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Povzetek
Poročilo se nanaša na varstveno delovne centre in centre oz. zavode za usposabljanje, delo in
varstvo, v katerih se izvajajo vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter
institucionalno varstvo (24 ur in 16 ur) za odrasle. Namen naloge je zbrati podatke na
področju omenjenih storitev za odrasle v VDC in CUDV ter na tej podlagi pripraviti analizo
stanja za leto 2017 ter v segmentih, kjer je to možno, tudi primerjavo z leti 2015 in 2016.
Dolgoročni cilj naloge je, da na podlagi agregiranih letnih poročil pripravimo izhodišča za
sistematično spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV v prihodnje, širše pa bi bilo treba
vzpostaviti poenoten in informatiziran način zbiranja in spremljanja podatkov o storitvah za
celotno populacijo oseb, ki imajo status invalida po ZDVDTP.
Izvedena analiza stanja na področju izvajanja storitev za odrasle v VDC in CUDV na nacionalni
ravni predstavlja pomemben vir informacij za strokovno javnost, raziskovalce in pripravljavce
politike na tem področju, obenem pa z njo zadovoljujemo tudi vedno večje potrebe na
nacionalni in mednarodni ravni po raznorodnih in vedno bolj podrobnih statistikah na
področju dolgotrajne oskrbe.
V letu 2017 je bilo v VDC/CUDV vključenih 3.984 odraslih uporabnikov, kar je 68 več kot v letu
2016. Med njimi je bilo več moških kot žensk. Povprečna starost je bila dobrih 41 let. Največ
uporabnikov (3.482 oz. 87,4 %) je bilo vključenih (vsaj) v storitev vodenja, varstva in zaposlitve
pod posebnimi pogoji (bodisi so prejemali zgolj to storitev ali pa v kombinaciji s katero
drugo). Število oseb, vključenih v to storitev, se je v obdobju od leta 2012 do 2017
konstantno zviševalo (narastlo je za dobrih 12 %). V 16-urno institucionalno varstvo je bilo
vključenih 1.124 oseb (v letu 2016 1.045). V obdobju 2012 – 2017 je število vključenih v to
storitev naraslo za dobrih 21 %, medtem, ko je število oseb v 24-urnem institucionalnem
varstvu v obdobju 2012 – 2014 naraščalo, v letu 2015 upadlo, v letu 2016 pa spet rahlo
narastlo in v letu 2017 ponovno upadlo (še vedno pa ostaja pod 500). 92,1 % uporabnikov
VDC/CUDV je imelo motnjo v duševnem razvoju, med njimi največ zmerno motnjo. V letu
2017 je bilo v VDC in CUDV zaposlenih 2.217 oseb v obsegu 2.182 polnih zaposlitev (v letu
2016 je bilo zaposlenih 2.150 oseb v obsegu 2.115 zaposlitev). V čakalnih vrstah pri različnih
VDC in CUDV je bilo za storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter
institucionalno varstvo na dan 31. 12. 2017 evidentiranih 1.109 vlog (od tega 442 aktualnih),
na vključitev pa je čakalo 906 oseb.
Ključne besede: varstveno delovni centri, centri za usposabljanje, delo in varstvo, storitve,
analiza stanja, sistematično spremljanje izvajanja
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POGOSTO UPORABLJENE KRATICE
AJPES

Agencija RS za javnopravne evidence In storitve

AS

Aritmetična sredina

BE

Bivalna enota

CSD

Center za socialno delo

CUDV

Center/zavod za usposabljanje, delo in varstvo

DZ

Dolgotrajne težave v duševnem zdravju

EUR

Evro

GO

Gibalna oviranost

IRSSV

Inštitut RS za socialno varstvo

IVO

Institucionalno varstvo

MAX

Maksimum, enota z najvišjo vrednostjo

MDDSZ

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

MDR

Motnja v duševnem razvoju

ME

Mediana je vrednost enote populacije, od katere ima polovica enot manjšo, druga
polovica pa večjo vrednost

MIN

Minimum, enota z najmanjšo vrednostjo

N

Število enot

NP

Ni podatka

NPSV

Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005

ReNPSV 2006

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006–2010,

– 2010

Uradni list RS, št. 39/06.

ReNPSV 2013

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020,

– 2020

Uradni list RS, št. 39/13.

RS

Republika Slovenija

SO

Senzorna oviranost

SS

Stanovanjska skupina

SURS

Statistični urad Republike Slovenije

VDC

Varstveno delovni center

VVZ

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji

ZDVDTP

Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, Uradni list SRS, št.
41/83, Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 122/07 – odl. US, 61/10 – ZSVarPre
in40/11 – ZSVarPre-A.

ZPIZ

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ2, Uradni list RS, št. 96/12,
39/13, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 44/14 - ORZPIZ206, 85/14 - ZUJF-B
in 95/14 - ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15.

ZSV

Zakon o socialnem varstvu, Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo,
114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr. in 41/07 – popr., 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45,
61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12.

ZSVDP

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - ZSDP-1, Uradni list RS, št.
26/2014.

Zvojl

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih, Uradni list RS, št.
75/1997.

ZVV

Zakon o vojnih veteranih, Uradni list RS, št.
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59/06 – uradno prečiščeno

besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 32/14.
ZZRZI

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Uradni list RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14.

Besedilo ni lektorirano. Objava besedila in podatkov (v celoti ali deloma) je dovoljena le z
navedbo vira.
Nekateri uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Objava besedila in podatkov v celoti ali deloma je dovoljena le z navedbo vira.
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1

UVOD V ANALIZO

Spremljanje izvajanja storitev za odrasle v varstveno delovnih centrih in centrih za
usposabljanje, delo in varstvo je poročilo o izvajanju omenjenih storitev na nacionalni ravni
v letu 2017 in že tretja tovrstna analiza zapored (glej še Smolej idr. 2016, Smolej idr. 2017).
Nastala je na pobudo naročnika analize Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti (v nadaljevanju MDDSZ), ki za usmerjanje oz. oblikovanje politik potrebuje in želi
imeti jasen in zanesljiv pregled nad stanjem na področju, ki ga ureja in vodi. Sicer pa je
MDDSZ pri Inštitutu RS za socialno varstvo (v nadaljevanju IRSSV) naročilo že več analiz s
tega področja. Prvič v letu 2008 (Analiza delovanja varstveno, delovnih centrov1), nato v letu
2014, ko je Statistični urad RS (v nadaljevanju SURS) prenehal z izvajanjem Vprašalnika za
statistično raziskovanje – varstveno delovni centri (SOC-VDC/L) in je ministrstvo želelo
vzpostaviti izhodišča za redno in sistematično spremljanje podatkov varstveno delovnih
centrov2 (v nadaljevanju VDC). Slednja je bila podlaga, s katero je naročnik pooblastil IRSSV,
da smo v letu 2016 pričeli s sistematičnim spremljanjem izvajanja storitev v VDC in centrih za
usposabljanje, delo in varstvo (v nadaljevanju CUDV).
Namen vsakoletne analize je torej zbrati podatke ter spremljati stanje in trende na področju
vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter institucionalnega varstva
odraslih oseb v okviru VDC in CUDV, in sicer tako z uporabniškega in kadrovskega vidika,
kot tudi z vidika dostopnosti in razpoložljivosti omenjenih storitev na različnih območjih
Slovenije. Pomemben vidik letnega spremljanja stanja v VDC in CUDV je tudi vodenje
aktualnih podatkov o čakalnih vrstah za vključitev v posamezne storitve zavodov. Dolgoročno
gledano je namen naloge, da na podlagi omenjene analize stanja soustvarjamo izhodišča za
sistematično spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV v prihodnje.
Jedro vsakoletnega agregiranega poročila predstavljajo torej VDC in CUDV, v katerih se
izvajajo storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter storitve
institucionalnega varstva (24 ur in 16 ur) za odrasle. Glavnina dejavnosti VDC je v poročilu
zajeta, medtem, ko je precejšen del dejavnosti CUDV namenjen obravnavi mlajše populacije z
zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju in v poročilu ni zajet, saj je naš fokus
usmerjen le v raziskovanje storitev za odraslo populacijo.
Obravnavamo torej storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji in
institucionalnega varstva, ki se v VDC in CUDV izvajajo za odraslo populacijo z različnimi
motnjami in hendikepi (v pretežni meri so to osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki imajo
status po ZDVDTP). Te osebe so lahko vključene tudi v posebne socialnovarstvene zavode, v
kombinirane domove za starejše, imajo družinskega pomočnika ali so vključene v druge
oblike varstva. Z evidentiranjem podatkov v VDC in CUDV torej pokrijemo le del storitev, ki so
1
2

Nagode idr. (2008)
Nagode in Smolej (2015).

namenjene osebam z motnjo v duševnem in/ali telesnem razvoju; podrobnejši podatki o teh
osebah in storitvah, v katere so vključene, se namreč zbirajo po posameznih storitvah, torej
parcialno in nepoenoteno. Pripravo izhodišč za celovito spremljanje vključenosti oseb s
statusom po ZDVDTP v različne oblike oskrbe in storitve smo pripravili v preteklem letu
(Nagode in Smolej 2017).
Pričujoče poročilo je sestavljeno iz devetih poglavij. Uvodnemu poglavju sledi metodološka
predstavitev analize s posebnim podpoglavjem o kakovosti zbranih podatkov, temu pa oris
storitev za odrasle v okviru VDC in CUDV. V tem poglavju torej opišemo storitvi vodenje,
varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo s formalno - pravnega
gledišča ter povzamemo in se opredelimo tudi do nekaterih storitev, ki so v zakonodaji sicer
predvidene, v praksi pa niso zaživele v veliki meri (npr. dnevno varstvo, kratkotrajne
namestitve). V četrtem poglavju predstavimo, kje po Sloveniji se izvajajo storitve za odrasle v
okviru VDC in CUDV in v okviru kakšnih kapacitet (nacionalna mreža), v petem,
najobsežnejšem pa podatke o uporabnikih storitev, ki se v teh zavodih izvajajo za odraslo
populacijo. Uporabnike predstavimo z vidika socio-demografskih značilnosti, glede na
vključenost v posamezne storitve, čas vključenosti, dnevno migriranje in oddaljenost od
zavodov, status in vrsto motnje ter glede na kombinacijo motenj. V šestem poglavju
predstavimo podatke o čakalnih vrstah za storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod
posebnimi pogoji ter za institucionalno varstvo, v sedmem pa kadrovsko strukturo v VDC in
CUDV. Sledi osmo poglavje, kjer

povzamemo strateške smernice, ki jih za to področje

narekujejo aktualni in pretekli nacionalni programi socialnega varstva in nato še zadnje,
sklepno poglavje, kjer so zbrane ključne ugotovitve in predlogi nadaljnjega spremljanja
storitev VDC in CUDV. Sledita še poglavji z viri in literaturo ter prilogami.
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2 METODOLOGIJA IZVEDBE ANALIZE
Namen analize, ki jo pripravljamo tretje leto zapored, je prikazati stanje oz. triletni trend
(2015 – 2017) v Sloveniji na področju varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter
institucionalnega varstva za odrasle osebe, ki se izvajata pod okriljem VDC in CUDV.
Raziskovalni načrt in izvedba raziskave
Kot sedaj že ustaljeno, smo v začetni fazi najprej preverili vzorčni okvir, uredili vse potrebne
formalnosti z naročnikom in nato pričeli z zbiranjem podatkov. Podatke smo zbirali od
februarja do aprila. V naslednjem koraku smo vse zbrane podatke preverili (logična kontrola)
in jih po potrebi uskladili s poročevalci. Izvedli smo tudi skupinski pogovor s predstavniki
VDC, CUDV, predstavnico CSD in predstavnikoma uporabnikov. Omenjena druga faza je
potekala marca in aprila. V aprilu smo pričeli z analiziranjem kvantitativnih podatkov, ki smo
jih pridobili s pomočjo zbirnika. V zadnji fazi smo nato interpretirali kvantitativne in
kvalitatitavine podatke in informacije ter pripravili končno poročilo. Na podlagi rezultatov
vseh navedenih faz raziskave smo pripravili analizo stanja.
Vzorčni okvir in merski instrument
Vzorčni okvir3 za zbiranje kvantitativnih podatkov predstavljajo vsi VDC in CUDV. Seznam
enot iz vzorčnega okvira sestavlja 34 zavodov, od tega 23 javnih zavodov in 11 zavodov s
koncesijo (glej Prilogo A).
Za pridobitev podatkov smo uporabili dva merska instrumenta: za kvantitativno analizo
zbrinik podatkov, za kvalitativno pa skupinski pogovor, ki smo ga izvedli 20. 4. 20184.
Skupinskega pogovora se je udeležilo 15 oseb. Pri interpretaciji podatkov se mestoma
naslanjamo tudi na mnenja iz skupinskega pogovora iz leta 2016 (22. 9. 2016)5. Iztočnice
letošnjega, ki smo jih uskladili z naročnikom naloge, so v prilogi (Priloga B), pogovor pa je bil
usmerjen predvsem v ovrednotenje obstoječega stanja ter vizijo nadaljnega razvoja področja
s poudarkom na storitvah.

3
4

Seznam vseh elementov ciljne populacije (po Kalton in Vehovar 2011).
20. 4. 2018 smo v prostorih IRSSV s predstavniki VDC in CUDV izvedli skupinski pogovor. Med udeleženci so bile direktorice,

vodje in strokovni delavci zavodov, ki so izpolnjevali zbirnik podatkov ter predstavnica CSD. Skupinskega pogovora sta se
udeležila tudi dva uporabnika VDC. Trije udeleženci so bili predstavniki koncesionarjev, devet pa javnih zavodov. Za namene
boljše interpretacije podatkov smo skupinski pogovor snemali in na podlagi posnetka pripravili transkript.
5

22. 9. 2016 smo v prostorih IRSSV s predstavniki VDC in CUDV izvedli skupinski pogovor. Na njem smo prediskutirali značilnosti
načina zbiranja podatkov, predstavili nekatere rezultate analize kvantitativnih podatkov, jih pojasnili in osvetlili ter razčistili
dileme, ki smo jih imeli pri interpretaciji rezultatov. Želeli smo pridobiti tudi odziv, refleksijo, izkušnje poročevalcev z načinom
poročanja ter njihove predloge za naprej. Skupinskega pogovora se je udeležilo 12 izvajalcev storitev vodenje, varstvo in
zaposlitev pod posebnimi pogoji in institucionalnega varstva odraslih v VDC in CUDV. Med udeleženci je bilo nekaj direktoric
zavodov, ostali pa so bili strokovni delavci, ki so izpolnjevali zbirnik podatkov. Štirje udeleženci so bili predstavniki
koncesionarjev, osem pa javnih zavodov. Za namene boljše interpretacije podatkov smo skupinski pogovor snemali in na podlagi
posnetka pripravili transkript.
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Najpomembnejši vir podatkov za pripravo celovite analize je bil zbirnik podatkov v Excelovi
datoteki s podrobnimi navodili za izpolnjevanje. Izvajalce storitev v VDC in CUDV smo prosili,
da posredujejo podatke za vsakega odraslega uporabnika, ne glede na to v katero storitev v
okviru njihovega VDC ali CUDV je vključen, in za vsakega zaposlenega posebej. Izvajalce smo
tudi prosili, da naj večine podatkov ne individualizirajo, torej da ne vsebujejo osebnih
identifikatorjev, razen v primeru seznama oseb na listi čakajočih. V tem primeru je osebni
identifikator nujen, saj smo le tako lahko določili unikatne osebe, ki čakajo v vrsti pri
posameznih storitvah (nekatere osebe so se namreč pojavile na čakalnih listah pri več
izvajalcih).
Za uporabnike smo predvideli naslednje podatke na dan 31. 12. 2017 (več v Prilogi D):
-

storitev in enota, v katero je vključen;

-

socio-demografski podatki (spol, starost);

-

vključenost v storitev (od kdaj);

-

vrste motenj in težav (duševni razvoj, pridobljena možganska poškodba, motnja
avtističnega spektra, ipd.).

