aktivnega državljanstva zajema:
 učinkovitost in zmogljivost; sposobnost napraviti spremembe, odgovornost;
 učenje aktivnega državljanstva vključuje prevzemanje odgovornosti, sprejemanje
izzivov in
 oblikovanje osebne identitete govori o možnostih učenja aktivnega državljanstva
skozi proces oblikovanja in preoblikovanja osebne identitete, ki zajema povezave
med posameznikom in drugimi osebami, o možnostih in prepričanjih ter idealih.
Tudi osebe z motnjo v duševnem razvoju so lahko aktivni državljani v demokratični
družbi, seveda v mejah svojih sposobnosti in prilagoditev ter ob ustrezni podpori.
Vprašamo se lahko, koliko možnosti jim nudi družba? V tem kontekstu je potrebno
spregovoriti tudi o prenosu moči na osebe z motnjo v duševnem razvoju (Hegeduš,
2006).

5.1.

Opolnomočenje ali krepitev moči

V psihosocialnem modelu skrbi pomeni pojem opolnomočenje (angl. empowerment)
pridobitev moči, v slovenskem kulturnem prostoru pa se širi izraz »krepitev moči«
(Lamovec, 1998).
Ob krepitvi moči se postavlja vprašanje, do kod naj bi se moč uporabnikov povečevala.
Lamovec (1998) navaja, da moč ali opolnomočenje nista podarjena in da si ju morata
vsaka zatirana skupina in vsak posameznik, ki ji pripada, sama izbojevati. Zato je
povsem jasno, da je opolnomočenje mogoče doseči le z uporabniškim gibanjem. Za
izhodišče morda lahko vzamemo opredelitev, ki pravi, da je opolnomočenje doseženo
tedaj, ko postane moč uporabnikov enaka moči drugih državljanov. Treba je vključiti vse
prilagoditve, ki so potrebne, da je mogoče to moč dejansko izvajati (Hegeduš, 2006).
Sestavine moči, ki so zajete v pojmu opolnomočenja, vključujejo možnost odločanja pri
treh bistvenih življenjskih vprašanjih:

46

 Kje bom živel?
 Kaj bom delal?
 Kdo me bo pri tem podpiral?
Pomemben sestavni del opolnomočenja je torej možnost izbire glede temeljnih
življenjskih vprašanj.
V procesu opolnomočenja si vsak posameznik zastavlja cilje, ki jih želi doseči. Hkrati pa
se lahko odloči, koliko in na kakšen način želi sodelovati (ali ne sodelovati). Pomembni
so tako cilji posameznika kot skupine, nobeni od njih pa se ne smejo uresničevati na
račun druge skupine.
Opolnomočenje je tako družbeni kot psihološki proces. Oba vidika se prepletata in ju v
praksi ni mogoče ločiti. Posameznik, ki z delom prevzema zunanje zadolžitve in jih
uspešno izvede, pridobi zaupanje vase, z lastno dejavnostjo spremeni nekaj v zunanjem
svetu. Odpirajo se nove možnosti reševanja problemov na temelju vzajemne pomoči, kar
ustvari občutek skupnosti. Ta zagotavlja zadovoljitev potrebe po varnosti in sprejetosti.
Tako se močno poveča moč za spreminjanje družbenih struktur in praks.
Opolnomočenje v svoji strukturi navaja tudi pogoje, v katerih se bo lahko vsakdo razvijal
in produktivno uporabljal svoje sposobnosti in se po svojih močeh enakovredno vključil
v družbo. Ta opredelitev se nanaša na depriviligirane skupine, pri čemer ima vsaka od
teh skupin nekoliko drugačno vsebino (Lamovec, 1998).
Na širši teoretski ravni vključuje opolnomočenje:
 popolno enakopravnost z drugimi državljani; dosegli bi jo z odpravo
diskriminacije zakonodaje in uzakonjenjem zagovorništva v vseh službah,
namenjenim osebam s posebnimi potrebami, osebam s stiskami, boleznimi ...;
 zagotovitev zadovoljitve vseh potreb, ki bi omogočila samostojno in kakovostno
življenje uporabnikov;
 ustanavljanje lokalnih in nacionalnih uporabniških organizacij, ki bi opravljale
storitve, za katere so usposobljene.
Eden izmed ciljev opolnomočenja je tudi zagovorništvo, znotraj katerega je potrebno
posebej izpostaviti samozagovorništvo.

5.2.

Samozagovorništvo

Samozagovorništvo je dejavnost oziroma oblika pomoči osebam z motnjo v duševnem
razvoju, ki se kaže kot podpora pri seznanjanju družbe z njihovimi potrebami in pri
uresničevanju njihovih želja. Gre za samospoštovanje, spoštovanje drugih, neodvisnost in
pogum, ki vključuje razmerje pravic in dolžnosti. Je demokratičen proces. Lahko se
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nanaša na posamezno dejanje, v katerem se oseba postavi sama zase. To lahko naredi
sama ali pa v skupini. Samozagovorništvo je lahko skupinska dejavnost, pri kateri člani
zastopajo sebe in svoje vrstnike pri nosilcu družbene moči. Samozagovorništvo se lahko
nanaša tudi na širšo družbeno akcijo, katere namen je izboljšanje položaja oseb z motnjo
v duševnem razvoju. Gre za gibanje oziroma skupinsko dejavnost ozaveščanja in učenja
spretnosti, ki so potrebne, če hočemo doseči nadzor nad življenjem (Hegeduš, 2006).
Samozagovorništvo oseb z motnjo v duševnem razvoju se je začelo na Švedskem, kjer je
v šestdesetih letih delovalo več klubov, kjer so se v svojem prostem času združevale
osebe z motnjo v duševnem razvoju. Člani klubov so se med se med seboj obiskovali, se
družili, izmenjevali ideje. Organizirali so srečanja na lokalni ravni, leta 1968 pa je bila
sklicana prva državna konferenca. Sodelovalo je dvajset oseb z motnjo v duševnem
razvoju, tema srečanja so bile dejavnosti prostega časa.
Leta 1970 so na drugi državni konferenci spregovorili o ustreznosti bivanja ter delu in
zaposlitvi. Prisotnih je bilo petdeset oseb z motnjo v duševnem razvoju iz Švedske in
nekaj danskih predstavnikov. V manjših skupinah so izmenjavali izkušnje s področja
omenjenih tem, nato pa so jih na plenarnem delu predstavili. Spremljevalci oseb z
motnjo so oblikovali razporede delavnic, vodili zapisnike in niso vplivali na ugotovitve
razprave.
Ideja se je razširila v Anglijo, kjer je novinarka Ann Shearer s pomočjo CMH (Capaign for
Mentally Handicapped People) pripravila prvo angleško državno konferenco za osebe z
motnjo v duševnem razvoju. Še istega leta, 1972, je bilo objavljeno obsežno poročilo o
poteku konference s fotografijami in citati udeležencev (Williams and Shoultz, 1982).
Švedskemu in britanskemu modelu je sledilo več držav, med drugim ZDA in Kanada.
Leta 1978 je Univerza v zvezni državi Kansas za skupine samozagovornikov namenila
finančna sredstva. Projekt je tekel tri leta, sredstva pa so bila namenjena izobraževanju
samozagovorniških skupin in njihovim potrebam za samo delovanje skupin, njihovim
svetovalcem oziroma podpornim osebam. O svojem delovanju so samozagovorniki
javnost tudi obveščali.
Gre za prve organizirane in finančno podprte skupine samozagovornikov.
Kasneje so se osnovni koncepti dela samozagovorniških skupin dopolnjevali in
nadgrajevali, število skupin pa se je večalo.
Samozagovorništvo je že postalo gibanje, za ljudi oziroma samozagovornike, ki so
vključeni vanj, pa predstavlja zlasti:





pravico glasu za vsakega posameznika,
aktivnost kot vrednoto,
prizadevanje za svoje pravice,
pravico lastnega izbora,
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sožitje in sobivanje z drugimi ljudmi,
druženje,
pomoč tistemu, ki jo potrebuje,
skrb zase,
udeleževanje na sestankih samozagovorniških skupin,
biti poslušan,
samozastopanje,
enake pravice in dolžnosti,
srečevanje z ljudmi,
prijateljstvo in prijatelje.

Cilj skupin za samozagovorništvo je usposobiti posameznika za samozagovarjanje.
Zato je potrebno, da:
 pozitivno razmišlja o sebi,
 razvije občutek lastne vrednosti,
 prepozna lastne sposobnosti,
 zna izbirati,
 sprejema odločitve in komunicira z okoljem,
 zna in želi razvijati tople človeške odnose in razumevanje,
 preseže svoje slabosti,
 posluša tudi druge.

Samozagovorniki so osebe, ki se lahko usposobijo, da samostojno in aktivno sodelujejo v
procesih odločanja in uveljavljanja interesov, koristi in pravic.
Samozagovorniki se pogosto združujejo v skupine, saj se tako laže naučijo spretnosti
samozagovorništva drug od drugega in svoje mnenje soočijo z mnenjem drugih. Vsaka
takšna skupina ima vodjo in svetovalca, ki mora biti sam dober samozagovornik, poznati
mora delo v skupini in skupinsko dinamiko, saj samozagovorniške skupine delujejo po
podobnih pravilih kot skupine za samopomoč.
Za vodenje take skupine so potrebna teoretična znanja o skupinski dinamiki, znanja o
metodah in tehnikah za oblikovanje skupinske dinamike, sposobnost empatije,
tolerantnost do različnih mnenj in stališč, želja po vodenju take skupine. Naloge vodij in
svetovalcev samozagovorniških skupin so:







spodbujanje in vodenje diskusije v zgodnejših fazah dela skupine,
poučevanje veščin komunikacije,
pomoč pri določanju in dogovarjanju o pravilih,
podpora različnim akcijam,
podpora pri razvoju strategij, ki so potrebne za sprejemanje odločitev,
zbiranje informacij o virih znanja,
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podpora osebju, ki želi spoznavati samozagovoništvo in
informiranje staršev (Golob, 2006).

Razmah gibanja za samozagovorništvo kaže, da lahko tudi ljudje s posebnimi potrebami
sami vplivajo na razvoj in kvaliteto storitev. K temu, da se upošteva tudi glas ljudi z težjo
in težko motnjo v duševnem razvoju, so veliko prispevali tako imenovani civilni
zagovorniki, ključne osebe, ki jim pomagajo pri uresničevanju njihovih potreb in pravic.
Za dosego svojih ciljev samozagovornik potrebuje podporno osebo oziroma svetovalca.

5.2.1. Vloga podpornih oseb
Podporna oseba je tista oseba, ki je samozagovorniku pripravljena prisluhniti in ga
upošteva kot enakovrednega. Poznati mora njegove potrebe in interese ter njegove
sposobnosti. Znati mora prisluhniti in skupaj s samozagovornikom odločati, kako
sprejeti odločitve in jih vnesti v vsakodnevno življenje.
Podporne osebe ne uspejo vedno narediti vsega, kar si samozagovorniki želijo, a imajo
samozagovorniki z njimi vendarle večjo moč pri odločanju.
Podporna oseba je lahko aktivna v vlogi prijatelja, svetovalca in animatorja; oseba, ki jo
življenje samozagovornika resnično zanima; oseba, ki usmerja pri komunikaciji z
drugimi.
Odnos med samozagovornikom in podporno osebo temelji na zaupanju.
Oseba, ki je v vlogi podporne osebe ali svetovalca, naj pozna delo v skupini in skupinsko
dinamiko, saj samozagovorniške skupine delujejo po podobnih pravilih kot skupine za
samopomoč.
Da bi to lahko uresničili, bi bilo potrebno:




določiti seznam podpornih oseb, ki bi imele znanje s področja
samozagovorništva in zagovorništva;
okrepiti mrežo podpornih oseb (nevladne organizacije, vladne organizacije,
Združenje samozagovornikov);
ponuditi izobraževanje podpornim osebam, zagovornikom, staršem, svojcem,
širši javnosti.

Naloge podpornih oseb
Samozagovornik si podporno osebo izbere sam. Odnos med podporno osebo in
samozagovornikom temelji na zaupanju in razumevanju. Podporna oseba mora poznati
samozagovornikove želje, izkušnje, sposobnosti in ovire. Samozagovornika usmerja,
tako da je samostojen, neodvisen in samozavesten pri svojih ravnanjih in odločitvah.
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Podporna oseba skrbi, da samozagovornik pridobi dovolj informacij, da lahko izrazi
svoje mnenje in ga spodbuja k aktivnosti. Podporne osebe v teh procesih nikoli ne govorijo
v svojem imenu, ampak lahko z privoljenjem samozagovornika pojasnijo njegove misli.
Osebe, ki se zaradi motenj v duševnem razvoju ne morejo usposobiti za
samozagovornike, si izberejo zagovornika (zastopnika). Zastopnik je oseba, ki zastopa
osebo z motnjo v duševnem razvoju v procesih odločanja in uveljavljanja interesov,
koristi in pravic. Pri tem je zagovorniku vodilo interes in korist uporabnika.
Pravica do zagovornika in podporne osebe mora biti uzakonjena pravica (kot je npr. v
Zakonu o duševnem zdravju), in sicer za uveljavljanje točno določenih pravicah.