Zaradi prevelikega števila odgovorov ne vem v preteklih letih smo iz zbiranja izpustili npr.
podatek o prejemanju denarnih dodatkov in nadomestil. Zaprosili smo tudi za nekaj splošnih
podatkov, in sicer za podatke o vseh enotah, v katerih izvajajo storitve, vključno s
kapacitetami (število mest, ležišč) po posameznih lokacijah. Zaprosili smo tudi za seznam
čakajočih za različne storitve VDC in CUDV na dan 31. 12. 2017. Pri zaposlenih pa smo
predvideli podatke kot so spol, starost, izobrazba, obseg zaposlitve in delovno mesto za
vsakega zaposlenega posebej (na dan 31. 12. 2017).

Zbiranje podatkov
Po dogovoru z naročnikom naloge (MDDSZ) smo v januarju 2018 pristopili k izdelavi zbirnika
podatkov. Zbirnik v Excelovi datoteki je namenjen zbiranju osnovnih podatkov o organizaciji
(VDC ali CUDV) ter podrobnejših podatkov o uporabnikih in zaposlenih. Pri slednjih gre za
nabor podatkov za vsakega posameznika, torej gre za zbiranje na mikro ravni (kar izhaja iz
predloga, zapisanega v poročilu Nagode in Smolej, 20156). Osredotočili smo se le na
populacijo odraslih oseb vključenih v vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji
in/ali v institucionalno varstvo. Poleg teh podatkov smo v nabor vključili še seznam čakajočih
za vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji in institucionalno varstvo.
Zbirnik smo uskladili z naročnikom naloge, pri tem pa smo upoštevali tudi nekatere predloge,
ki so jih izvajalci podali ob lanskem spremljanju. Ko je bil zbirnik pripravljen smo ga skupaj s

6

Nagode Mateja in Simona Smolej. 2015. Priprava izhodišč za spremljanje podatkov varstveno delovnih centrov. Ljubljana: IRSSV.
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podrobnejšimi navodili za izpolnjevanje naslovili (dne 14. 2. 2018) na vse VDC in CUDV.
Naslovnike smo prosili, da nam izpolnjene zbirnike na USB ključku vrnejo najkasneje do 6. 3.
2018. Tiste, ki nam do navedenega datuma zbirnika niso posredovali, smo z opomnikom po
elektronski pošti dne 15. 3. 2018 ponovno pozvali k oddaji zbirnika. V aprilu smo dobili
vrnjene zbirnike vseh poročevalskih enot (vseh VDC in CUDV). V več primerih smo se morali v
fazi kontrole in razčiščevanja podatkov ponovno obrniti na poročevalce s prošnjo, da so
dopolnili manjkajoče podatke oziroma popravili podatke, za katere smo predvidevali, da niso
pravilni. Izkazalo se je, da nekaterih podatkov, npr. tistih, ki se nanašajo na vrsto oviranosti oz.
motje, izvajalci ne beležijo oziroma ne spremljajo sistematično, zato je v določenih delih
zbirnika veliko odgovorov NE VEM (več o tem pri analizi kakovosti podatkov).
Statistične metode
Pri analizi kvantitativnih podatkov smo uporabljali predvsem univariatne statistične analize, to
so tiste, s katerimi istočasno analiziramo eno spremenljivko. Uporabili smo naslednje
statistike:
1. število enot analize (N),
2. povprečje oziroma aritmetična sredina (AS),
3. maksimum, enota z najvišjo vrednostjo (MAX),
4. minimum, enota z najmanjšo vrednostjo (MIN),
5. mediana, vrednost enote populacije, od katere ima polovica enot manjšo, druga polovica
pa večjo vrednost (ME),
6. modus, največkrat izbrana vrednost enot populacije (MO) .

2.1

Kakovost zbranih podatkov

Ključen vir podatkov predstavlja zbirnik podatkov, zato se vrednotenje kakovosti v
nadaljevanju navezuje na podatke zbrane s tem merskim instrumentom.
Izpolnjene zbirnike podatkov smo prejeli od vseh 34 izvajalcev, iz česar izhaja, da je zajem
podatkov 100 % oziroma lahko govorimo o popolnem zajetju podatkov na ravni
poročevalskih enot.
Za vsako izmed spremenljivk smo preverili stopnjo neodgovorov spremenljivke (podatek o
tem, koliko odstotkov enot manjka), kar praktično predstavlja informacijo o tem, za koliko
odstotkov uporabnikov nimamo določenega podatka. Za posamezno spremenljivko smo
preverili tudi, koliko izvajalcev je podatke posredovalo v celoti, koliko delno (torej ne za vse
uporabnike) in koliko izvajalcev za določeno spremenljivko sploh ni posredovalo podatkov
(torej za nobenega uporabnika). Pri posamezni spremenljivki nas je zanimalo tudi, kolikšen je
delež NE VEM odgovorov. Rezultati pregleda so navedeni v naslednji preglednici.
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Preglednica 2.1: Ovrednotenje kakovosti podatkov za uporabnike v VDC in CUDV
V celoti

Delno

izpolnjeno

izpolnjeno

(št.

(št.

izvajalcev)

izvajalcev)

/

34

0

0

0

/

34

0

0

Leto vključitve (1)

0

/

34

0

0

Storitev (2)

0

/

34

0

0

Enota (2)

0

/

34

0

0

Leto vključitve (2)

0

/

34

0

0

Občina_stalno

0

/

34

0

0

Kraj bivanja

0

/

34

0

0

Oddaljenost

0.05

/

33

1

0

Spol

0

/

34

0

0

Leto rojstva

0

/

34

0

0

Način/oblika bivanja

0

/

34

0

0

0.03

/

33

1

0

0.05

/

33

1

0

Status po ZDVDTP

0

0.38

34

0

0

Ali ima oseba MDR

0

1.08

34

0

0

Možganska poškodba

0

3.19

34

0

0

Osebnostna motnja

0

12.10

34

0

0

Gibalna oviranost

0

0.15

34

0

0

Senzorna oviranost

0

0.28

34

0

0

0

11.70

34

0

0

Motnje avtističnega
spektra

0

1.81

34

0

0

Voziček

0

0.06

34

0

0

Družinski pomočnik

0

39.73

34

0

0

Stopnja

Odgovor

neodgovorov

“Ne vem”

(v %)

(v %)

Storitev (1)

0

Enota (1)

Kazalnik/spremenljivka

Način/oblika bivanja
(Drugo)
Prihod v VDC

Težave v duševnem
zdravju

Neizpolnjeno
(št.
izvajalcev)

Ugotavljamo, da so podatki o uporabnikih v VDC in CUDV, ki smo jih zbrali z zbirnikom
podatkov, kakovostni, saj je stopnja neodgovorov praktično pri vseh spremenljivkah nič.
Izjema je spremenljivka Oddaljenost od v VDC, kjer en poročevalec iz enega VDC za dva
uporabnika ni navedel podatka o tem, koliko sta uprabnika oddaljena od kraja trenutnega
bivanja do (enote) varstveno delovnega centra. Pri spremenljivki Prihod v VDC prav tako en
izvajalec ni navedel podatov o tem, kako osebe običajno prihajajo v VDC/CUDV, in sicer za tri
uporabnike. En izvajalec je v stolpcu Način/oblika bivanja, v katerega so izvajalci vnašali
obliko bivanja, navedel podatek o tem, da en uporabnik živi v drugih oblikah bivanja, vendar
v stolpcu Način/oblika bivanja (Drugo) nato ni navedel, za kakšno alternativo gre.
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Če pri analizi kakovosti upoštevamo tudi NE VEM odgovore, je slika nekoliko drugačna, saj se
kakovost podatkov pri nekaterih spremenljivkah poslabša. Največ NE VEM odgovorov je pri
vprašanjih, ki se nanašajo na podatek o družinskem pomočniku (npr. ali ima oseba
družinskega pomočnika). Za slabih 40 % vključenih v VDC in CUDV so poročevalci odgovorili,
da teh podatkov ne vedo. Za 11,7 % vključenih v VDC in CUDV poročevalci ne vedo, ali imajo
težave v duševnem zdravju, za 12,1 % pa ne vedo, ali imajo uporabniki morda osebnostne
motnje. Pri drugih vprašanjih, ki omogočajo NE VEM odgovor, je delež teh odgovorov manjši
od 5 %. Na skupinskem pogovoru so udeleženci izpostavili, da so v tem delu podatki
zagotovo podhranjeni in ne dovolj zanesljivi, saj poročevalci najverjeteje niso vpisovali po
enotnih kriterijih. Izpostavijo potrebo po določitvi enotnih kriterijev za v prihodnje, kar je
gotovo eden izmed izzivov izboljšanja kakovosti podatkov. Sicer pa se v tem delu soočajo s
pomanjkanjem informacij (»mi tega podatka nimamo, razen če nam ga starši povedo«), ker jih
niso dolžni spremljati oz. za spremljanje nimajo pravno formalne podlage, poleg tega se
soočajo z zastarelestjo podatkov v njihovih evidencah (»50 let star zavod, kjer so bili otroci vsi
razporejeni v zmerno motnjo, zdaj pa imajo vsi cel kup kombiniranih težav«). Predlagajo tudi
uvedbo prekategorizacij uporabnikov.
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3 STORITVE ZA ODRASLE V OKVIRU VDC IN CUDV – katere storitve
za odrasle izvajajo VDC in CUDV in kakšna je vizija njihovega
nadaljnega razvoja
Formalno podlago za izvajanje storitev za odrasle v VDC in CUDV določata Zakon o socialnem
varstvu (v nadaljevanju: ZSV) in Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev. Razvoj mreže storitev na tem področju je opredeljen v nacionalnem programu za
področje socialnega varstva, trenutno je to Resolucija o nacionalnem programu socialnega
varstva za obdobje 2013–2020 (več v Poglavju 8).
ZSV v 52. členu določa, da VDC opravlja naloge vodenja in varstva ter organizira zaposlitev
pod posebnimi pogoji za duševno in telesno prizadete odrasle osebe. Poleg teh storitev
lahko VDC opravlja tudi institucionalno varstvo7 odraslih duševno in telesno prizadetih oseb
po prvem odstavku 16. člena ZSV ter pomoč na domu družinam duševno in telesno
prizadetih oseb. VDC lahko opravlja tudi posebne oblike priprav na zaposlitev. Storitve
vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji in institucionalnega varstva odraslih
izvajajo tudi CUDV. V nadaljevanju na kratko opišemo omenjene storitve, pri čemer poseben
poudarek namenimo storitvam, ki jih zakonodaja sicer opredeljuje, v praksi pa pravzaprav
niso zaživele tako kot je bilo načrtovano.
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji...
... je v Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev opredeljeno kot
organizirana oblika varstva, s katero se izpolnjujejo z ustavo in zakoni določene temeljne
človekove pravice odraslih invalidnih oseb do storitve, ki tem osebam (v skladu z njihovimi
sposobnostmi) daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje
ter opravljanja koristnega, vendar njihovim zmožnostim primernega dela. Vodenje, varstvo ter
zaposlitev pod posebnimi pogoji se izvaja tako, da uporabnikom omogoča ohranjanje
pridobljenih in širitev novih znanj in delovnih spretnosti, pridobivanje novih socialnih in
delovnih navad, uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti, stimulira občutek koristnosti in
samopotrditve. Storitev zagotavlja tudi druge oblike varstva, ki uporabnikom in njihovim
družinam omogočajo delovno in socialno udejstvovanje. Pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev tudi določa, da se konkreten obseg storitve določi z individualnim
dogovorom, ki ga izvajalec podpiše z uporabnikom. Sestavni del dogovora je tudi dodatna
ponudba izvajalca, za katero se odloči uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik, in del
storitve, ki se izvaja v nadstandardnem obsegu.

7

Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se
upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo
ter zdravstveno varstvo (prvi odstavek 16. člena ZSV).

16

Osnovna oskrba po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev zajema
bivanje, prehrano, tehnično oskrbo in prevoze. Bivanje se izvaja v opremljenih in ogrevanih
prostorih v skladu s pravilnikom, ki ureja tehnične pogoje za izvajanje storitve. Uporabniku se
primerno njegovemu zdravstvenemu stanju za dneve prisotnosti zagotavljajo topli obrok in
osnovni napitki. Tehnična oskrba izvaja vzdrževanje prostorov in okolice. Prevozi zajemajo
organizacijo prevozov v zvezi s prihodom in odhodom uporabnikov ter dovozom in odvozom
prehrane. Za prihode in odhode uporabnikov se praviloma uporabljajo javna prevozna
sredstva. V primeru, da ni organiziranega javnega prevoza ali pa ga uporabnik ni sposoben
koristiti, se prihodi in odhodi organizirajo s prevoznim sredstvom izvajalca, z najemom
prevoznega sredstva ali pa s sklenitvijo pogodbe o izvajanju prevozov s fizično oziroma
pravno osebo. Optimalna razdalja od kraja bivanja do varstveno delovnega centra je 25 km ali
30 minut vožnje.
Socialna oskrba zajema vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji. Vodenje
obsega

oblikovanje,

izvajanje

in

spremljanje

individualnih

programov,

ohranjanje

pridobljenega znanja in sposobnosti ter učenje novih vsebin in veščin, vzdrževanje in razvoj
socialnih stikov in kognitivne sposobnosti uporabnika, ohranjanje pridobljene in razvijanje
večje samostojnosti. Vodenje zajema tudi sodelovanje z uporabnikom in njegovimi svojci,
sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in organizacijami, organiziranje kreativnih
dejavnosti in aktivno vključevanje v okolje. Varstvo zajema spremljanje, podporo in
zagotavljanje občutka varnosti, nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in opravljanju
fizioloških potreb, pomoč pri vstajanju, obuvanju, sezuvanju in slačenju, pomoč pri gibanju in
hoji, pomoč pri komunikacijah in orientaciji ter varstvo pri prihodih in odhodih ter spremstvo
pri prevozih. Zaposlitev pod posebnimi pogoji obsega take oblike dela, ki omogočajo
upravičencem ohranjanje pridobljenih znanj ter razvoj novih sposobnosti. Zajema tudi
zagotavljanje pogojev za varno delo, prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov
zmogljivostim upravičencev, uvajanje v delo, razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti,
spremljanje delovnega procesa, nabavo sredstev in pripomočkov, prevoze materiala za delo
ter prodajo izdelkov. Pridobljena sredstva od prodaje izdelkov so namenjena za nagrade
upravičencev in za višjo kvaliteto dela in bivanja. Zaposlitev se izvaja v varstveno delovnem
centru ali v drugi organizirani obliki.
Storitev traja dokler obstajajo razlogi za vključitev uporabnika v to obliko varstva in dokler je
pripravljen storitev sprejemati ter začasno (kadar se izvaja le za določeno obdobje) ali
občasno (kadar se izvaja za določen krajši čas, ki se periodično ponavlja). Neposredno
izvajanje storitve se prične v dopoldanskem (jutranjem) času in traja 8 ur dnevno 5 delovnih
dni v tednu, vsebine izven tega standarda pa so odvisne od dogovora med uporabnikom in
izvajalcem. Kot vsebine izven standarda (nadstandard) se štejejo: daljši čas trajanja storitve,
izvedba prostočasnih aktivnosti izven 8-urne storitve, letovanja, zimovanja, športna in
kulturna udejstvovanja, izvedba kvizov in podobno.
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Institucionalno varstvo...
... je po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev oblika obravnave v
zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali
zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno in socialno oskrbo ter
zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. Odraslim osebam z
motnjami v duševnem in telesnem razvoju se v okviru institucionalnega varstva zagotavljajo
še posebne oblike varstva.
Institucionalno varstvo v zavodu se lahko izvaja kot celodnevno varstvo ali v obliki
dnevnega varstva. Storitev institucionalnega varstva v drugi družini se izvaja v družini, ki ni
sestavljena iz družinskih članov upravičenca. Storitev institucionalnega varstva v drugi
organizirani obliki je lahko zagotovljena v stanovanjski skupini, bivalni enoti, oskrbovanem
stanovanju, oskrbnem domu in z bivanjem zunaj institucije na podlagi individualnega paketa
storitev. Stanovanjska skupina za osebe je lahko organizirana kot samostojna enota ali kot
dislocirana enota zavoda. Velikost stanovanjske skupine je od 4 do 6 oseb. Bivalna enota je
lahko prav tako organizirana kot samostojna enota ali dislocirana enota zavoda, vključuje pa
največ 24 oseb.
Storitev je lahko trajna ali začasna (kadar se izvaja le za določeno obdobje) oziroma občasna
(kadar se izvaja za krajši čas in se periodično ponavlja) in traja dokler obstajajo razlogi za
vključitev upravičenca v institucionalno varstvo in dokler je pripravljen storitev sprejemati.
Začasna (kratkotrajna) namestitev ne sme trajati več kot tri mesece. Celodnevna oblika
storitve se izvaja 24 ur dnevno, v primeru dodatne vključitve upravičenca v drugo socialno
varstveno storitev, storitev zaposlitvene rehabilitacije ali zaposlitev pa tudi krajši čas. Dnevna
oblika storitve se praviloma izvaja 10 ur dnevno, lahko pa se izvaja tudi krajši čas, glede na
potrebe upravičenca.
***
V okviru spremljanja izvajanja storitev za odrasle v VDC in CUDV na inštitutu v celoti
zajamemo nacionalno stanje za storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji
ter za institucionalno varstvo v zavodu, bivalnih enotah ter stanovanjskih skupinah. Ostalih
storitev v spremljanje do sedaj nismo vključili, smo pa na pobudo naročnika v okviru
skupinskega pogovora z udeleženci spregovorili o tem, kaj se s temi storitvami v praksi
pravzaprav dogaja in kakšna je po njihovem mnenju prihodnost teh storitev. Govorili smo o
institucionalnem varstvu v drugi družini, mobilni pomoči oz. pomoči na domu za družine
oseb, ki sodijo v VDC, kratkotrajnih namestitvah in dnevnem varstvu v okviru storitve
institucionalnega varstva, ki je namenjena (starejšim) osebam z motnjami v duševnem in
telesnem razvoju s spremljajočimi zdravstvenimi težavami in večjo potrebo po zdravstveni
negi (varstveni oddelki).
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Z natančnim podatkom o tem kako se izvaja in kako razširjeno je institucionalno varstvo v
drugi družini v Sloveniji ne razpolagamo, saj te storitve na nacionalni ravni sistematično
nihče ne spremlja. Iz seznama izvajalcev z dovoljenjem za delo8, ki ga vodi MDDSZ, izhaja, da
ima dovoljenje za delo za nastanitev in varstvo v drugi družini ena izvajalka, Socialna
inšpekcija pri Inšpektoratu Republike Slovenije za delo pa v zadnjem poročilu navaja, da ima
poleg te izvajalke pogodbo9 za nastanitev še en izvajalec, za varstvo pa dva. Navaja, da se ta
oblika institucionalnega varstva pri nas ni razvila oz. se je zelo malo uveljavila (Arnšek 2017).
Da je storitev pri nas neuveljavljena so mnenja tudi udeleženci skupinskega pogovora, ki
povedo, kar kaže tudi pričujoča analiza, da je to med odraslimi uporabniki storitev VDC in
CUDV zelo redka oblika varstva (na leto štejemo le par primerov). So enotnega mnenja, da za
uporabnike storitev VDC in CUDV, ta storitev ni vsebinsko ustrezna in primerna. Omenjajo, da
gre v glavnem za primere, ko se storitev iz rejništva po dopolnjenem 26. letu starosti samo
statusno spremeni v oskrbo v drugi družini in da je v takšnih primerih nastane past
infantilizacije uporabnika (»to so odrasle osebe, ki jih silijo v vlogo otroka in pride do
infantilizacije«). Podobno izpostavljajo Flaker idr. (2015), in sicer v smislu, da je pomanjkljivost
druge družine ravno v prehodu v »rejništvo za odrasle«. Navajajo tudi, da je storitev pri nas
premalo preizkušena, da pa ima več potencialov možnosti vsakdanjega, navadnega življenja,
a obenem opozorijo na nevarnost izkoriščanja (denimo v kmečkih okoljih kot vir gotovine in
delovne sile). Vseeno obstajajo izkušnje, ki kažejo, da je to lahko oblika, ki zagotavlja
razmeroma veliko samostojnost ob učinkovitem zadovoljevanju vseh potreb. Predlagajo
razširitev na urbana okolja, boljšo organizacijo podpore, ter boljšo formalno podlago (ZSV).
Glede na navedene ugotovitve študije in stališča predstavnikov VDC in CUDV na skupinskem
pogovoru ocenjujemo, da storitev morda res ni najbolj primerna rešitev za populacijo oseb z
motnjo v duševnem razvoju, ki je večinska populacija VDC, bi jo pa bilo kljub temu smiselno
preizkusiti v okviru pilotnih projektov za deinstitucionalizacijo.
Poleg do sedaj navedenih storitev so osebe z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem in
telesnem razvoju upravičene tudi do mobilne pomoči oz. pomoči na domu za družine z
osebo, ki ima sicer pravico do vključitve v VDC. V Pravilniku o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev je opredeljena v okviru socialnovarstvene storitve pomoč na domu,
in sicer v drugi točki mobilna pomoč10. Kot smo navedli v Izhodiščih za spremljanje vključenosti
oseb s statusom po ZDVDTP v različne oblike oskrbe oziroma storitve11 storitev v praksi ni
zaživela v tolikšni meri kot varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji in
institucionalno varstvo. Sistematično spremljanje izvajanja storitve na nacionalni ravni ni
vzpostavljeno, zato ne razpolagamo z dejanskim podatkom o razširjenosti storitve.
8

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/dovoljenje_sociala/
Skladno z 2. odstavkom 65. člena Zakona o socialnem varstvu (v letu 2008 je bilo 6 takšnih izvajalcev)
10
Po pravilniku gre za obliko strokovne pomoči na domu, s katero se osebam z motnjami v duševnem in
telesnem razvoju zagotavlja strokovna obravnava na domu. Odvisna je od potreb obravnavanih oseb,
usmerjena pa je tudi na njihove svojce. Obsega opravila in postopke za korekcijo motenj ter za svetovalno in
terapevtsko delo. Namenjena je predvsem specialno pedagoški obravnavi, socialni in psihološki obravnavi ter
zaposlitvi.
11
Nagode in Smolej 2017.
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Mobilna pomoč, katere funkcija je, da nadomešča vodenje, varstvo in zaposlitev pod
posebnimi pogoji ali institucionalno varstvo oz. je primerna za osebe, pri katerih je s to
pomočjo možno pričakovati ublažitev stanja oz. ohranitev pridobljenih znanj in sposobnosti.
Mnenja sogovornikov na skupinskem pogovoru so bila deljena; na eni strani je bilo izraženo
mnenje, da tovrstna pomoč za osebe ni primerna, saj orientiranost na dom osebo predvsem
izključuje iz socialnega okolja in da je v tem oziru pomembna zgolj za svojce oseb z motnjo v
duševnem razvoju. Poleg tega nekateri ne vidijo dodane vrednosti storitve (»zakaj bi prišel
nek specialni pedagog ali psiholog na neko osamljeno kmetijo, razen da prenese kake
informacije ali kaj podobnega«), tudi ne v vsebinskem smislu (»pri nas je potreba, da bi imela
družina pomoč pri varstvu, pri negi in oskrbi, ne pa neki strokovni obravnavi«). Nekateri
opozarjajo tudi na odklonilen odnos družin do sprejemanja strokovnjakov na dom, kar je
predvsem značilno za bolj ruralna okolja, medtem ko imajo npr. v Ljubljani nasprotno
izkušnjo. Po drugi strani pa nekateri vidijo veliko dodano vrednost te storitve v primerih, ko
oseba zboli in ostane doma ter z obiskom mobilne službe ta oseba lahko ohranja stik z
VDCjem, ali pa na primer, če (je oseba zelo oddaljena in) ne zmore vsak dan prihajati v VDC.
Ponekod osebe, ki so v čakalni vrsti za storitev VDC, v času čakanja na storitev popoldan
obiskuje socialni delavec iz VDC, ki nudi podporo v domačem okolju. Mobilno pomoč
prepoznajo kot pomembno v primerih, ko uporabniki VDC živijo samostojno v (oskrbovanih)
stanovanjih in bi jih v okviru te storitve lahko spremljali in nudili ustrezno podporo. Kot se
strinjajo sogovorniki na skupinskem pogovoru, manjka enotna in prenovljena definicija
mobilne pomoči. Izpostavijo tudi pomen sodelovanja s CSDji, ki je po njihovem mnenju
trenutno prešibko oziroma imajo s sodelovanjem različne izkušnje (»…povezat s socialnimi
delavci na CSD, ki imajo prvi vstop v družino v smislu socialne pomoči. Ponavadi so krizne
situacije tiste, pri katerih nas družine spustijo noter v družino. Mislim, da bi se morali povezati s
CSDji in se dogovoriti, kako bi to speljali«). Po drugi strani smo že v okviru analize iz leta 2008
(Nagode idr. 2008) ugotavljali, da CSD vidijo potencial mobilne pomoči za osebe z motnjo v
duševnem razvoju, ki niso vključene v nobeno drugo organizirano storitev; ocenili so, da bi za
22 % takšnih oseb bilo potrebno organizirati mobilno pomoč ali dnevno obravnavo v VDC.
Velik pomen mobilnim timom oz. službam pri ohranjanju samostojnega življenja v skupnosti
pripisujejo tudi Flaker idr. (2015) in obenem ocenjujejo, da imamo v Sloveniji ravno v tem
segmentu največji primanjkljaj. V preteklosti je bilo tej storitvi torej namenjeno premalo
strokovne podpore v smislu spremljanja, usmerjanja, noveliranja in razvoja kot tudi
raziskovalne podpore. Teoretično gledano bi mobilna pomoč na domu lahko odigrala
pomembnejšo vlogo na področju organiziranja oskrbe, zato predlagamo, da se storitev
revidira z vidika strokovnih vsebin – da se izvede monitoring na nacionalni ravni, pripravijo
strokovna izhodišča za nadaljnji razvoj, ki se jih nato preizkusi v okviru pilotskih projektov na
področju deinstitucionalizacije. Ožje gledano bi bilo smiselno v spremljanje izvajanja storitev
za odrasle v VDC in CUDV, ki ga izvajamo na IRSSV, vključiti tudi podatke o mobilni pomoči.
Glede kratkotrajnih namestitev so bili udeleženci skupinskega pogovora zelo enotni –
potrebe po tovrstni namestitvi so in z leti naraščajo (»vedno več je teh potreb in vedno več je
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prošenj«, »je zelo velika potreba po kratkotrajnih kapacitetah, saj služijo kot nek prehod«), na
drugi strani pa poročajo tudi, da je kapacitet absolutno premalo (»ampak teh kapacitet je
premalo; ko smo leta 2013 odpirali novo enoto smo namenoma pustili dva začasna mesta za
dva sprejema, ampak je to hitro postalo absolutno premalo«). Izpostavijo razliko med krizno in
kratkotrajno namestitvijo ter povedo, da so se z MDDSZ že pogovarjali, da bi v Ljubljani npr.
imeli eno hišo z 8 posteljami, namenjenimi tako kratkotrajnim kot tudi kriznim namestitvam.
Nekateri udeleženci predlagajo ustanovitev nekaj ti. kriznih centrov na območju celotne
Slovenije, drugi obenem opozarjajo na dolgotrajne birokratske postopke pri razvijanju novih
storitev - v tem primeru kriznih centrov (»skupaj bi lahko našli super rešitve, če ne bi imeli
zadaj postopkov (prijave DIPO)…, pa da čakamo po dve leti na soglasje s strani ministrstva…ker
neko stanovanje se da hitro zorganizirati, pa potem znotraj vzpostaviti storitev«). Sicer pa
trenutno situacijo v okviru kratkotrajnih namestitev, ko povpraševanje precej presega
ponudbo, rešujejo na različne načine. Npr. prosijo stanovalca VDC oz. CUDV, ki je npr.
začasno v bolnišnici, za soglasje, da za čas svoje odsotnosti posteljo prepusti nekomu
drugemu za kratkotrajno namestitev, ob čemer se vsi strinjajo, da to ni ustrezno (»seveda je
zelo sporno, ampak kaj naj naredim, če gre mama v bolnico, raka ima v zadnjem stadiju; na
vratih joka, prosi, kriči«, »…če pomislim, da bi, ko jaz grem, nekdo drug prišel v mojo sobo, ležat
v moj intimen svet…«). Nekateri imajo začasne, dodatne postelje, ki niso vezane na koncesijo
in za katere uporabniki večinoma plačajo sami. Za nekatere npr. del oskrbe plača tudi CIRIUS
(»ki zapre vrata čez celo poletje in potem jih nimajo starši kam dat in kličejo nas). Spet drugi
situacijo rešujejo v okviru začasnih ležišč v bivalnih enotah, pri čemer vedo, da je to »tveganje
in obremenitev zaposlenih (se pa zavedamo, da smo nekaj naredili, čeprav ni tako kot bi
moralo biti«). Izraženo je bilo tudi stališče, da bi bilo potrebno vključiti tudi občine, predvsem
z vidika ustvarjanja prostorskih pogojev, niso pa bili enotnega mnenja, ali bi bilo to za občino
ceneje ali dražje (»občina želi najcenejšo namestitev«, »saj je cenejša…če računaš koliko plačuje
institucijo v primerjavi, če bi živel privat in mu plačeval vso najemnino in vse stroške, je to dve
tretjini manj«). Če povzamemo, težava ni v zmožnosti stroke v odzivanju na naraščajoče
potrebe in v vzpostavljanju pogojev za kratkotrajne namestitve (»ker neko stanovanje se da
hitro zorganizirat, pa potem znotraj vzpostaviti storitev«), pač pa so težave v pridobivanju
novih kapacitet, v stroških ter predolgih birokratskih postopkih, ki so s tem povezani.
Kratkoročno gledano, predlagamo pripravo sistematičnega pregleda potreb, kapacitet in
dejanskega koriščenja kratkotrajnih namestitev, ki bo eno izmed izhodišč pri pripravi vizije
nadaljnjega razvoja te storitve.
Dnevno varstvo v okviru storitve institucionalnega varstva je namenjeno (starejšim)
osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju s spremljajočimi zdravstvenimi težavami
in večjo potrebo po zdravstveni negi (varstveni oddelki). Te osebe namreč ne morejo biti
vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki je prvotno
namenjena osebam, ki se zmorejo vključevati v oblike dela, ki omogočajo ohranjanje in razvoj
sposobnosti (zaposlitev pod posebnimi pogoji). O razširjenosti te storitve težko govorimo, saj
se na nacionalni ravni ne vodi sistematično zbiranje tovrstnih podatkov. Glede na izkušnje
domov za starejše, kjer se izvaja dnevno varstvo za starejše, pa lahko rečemo, da se storitev
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pri nas ni razvila oz. se je uveljavila v majhni meri. Udeleženci skupinskega pogovora po eni
strani navajajo, da ni potreb in to zato, ker je storitev za uporabnika v celoti plačljiva (»ni
potreb; po mojem zato, ker je za plačati«, »problem je, ker je to plačljiva storitev«), po drugi
strani pa potrebe opažajo in menijo, da bodo v prihodnosti še naraščale (»jaz vidim, da
potrebe v prihodnosti vsekakor bodo«), kar gre vzporedno tako s spremenjeno starostno
strukturo uporabnikov kot tudi z vedno večjim deležem težjih, težkih, senzorno in gibalno
oviranih, ki lahko v segmentu zaposlitve sodelujejo zelo malo. V prvi vrsti je nujna priprava
sistemske analize stanja s popisom potreb, kapacitet in dejanske vključenosti v storitev in
priprava strokovnih podlag glede nadaljnjega razvoja storitve, ki ima iz