5.2.2. Društvo hiša sonca

Trenutno v Sloveniji obstaja samo eno registrirano nevladno združenje
samozagovornikov in podpornih oseb Društvo Hiša sonca. Ustanovljeno je bilo leta
2006 in združuje samozagovornike in njihove podporne osebe iz vse Slovenije.
Ključni deležniki: Društva Sožitja (klubi), samozagovorniške skupine, Sveti uporabnikov,
Inclusion Europe, EPSA (Europian Platform for Self-Advocasy).
Z mreženjem, sodelovanjem in povezovanjem z drugimi NVO in njenimi člani želijo
pripomoči k hitrejšemu širjenju, ozaveščanju ciljnih skupin v zvezi s problematiko oseb s
posebnimi potrebami ter premikom na področju zakonodaje in zmanjševanja
stigmatizacije ter kratenja človekovih pravic. S pomočjo sodelovanja s ključnimi
deležniki naj bi se omogočil prenos in širjenje znanj s področja človekovih pravic,
zagovorništva in samozagovorništva ter s tem večanje vpogleda in razmišljanj v zvezi s
potrebnimi spremembami za dosego opolnomočenja in višje kvalitete življenja oseb s
posebnimi potrebami.
Ciljne skupine: ljudje z motnjo v duševnem razvoju, ki niso člani organizacij, podporne
osebe, starši oziroma skrbniki oseb s posebnimi potrebami, različne sektorske javne
politike in javnost nasploh.
V svoji viziji se društvo zavzema za vzpostavitev civilnega dialoga na vseh družbenih
ravneh, ki se vsebinsko osredotočajo na implementacijo človekovih pravic in
zagovorništva oseb z motnjo v duševnem razvoju na nacionalni ravni in vključevanje v
vse segmente javnih politik. Vnaša primere dobre prakse iz posameznih držav članic EU.
V prihodnosti želi delovati razvojno naravnano, vpeljati in utrditi menedžerske,
koordinatorske in edukativne vloge pri nadaljnjem razvoju in mreženju na tem področju.
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5.3.

Vloga »komisije za odločanje o pravicah invalidov«

V Zakonu o socialnem vključevanju je potrebno določiti/oblikovati organ ali komisijo, ki
bi se sestala in ocenila nezmožnost odrasle osebe za samostojno življenje in delo (ne
zgolj prebrala 10 ali več let star izvid in mnenje/strokovno mnenje) in potem v skladu s
predlaganim zakonom naredila načrt nadaljnjega izobraževanja oziroma zaposlovanja,
drugih oblik socialnega vključevanja skupaj z uporabnikom, njegovimi starši, zakonitimi
zastopniki, predstavnikom izobraževalne ustanove, itd.. Član te komisije bi bil tudi
zagovornik (Zupan, 2010).
»Komisija za odločanje o pravicah invalidov«
Zakon bi moral smiselno zagotoviti dodatno ali ponovno oceno zdravstvenega stanja,
oziroma stopnje invalidnosti osebe s posebnimi potrebami, ki je v sedanjih razmerah
ugotovljen le enkrat in to v mladosti, pred dopolnjenim 18. letom starosti.
Potrebno je oblikovati ti. »komisijo za odločanje o pravicah invalidov«, ki bi osebo
(dodatno oziroma ponovno) ocenila ob njeni polnoletnosti in definirati njene naloge.
Komisija bi z ustrezno metodologijo ocenila zdravstveni in socialni vidik invalidnosti
(mogoče MKF), ocenila posameznikove individualne potrebe, na osnovi katerih bi
odločila o potrebnih dajatvah in storitvah, ki jih konkreten posameznik potrebuje.
Pri načrtovanju financiranja storitev bi bilo potrebno uvesti prehod iz institucionalnega
financiranja na individualizirano neposredno financiranje (morda v obliki vavčerja). To
bi pomenilo izenačevanje materialnih pravic invalidov, ki so v institucionalnem varstvu,
oziroma v VDC-jih in tistih, ki so doma (Zupan, 2010).
Funkcijo »komisije za odločanje o pravicah invalidov« bi lahko opravila s potrebnimi
eksperti dopolnjena komisija za usmerjanje, ki spremlja otroka od prve usmeritve dalje.
Komisija bi morala upoštevati cilje »usmerjanja odraslih oseb« s posebnimi potrebami,
in sicer:







enak dostop in enake možnosti,
prostovoljnost vključitve,
prosta izbira,
individualna obravnava,
gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi,
dogovarjanje med izvajalci in uporabniki.

Predlog sestave komisije:
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defektolog, psiholog, specialist pediater/zdravnik specialist šolske medicine/ali
družinski zdravnik, andragog, specialist na področju zaposlovanja oseb s posebnimi
potrebami, ekspert, ki je usposobljen za delo z MKF in interpretacijo le te.
Vsebine pri katerih bi lahko sodelovala predlagana komisija:







oceni zdravstveni in socialni vidik invalidnosti (ocena po MKF?),
skladno z zakonom odloči o pravici do materialnih sredstev v taki višini, ki bo
invalidom zagotavljala minimum za preživetje,
preveri ustreznost programa vzgoje in izobraževanja, v katerega je oseba
vključena, na podlagi tega odloči o nadaljnji usmeritvi v ustrezen program
izobraževanja, oziroma v programe zaposlovanja (v storitvi VDC, oziroma v
programih, ki jih določa Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov),
predlaga različne oblike bivanja odraslih oseb s posebnimi potrebami,
predvidi vključitev zagovornika, ki uporabnikom nudi svetovanje, podporo in
pomoč, kjer jo le ti, v skladu s svojimi specifičnimi potrebami potrebujejo.

Pogoj za to je zakonsko definiranje instituta zagovornika in oblikovanje podpornega
sistema (mreže) zagovornikov, vključno z listo zagovornikov na nacionalnem nivoju.
Komisija bi preverjala ustreznost usmeritve v program vzgoje in izobraževanja pri 18.,
21. in 26. Letu. Glede na sposobnosti, zmožnosti in dosežke posameznika (individualna
obravnava), bi posameznika lahko usmerila v nadaljnje programe vzgoje in
izobraževanja ali v ustrezne programe zaposlovanja.
Za postopke usmerjanja, preverjanja ustreznosti usmeritve se lahko smiselno
uporabljajo določbe Pravilnika o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.
Na podlagi mnenja komisije se lahko izdela načrt zaposlovanja, ki bi določil način
prehoda odrasle osebe iz šolanja v zaposlitev in opredelil vrsto, obseg, način in trajanje
zaposlovanja. Ta načrt bi se tekom zaposlitve lahko dopolnjeval in spreminjal. Po 26.
letu naj se ustreznost usmeritve v ustrezen program zaposlovanja preverja po potrebi,
oziroma vsaj na 10 let.
Z zakonom bo potrebno določiti tudi kriterije za upokojitev oseb s posebnimi potrebami.
Tudi glede bivanja oziroma v predlogu Zakona »socialne oskrbe z nastanitvijo« bi lahko
bila »komisija« tista, ki bi skupaj z uporabnikom, njegovimi svojci, zagovornikom
preverila dosedanjo obliko bivanja in poiskala najustreznejšo nadaljnjo obliko glede na
specifične potrebe konkretne osebe (nujno povečati možnost izbire). Seveda je ob tem
potrebno najprej še enkrat definirati možne oblike bivanja (kaj bo z dnevnim varstvom
odraslim, kaj z nadaljnjo širitvijo manjših bivalnih enot, kaj s tistimi, ki ostajajo doma…).
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5.4.