vidika

deinstitucionalizacije velik potencial (»če govorimo o deinstitucionalizaciji, je to ena
priložnostna storitev za tiste, ki so lahko še nekaj doma, da se jih takoj ne namešča za 24 ur«),
ki tako kot mobilna pomoč pomembno prispeva k ohranjanju čim bolj samostojnega življenja
(»To so relativno samostojni. Pri nas je to prišlo iz same operative, uporabnica je prihajala k
nam na kosilo…iskali smo rešitve in prišli do tega, da lahko kot v domovih podpišemo 10-urni
dogovor s starši, ker ona čez vikend ni imela suporta, ni se imela kam dati in je bila naša mreža
tista, ki ji je bila najbližja; res hodi samo med vikendi«). Trenutno, kot navajajo udeleženci
skupinskega pogovora, nekateri namesto te storitve omogočajo prilagojene storitve oz.
programe oz. se prilagajajo uporabnikom (»če nekdo rabi do petih, je nekdo do takrat z njim
tam in pride zjutraj kasneje v službo«). Nekateri zaračunavajo le 2 uri, torej razliko med
osmimi in desetimi urami (»če je pri nas 10 ur, mu za tisti 2 uri več zaračunamo 70 %). Ena
izmed udeleženk je izpostavila klubsko dejavnost, ki so jo uvedli za osebe, ki niso nikamor
vključene (»smo bolj agrarna pokrajina, ljudje so doma, svojci se trudijo, da imajo do smrti
osebo pri sebi in preko klubske dejavnosti smo imeli priložnost veliko teh oseb seznaniti z
VDCjem in načinom dela«). Dodaja tudi, je program nastal iz potreb uporabnikov in se je zato
tudi ohranil.
V Zakonu o socialnem vključevanju invalidov je opredeljena nova storitev ohranjanje socialne
vključenosti starejših invalidov: storitve socialnega vključevanja za invalide, starejše od 65
let, ki se izvajajo primerno njihovi starosti in potrebam za zagotavljanje njihovega
samostojnega življenja v skupnosti. Način, obseg in oblika izvajanja storitev je odvisna od
potreb posameznega invalida. V zakonu je navedeno tudi, da nabor, vsebino in obseg
sofinanciranja posameznih storitev socialnega vključevanja ter pogoje za izvajanje
posameznih storitev socialnega vključevanja pripravi ministrstvo, pristojno za invalidsko
varstvo, v sodelovanju z Inštitutom Republike Slovenije za socialno varstvo. Udeleženci
skupinskega pogovora se strinjajo, da je socialno vključevanje za to populacijo izjemnega
pomena (»ja, jaz težko ostanem doma«, »tudi naši starejši vidijo, da ne morejo biti več vključeni
da rabijo 24-urno institucionalno varstvo…program, kot ga sedaj izvajamo za starejše, je
ustrezen njihovemu ritmu, potrebam, če želijo, lahko še vedno kaj naredijo…gredo brusit les,
narediti kaj iz gline, ali pa se preprosto v delavnici samo usedejo, da se vključijo v dinamiko, da
se malo pogovorijo; morajo biti vključeni«) in da je pri načrtovanju novih storitev nujen pristop
od spodaj navzgor (angl. bottom up), torej izhajati iz že obstoječih praks in jih nadgraditi (»naj
mi oz. naši uporabniki povedo, kaj potrebujejo; mi točno vemo, kaj uporabniki potrebujejo«).
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Izpostavijo institut občasne vključenosti, ki jo izvajajo v primerih, ko oseba ne zmore prihajati
ves teden (»delamo dogovore, da prihajajo tri dni, ali vsak drugi dan v tednu. Na tak način mu
greš naproti, da je še vedno vključen«), možnost koriščenja osebne asistence, ki je namenjena
tudi populaciji oseb z motnjo v duševnem razvoju ter vključevanja v medgeneracijske centre.
Kljub temu, da nekatere prakse vključevanja starejših obstajajo, zagovarjajo stališče, da je
potrebno razviti dodatne vsebine, zagotoviti pogoje (kadrovske, finančne in tehnične) za
izvajanje bolj individualiziranih paketov storitev.
Slika 3.1: Področje delovanja varstveno delovnih centrov in centrov/zavodov za usposabljanje, delo in
varstvo

Predstavili smo temeljne storitve, ki jih izvajajo VDC in CUDV za odrasle osebe z motnjo v
duševnem razvoju ter izpostavili tudi tiste, ki niso zajete v sistemsko spremljanje izvajanja ter
povzeli stališča predstavnikov VDC in CUDV do le teh. V nadaljevanju predstavljamo analizo
spremljanja storitev za odrasle v VDC in CUDV, in sicer razširjenost in organiziranost dveh
temeljnih storitev, in sicer:
-

storitev varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter

-

institucionalno varstvo, ki je razdeljeno na institucionalno varstvo v zavodu (24 in 16
ur), v bivalni enoti (24 in 16 ur) ter v stanovanjski skupini (16 ur).
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4 NACIONALNA MREŽA STORITEV - kje po Sloveniji se izvajajo
storitve za odrasle pod okriljem VDC in CUDV in v okviru kakšnih
kapacitet
V Sloveniji je 34 izvajalcev, ki izvajajo storitvi vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi
pogoji ter institucionalno varstvo za odrasle v okviru VDC in CUDV. Od tega je 23 javnih
socialnovarstvenih zavodov (18 VDC in 5 CUDV12) in 11 koncesionarjev, ki so za opravljanje te
storitve pridobili koncesijo na podlagi javnega natečaja. Svojo dejavnost so izvajali na 157
različnih lokacijah na območju celotne Slovenije13 s skupnimi kapacitetami v obsegu 3.529
mest za vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter 1.599 ležišč.
Glede na sedež se največ izvajalcev nahaja v osrednjeslovenski statistični regiji, sledita ji
savinjska in podravska statistična regija. V polovici statističnih regij ima sedež le po en
izvajalec. Sicer pa velja, da imajo izvajalci načeloma teritorialno dokaj razvejano mrežo
storitev, običajno znotraj matične statistične regije, nekateri pa svoje storitve zagotavljajo v
več različnih statističnih regijah (npr. Sonček, Naprej, Želva, Zavod Karion, VDC Koper, VDC
Vrhnika – Idrija, CUDV Draga, CVD Golovec). V povprečju storitve izvajajo na štirih ali petih
lokacijah. Na samo eni lokaciji storitve za odrasle izvaja pet izvajalcev (DZC Janeza Levca, VDC
MUC Sreto Zelen s.p., Društvo Sožitje Kamnik, Društvo za pomoč osebam z motnjami v
duševnem razvoju, Društvo Sožitje Ptuj in Center KORAK za osebe s pridobljeno možgansko
poškodbo), na največ lokacijah, tj. 13, pa storitve zagotavlja Zveza Sonček. Zelo razvejano
mrežo ima npr. tudi CUDV Draga z 11 lokacijami.
Preglednica 4.1: Število izvajalcev, lokacij in kapacitet po tipih storitev glede na statistične regije

Statistična regija

Institucionalno varstvo

Izvajalci
glede na
sedež

storitev
VDC

IVO (16
in 24 ur)

BE (16 in
24 ur)

SS

Skupaj

(N)

L

K

L

K

L

K

L

K

L

K

Gorenjska

4

8

317

1

50

4

60

2

19

7

129

Goriška

4

9

298

1

76

4

72

2

11

7

159

Jugovzhodna Slovenija

2

8

244

1

60

4

65

/

/

5

125

Koroška

1

6

263

1

153

4

47

2

27

7

227

Obalno-kraška

1

7

140

/

/

/

/

2

22

2

22

Osrednjeslovenska

8

21

766

4*

92

7

148

9

75

20

315

Podravska

5

16

559

1

226

2

34

5

78

8

338

Pomurska

1

7

202

/

/

3

39

1

10

4

49

Posavska

1

4

116

/

/

1

20

/

/

1

20

Primorsko-notranjska

1

3

75

/

/

/

/

1

6

1

6
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CUDV so namenjeni tako otrokom in mladostnikom, kot tudi odraslim z različnimi motnjami. V tej analizi se
osredotočamo zgolj na storitve za odrasle.
13
V kolikor organizacija na istem naslovu izvaja dve ali več različnih storitev (npr. zagotavlja vodenje, varstvo in
zaposlitev pod posebnimi pogoji ter stanovanjsko skupino), potem smo naslov (lokacijo) ustrezno šteli samo
enkrat.

Institucionalno varstvo

Izvajalci
Statistična regija

glede
sedež
(N)

na

storitev
VDC

IVO

in 24 ur)

24 ur)

L

K

L

K

L

K

L

K

L

K

(16

BE (16 in

SS

Skupaj

Savinjska

6

16

434

2

86

4

75

3

24

9

185

Zasavska

1

1

115

/

/

1

14

1

10

2

24

Slovenija

34

106

3.529

11

743

34

574

28

282

73

1.599

Opomba: N – število; / - ni storitve ali kapacitet
* Na dveh lokacijah (Ig Draga in Škofljica) so v instituiconalnem varstvu v zavodu nastanjeni odrasli (26 let ali več), kljub temu da
zavod uradnih kapacitet za odraslo populacijo nima.

Storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji je na voljo na 106 različnih
lokacijah na območju celotne Slovenije in skupnimi kapacitetami v obsegu 3.529 mest.
Lokacije prikazujemo na naslednjem zemljevidu, iz katerega je razvidno tudi, da je v vsaki
statistični regiji vsaj ena enota, ki zagotavlja to storitev. Takšna je npr. zasavska statistična
regija, ki je tudi druga najmanjša statistična regija po številu prebivalstva in kjer se storitev
izvaja (le) v Zagorju ob Savi, in sicer v obsegu 115 mest (3 %). Podobno število kapacitet je v
posavski statistični regiji (116 mest), najmanj kapacitet (tj. 75) pa beležimo v primorskonotranjski statistični regiji. Največje število lokacij tj. 21 (20 %) in kapacitet (766 oz. 22 %), je v
osrednjeslovenski statistični regiji, ki je po številu prebivalcev tudi največja statistična regija.
Ne glede na to, da v vsaki statistični regiji obstaja vsaj ena enota za vodenje, varstvo in
zaposlitev pod posebnimi pogoji in upoštevajoč določbo Pravilnika o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev, ki pravi da znaša optimalna razdalja od kraja bivanja do
varstveno delovnega centra 25 km ali 30 minut vožnje, ugotavljamo, da obstajajo predeli, kjer
je storitev krajevna slabše dostopna in ne dosega optimalnega normativa. Kot je že na prvi
pogled razvidno iz zemljevida so to predvsem predeli v skrajnem zahodnem delu države
oziroma v goriški statistični regiji, na kar so opozorili tudi sogovorniki v obeh skupinskih
pogovorih14 (izpostavijo npr. cerkljansko in tolminsko hribovje). Omenili so predvsem dolge
prevoze in zlasti pozimi težko dostopne kraje, iz katerih uporabniki težko pridejo v večja
središča. Razvoj mreže bi po njihovem mnenju moral iti v smeri odpiranja enot v manjših
krajih.

14

Izvedena sta bila v septembru 2016 in v aprilu 2018.

25

Zemljevid 4.1: Mreža izvajalcev (število lokacij v posamezni občini) vodenja, varstva in zaposlitve pod
posebnimi pogoji

Opomba: Lokacije so prikazane po naslovih enot

Institucionalno varstvo v VDC in CUDV je zagotovljeno na skupno 73 lokacijah na celotnem
območju Slovenije in je prisotno v vseh statističnih regijah. Teritorialna razvejanost in s tem
dostopnost do institucionalnega varstva pa se razlikuje po posameznih tipih te storitve
(institucionalno varstvo v zavodu (16 in 24 ur), v bivalni enoti (16 in 24 ur) ter v stanovanjski
skupini). Na največ lokacijah (tj. 34) se nahajajo bivalne enote, razpršene so po večini
statističnih regij z izjemo obalno-kraške ter primorsko-notranjske. Sledijo stanovanjske
skupine, ki jih najdemo na 28 lokacijah na območju celotne Slovenije z izjemo Jugovzhodne
Slovenije ter posavske statistične regije. Manj razpršeno po državi pa je institucionalno
varstvo v zavodu, ki je locirano na 11 lokacijah in v sedmih od 12 statističnih regijah. Kljub
manjšemu številu lokacij pa je največ kapacitet v Sloveniji na voljo prav za institucionalno
varstvo v zavodu, in sicer 74315, kar je skoraj polovica vseh kapacitet v okviru storitve
institucionalno varstvo. Sledijo bivalne enote s 574 kapacitetami (36 %) in nato še
stanovanjske skupine z najmanšim številom kapacitet – 282 oz. 18 %.

15

CUDV Ig Draga nima uradnih kapacitet za institucionalno varstvo za odrasle na Igu (Draga 1) in v Škofljici.
Glede na to, da so v teh dveh enotah kljub temu nastanjene odrasle osebe, ju na zemljevidu vseeno
prikazujemo. Običajno so to osebe, ki so ostale v zavodskem varstvu po dopolnjenem 26. letu starosti in so
nastanjeni v kapacitetah namenjenih otrokom in mladostnikom oz. do 26. leta starosti.
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Zemljevid 4.2: Mreža izvajalcev institucionalnega varstva

V luči strateške naravnanosti Slovenije k spodbujanju skupnostne oskrbe in zagonu procesa
deinstitucionalizacije bi bilo v tem kontekstu smiselno spodbujati predvsem razvoj in širitev
mreže stanovanjskih skupin, tj. sobivanje štirih do največ šestih oseb, saj je bivanje v teh
strukturah najbolj približano življenju v domačem okolju in sledi načelom normalizacije.
Spodbujati bi bilo treba tudi vzpostavljanje okoliščin in pogojev za čim bolj samostojno
življenje v (oskrbovanih) stanovanjih, npr. z razvojem aktivne mobilne službe, ki bi nudila
podporoin s tem omogočala tovrstno bivanje.
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5 UPORABNIKI STORITEV V VDC IN CUDV – kdo prejema storitve in
kje
Glede na aktualno zakonodajo16 so do storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod
posebnimi pogoji upravičene odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju ter osebe z več
motnjami, do institucionalnega varstva v okviru VDC in CUDV pa odrasle osebe, ki so
upravičene tudi do storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, razen oseb z
lažjo motnjo v duševnem razvoju (glej naslednjo preglednico).
Preglednica 5.1: Upravičenost do storitev varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji (VDC) in
institucionalno varstvo v okviru VDC in CUDV (IVO)
Upravičenost
A.

Odrasle

osebe

z

MDR

VDC

IVO





















Osebe z lažjo MDR, ki so končale prilagojeni program izobraževanja z nižjim
izobrazbenim standardom in se niso sposobne vključiti v programe nižjega
poklicnega izobraževanja oziroma so bile neuspešne v programih, ki jih določa
zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.
Osebe z zmerno MDR, ki imajo posamezne sposobnosti različno razvite (pri
učenju osvojijo osnove branja, pisanja in računanja, pri drugih dejavnostih kot
so gibalne, likovne in glasbene pa lahko dosežejo več). Sposobne so sodelovati
v enostavnem razgovoru in razumejo navodila. Uporabljajo lahko tudi
nadomestno komunikacijo. Svoje potrebe in želje znajo izražati. Pri skrbi zase
zmorejo preprosta opravila, sicer pa potrebujejo vodenje in različne stopnje
pomoči skozi celo življenje. Sposobne so se usposobiti za enostavna praktična
dela, vendar se praviloma ne morejo usposobiti za povsem neodvisno socialno
življenje.
Osebe s težjo MDR, ki se lahko usposobijo za najosnovnejša opravila. Pri skrbi
zase pogosto potrebujejo pomoč drugih. Razumejo osnovna sporočila in se
nanje odzivajo. Orientirajo se v ožjem okolju, vendar pri tem potrebujejo
varstvo. Osebe imajo lahko težave v gibanju in druge motnje.
Osebe s težko MDR, ki so sposobne le za sodelovanje pri posameznih
aktivnostih. Potrebujejo stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. So omejene v
gibanju, prisotne so težke dodatne motnje, bolezni in obolenja. Razumevanje in
upoštevanje navodil je hudo omejeno.

B.

Odrasle

Osebe z motnjami iz točke A), pri katerih so prisotne še osebnostne motnje ali

osebe z več
motnjami

težje senzorne motnje (motnje vida, sluha), oz. osebe, ki imajo prirojene ali
pridobljene poškodbe gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja (s
poškodbami glave).

V nadaljevanju predstavimo uporabnike, ki so bili ob koncu leta 2017 vključeni bodisi v
storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji bodisi v eno izmed oblik
institucionalnega varstva v okviru VDC in CUDV, ali pa v obe obliki.