Izhodišča za delo zastopnikov v zakonu o duševnem zdravju

Zakon o duševnem zdravju (Ur. l. RS, 77/2008) uvaja profil zastopnika/zastopnice pravic
oseb na področju duševnega zdravja.
Zagovornik predstavlja širši pojem, zastopnik pa je pojmovan ožje, je nekdo, ki zastopa
interese osebe, ki jih ne more ali je manj sposobna izraziti in uveljavljati, bodisi ker je
odsotna bodisi ker nima poslovne sposobnosti, ali ker je manj vešča, manj sposobna.
Zastopnik po omenjenem zakonu naj bi deloval izključno v korist in za zaščito pravic,
svoboščin in interesov ljudi, ki bodo v obravnavi na oddelku pod posebnim nadzorom
psihiatrične bolnišnice, na varovanem oddelku socialnovarstvenega zavoda ali v
nadzorovani obravnavi v skupnosti. Zastopnik bo ljudi poučil o pravicah, ki jih imajo
med zakonsko naštetimi obravnavami, načini in možnostmi njihovega uveljavljanja,
poleg tega naj bi podal konkretne usmeritve za uveljavljanje teh pravic in predlagal
mogoče rešitve, svetoval in spoštoval želje človeka, če te zanj ne bodo škodljive.
Zastopnik po Pravilniku o opravljanju izpita ter izbiri in vlogi zastopnika pravic oseb na
področju duševnega zdravja (Ur. l. RS, 49/2009) poleg nalog, za katere se z osebo
dogovorita v pisnem pooblastilu, opravlja zlasti naslednje naloge:













osebo na primeren način informira o pravici do dopisovanja in uporabe
elektronske pošte,
osebo na primeren način informira o pravici do pošiljanja in sprejemanja
pošiljk,
osebo na primeren način informira o pravici do sprejema obiskov,
osebo na primeren način informira o pravici do uporabe telefona,
osebo na primeren način informira o pravici do gibanja,
daje osebi konkretne nasvete in pojasnila v zvezi z uveljavljanjem pravic iz
prve do pete alineje tega člena,
svetuje osebi glede uveljavljanja pravic iz prve do pete alineje tega člena,
prizadeva si za spoštovanje pravic osebe iz prve do pete alineje tega člena ter
za zasebnost osebe,
preverja, ali se za osebo vodi evidenca o omejevanju pravic, ki jih določa
zakon o duševnem zdravju,
preverja, ali se za osebo vodi evidenca o uporabi posebnih varovalnih
ukrepov, ki jih določa zakon o duševnem zdravju,
preverja, ali se za osebo vodi evidenca o zdravljenju s posebnimi metodami
zdravljenja, ki jih določa zakon o duševnem zdravju,
predlaga izvedbo upravnega nadzora nad odreditvijo in izvedbo posebnega
varovalnega ukrepa.
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Zastopnik opravlja svoje naloge na zahtevo in po pooblastilu uporabnika. Zastopnika
uporabnik lahko izbere iz seznama zastopnikov s pisnim pooblastilom. Pooblastilo vsak
čas lahko prekliče. Če je osebi odvzeta poslovna sposobnost, zastopnika pooblasti njegov
zakoniti zastopnik.
Za zastopnika je lahko imenovan posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
 ima najmanj visoko izobrazbo,
 ima opravljen izpit za zastopnika,
 ima pet let delovnih izkušenj s področja duševnega zdravja,
 ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora.
Zakon o duševnem zdravju (Ur. l. RS, 77/2008)
Zastopnika imenuje in razrešuje minister za socialno varstvo na podlagi javnega poziva
in po predhodnem mnenju ministra za zdravje. V sklepu o imenovanju zastopnika se
določi tudi psihiatrična bolnišnica, na območju katere deluje.
Podrobnejši način in postopek izbire na podlagi javnega poziva določi minister za
socialno varstvo v javnem pozivu.
Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, na svoji spletni strani objavi seznam
zastopnikov, ki vsebuje naslednje podatke o zastopnikih:
 osebno ime,
 službeno telefonsko številko,
 naziv psihiatrične bolnišnice in območje, na katerem deluje.
Zakon o duševnem zdravju (Ur. l. RS, 77/2008)
Po 28. členu Zakona o duševnem zdravju (Ur. l. RS, 77/2008) ima zastopnik pravico do
nagrade za svoje delo in do povrnitve stroškov, ki jih je imel pri opravljanju svojih nalog.
Merila za določitev višine nagrade določi minister za socialno varstvo. Sredstva za
delovanje zastopnikov se zagotovijo iz sredstev ministrstva, pristojnega za socialno
varstvo.

5.5.
Predlogi za oblikovanje modela zagovornika za odrasle
osebe z motnjo v duševnem razvoju

Pri definiranju vloge zagovornika bi bilo smiselno uporabiti določene naloge in
organizacijske rešitve (lista zastopnikov) zastopnika definiranega v Zakonu o duševnem
zdravju (Ur. l. RS, 77/2008), seveda ob ustreznih vsebinskih dopolnitvah oziroma
modifikacijah, ki bi bile prilagojene posameznim naslovnikom.
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Opredeliti je potrebno pravico invalidov do odločanja o svojih pravicah na vseh ravneh,
kjer to zmorejo, oziroma pravico do podpornih sistemov (mreže zagovornikov) povsod
tam, kjer potrebujejo podporo, svetovanje in pomoč pri odločanju. Torej oblikovanje
podpornega sistema (mreže) zagovornikov, vključno z listo zagovornikov na
nacionalnem nivoju, ki bi uporabnikom nudili potrebno svetovanje podporo in pomoč,
kjer jo le ti, v skladu s svojimi specifičnimi potrebami potrebujejo.
Zagovornika, kot zaupnika osebi s posebnimi potrebi, ob upoštevanju želja uporabnika,
predlaga »komisija za odločanje o pravicah invalidov« ali CSD ob uveljavljanju pravic po
Zakonu o socialnem vključevanju ki ga izbere z »liste zagovornikov«.
Pri uveljavljanju pravic bi po Zakonu o socialnem vključevanju imel upravičenec pravico
do zagovornika, ki skupaj z invalidom, njegovimi starši ali zakonitim zastopnikom
oziroma skrbnikom ter predstavniki izvajalcev izdela individualni načrt nadaljnjega
izobraževanja, zaposlovanja ali drugih oblik socialnega vključevanja. Skupno preverijo
tudi dosedanjo obliko bivanja in poiščejo najustreznejšo nadaljnjo obliko glede na
specifične potrebe konkretne osebe.
Okvirne naloge zagovornika odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju in telesno
invalidnostjo:








podpira uporabnika pri uveljavljanju vseh njegovih zakonskih pravic
(izobraževanje, zaposlovanje, socialno vključevanje, pridobitev materialnih
pravic, izbira oblike bivanja….);
uporabniku, daje moč, da vpliva na odločitve, ki se dotikajo njegovega
življenja, vpliva na izboljšanje storitev, ki jih uporablja, ter mu omogoča, da je
enakopravno obravnavan;
zastopa glas uporabnika in opravlja vlogo posrednika med njim in
avtoritetami, ki odločajo o njihovem življenju;
je pripravljen na možnost pritožbe in uveljavljanja različnih zahtevkov;
zastopa in varuje največje koristi uporabnika.

Zagovornik mora delovati skladno z vrednotami zagovorništva in pri svojem delu
upoštevati načela neodvisnosti in samostojnosti, varovanja pravic osebe,
nediskriminatornosti, zaupnosti, spoštljivosti in krepitve moči osebe, brezplačnosti
storitev. Poznati in spoštovati mora življenjski svet uporabnika (kaj zmore sam, kje
potrebuje podporo, pomoč).
Delovati mora v partnerstvu z uporabnikovim najbližjim okoljem in družino, a biti hkrati
pozoren na konflikt interesov, ki se tu lahko pojavi (nezaupanje staršev v sposobnosti
svojih otrok, prepričanje, da so oni tisti, ki najbolj poznajo, kaj njihovi otroci potrebujejo,
zato jih želijo sami zastopati).
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5.5.1. Možen »sistem postavitve« zagovornika za osebe z motnjo v duševnem
razvoju

Zagovornik pravic odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju in odraslih oseb z
najtežjimi oblikami telesne invalidnosti je posameznik, ki varuje pravice, interese in
koristi teh oseb.
Minister pristojen za socialno varstvo (invalidsko varstvo) objavi razpis za izbiro
zagovornikov. Za izvedbo celotnega postopka je mogoče tudi podeliti nekomu koncesijo
(npr. že ustanovljenim neodvisnim uporabniškim združenjem).
Podrobneje je potrebno določi:








pogoje za opravljanje nalog zagovornika,
število podpornih oseb,
potrebno izobrazbo,
dodatno izobraževanje,
morebitno plačilo in povračilo stroškov,
vodenje evidenc o zagovornikih in
komisijo za izbor zagovornikov.

Za zagovornika je lahko imenovan posameznik, ki:
 ima določeno stopnjo izobrazbe (najmanj peto),
 opravljeno izobraževanje/ali licenco za zagovornika,
 pozna potrebe oseb s posebnimi potrebami (potrebno je določiti kaj to
pomeni),
 ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen.

Kandidate za zagovornike predlagajo:
uporabniške organizacije, organizacije, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja,
usposabljanja, zaposlovanja oseb z motnjo v duševnem razvoju in telesno invalidnostjo
(njihovi kandidati so lahko zagovorniki uporabnikom izven svoje ustanove), svoje
študente lahko predlagajo tudi fakultete, lahko se sami javijo na razpis, ipd..
Komisija za izbor
Na podlagi pogovora z vsakim kandidatom, na podlagi njegovih osebnih referenc,
delovnih in neformalnih izkušenj Komisija za izbor izbere določeno število bodočih
zagovornikov, ki opravijo izobraževanje.
Izobraževanje
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Kandidati morajo opraviti izobraževanje. Izvajalca izobraževanja izbere minister
pristojen za socialno varstvo/invalidsko varstvo. Izvajalec izvede izobraževanje v
trajanju določenega obsega ur (teoretično in praktično), v katerega se vključijo osebe, ki
želijo delovati kot zagovorniki.
Izobraževanje je potrebno pripraviti v sodelovanju s službami, ki uporabnikom nudijo
izobraževanje, zaposlitev, bivanje (socialno varstvenimi zavodi in posebni zavodi, VDCji) in podporo: CSD-ji, nevladne organizacije, pravni strokovnjaki, itd..
Na koncu izobraževanja sledi preverjanje znanj za pridobitev licence.
Izbira zagovornika:
Kandidate, ki uspešno opravijo preskus znanja (pridobijo licenco) minister pristojen za
invalidsko varstvo imenuje na Listo zagovornikov.
Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo na svoji spletni strani objavi listo.
Delovanje zagovornikov:
Uporabnik sam, ali ob pomoči druge pomembne osebe izbere zagovornika z Liste
zagovornikov.
Zagovorniki bi lahko imeli svoje »pisarne«, »ure za pogovor« pri nevladnih
organizacijah, društvih ali CSD-jih.
Delovali bi takrat, ko bi jih za to zaprosili (uveljavljanje pravic po Zakonu o socialnem
vključevanju), v primeru »prijav«, pritožb, želje uporabnikov po podpori, svetovanju in
pomoči.
Zagovornik se je dolžan udeleževati redne supervizije, oziroma intervizije in o svojem
delu voditi predpisano dokumentacijo.
Zagovornik ima pravico do nagrade za svoje delo in do povrnitve stroškov, ki jih je imel
pri opravljanju svojih nalog.
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6. KLJUČNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA UVEDBO
INSTITUTA ZAGOVORNIKA ODRASLIH OSEB Z MOTNJO V
DUŠEVNEM RAZVOJU V SLOVENIJI
V zaključku na podlagi analize modelov zagovorništva za odrasle osebe z motnjo v
duševnem razvoju v izbranih evropskih državah, na podlagi dolgoletne prakse dela z
omenjeno populacijo ene izmed avtoric pričujoče študije ter deloma po vzoru
opredelitve instituta zastopnika pravic oseb s težavami v duševnem zdravju v Zakonu o
duševnem zdravju podajamo nekaj osnovnih predpostavk, na katerih naj bi ureditev
zagovorništva za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju v Sloveniji temeljila ter
predloge za uvedbo instituta zagovornika za omenjeno populacijo v zakonodaji.
Pri zagovorništvu gre za proces podpore in dodajanja moči ljudem, da izrazijo svoje
želje, pridejo do informacij in storitev ter se seznanijo z možnostmi, ko sprejemajo
odločitve.
Glavni cilj delovanja zagovornika za osebe z motnjo v duševnem razvoju je
opolnomočenje teh oseb, krepitev njihove moči v vseh vidikih, zaščita njihovih pravic in
interesov na vseh področjih. Če želimo doseči omenjeni cilj, mora model zagovorništva
temeljiti na nekaj osnovnih predpostavkah ter načelih, in sicer:
-

-

-

Zagovornik mora delovati povsem neodvisno od oskrbovalcev, staršev,
skrbnikov, otrok oziroma drugih uporabnikovih bližnjih, strokovnjakov in
drugih.
Storitve zagovorništva morajo biti uporabnikom zagotovljene brezplačno.
Zagotovljena mora biti dostopnost storitev (geografsko, arhitektonsko
informacijsko, itd.).
Storitve zagovorništva morajo biti uporabnikom zagotovljene v njihovem okolju
in takrat, ko jih potrebujejo.
Zagotavljanje, organiziranje in izvajanje storitev zagovorništva morajo temeljiti
na uporabniški perspektivi ter omogočanju neodvisnega in samostojnega
življenja uporabnikov.
Pravica do zagovornika mora biti uzakonjena, in sicer pri uveljavljanju točno
določenih pravic.
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Predlogi za uvedbo instituta zagovornika za osebe z motnjo v duševnem razvoju v
zakonodaji
Pravica do zagovornika naj se uzakoni v novem Zakonu o socialnem vključevanju. V tem
zakonu oziroma v podzakonskem aktu je potrebno podrobneje določiti oziroma
opredeliti:










pravico do zagovornika,
upravičence do zagovornika,
naloge zagovornika,
pogoje za pridobitev statusa zagovornika (potrebna izobrazba, usposabljanje,
znanja, licenca itd.),
morebitno plačilo in povračilo stroškov,
vodenje evidenc o zagovornikih,
podelitev koncesije neodvisnim zagovorniškim organizacijam in izbor
zagovornikov,
financiranje in
področje izbire in imenovanja zagovornika.

Pravica do zagovornika
V Zakonu o socialnem vključevanju mora biti zapisana pravica oseb po tem zakonu do
odločanja o svojih pravicah na vseh ravneh, kjer to zmorejo, oziroma pravica do
zagovornika povsod tam, kjer potrebujejo podporo, svetovanje in pomoč pri odločanju
oziroma na področjih, ki jih določa Zakon.
Zagovornik pravic odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju in drugih odraslih oseb, ki
pridobijo »status invalida« po tem Zakonu je posameznik, ki varuje pravice, interese in
koristi teh oseb.
Upravičenci do zagovornika
Predlagamo, da so upravičenci do zagovornika odrasle osebe z motnjo v duševnem
razvoju in druge odrasle osebe, ki pridobijo »status invalida« po tem zakonu. Pravico do
zagovornika imajo upravičenci po tem zakonu, ki so starejši od 18 let. Ob tem je
potrebno zapisati tudi, da se mora informiranje in seznanjanje uporabnika o tej pravici,
po potrebi pa tudi že vključitev v »team« za izdelavo individualnega načrta, pričeti že pri
otrokovem 15 letu starosti.
Naloge zagovornika
V Zakonu o socialnem vključevanju mora biti določeno, da ima upravičenec pravico do
zagovornika:
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Pri uveljavljanju pravic po Zakonu o socialnem vključevanju, in sicer na način,
da se skupaj z upravičencem in koordinatorjem oziroma načrtovalcem skrbi
izdela individualni načrt nadaljnjega izobraževanja, zaposlovanja ali drugih
oblik socialnega vključevanja. Skupno preverijo tudi dosedanjo obliko bivanja
in poiščejo najustreznejšo nadaljnjo obliko glede na specifične potrebe
določene osebe. Uporabnika »zagovarja« tudi pri uveljavljanju materialnih
pravic po tem zakonu, v postopkih pritožb in podobno.
Pri uveljavljanju vseh drugih zakonskih pravic (izobraževanje, zaposlovanje,
socialno vključevanje, pridobitev materialnih pravic, zdravstvena in socialna
oskrba, itd.).
Pri sprejemanju pomembnih življenjskih odločitev.
V morebitnih postopkih vrnitve poslovne sposobnosti (pri upravičencih, ki
jim je bila le ta odvzeta).

Zagovornik:
 uporabniku daje moč, da sam vpliva na odločitve, ki se dotikajo njegovega
življenja, vpliva na izboljšanje storitev, ki jih prejema, ter mu omogoča, da je
enakopravno obravnavan;
 zastopa glas uporabnika in opravlja vlogo posrednika med njim in
avtoritetami, ki odločajo o njihovem življenju;
 je pripravljen na možnost pritožbe in uveljavljanje različnih zahtevkov;
 zastopa in v največji meri varuje koristi uporabnika;
 ne podcenjuje sposobnosti oziroma zmožnosti samo-odločanja uporabnika.
Njegova funkcija je, da vstopi tam, kjer oseba ne zmore, kjer ne razume in kjer
ne more izraziti svojih želja in interesov;
 se je dolžan udeleževati redne supervizije oziroma intervizije in o svojem delu
voditi predpisano dokumentacijo.
Pogoji za pridobitev statusa zagovornika
Za zagovornika je lahko imenovan posameznik, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu o
socialnem vključevanju in ima znanja ter kompetence zagovornika, ki jih pridobi z
izobraževanjem in potrdi z opravljenim izpitom.
Predlagamo, da se kot pogoj za pridobitev statusa zagovornika, določi:
 potrebna stopnja izobrazbe (najmanj peta),
 potrebne spretnosti in znanja (poznavanje pravic po Zakonu o socialnem
vključevanju in pravic po drugih zakonih, poznavanje ustreznih pravnih
predpisov – posebej s področja socialnega varstva, poznavanje področja duševnih
motenj, poznavanje potreb oseb z motnjami v duševnem razvoju, poznavanje
uporabniške perspektive in načel neodvisnega življenja, neodvisnost in
avtonomnost pri odločanju, sposobnost empatije z uporabnikom, inovativnost pri
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iskanju rešitev, sposobnost videti svoje omejitve na določenih področjih in
poiskati pomoč drugih strokovnjakov, komunikacijske in organizacijske
spretnosti),
 obiskovanje izobraževanja oziroma usposabljanja za zagovornika (izvajalca
izbere minister pristojen za invalidsko varstvo. Izvajalec izvede izobraževanje v
trajanju določenega obsega ur (teoretično in praktično), v katerega se vključijo
osebe, ki želijo delovati kot zagovorniki. Izobraževanje je potrebno pripraviti v
sodelovanju nevladnimi organizacijami na tem področju, pravnimi strokovnjaki,
ponudniki storitev, uporabniškimi združenji in centri za socialno delo),
 opravljen izpit za zagovornika (pogoj za pristop k izpitu je obiskovanje
izobraževanj) in pridobljena licenca za opravljanje storitev zagovornika,
 ni pravnomočno obsojen na zaporno kazen.
Plačilo/nagrada in povračilo stroškov
Predlagamo, da se storitve zagovorništva opravljajo večinoma neprofesionalno.
Neprofesionalni zagovornik ima pravico do nagrade za svoje delo in do povrnitve
stroškov, ki jih je imel pri opravljanju svojih nalog. Zagovorniki, ki vodijo posamezne
zagovorniške organizacije in opravljajo storitve zagovorništva za večje število oseb
(število se določi s podzakonskim aktom) pa svoje delo opravljajo profesionalno.
Vodenje evidenc o zagovornikih
Kandidate, ki uspešno opravijo preskus znanja (pridobijo licenco) in izpolnjujejo vse
ostale pogoje za pridobitev statusa zagovornika po Zakonu o socialnem vključevanju
minister pristojen za invalidsko varstvo imenuje na Državno listo zagovornikov.
Državno listo zagovornikov objavi Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo na svoji
spletni strani, Območno oziroma regijsko listo zagovornikov, ki delujejo na določenem
geografskem območju, pa objavi neodvisna zagovorniška organizacija, ki je za
opravljanje tovrstnih storitev na določenem območju pridobila državno koncesijo.
Uporabnik sam, ali ob pomoči druge pomembne osebe izbere zagovornika z Regijske
liste zagovornikov.
Podelitev koncesije
zagovornikov