16

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.
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5.1

Socio-demografski profil uporabnikov

V letu 2017 je bilo v storitve VDC in CUDV vključenih 3.984 uporabnikov17 (kar je 68
uporabnikov več kot v letu 2016). V storitve VDC in CUDV je bilo vključenih več moških (56,3
%) kot žensk (43,7 %).
Slika 5.1: Spolna in starostna struktura uporabnikov VDC in CUDV

Najmlajša oseba je bila stara 18 let, najstarejša pa 95 let. Povprečna starost uporabnika je bila
41 leta, največ uporabnikov pa je bilo starih med 36 in 45 let. Kot je razvidno iz naslednje
slike, se je starostna struktura odraslih uporabnikov VDC in CUDV v zadnjih 15 letih bistveno
spremenila, in sicer se predvsem na račun mlajših uporabnikov (iz 26,3 % v 2003 na 4,2 % v
2017) povečuje delež starejših, tj. tistih nad 55 let (iz 1,9 % v 2003 na 11,0 % v 2017). Lahko
govorimo o starajoči se populaciji v VDC. Zakonodaja, ki ureja področje delovanja VDC je bila
večinoma sprejeta v 80-ih letih prejšnjega stoletja in takrat so bili ljudje, ki so se vključevali v
storitve, uporabniki torej, odrasli. Kot pove udeleženka skupinskega pogovora »že takrat so
bili odrasli, danes pa so to 60 in 70 – letniki; generacijskega priliva praktično nimamo oziroma
zelo malo«. S spreminjajočo se strukturo starostne populacije v VDC se posledično
spreminjajo tudi potrebe in s tem nuja po preoblikovanju ponudbe oz. storitev (več o tem v
Poglavju 3).

17

Pri analizi smo upoštevali, da so bile štiri osebe vodene v dveh zavodih.
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Slika 5.2: Starostna struktura uporabnikov VDC in CUDV (2003-2017)

5.2 Uporabniki po storitvah VDC in CUDV
V letu 2017 je bilo večina uporabnikov (3.482 oz. 87,4 % vseh uporabnikov) vključenih (vsaj) v
storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (bodisi so prejemali zgolj to
storitev ali pa v kombinaciji s katero drugo). 454 uporabnikov je prejemalo storitev 24-urnega
institucionalnega varstva odraslih v zavodu, 41 oseb pa 24-urno institucionalno varstvo v
bivalni enoti. Skupaj je bilo v 24-urnem institucionalnem varstvu 495 oseb. 405 oseb
uporabnikov je bilo vključenih v 16-urno institucionalno varstvo v zavodu, 452 v bivalni enoti
in 267 v stanovanjski skupini. Skupaj je bilo v 16-urno institucionalno varstvo vključenih 1.124
oseb, kar je dobrih 28 % uporabnikov VDC in CUDV. Pet oseb je bilo vključenih v druge
storitve (kot sta npr. druga družina in institucionalno varstvo v ustanovah, ki niso del mreže
VDC in CUDV).
Preglednica 5.2: Uporabniki po storitvah
2016*
Storitev

Število

2017

Odgovori Uporabniki

Število

Odgovori Uporabniki

Indeks
2017

uporabnikov

(v %)

(v %)

uporabnikov

(v %)

(v %)

/2016

3.367

86,0

67,9

3.482

87,4

68,2

103,4

Zavod 24 ur

492

12,6

9,9

454

11,4

8,9

92,3

Zavod 16 ur

332

8,5

6,7

405

10,2

7,9

122,0

IBE 24 ur

47

1,2

0,9

41

1,0

0,8

87,2

BE 16 ur

447

11,4

9,0

452

11,4

8,9

101,1

SS 16 ur

266

6,8

5,4

267

6,7

5,2

100,4

VDC

Drugo

5

0,1

0,1

5

0,1

0,1

100,0

Skupaj

4.956

126,6

100,0

5.106

128,2

100,0

103,0
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* Število uporabnikov pri storitvi 24-urnega institucionalnega varstva v zavodu (in posledično skupno število uporabnikov) v letu
2016 se razlikuje od podatkov navedenih v lanskem poročilu, saj smo jih v aprilu 2018 ustrezno popravili.

Če primerjamo število uporabnikov, ki so prejemali storitev vodenja varstva in zaposlitve pod
posebnimi pogoji (pri tem gre za uporabnike, ki so to storitev prejemali individualno ali v
kombinaciji z drugimi storitvami), vidimo, da je bilo v letu 2017 takih oseb 3.482, kar je 138
oseb oz. 3,4 % več kot leta 2016 (3.367 oseb) in za 384 oseb več kot v letu 2012 (3.098 oseb).
Število oseb, vključenih v to storitev, se je torej v obdobju od leta 2012 do 2017 povečalo za
dobrih 12 %. Narašča tudi število oseb, ki so vključene v 16-urno institucionalno varstvo, in
sicer za dobrih 21 % v obdobju 2012 – 2017, medtem, ko je število oseb v 24-urnem
institucionalnem varstvu v obdobju 2012 – 2014 naraščalo, v letu 2015 upadlo in nato v letu
2016 spet rahlo narastlo ter v letu 2017 ponovno upadlo.
Slika 5.3: Število uporabnikov storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, 16-urnega in
24-urnega institucionalnega varstva po letih

Opomba: Podatke za obdobje 2012 – 2014 smo pridobili na MDDSZ in SURS. Število uporabnikov 24-urnega
institucionalnega varstva v letih 2015 in 2016 se razlikuje od podatkov navedenih v lanskem in predlanskem
poročilu, saj smo jih v aprilu 2018 ustrezno popravili.

Največ uporabnikov, ki so bodisi vključeni samo v vodenje, varstvo in zaposlitev pod
posebnimi pogoji bodisi prejemajo samo storitev institucionalnega varstva 24 ur v zavodu ali
bivalni enoti, sodi v starostno skupino od 26 do 35 let. V skupini uporabnikov, ki so vključeni
v vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji v kombinaciji z ostalimi storitvami, pa
prevladujejo uporabniki v starostni skupini od 36 do 45 let. Delež uporabnikov po starostnih
skupinah glede na storitve se v primerjavi z letom 2016 ni bistveno spremenil.
Slika 5.4: Starost uporabnikov po storitvah
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V nadaljevanju sledi pregled uporabnikov v VDC in CUDV po kombinacijah storitev, ki so jih
prejemali v letu 2017. Uporabniki so bili lahko vključeni v eno storitev ali pa so prejemali
kombinacijo dveh različnih storitev.
Preglednica 5.3: Najpogostejše kombinacije storitev
Leto

Število storitev

2017

Ena storitev (2.862 oseb od
skupno 3.984 uporabnikov;
71,8%)
Dve storitvi (1.122 oseb od
skupno 3.984 uporabnikov; 28,2
%)

2016*

Ena storitev (2.876 oseb od
skupno 3.916 uporabnikov;
73,4%)
Dve storitvi (1.040 oseb od
skupno 3.916 uporabnikov; 26,6
%)

Najpogostejša kombinacija
1. VVZ (2.360 oseb od 2.862; 82,5 %)
2. IVO zavod 24 ur ur (454 oseb od 2.862; 15,9 %)
3. IVO BE 24 ur (41 oseb od 2.862; 1,4 %)
4. Drugo (7 oseb od 2.862; 0,2 %)
1. VVZ ter IVO BR 16 ur (450 oseb od 1.122; 40,1 %)
2. VVZ ter IVO zavod 16 ur (404 oseb od 1.122; 36,0 %)
3. VVZ ter IVO SS (265 oseb od 1.122; 23,6 %)
4. Drugo (3 osebe od 1.122; 0,3 %)
1.
2.

VVZ (2.328 oseb od 2.876; 81,0 %)
IVO zavod 24 ur (492 oseb od 2.876; 17,1 %)

3.

IVO BE 24 ur (47 oseb od 2.876; 1,6 %)

4.

Drugo (9 oseb od 2.876; 0,3 %)

1.

VVZ ter IVO BE 16 ur (444 oseb od 1.040; 42,7 %)

2.
3.

VVZ ter IVO zavod 16 ur (329 oseb od 1.040; 31,6 %)
VVZ ter IVO SS (262 oseb od 1.040; 25,2 %)

4.

Drugo (5 oseb od 1.040; 0,5 %)

* Število uporabnikov pri storitvi 24-urnega institucionalnega varstva v zavodu (in posledično skupno število
uporabnikov) v letu 2016 se razlikuje od podatkov navedenih v lanskem poročilu, saj smo jih v aprilu 2018
ustrezno popravili.

Od skupno 3.984 uporabnikov, jih je 2.862 (oz. 71,8 %) prejemalo eno storitev, 1.122 (oziroma
28,2 %) pa dve storitvi. Kombinacijo dveh storitev so uporabniki prejemali v 28 zavodih,
medtem ko so v preostalih šestih zavodih bili vključeni le v eno storitev.
Med uporabniki, ki prejemajo samo eno storitev, je največ takih, ki prejemajo storitev
vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, in sicer 2.360 oseb, izmed katerih je
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1.342 moških (56,9 %) in 1.018 (43,1 %) žensk. Njihova povprečna starost je bila 39,1 leta
(največ uporabnikov je bilo starih 35 let), starostni razpon pa je obsegal od 18 (najmlajša
oseba) do 86 let (najstarejša oseba). Največ oseb (1.710 oziroma 72,5 %) je imelo zmerno
motnjo v duševnem razvoju, 242 oseb oziroma dobrih 10 % uporabnikov pa je imelo
pridobljeno možgansko poškodbo. 281 oseb (11,9 %) je imelo osebnostno motnjo, 522 oseb
(22,1 %) je bilo gibalno oviranih, senzorno oviranih pa je bilo 272 oseb oziroma 11,5 %.
Voziček je uporabljalo 225 oseb (9,5 %), 334 (14,2 %) je bilo takih, ki imajo dolgotrajne težave
v duševnem zdravju, z motnjami avtističnega spektra pa je bilo diagnosticiranih 83 oseb (3,5
%). Po ZDVDTP je imelo status 2.161 oseb, kar je 91,6 %.
Druga najpogostejša storitev med uporabniki, ki prejemajo samo eno storitev, je bila storitev
institucionalnega varstva odraslih v zavodu 24 ur, ki jo je skupaj prejemalo 454 oseb, izmed
katerih je 254 moških (55,9 %) in 200 (44,1 %) žensk. Njihova povprečna starost je znašala 42
let, največ oseb pa je bilo starih 28 let. Starostni razpon je obsegal od 26 (najmlajša oseba) do
95 let (najstarejša oseba). Največ oseb (364 oziroma 80,2 %) je imelo težjo ali težko motnjo v
duševnem razvoju, 33 oseb oziroma 7,3 % uporabnikov, pa je imelo pridobljeno možgansko
poškodbo. 130 oseb (28,6 %) je imelo osebnostno motnjo, 280 oseb (61,7 %) je bilo gibalno,
67 (14,8 %) pa senzorno oviranih. 243 oseb (53,5 %) je uporabljalo tudi voziček, 45 (9,9 %) pa
je bilo takih, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju. Z motnjami avtističnega spektra
je bilo diagnosticiranih 27 oseb (5,9 %). Po ZDVDTP je imelo status 428 oseb, kar je 94,3 %. V
primerjavi s skupino uporabnikov, ki so bili vključeni zgolj v storitev vodenja, varstva in
zaposlitve pod posebnimi pogoji, lahko vidimo, da je med osebami, ki so prejemale storitev
institucionalnega varstva odraslih v zavodu 24 ur bistveno več takih, ki so imeli težjo ali težko
motnjo v duševnem razvoju, obenem pa je višja tudi povprečna starost uporabnikov. Hkrati je
v tej skupini tudi več oseb, ki so bile gibalno ovirane ter takih, ki so uporabljale voziček.
Med uporabniki, ki prejemajo dve storitvi, je bila najpogostejša kombinacija storitve vodenja,
varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter institucionalnega varstva odraslih v bivalni
enoti 16 ur. V skupini uporabnikov, ki so bili vključeni v to kombinacijo storitev je bilo 450
oseb, izmed katerih je 231 moških (51,3 %) in 219 (48,7 %) žensk. Njihova povprečna starost
je bila 45,4 leta, največ oseb pa je bilo starih 38 let. Starostni razpon je obsegal od 21
(najmlajša oseba) do 73 let (najstarejša oseba). Največ oseb (317 oz. 70,4 %) je imelo zmerno
motnjo v duševnem razvoju, 18 oseb oziroma štiri odstotke uporabnikov pa je imelo
pridobljeno možgansko poškodbo. 55 oseb (12,2 %) je imelo osebnostno motnjo, 79 oseb
(17,6 %) je bilo gibalno, 56 (12,4 %) pa senzorno oviranih. Voziček je uporabljalo 30 oseb (6,7
%), 119 oseb (26,4 %) pa je bilo takih, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju. Z
motnjami avtističnega spektra je bilo diagnosticiranih 19 oseb (4,2 %). Po ZDVDTP je imelo
status 429 oseb, kar je 95,3 %.
Med uporabniki, ki prejemajo dve storitvi je bila druga najpogostejša kombinacija storitve
vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter institucionalnega varstva odraslih v
zavodu 16 ur. V skupini uporabnikov, ki so bili vključeni v to kombinacijo storitev so bile 404
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osebe, izmed katerih je 238 moških (58,9 %) in 166 (41,1 %) žensk. Njihova povprečna starost
je znašala 44,4 let, največ oseb je bilo starih 32 let. Starostni razpon je obsegal od 20
(najmlajša oseba) do 80 let (najstarejša oseba). Največ oseb (223 oziroma 55,2 %) je imelo
zmerno motnjo v duševnem razvoju, 38 oseb oziroma 9,4 % uporabnikov pa je imelo
pridobljeno možgansko poškodbo. Osebnostno motnjo je imelo 83 oseb (20,5 %), 116 oseb
(28,7 %) je bilo gibalno, 47 (11,6 %) pa senzorno oviranih. 66 oseb (16,3 %) je uporabljalo
voziček, 119 (29,5 %) pa je tudi takih, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju. Z
motnjami avtističnega spektra je bilo diagnosticiranih 18 oseb (4,5 %), po ZDVDTP pa je imelo
status 369 oseb, kar je 91,3 %.
Tretja najpogostejša kombinacija storitev med uporabniki je bila kombinacija storitev
vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter institucionalnega varstva odraslih
stanovanjski skupini. V skupini uporabnikov, ki so vključeni v to kombinacijo storitev, je bilo
265 oseb, izmed katerih je 146 moških (55,1 %) in 119 (44,9 %) žensk. Njihova povprečna
starost je znašala 43 let, največ oseb pa je bilo starih 41 let. Starostni razpon je obsegal od 19
(najmlajša oseba) do 72 let (najstarejša oseba). Največ oseb (174 oziroma 65,7 %) je imelo
zmerno motnjo v duševnem razvoju, 21 oseb oziroma 7,9 % uporabnikov je imelo
pridobljeno možgansko poškodbo, 26 oseb (9,8 %) pa je imelo osebnostno motnjo. Gibalno
oviranih je bilo 79 oseb (29,8 %), 35 oseb (13,2 %) pa je bilo senzorno oviranih. 51 oseb (19,3
%) je uporabljalo voziček, 38 (14,3 %) pa je tudi takih, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem
zdravju. Z motnjami avtističnega spektra je bilo diagnosticiranih 11 oseb (4,2 %). Po ZDVDTP
je imelo status 243 oseb, kar je 91,7 %.
Pri uporabnikih, ki prejemajo eno storitev, je moč opaziti, da se delež oseb po posameznih
storitvah v letu 2017 v primerjavi z letom 2016, ni bistveno spremenil. Tudi pri uporabnikih, ki
prejemajo dve storitvi ni bilo večjih sprememb, opazneje se je povečal le delež tistih, ki so
vključeni v vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji v kombinaciji z
institucionalnim varstvom odraslih v zavodu 16 ur (iz 31,6 % v letu 2016 na 36 % v letu 2017).
Opazimo lahko tudi rahlo zmanjšanje deleža tistih, ki prejemajo vodenje, varstvo in zaposlitev
pod posebnimi pogoji v kombinaciji z institucionalnim varstvom odraslih v bivalni enoti 16 ur,
in sicer se je ta delež znižal iz 42,7 % v letu 2016, na 40,1 % v letu 2017.
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Slika 5.5: Profili uporabnikov glede na najpogostejše storitve

5.3 Uporabniki glede na leto vključitve v VDC in CUDV
Skupaj smo za leto vključitve v posamezno storitev zbrali podatke za vseh 3.984 uporabnikov.
Približno polovica uporabnikov se je v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi
pogoji vključila pred letom 2004, medtem ko se je preostala polovica vključila po letu 2004.
Največ uporabnikov se je v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
vključilo leta 2002. V storitve institucionalnega varstva odraslih 24 ur (v zavodu ali bivalni
enoti) pa se je polovica uporabnikov vključila pred letom 1996, polovica pa po letu 1996.
Največ uporabnikov se je v storitve institucionalnega varstva odraslih 24 ur (v zavodu ali
bivalni enoti) vključilo leta 2017. Uporabnik, ki najdlje prejema storitev vodenja, varstva in
zaposlitve pod posebnimi pogoji, se je vanjo vključil leta 1967, uporabnik, ki pa najdlje
prejema storitev institucionalnega varstva odraslih, pa se je vanjo vključil leta 1965.
Pri kombiniranih storitvah (storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter
vključitev v storitve institucionalnega varstva odraslih 16 ur) je povprečno leto vključitve v
storitev vodenja varstva in zaposlitve 2002, povprečno leto vključitve v dodatno storitev pa
2004. Tisti uporabniki, ki prejemajo kombinacijo storitev, se tako v povprečju dobri dve leti po
vključitvi v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, vključijo še v
institucionalno varstvo.
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V naslednji sliki so prikazani vsi uporabniki glede na leto vključitve v eno izmed storitev VDC
in CUDV. Pri uporabnikih, ki so vključeni v kombinacijo storitev, je torej upoštevano leto
vključitve v storitev, v katero so se vključili najprej.
Slika 5.6: Število uporabnikov glede na leto vključitve v storitve VDC in CUDV

5.4 Uporabniki glede na kraj in obliko bivanja, oddaljenost od VDC/CUDV
in način prihoda v VDC/CUDV
Uporabniki glede na obliko bivanja
Podatke o obliki bivanja uporabnikov VDC in CUDV smo prejeli za 3.984 oseb (manjkajočih
odgovorov ni bilo). Skoraj polovica uporabnikov (1.958 oseb oz. 49,1 %) je bivala doma s
starši. Naslednja najpogostejša oblika (1.566 oseb oziroma 39,3 %) bivanja je bila namestitev
v zavodu (v okviru VDC ali CUDV). 150 oseb (3,8 %) je bivalo s sorodniki oziroma z zakonitimi
zastopniki, 111 oseb (2,8 %) pa je živelo samih, le z občasno pomočjo drugih. Preostalih pet
odstotkov (199 oseb) pa je bivalo v drugih oblikah, med katerimi po številu uporabnikov
nobena ni izraziteje izstopala. Ugotovimo lahko, da skoraj dve tretjini (dobrih 60 %)
uporabnikov VDC in CUDV živi izven institucionalnih oblik (torej izven VDC, CUDV, domov za
stare in posebnih socialnovarstvenih zavodov), in sicer živijo bodisi sami z občasno pomočjo
drugih, ali pa s starši, partnerji, otroci, zakonitimi zastopniki, sorodniki ali v drugi družini. Med
naštetami so tudi uporabniki, ki uveljavljajo pravico do družinskega pomočnika; takih
uporabnikov je po naših podatkih vsaj 2 odstotka (od 3.984).
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Slika 5.7: Uporabniki glede na obliko bivanja

Uporabniki glede na oddaljenost od VDC/CUDV
Tudi v letošnjem letu so nas zanimale razdalje med krajem, kjer uporabnik trenutno biva, in
enoto VDC/CUDV, v kateri je vključen v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi
pogoji. Upoštevajoč podatke za vseh 3.482 oseb, ki so prejemale storitev vodenja, varstva in
zaposlitve pod posebnimi pogoji, je povprečna oddaljenost od enote, v kateri to storitev
prejemajo, znašala 7,5 kilometra, največja razdalja pa je bila 66 kilometrov18. Polovica
uporabnikov je bila od VDC oddaljena manj kot 5,1 kilometra, polovica pa več kot 5,1
kilometra. Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev sicer določa, da je
optimalna razdalja od kraja bivanja do varstveno delovnega centra 25 kilometrov ali 30 minut
vožnje. V letu 2017 se je bila pri 116 uporabnikih (oziroma pri 3,3 % vseh uporabnikov, ki so
vključeni tudi v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji) razdalja med
krajem bivanja in varstveno delovnim centrom, ki ga obiskujejo, večja od 25 km.
Na podlagi podatkov o občini, v kateri bivajo uporabniki storitve vodenje, varstvo in
zaposlitev pod posebnimi pogoji in občini enote VDC/CUDV, v katero dnevno prihajajo, smo
pripravili zemljevid, ki prikazuje razdalje omenjenih dnevnih migracij. V obdelavo podatkov za
pripravo zemljevida smo tako zajeli uporabnike, ki živijo sami, z občasno pomočjo, doma s
starši, s partnerjem, sami, s sorodniki oziroma zakonitimi zastopniki ter v zavodu
(VDC/CUDV). Za slednje so poročevalci v zbirnik vpisali enoto institucionalnega varstva, v
kateri bivajo, tako da smo kraj bivanja na ta način lahko našli. Izločili pa smo uporabnike, ki
18

Gre za uporabnika, ki se iz Sežane vozi v Novo Gorico.
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bivajo v isti enoti VDC/CUDV, v kateri se izvaja tudi vodenje, varstvo in zaposlitev pod
posebnimi pogoji oziroma so v to storitev vključeni v kraju, v katerem tudi bivajo. Na ta način
smo dobili prečiščene podatke za skupaj 1.429 uporabnikov (41 %), ki so v vodenje, varstvo in
zaposlitev pod posebnimi pogoji vključeni izven kraja, kjer bivajo. Za te uporabnike na
naslednjem zemljevidu prikazujemo dnevno razdaljo od kraja trenutnega bivanja do
kraja/občine enote, v kateri so vključeni v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod
posebnimi pogoji.
Odebeljene puščice dnevnih migracij v enoto VDC/CUDV, v kateri se izvaja vodenje, varstvo in
zaposlitev pod posebnimi pogoji, pomenijo več uporabnikov, ki iz določenega kraja/občine
prihajajo na določeno enoto VDC/CUDV, tanka puščica pa predstavlja enega ali nekaj takih
uporabnikov. Čim bolj je torej puščica odebeljena, tem več uporabnikov iz določenega
kraja/občine v določeno enoto migrira.
Največ uporabnikov storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji dnevno
prihaja iz drugih krajev v Ljubljano, in sicer 114 oziroma osem odstotkov tistih, ki so prikazani
na zemljevidu. V Maribor prihaja 84 oseb, v Zagorje ob Savi 66 oseb, v Leskovec pri Krškem
56 oseb, v Mengeš pa prihaja 54 oseb. Migracije drugam so manj pogoste (po manj kot 50
oseb). Po drugi strani pa je v vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji v drugem
kraju vključenih največ uporabnikov iz Krškega (3,4 % oziroma 49 oseb), Dobrne (2,5 %
oziroma 36 oseb), Trbovelj (2,2 % oziroma 32) ter iz Domžal (2,2 % oziroma 31 oseb). Največ
uporabnikov hodi iz Krškega v Leskovec pri Krškem (49 oseb), sledi 36 uporabnikov, ki hodi iz
Dobrne v Vojnik, 31 oseb, ki hodijo iz Trbovelj v Zagorje ob Savi, 29 oseb, ki hodijo iz Iga
hodijo v Ljubljano, 22 oseb, ki iz Domžal hodijo v Mengeš, 22 oseb hodi tudi iz Raven na
Koroškem v Črno na Koroškem, 20 oseb pa hodi iz Hrastnika v Zagorje ob Savi.
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Zemljevid 5.1: Linije dnevnih medobčinskih migracij uporabnikov vodenja, varstva in zaposlitve pod
posebnimi pogoji

Način prihoda v VDC/CUDV
Podatke o načinu prihoda v enoto VDC/CUDV, v kateri so uporabniki vključeni v storitev
vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, smo prejeli za 3.480 oseb od skupno
3.482 uporabnikov, ki so bili vključeni v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi
pogoji (za dve osebi podatek ni bil naveden). Večina uporabnikov (877 oseb oziroma 25,2 %)
se je v VDC vozila s prevozom, ki ga zagotavlja VDC (lastno prevozno sredstvo VDC). 781
oseb oziroma 22,4 % se je vozilo z javnim prevozom. 584 oziroma 16,8 % oseb je uporabljalo
prevoz (npr. s kombijem) in storitev, ki ju zagotavlja druga fizična ali pravna oseba na podlagi
pogodbe z VDC. 437 uporabnikov oziroma 12,6 % pa je v storitev vodenja, varstva in
zaposlitve pod posebnimi pogoji, hodilo peš. 344 oseb oziroma 9,9 % živi v isti stavbi, kjer se
izvaja storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji. Ostali načini prihoda so
bili manj pogosti in jih je uporabljalo dobrih 13 % uporabnikov (457 oseb). Podatki kažejo, da
več kot tretjina uporabnikov v VDC prihaja samostojno (bodisi peš bodisi z javnim prevozom).
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Slika 5.8: Uporabniki glede na način prihoda v VDC

Selitve uporabnikov institucionalnega varstva v VDC/CUDV
V lanskem letu (podatki za leto 201619) smo preverili tudi kam so se uporabniki, ki so v okviru
VDC ali CUDV vključeni v institucionalno varstvo, preselili. Primerjali smo torej občino
stalnega prebivališča in občino enote, v kateri je uporabnik vključen v eno izmed storitev
institucionalnega varstva. Za prikaz na zemljevidu smo izločili tiste uporabnike, ki imajo stalno
prebivališče v isti občini kot je enota institucionalnega varstva, v katero so vključeni. Tako
smo dobili prečiščene podatke za 1.211 uporabnikov, kar je 78,5 % vseh, ki so bili vključeni v
institucionalno varstvo v okviru VDC ali CUDV. Le dobra petina (21,5 % oziroma 332 oseb)
uporabnikov institucionalnega varstva je torej tudi po vključitvi v tovrstne oblike storitev
ostala v »svoji« občini, vsi ostali pa so se preselili drugam.

19

V letošnjem letu tega podatka nismo spremljali. Namen je, da ga beležimo periodično (na dve ali tri leta), saj
predvidevamo, da med leti ni bistvenih razlik.
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Zemljevid 5.2: Linije medobčinskih preselitev uporabnikov institucionalnega varstva v VDC in CUDV

Poročevalce iz tistih VDC-jev in CUDV-jev, ki zagotavljajo institucionalno varstvo, smo tudi
vprašali po ključnih razlogih za to, da so pri njih nastanjeni tudi uporabniki, ki prihajajo iz
drugih občin. Razlogi za to so v največji meri povezani s pomanjkanjem kapacitet in možnosti
za ustrezno nastanitev v njihovi občini oziroma bližje domu uporabnika, zato so se le ti
primorani preseliti tja, kjer proste nastanitvene kapacitete so. Poročevalci navajajo tudi, da se
je nekaj uporabnikov želelo preseliti od doma na primer na obalo ali pa v nek drug kraj, kjer
bi zaživeli na novo. Iz enega izmed VDC-jev, ki uporabnikom nudi institucionalno varstvo v
stanovanjskih skupinah, poročajo, da v njihovih stanovanjskih skupina biva veliko oseb, ki so
že zaključile šolanje izven kraja stalnega bivanja, na primer so se šolale v CIRIUS Vipava ali v
Kamniku, kar pomeni, da že v fazi izobraževanja niso živele doma. Ker so se že kot otroci
odselili od doma, s tem načeloma nimajo težav, želijo pa tudi po zaključku šolanja ostati
skupaj s prijatelji in sošolci. Zaradi tega so se pripravljeni skupaj preseliti v drug kraj, v
konkretnem primeru v stanovanjsko skupino določenega VDC-ja. Selitve uporabnikov iz
domačega kraja v institucionalno varstvo v VDC ali CUDV v drugem kraju so pogoste pri
uporabnikih s pridobljeno poškodbo možganov, saj mreža izvajalcev, ki nudi specifične,
tovrstnim uporabnikom prilagojene storitve, ni ustrezno krajevno in regionalno razporejena
in dostopna.

5.5 Uporabniki glede na status in vrsto motnje
V letu 2017 je imelo status po ZDVDTP 3.679 oseb oziroma 92,3 % od skupno 3.984
uporabnikov. 290 oseb (7,3 %) statusa ni imelo, za 15 oseb (0,4 %) pa ni bilo podatka o
statusu po ZDVDTP.
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Od 3.984 uporabnikov je bilo 3.671 takih, ki so imeli motnjo v duševnem razvoju (krajše
MDR). Za 43 uporabnikov (1,1 %), so poročevalci navedli, da ne vedo, ali imajo motnjo v
duševnem razvoju ali ne. 270 oseb oziroma 6,8 % motnje v duševnem razvoju nima. Med
tistimi, ki motnjo imajo je največ takih z zmerno motnjo (2.504 oseb oziroma 62,9 %), najmanj
pa takih z lažjo motnjo (216 oseb oziroma 5,4 %).
Preglednica 5.4: Uporabniki glede na stopnjo motnje v duševnem razvoju
Število uporabnikov

Odstotek uporabnikov

216

5,4

2.504

62,9

Težja

519

13,0

Težka

432

10,8

Ne vem*

43

1,1

Nima MDR

270

6,8

3.984

100

Lažja
Zmerna

Skupaj

*Gre za uporabnike, za katere poročevalec ne ve oziroma nima podatka in ne more oceniti, ali imajo motnje v
duševnem razvoju, imajo pa druge motnje oziroma oviranosti (npr. senzorna ali gibalna oviranost, osebnostna
motnja, težave v duševnem zdravju itd.).

354 uporabnikov oziroma 8,9 % ima pridobljeno možgansko poškodbo. Osebnostno motnjo
ima 582 uporabnikov oziroma 14,6 %, za 482 oseb (12,1 %) pa podatek o osebnostni motnji
ni znan. Izvajalci navajajo, da tega podatka pogosto v evidenci nimajo. Gibalno ovirana je
dobra četrtina uporabnikov oziroma 1.095 oseb, medtem ko je senzorno oviranih 481 oseb
oziroma 12,1 %. Dolgotrajne težave v duševnem zdravju ima 667 oseb oziroma 16,7 %, tudi v
tem primeru pa za 11,7 % oziroma 466 oseb ni znano, ali dolgotrajne težave v duševnem
zdravju imajo, z motnjami avtističnega spektra pa je diagnosticiranih 160 uporabnikov.
Preglednica 5.5: Delež uporabnikov glede na motnje
ODGOVOR
VRSTA MOTNJE

DA

NE

NE VEM

SKUPAJ

N

%

N

%

N

%

N

%

Možganska poškodba

354

8,9

3.503

87,9

127

3,2

3.984

100

Osebnostna motnja

582

14,6

2.920

73,3

482

12,1

3.984

100

1.095

27,5

2.883

72,4

6

0,1

3.984

100

Senzorna oviranost

481

12,1

3.492

87,6

11

0,3

3.984

100

Dolgotrajne težave v duševnem
zdravju

667

16,7

2.851

71,6

466

11,7

3.984

100

Motnje avtističnega spektra

160

4,0

3.752

94,2

72

1,8

3.984

100

Gibalna oviranost

Poleg naštetih motenj nas je tudi v letošnjem letu zanimalo, kolikšen delež uporabnikov je
uporabljal voziček. Od 3.984 oseb, ki so bile v letu 2017 vključene v VDC/CUDV, je bilo 15,7 %
(oziroma 626 oseb) takih, ki so uporabljale voziček.
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5.6 Uporabniki glede na kombinacije motenj
Eno motnjo je imelo 1.947 oseb oziroma 49 %. 1.297 oseb oziroma 32,6 % je imelo dve
motnji, tri motnje 518 oseb oziroma 13 %, štiri ali več motenj pa 213 oseb oziroma 5,4 %. Pri
dveh uporabnikih motenj ni bilo, pri sedmih uporabnikih pa podatek o motnjah ni bil na
voljo. Omenjenih devet oseb smo zato izvzeli iz tega dela analize.
Preglednica 5.6: Uporabniki glede na število motenj v letu 2016 in 2017
ODGOVOR
ŠTEVILO MOTENJ