neodvisnim

zagovorniškim

organizacijam

in

izbor

V skladu z načelom zagotavljanja storitev zagovorništva v uporabnikovem okolju in
takrat, ko jih le ta potrebuje, je potrebno (poleg brezplačne storitve) v prvi vrsti
zagotoviti geografsko dostopnost teh storitev. V Formalnih in strokovnih okvirjih za
uvajanje in izvajanje Zakona o duševnem zdravju (Flaker in ostali, 2009) avtorji glede
teritorialne organiziranosti timov zastopnikov predlagajo tri območja, in sicer:
- Ljubljanski tim, ki pokriva Gorenjsko, Ljubljano, Dolenjsko, Zasavje in Posavje.
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-

Primorski tim, ki pokriva Obalno Kraško, Goriško in Notranjsko kraško pokrajino
in
Štajerski tim, ki pokriva Savinjsko, Koroško, Pomursko in Podravsko regijo.

Omenjena geografska organiziranost delovanja zastopnikov se zdi primerna tudi za
model zagovornika oseb z motnjo v duševnem razvoju. Po vzoru Anglije predlagamo, da
bi na vseh omenjenih območjih eni neodvisni zagovorniški organizaciji država podelila
koncesijo za organiziranje, koordinacijo in izvajanje zagovorništva po Zakonu o
socialnem vključevanju. Izbrana neodvisna zagovorniška organizacija na podlagi
pogovora s kandidatom, ki želi postati zagovornik, na podlagi njegovih referenc,
formalnih in neformalnih izkušenj, kompetenc in znanj ter seveda pridobljene licence za
opravljanje storitev zagovornika, izbere zagovornike, ki bodo na njenem območju
delovanja lahko izvajali zagovorništvo po Zakonu o socialnem vključevanju. Izbrana
organizacija tudi objavi Območno listo zagovornikov, ki delujejo na določenem območju
in iz katere lahko uporabniki izbirajo zagovornike.
Izbrana neodvisna zagovorniška organizacija lahko poleg svoje osnovne dejavnosti
izvaja tudi druge dejavnosti povezane z zagovorništvom. Lahko organizira in izvaja
laično zagovorništvo, občansko zagovorništvo, podpira in usposablja uporabnika za
samozagovorništvo in vrstniško zagovorništvo. Za »svoje« zagovornike lahko tudi
organizira timske sestanke in supervizijo, dodatna usposabljanja, evalvacijo in
spremljanje dela zagovornikov.
Financiranje
Storitve zagovorništva po Zakonu o socialnem vključevanju se upravičencem
zagotavljajo brezplačno. Izbrane neodvisne zagovorniške organizacije (njihova osnovna
dejavnost) so financirane s strani ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo,
sredstva za dodatne programe pa lahko organizacija pridobiva na različne druge načine.
Izbrana organizacija tudi izplačuje (neprofesionalnim) zagovornikom nagrade in
povračila stroškov.
Področje izbire in imenovanja zagovornika
Pravico do zagovornika imajo osebe po Zakonu o socialnem vključevanju, ki so starejše
od 18 let, pri tem pa se mora informiranje in seznanjanje uporabnika o tej pravici, po
potrebi pa tudi vključitev v tim za izdelavo individualnega načrta, pričeti že pri
otrokovem 15 letu starosti.
Na splošno pa se lahko osebe, ki imajo status invalida po Zakonu o socialnem
vključevanju, njihovi bližnji, skrbniki, oskrbovalci, prijatelji, itd. ob uveljavljanju pravic
po Zakonu o socialnem vključevanju, ob uveljavljanju pravic po drugih zakonih, ob
zaznavanju kršitev, zlorab, zanemarjanja in podobno, obrnejo na izbrano zagovorniško
organizacijo, ki deluje na njihovem območju. Iz Liste zagovornikov za določeno območje
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upravičenec sam, ali ob pomoči druge pomembne osebe, potem izbere zagovornika in
mu »podeli« mandat za izvajanje zagovorništva zanj.
Zagovorniku osnovni mandat sicer podeljuje Zakonu o socialnem vključevanju, vendar
pa »osebni« mandat in pooblastilo za izvajanje dela zagovornik dobi od konkretne osebe.
Ta lahko mandat kadarkoli in na kakršenkoli način prekliče.
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PRILOGA
PRIMER 1
KRONOLOŠKI POVZETEK DOKUMENTACIJE