2016

2017

N

%

N

%

Ena motnja

1.920

49,6

1.947

49,0

Dve motnji

1.245

32,2

1.297

32,6

Tri motnje

501

12,9

518

13,0

Štiri in več motenj

204

5,3

213

5,4

Od uporabnikov z eno motnjo jih je največ imelo zmerno motnjo v duševnem razvoju, in
sicer 81,9 % (1.595 oseb). 9,3 % uporabnikov (181 oseb) je imelo težjo motnjo v duševnem
razvoju, ostali uporabniki pa so imeli druge vrste motenj, med katerimi po številu ni nobena
posebej izstopala.
Preglednica 5.7: Uporabniki z eno motnjo razporejeni glede na vrsto motnje
VRSTA MOTNJE

2016

2017

Frekvenca

Odstotek

Frekvenca

Odstotek

52

2,7

53

2,7

1.587

82,7

1.595

81,9

Težja MDR

169

8,8

181

9,3

Težka MDR

57

3,0

63

3,2

Možganska poškodba

8

0,4

8

0,4

Osebnostna motnja

0

0

0

0,0

GO

37

1,9

36

1,9

SO

2

0,1

2

0,1

DZ

7

0,4

8

0,4

Motnje avtističnega spektra

1

<0,1

1

<0,1

1.920

100

1.947

100

Lažja MDR
Zmerna MDR

Skupaj

V skupini uporabnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju je bilo 876 moških (54,9 %) in
719 (45,1 %) žensk. Njihova povprečna starost je bila 40,6 leta, največ oseb pa je bilo starih 40
let. Starostni razpon je obsegal od 18 (najmlajša oseba) do 80 let (najstarejša oseba). Največ
oseb (1.571 oziroma 98,5 %) je bilo vključenih vsaj v storitev vodenja, varstva in zaposlitve
pod posebnimi pogoji. V institucionalno varstvo odraslih v zavodu 16 ur je bilo vključenih 121
oziroma 7,6 % uporabnikov, 11,3 % oziroma 180 oseb pa v institucionalno varstvo odraslih 16
ur v bivalni enoti. V institucionalno varstvo odraslih v zavodu 24 ur je bilo vključenih 15 oseb
43

(0,9 %), v institucionalno varstvo odraslih v bivalni enoti 24 ur pa 6 oseb (0,4 %). V
institucionalno varstvo v stanovanjski skupini je bilo vključenih 114 oseb oziroma 7,1 %. Trije
uporabniki (0,2 %) so bili vključeni v druge storitve. Po ZDVDTP je imelo status 1.584 oseb,
kar je 99,3 %. V nadaljevanju sledi pregled najpogostejših kombinacij motenj, ki so jih imeli
uporabniki v letu 2017.
Preglednica 5.8: Pregled najpogostejših kombinacij motenj
Leto

Število storitev
Ena motnja (1.947 oseb
od skupno 3.984
uporabnikov; 48,9 %)
Dve motnji (1.297 oseb

2017

od skupno 3.984
uporabnikov; 32,6 %;
možnih 31 kombinacij)

Najpogostejša kombinacija
1. Zmerna MDR (1.595 oseb od 1.947; 81,9 %)
2. Ostale motnje (18,1 %)
1. GO ter zmerna stopnja MDR (220 oseb od 1.297; 17,0 %)
2. DZ ter zmerna stopnja MDR (205 oseb od 1.297; 15,8%)
3. GO ter težka stopnja MDR (131 oseb od 1.297; 10,1 %)
4. SO ter zmerna stopnja MDR (119 oseb od 1.297; 9,2 %)
5. Ostale kombinacije (47,9 %)

Tri motnje (518 oseb od

1. GO, SO ter zmerna MDR (49 oseb od 518; 9,5 %)

skupno 3.984

2. Težka motnja MDR, senzorna oviranost ter GO (37 oseb od

uporabnikov; 13,0 %;

518; 7,1 %)

možnih 58 kombinacij)

3. Ostale kombinacije (83,4 %)

Štiri motnje in več (213
oseb od skupno 3.984

1. Kombinacije štirih motenj in več (5,3 %)

uporabnikov; 5,3 %)
Ena motnja (1.920 oseb
od skupno 3.916*

1. Zmerna MDR (1.587 oseb od 1.920; 82,7%)
2. Ostale kombinacije (17,3 %)

uporabnikov; 49 %)
1. GO/SO ter lažja/zmerna stopnja MDR (413 oseb od 1.245;
Dve motnji (1.245 oseb

33,2 %)

od skupno 3.916*
uporabnikov; 31,8 %;

2. GO/SO ter težja/težka stopnja MDR (247 oseb od 1.245; 19,8
%)

možnih 31 kombinacij)

3. DZ ter lažja/zmerna stopnja MDR (225 oseb od 1.245; 18,1 %)

2016

4. Ostale kombinacije (28,9 %)
1. Lažja/zmerna MDR skupaj z GO in SO (72 oseb od 501; 14,4
%)
2. Težja/težka MDR skupaj z osebnostno motnjo in GO (53 oseb
Tri motnje (501 oseb od

od 501; 10,6 %)

skupno 3.916*

3. Težja/težka MDR skupaj z osebnostno motnjo in DZ (41 oseb

uporabnikov; 12,8 %;

od 501; 8,2 %)

možnih 58 kombinacij)

4. Težja/težka MDR skupaj z GO in SO (36 oseb od 501; 7,2 %)
5. Lažja/zmerna MDR skupaj s osebnostno motnjo in DZ (31
oseb od 501; 6,2 %)
6. Ostale kombinacije (53,4 %)

* Skupno število uporabnikov v letu 2016 se razlikuje od podatkov navedenih v lanskem poročilu, saj smo jih v
aprilu 2018 ustrezno popravili.
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Najpogostejša kombinacija dveh motenj pri uporabnikih je bila kombinacija gibalne
oviranosti ter zmerne motnje v duševnem razvoju. V skupini uporabnikov s to kombinacijo je
bilo 220 oseb, od tega 124 moških (56,4 %) in 96 (43,6 %) žensk. Njihova povprečna starost je
bila 42 let, toliko pa je bilo starih tudi največ oseb. Starostni razpon je obsegal od 21
(najmlajša oseba) do 76 let (najstarejša oseba). Največ oseb (200 oziroma 90,9 %) je bilo
vključenih vsaj v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. V
institucionalno varstvo odraslih v zavodu 16 ur je bilo vključenih 37 oziroma 16,8 %
uporabnikov, 6,4 % oziroma 14 oseb pa v institucionalno varstvo odraslih 16 ur v bivalni
enoti. V institucionalno varstvo odraslih v zavodu 24 ur je bilo vključenih 18 oseb (8,2 %), v
institucionalno varstvo odraslih v stanovanjski skupini pa 14 oseb oziroma 6,4 %. Noben
uporabnik ni bil vključen v druge storitve. Po ZDVDTP je imelo status 217 oseb, kar je 98,6 %.
Voziček je uporabljalo 67 oseb (30,5 %).
Druga najpogostejša kombinacija dveh motenj pri uporabnikih je bila kombinacija
dolgotrajnih težav v duševnem zdravju in zmerne motnje v duševnem razvoju. V skupini
uporabnikov s to kombinacijo je bilo 205 oseb, od tega 102 moška (49,8 %) in 103 (50,2 %)
ženske. Njihova povprečna starost je bila 43,1 let, največ oseb je bilo starih 45 let. Starostni
razpon je obsegal od 22 (najmlajša oseba) do 71 let (najstarejša oseba). Največ oseb (201
oziroma 98,1 %) je bilo vključenih vsaj v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi
pogoji. V institucionalno varstvo odraslih v bivalni enoti 16 ur je bilo vključenih 46 oziroma
22,4 % uporabnikov, 13,2 % oziroma 27 oseb v institucionalno varstvo odraslih 16 ur v
zavodu, v institucionalno varstvo odraslih v stanovanjski skupini pa je bilo vključenih 13 oseb
(6,3 %). V 24-urno institucionalno varstvo (bodisi v zavodu, bodisi v bivalni enoti) so bile
vključene štiri osebe kar znaša slaba dva odstotka uporabnikov. Po ZDVDTP je imelo status
199 oseb, kar je 97,1 %. Voziček je uporabljala ena oseba. V primerjavi z najpogostejšo
kombinacijo dveh motenj vidimo, da je v obeh primerih večina uporabnikov vključena v vsaj v
storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, hkrati pa je relativno nizek delež
tistih, ki so vključeni v 24-urno institucionalno varstvo. Pri najpogostejši kombinaciji dveh
motenj pa je bistveno večji delež oseb, ki uporabljajo voziček (slaba tretjina vseh), saj gre za
osebe z gibalno oviranostjo.
Tretja najpogostejša kombinacija dveh motenj pri uporabnikih je bila kombinacija gibalne
oviranosti ter težke motnje v duševnem razvoju. V skupini uporabnikov s to kombinacijo je
bilo 131 oseb, od tega 62 moških (47,3 %) in 69 (52,7 %) žensk. Njihova povprečna starost je
bila 37,6 let, največ oseb je bilo starih 28 let. Starostni razpon je obsegal od 26 (najmlajša
oseba) do 76 let (najstarejša oseba). Največ oseb (93 oziroma 71 %) je bilo vključenih v 24urno institucionalno varstvo odraslih v zavodu. Vsaj v storitev vodenja, varstva in zaposlitve
pod posebnimi pogoji je bilo vključenih 31 oseb (slaba četrtina), v 16-urno institucionalno
varstvo (bodisi v zavodu, bodisi v bivalni enoti) pa osem oseb. Sedem oseb (dobrih pet
odstotkov) je bilo vključenih v 24-urno institucionalno varstvo odraslih v bivalni enoti, ena
oseba pa v institucionalno varstvo odraslih v stanovanjski skupini. Po ZDVDTP so imele status
vse osebe (100 %), voziček pa je uporabljalo 113 oseb (86,3 %).
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Če najpogostejši kombinaciji dveh motenj pri uporabnikih primerjamo s tretjo najpogostejšo
kombinacijo dveh motenj, opazimo da je pri slednji bistveno večji delež oseb, ki so vključene
v 24-urno institucionalno varstvo odraslih in precej manjši odstotek tistih, ki so vključene tudi
v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, saj ta storitev za osebe s
takšno kombinacijo motenj pogosto ni primerna. Večina oseb pri tretji najpogostejši
kombinaciji dveh motenj uporablja tudi voziček. Pri osebah s to kombinacijo (težko motnjo v
duševnem razvoju in gibalno oviranostjo) gre torej za večinoma precej drugačne potrebe kot
pri osebah v prvih dveh skupinah dveh kombinacij, zato so opisane razlike pričakovane.
Najpogostejša kombinacija treh motenj pri uporabnikih pa je bila kombinacija zmerne
motnje v duševnem razvoju skupaj z gibalno oviranostjo in senzorno oviranostjo. V skupini
uporabnikov s to kombinacijo je bilo 49 oseb, od tega 28 moških (57,1 %) in 21 (42,9 %)
žensk. Njihova povprečna starost je bila 41,1 let, največ oseb je bilo starih 33 let. Starostni
razpon je obsegal od 25 (najmlajša oseba) do 64 let (najstarejša oseba). Večina oseb (48
oziroma 98,0 %) je bilo vključenih vsaj v vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.
V 16-urno institucionalno varstvo odraslih (bodisi v zavodu, bodisi v bivalni enoti) je bilo
vključenih deset oseb (20,4 %), v institucionalno varstvo odraslih v stanovanjski skupini pa
dve osebi. Ena oseba je bila vključena še v 24-urno institucionalno varstvo odraslih v zavodu.
V institucionalno varstvo odraslih v bivalni enoti 24 ur ni bil vključen nihče, prav tako noben
uporabnik ni bil vključen v druge storitve. Po ZDVDTP je imelo status 48 oseb (98,0 %),
voziček pa je uporabljalo 18 oseb oziroma 36,7 %.
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Slika 5.9: Profili uporabnikov glede na najpogostejše motnje
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6

ČAKALNE VRSTE – čakajoči na vključitev v vodenje, varstvo in
zaposlitev pod posebnimi pogoji in institucionalno varstvo v VDC in
CUDV

Dinamiko v čakalnih vrstah za vključitev v VDC in CUDV spremljamo že tretje leto. V letu 2016
smo na podlagi potreb naročnika spremljali le čakalne vrste za storitve institucionalnega
varstva v VDC in CUDV, v letu 2017 pa smo pričeli s spremljanjem tako čakalnih vrst za
vključitev v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji kot tudi za vključitev
v institucionalno varstvo v okviru teh ustanov. V letošnjem letu smo spremljanje čakalnih vrst
zastavili podobno kot v letu 2017, s tem, da smo zbrali tudi podatek o izvorni občini osebe, ki
čaka na vključitev v VDC (je torej na čakalni listi za eno ali več storitev v okviru VDC oz.
CUDV).
Na podlagi zbranih podatkov poročevalcev ugotavljamo, da je bilo na dan 31. 12. 2017
evidentiranih 1.109 vlog, od tega 442 aktualnih. Z lansko analizo smo zbirali podatke na dan
31. 5. 2017 ter ugotovili, da so imeli VDC-ji in CUDV-ji na ta dan zabeleženih 1.071 vlog, od
tega 394 aktualnih. V sedmih mesecih je tako skupno število vlog naraslo za 38, nekoliko višje
pa je število aktualnih vlog (naraslo je za 48). Nekatere vloge so tako prešle iz statusa
»evidentirane« vloge v status »aktualne« vloge. Opaznejšo spremembo v številu evidentiranih
in aktualnih vlog na čakalnem seznamu smo zaznali le pri peščici zavodov. Poročevalcem smo
sicer dali navodilo, naj pri poročanju kot evidentirane prošnje oziroma vloge zabeležijo tiste,
ki so popolne in za katere vodijo postopek, kot aktualne pa tiste, za katere vedo, da vlagatelj
želi takojšnjo vključitev oziroma namestitev. Kljub temu podatki niso povsem zanesljivi, saj
imajo izvajalci pri določitvi statusa vloge oziroma prošnje nekoliko različne kriterije. To so
potrdili tudi sogovorniki na skupinskem pogovoru.
Podatke o številu čakajočih na vključitev v katerokoli storitev VDC/CUDV so nam posredovali
vsi izvajalci, razen enega, ki poroča, da nima oseb v čakalni vrsti. S čakalnimi vrstami se torej
sooča 33 izvajalcev, pri čemer v osmih zavodih poročajo le o evidentiranih, ne pa tudi
aktualnih vlogah.
Na podlagi osebnega identifikatorja oseb, ki so dale vlogo za vključitev v katerokoli storitev
VDC, lahko ugotovimo podvajanje vlog pri različnih izvajalcih ter na ta način pridobimo
podatek o številu oseb (ne pa vlog), ki čaka na vključitev v VDC/CUDV. Tako ugotavljamo, da
je na dan 31. 12. 2017 na vključitev v VDC/CUDV čakalo 906 različnih oseb, od tega za pet
oseb na podlagi nepopolnega identifikatorja nismo mogli identificirati, ali gre za ponavljajoče
vloge ali za unikatne. Na podlagi primerjave s stanjem čakalnih vrst konec maja 2017 lahko
ugotovimo, da je konec leta 2017 na vključitev v VDC/CUDV čakalo 17 oseb več.
Največ potencialnih uporabnikov je sicer dalo vlogo le v en VDC/CUDV (takih je bilo 775),
ostali pa so dali vlogo za vključitev v dva ali več zavodov. K dvema izvajalcema je dalo vlogo
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95 oseb, k trem izvajalcem 23 oseb, k štirim izvajalcem sedem oseb ter k petim ali več
izvajalcem šest oseb (od tega sta dve osebi dali vlogo na enajst različnih zavodov).
Slika 6.1: Število različnih oseb, ki so v čakalni vrsti

Največ oseb v čakalnih vrstah čaka za vključitev v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod
posebnimi pogoji, in sicer bodisi le za vključitev v to storitev ali pa za vključitev v to storitev v
kombinaciji s 16-urnim institucionalnim varstvom. Za vključitev v to storitev je bilo na dan 31.
12. 2017 zabeleženih 569 vlog (na dan 31. 5. 2017 586), od tega 241 aktualnih (na dan 31. 5.
2017 242). Sledijo prošnje za sprejem v 24-urno institucionalno varstvo v zavodu, ki jih je bilo
ob koncu leta 2017 280 (od tega 120 aktualnih), prošnje za vključitev v 16-urno
institucionalno varstvo v bivalni enoti (160 vlog, od tega 54 aktualnih) ter 16-urno
institucionalno varstvo v zavodu (150 vlog, od tega 36 aktualnih). Za sprejem v stanovanjsko
skupino je bilo evidentiranih 119 vlog (52 aktualnih), za sprejem v 24-urno institucionalno
varstvo v bivalni enoti pa 20 vlog (11 aktualnih). Za različne oblike institucionalnega varstva je
bilo skupaj 729 vlog (od tega 273 aktualnih). Seštevek vlog po posameznih storitvah presega
skupen seštevek vlog (1.109), saj so nekateri z eno vlogo zaprosili za vključitev v več storitev.
Ko govorimo o čakalnih vrstah za vključitev v različne storitve VDC in CUDV, nas poleg števila
vlog zanima tudi podatek o številu oseb, ki čakajo na vključitev v različne storitve. Teh je, kot
smo že navedli, manj kot vlog, saj nekateri vlogo za vključitev ali sprejem dajo na več
zavodov. Ugotavljamo, da je na dan 31. 12. 2017 za vključitev v storitev vodenje, varstvo in
zaposlitev pod posebnimi pogoji čakalo 449 oseb (na dan 31. 5. 2017 483), za vključitev v 24urno institucionalno varstvo (v zavodu ali bivalni enoti) 242 oseb in za vključitev v 16-urno
institucionalno varstvo (v zavodu, bivalni enoti ali stanovanjski skupini) 367 oseb. Skupaj je za
vključitev v institucionalno varstvo v okviru VDC/CUDV čakalo 609 oseb. Seštevek čakajočih
oseb po posameznih storitvah presega skupen seštevek oseb na čakalnih vrstah (906), saj so
nekateri zaprosili za vključitev v več storitev.