Uporabnica se je rodila 1974 kot nezakonski otrok. Oče je za njo plačeval sodno
priznano preživnino, stikov s svojo hčerjo pa ni želel imeti. Njena mati je bila zaposlena,
kasneje pa se je zaradi duševne bolezni invalidsko upokojila. Mati je sedaj že več let
vključena v posebni socialni zavod Hrastovec. Svoja otroška leta je preživela skupaj s
svoj mamo, teto in mamino sestro. Za njo sta v glavnem skrbeli stara mama in teta,
vzgojno pa ji nista bili kos.
Leta 1981 je bila na podlagi izvida in mnenja komisije za razvrščanje otrok in
mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (lažja motnja v duševnem
razvoju) napotena v 1. razred OŠ s prilagojenim programom, leta 1990/91 pa je po
minimalnem programu zaključila 8. razred.
Leta 1992 je bila ponovno predstavljena komisiji za razvrščanje otrok in mladostnikov
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki je podala klinične ugotovitve z diagnozo:
zmerna duševna prizadetost. Podali so predlog, v katerem navajajo, da ni sposobna za
samostojno življenje, da je upravičena do nadomestila po Zakonu o družbenem varstvu
duševno in telesno prizadetih oseb, predlagajo vključitev v delavnice pod posebnimi
pogoji v domačem okolju, da pa je potrebno glede na domače razmere razmišljati tudi o
namestitvi v ustrezno ustanovo.
V istem letu je krajevno pristojni CSD izdal odločbo, da se uporabnico na podlagi
pravilnika o razvrščanju otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju napoti v delavnico pod posebnimi pogoji OŠ, da je
upravičena do nadomestila za invalidnost in da je upravičena tudi do prejemanja
preživnine s strani svojega očeta. Ves ta čas je uporabnica živela pri svojih sorodnikih.
Leta 1994 ji je bilo s sklepom bivšega temeljnega sodišča v Ljubljani popolnoma odvzeta
poslovna sposobnost. CSD izda odločbo o skrbništvu. Skrbniške obveznosti je opravljala
njena teta.
Leta 2000 se je uporabnici rodila hči. Že v času nosečnosti in po porodu je živela v
materinskem domu. Ves ta čas je imela uporabnica stike z otrokovim očetom in nekega
dne je skupaj s svojo hčerjo odšla iz materinskega doma.
Leta 2002 skrbnica poda predlog za vrnitev poslovne sposobnosti uporabnici, saj je le
ta mnenja, da so razlogi za odvzem prenehali.
IPS, 2004:

69

Po povzetku zapisnika IPS (individualna projektna skupina) je bila hči uporabnice
nameščena v rejniško družino leta 2001. Rejnica navaja, da je bila deklica ob prihodu
zelo zanemarjena in da pri starosti 14. mesecev še ni govorila. Rejnica pove, da je
deklica v zadnjem obdobju postala bolj agresivna, da je v vrtcu, ki ga obiskuje 2x/teden)
zelo razdražljiva. Zaradi teh težav je rejnica obiskala tudi psihologinjo, ki pa je bila
mnenja, da pri otroku ni nič zastrašujočega in da se pri nekaterih otrocih za to obdobje
takšna vedenja običajna. Rejnica pove, da stiki z mamico potekajo, da sta s hčerko
vzpostavili dober odnos, medtem ko so s strani očeta neredni, kar pa bi bilo nujno
potrebno izboljšati. Mama pove, da načrtuje, da bo hči nekega dne prišla živet k njej, s
tem pa se tudi zaveda, da ni sposobna povsem samostojno skrbeti za hčer. Ob iskanju
različnih možnosti v korist otrok, da bi stiki med mamico in hčerko potekali tudi v kraju
kjer živi mama, je bila ena izmed predlaganih možnosti tudi posvojitev, ki bi otroku
morda lahko zagotovila večjo varnost na dolgi rok. Starša sta temu nasprotovala. Tudi
rejnica se s predlaganim ni strinjala. Končni sklepi IPS so bili:






da otrok ostane v rejniški družini,
da se otroka še naprej vključuje v vrtec,
da mamica še naprej 1x mesečno obiskuje otroka, prav tako tudi njen oče,
da oče uredi preživnino za otroka na krajevno pristojnem CSD- ju in
da rejnika pripeljeta otroka k mami po predhodnem dogovoru.

Leta 2006 je okrajno sodišče na predlog skrbnice in menja CSD – ja začelo z
nepravdnim postopkom zavrnitve poslovne sposobnosti. V tem postopku pa je bilo
potrebno pridobiti tudi izvedensko mnenje. Izvedenka navaja, da je uporabnica zmožna
skrbeti zase ter za svoje pravice in koristi, prav tako je uporabnica sposobna biti
zaslišana pred sodiščem.
Po tem, ko je dosedanja skrbnica podala predlog, da ne želi več opravljati skrbniških
obveznosti, je zanjo začel skrbniške dolžnosti opravljati krajevno pristojni CSD.
Skrbnica je teta uporabnice in se ves čas zdravi zaradi psihičnih težav.
Začetek leta 2007 okrajno sodišče pošlje dopis v katerem navaja, da je sedanji skrbnik
(CSD) opozoril sodišče, da je habilitacijski tim CUDV ugotovil okoliščine, zaradi katerih
bi bilo potrebno naročiti dopolnitev izvedenskega mnenja. Na timu je bilo ugotovljeno,
da je uporabnica sposobna samostojnega življenja v smislu skrbi zase, možna je
načrtovati prihodnost in se ravnati po času, da zelo dobro dela v VDC-ju, v katerega rada
hodi, da je pri delu natančna, hitra in samostojna. Zato je bila pred leti poskusno
vključena v delo v kuhinji nekega podjetja, kjer so jo ocenili za pridno in zanesljivo.
Strokovni delavci CUDV pa so opozorili tudi na to, da je manj preudarna pri ravnanju z
denarjem, in da bi tu potrebovala pomoč.
Glede na ta dejstva je izvedenec dopolnil svoje mnenje iz leta 2006, da se uporabnici
dodeli skrbnika le za pomoč pri upravljanju z denarjem.
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V začetku leta 2008 je okrajno sodišče izdalo sklep, da se uporabnici odvzeta poslovna
sposobnost iz leta 1994, delno vrne. S tem, ko je bila uporabnici delno vrnjena poslovna
sposobnost, je dobila položaj mladoletne osebe, ki je že dopolnila 15 let. V sklepu
okrajno sodišče tudi navaja, da bo krajevno pristojni CSD preciziral, katere posle bo
lahko uporabnica opravljala samostojno in brez odobritve stalnega skrbnika. Opozarja
pa tudi, da v prihodnje ni izključena možnost popolne vrnitve poslovne sposobnosti.
Uporabnica ima tudi pravico voliti in biti voljen.
Prav tako je bila uporabnica v začetku leta 2008 sprejeta v bivalno enoto v sedmem
mesecu nosečnosti. Pred sprejemom je živela doma, v hiši svoje mame in bila vključena v
VDC. Sklican je bil sestanek, da se pogovorijo o željah in potrebah uporabnice, kako bi ji
po najboljših močeh pomagali ob rojstvu, kakor tudi po rojstvu otroka. V bivalni enoti se
ji nudi vsa opora in pomoči pri skrbi za njenega sina, ki je postavljen pod skrbništvo.
Uporabnica sedaj redno hodi v VDC, njen sin pa obiskuje vrtec.
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