Slika 6.2: Število vlog in oseb v čakalnih vrstah za vključitev v VDC/CUDV glede na tip storitve
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Vodenje,
varstvo in
zaposlitev

24 ur zavod

16 ur zavod

24 ur BE

16 ur BE

Stanovanjska
skupnost

Drugo

Ker nas zanimajo predvsem aktualne vloge za sprejem oziroma vključitev v VDC, smo
pogledali na katere kombinacije storitev se ta tip vlog na čakalnih listah nanaša. Ugotavljamo,
da se velika večina aktualnih vlog nanaša na vključitev v eno storitev (83,9 % vseh vlog), in
sicer najpogosteje za vključitev v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji
(170 oziroma 38,5 % aktualnih vlog), ali pa na vključitev v 24-urno institucionalno varstvo v
zavodu (120 oziroma 27,1 % aktualnih vlog). Manj pogosto se aktualne vloge nanašajo na
kombinacije storitev; takih je le slaba petina aktualnih vlog. Med njimi se največ vlog nanaša
na kombinacijo vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji in 16-urnega
institucionalnega varstva v bivalni enoti ali stanovanjski skupini (55 oziroma 10,8 % aktualnih
vlog). Med aktualnimi vlogami se pojavljajo tudi kombinacije storitev, ki sicer v praksi niso
možne, in sicer na primer kombinacija vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji in
24-urnega institucionalnega varstva v zavodu, ali pa kombinacija 16-urnega institucionalnega
varstva v bivalni enoti in stanovanjski skupini. Prosilci se očitno pri podajanju vlog obnašajo
pragmatično in podajo vlogo/vloge za različne storitve z mislijo, da se bodo pač vključili v
tisto, ki bo prej na voljo.
Na naslednji sliki prikazujemo strukturo aktualnih vlog glede na različne kombinacije storitev.

Slika 6.3: Aktualne vloge v čakalnih vrstah glede na kombinacije storitev
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Kot smo že omenili, ima 33 VDC-jev čakalne vrste. Nekateri izvajalci poročajo o obsežnih
čakalnih vrstah za vključitev v njihove storitve, nekateri pa vlog oziroma prošenj za vključitev
nimajo veliko. Največ vlog na čakalni listi ima CUDV Draga20, in sicer 150, od tega je 142
aktualnih. Vloge se v večini nanašajo na storitve institucionalnega varstva. Sledi VDC Sonček s
138 vlogami (od tega je 78 aktualnih), ki pa se v večjem delu nanašajo na storitev vodenje,
varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji. Več kot 100 vlog na čakalni listi imata še VDC
Nova Gorica in Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa, Radovljica.
Število vlog v čakalni vrsti po posameznih VDC in CUDV so prikazani v naslednji preglednici.
Preglednica 6.1: Število vlog v čakalni vrsti po izvajalcih na dan 31. 12. 2017
Statistična regija

Gorenjska

Goriška

Jugovzhodna
Slovenija
Koroška
Obalno - Kraška
20

Izvajalec
Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža
Langusa, Radovljica
Varstveno delovni center Kranj
Center KORAK za osebe s pridobljeno možgansko
poškodbo
Varstveno delovni center Nova Gorica

Skupaj

Aktualne

80

6

37

35

37

26

104

0

Varstveno delovni center Tolmin

5

1

Varstveno delovni center Ajdovščina-Vipava

17

4

Varstveno delovni center Vrhnika-Idrija

16

4

Varstveno delovni center Novo mesto

40

24

Varstveno delovni center Črnomelj
Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na
Koroškem
Varstveno delovni center Koper

4

4

41

0

9

1

Ob tem, da uradnih kapacitet za institucionalno varstvo odraslih nimajo (več v Poglavju 4).
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Statistična regija

Izvajalec
Varstveno delovni center Tončke Hočevar

Varstveno delovni center INCE
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke
Boštjančič, Draga
Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem
razvoju - Barka
Osrednjeslovenska Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca
Sonček - zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
so.p.
Želva d.o.o., podjetje za usposabljanje in zaposlovanje
invalidov
Društvo Sožitje Kamnik - društvo za pomoč osebam z
motnjami v duševnem razvoju Kamnik
Varstveno delovni center Polž Maribor
Zavod za usposabljanje, delo in varstvo Dr. Marijana
Borštnarja Dornava
Medobčinsko društvo Sožitje - društvo za pomoč
Podravska
osebam z motnjami v duševnem razvoju Ptuj
NAPREJ, Center za osebe s pridobljeno možgansko
poškodbo Maribor
Medobčinsko društvo Sožitje - društvo za pomoč
osebam z motnjami v duševnem razvoju Maribor
Pomurska
Varstveno delovni center Murska Sobota
Posavska
Primorsko notranjska

Savinjska

Zasavska

Skupaj

Aktualne

49

5

8

2

131

123

13

13

26

2

122

68

44

1

5

0

72

26

63

10

3

2

3

0

3

1

12

0

Varstveno delovni center Krško-Leskovec

18

3

Varstveno delovni center Postojna

3

1

Center za varstvo in delo Golovec

50

0

Varstveno delovni center Šentjur

48

40

VDC Saša

0

0

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna

24

24

Čebela dnevno varstvo Karitas

5

3

Varstveno delovni center Muc, Sreto Zelen s.p.

2

0

Varstveno delovni center Zagorje ob Savi

15

13

1.109

442

Skupaj

Osebe so v čakalno vrsto za vključitev v storitev oziroma storitve VDC ali CUDV uvrščene
različno dolgo. Oseba, ki najdlje čaka za vključitev v VDC, je bila na čakalno listo uvrščena leta
1993. Vloga se nanaša na vključitev v institucionalno varstvo in ima status aktualne vloge. Več
kot 15 let je na čakalno listo za vključitev v VDC/CUDV uvrščenih še 36 oseb. Ob tem podatku
je pomembno dodati, da nekateri oddajo vlogo za vključitev v VDC/CUDV, ko potreb in želja
po vključitvi (še) ni. Gre za oddajanje vlog »na zalogo«, za vsak slučaj oziroma za takrat, ko se
bo potreba pojavila. Največ vlog je bilo na čakalno listo uvrščenih v letih 2016 in 2017, in sicer
skupaj 563, kar je polovica vseh vlog.
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Slika 6.4: Število vlog glede na leto uvrstitve v čakalno vrsto in glede na tip storitve, na katero se vloga
nanaša

Ker nas zanima, kakšen je obseg vlog v čakalnih vrstah glede na statistične regije, smo
aktualne vloge oseb, ki čakajo na vključitev v VDC, razvrstili po statsitičnih regijah njihovega
bivanja ter jih diferencirali še po vrstah storitev za katere čakajo. Posebej smo izpostavili
osebe, ki so oddale prošnjo za vključitev v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod
posebnimi pogoji, posebej osebe, ki čakajo na vključitev v eno izmed storitev
institucionalnega varstva ter posebej osebe, ki so oddale prošnjo za vkljuitev v različne
kombinacije storitev, ki jih izvajajo VDC in CUDV. Ker smo želeli dobiti podatke o obsegu
dejanskih potreb po statističnih regijah, iz katerih prihajajo prosilci, so nam poročavelci poleg
informacije, v kateri VDC oz. CUDV je posamezen prosilec

dal vlogo,

sporočili tudi

informacijo o kraju, iz katerega prosilec prihaja.
Podatki kažejo na pomembne razlike v številčnosti aktualnih vlog v čakalnih vrstah po
slovenskih statističnih regijah. Največ prosilcev za vključitev v storitve VDC ali CUDV je v
osrednjeslovenski statistični regiji (119 aktualnih prosilcev), sledita Gorenjska (63 aktualnih
prosilcev) in Podravska (56 aktualnih prosilcev). Število aktualnih prosilecv v ostalih
statističnih regijah je nižje od 50. Če število prosilcev utežimo z velikostjo statistične regije
oziroma številčnostjo prebivalstva v statistični regiji (število prosilcev/10.000 prebivalcev v
regiji), vidimo, da je daleč največ prosilcev v Zasavju in na Gorenjskem (3,1/10.000
prebivalcev), sledita Jugovzhodna Slovenija (2,5/10.000 prebivalcev) in osrednjeslovenska
statistična regija (2,2/10.000 prebivalcev).
Zanimalo nas je tudi, za katere storitve v okviru VDC in CUDV prosilci čakajo in kakšne so
razlike po statističnih regijah. Večina prosilcev iz osrednjeslovenske statistične regije čaka na
vključitev v institucionalno varstvo (70 od 119 prosilcev). Na splošno bistveno več prosilcev
čaka na sprejem v institucionalno varstvo kot na vključitev v vodenje, varstvo in zaposlitev
pod posebnimi pogoji. Med aktualnimi prosilci, ki čakajo le na vključitev v institucionalno
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varstvo, sledijo tisti iz savinjske statistične regije (28), Podravja (17) in Zasavja (16). Glede na
število prebivalcev v statistični regiji po številu aktualnih prosilcev za vključitev v
institucionalno varstvo bistveno odstopa Zasavje (2,8/10.000 prebivalcev), sledita pa
osrednjeslovenska (1,3/10.000 prebivalcev) in savinjska (1,1/10.000 prebivalcev) statistična
regija. V Pomurju, na Goriškem, Koroškem in v primorsko notranjski statistični regiji pa je
povpraševanje po namestitvi v institucionalno varstvo v okviru VDC oz. CUDV zelo nizko
oziroma ga praktično ni (npr. v Pomurju). Regionalne razlike so na prvi vtis težko razložljive,
saj smo predpostavljali, da je obseg potreb po vseh statističnih regijah približno enak oziroma
odvisen le od števila prebivalcev. Vendar ta predpostavka ne drži povsem. Glede na pojasnila
sogovornic na skupinskem pogovoru bi lahko sklepali, da obseg potreb po institucionalnem
varstvu v VDC/CUDV v pomembnem deležu določata 1 - možnost namestitve odraslih v
katerikoli drugi institucionalni obliki (npr. v posebnem zavodu ali domu za stare –
kombiniranem domu) v lokalnem/regionalnem okolju ter 2 - prepoznanost VDC-ja oziroma
CUDV-ja kot relevantne oziroma ustrezne institucije tudi za bivanje odraslih (poleg dnevne
vključitve v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji). V Zasavju npr. ni
neke druge institucionalne možnosti za bivanje odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju
(npr. v bližini ni posebnega zavoda ali kombiniranega doma), zato je pritisk na »njihov« VDC
(v smislu velikega obsega potreb po institucionalnem varstvu) velik. Prosilci namreč večinoma
kot prvo izbiro iščejo možnost v okviru lokalnega/regionalnega VDC. Kot že omenjeno
nadpovprečno povpraševanje po institucionalnem varstvu v okviru VDC/CUDV beležimo tudi
v osrednjeslovenski statistični regiji, kar lahko povežemo z dobro razvito ponudbo teh
storitev v okviru VDC/CUDV (npr. CUDV Draga) ter nekoliko slabšo ponudbo drugih
institucionalnih namestitev za odraslo populacijo (npr. ni posebnih zavodov). Na drugi strani
imamo, kot že omenjeno, Pomurje, goriško, koroško in primorsko notranjsko statistično
regijo, kjer »aktualnih prosilcev« za vključitev v institucionalno varstvo v VDC/CUDV praktično
ni oz. jih je zelo malo. Nizko povpraševanje po institucionalni oskrbi v okviru VDC in CUDV
lahko iščemo bodisi v šibki ponudbi tovrstnih kapacitet v VDC ali CUDV (npr. v primorko
notranjski statistični regiji) bodisi v dobro razviti ponudbi tovrstnih kapacitet v drugih zavodih
(npr. v posebnih zavodih ali kombiniranih domovih).
Aktualnih prosilcev za vključitev v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi
pogoji je nekoliko manj kot prosilcev za institucionalno varstvo. Največ jih je na Gorenjskem,
in sicer 51 od 63 prosilcev. V osrednjeslovenski statistični regiji 26, v Jugovzhodni Sloveniji 25
ter v podravski statistični regiji 21. Tudi glede na število prebivalcev v statistični regiji je na
prvem mestu Gorenjska z 2,5 prosilcev na 10.000 prebivalcev. Podobno kot pri
institucionalnem varstvu, tudi za storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji
v Pomurju in v primorsko notranjski statistični regiji ni aktualnih prosilcev. Glede Pomurja je
sogovornica iz Murske Sobote na skupinskem pogovoru izpostavila, da je vključenost oseb, ki
imajo status po ZDVDTP, v storitve VDC v njihovi statistični regiji zelo nizka. To pojasnjuje z
dejstvom, da gre za pretežno podeželjsko – kmečko okolje, ki je nekoliko manj razvito, z
nadpovprečno brezposelnostjo, kar vpliva na to, da odrasle osebe s tem statusom po
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ZDVDTP v večini ostajajo doma, na kmetijah, s svojimi starši. V formalne oblike vključenosti in
oskrbe se vključijo šele, ko starši zanje ne zmorejo več skrbeti oziroma po njihovi smrti.
Sicer pa v varstveno delovnih centrih opažajo zmanjšan priliv nove mlajše populacije v
njihove centre. Ker obstaja nenapisano pravilo, iz katerih šol s prilagojenim programom in
zavodov za invalidno mladino se bodo mladi vključevali v določen VDC, le ti spremljajo obseg
generacij v teh šolah in zavodih ter tako načrtujejo okvirni priliv v VDC. Kljub temu, da se
priliv iz zavodov za invalidno mladino veča, saj se je v nekaterih okoljih po zaključku šolanja
mladih v teh zavodih uveljavila praksa, da (tudi zaradi slabih možnosti za zaposlitev) pridobijo
status po ZDVDTP ter tako postanejo upravičenci do storitev v varstveno delovnih centrih, se
povpraševanje mladih za vključitev v VDC-je, kot že omenjeno, manjša.
Vsekakor bi bilo čakalne vrste po statističnih regijah smiselno raziskovati tudi v prihodnje,
zlasti čakalne vrste za institucionalno varstvo, ki so pomembne z vidika načrtovanja procesa
deinstitucionalizacije. Naš splošen vtis (na podlagi kvantitativnih podatkov ter razmišljanj in
pojasnil sogovornic na skupinskem pogovoru) je, da na povpraševanje (obseg potreb oz.
prošenj za vključitev) pomembno vpliva 1 - ponudba (prisotnost VDC-ja oz. CUDV-ja ter
določenih storitev v lokalnem ali regionalnem okolju ter odsotnost drugih oblik
institucionalne namestitve za odraslo populacijo – posebnih in kombiniranih zavodov) in 2 prepoznavnost določenega zavoda oziroma organizacije kot relevantne in ustrezne za
izvajanje določenih storitev oziroma oskrbe (npr. če je odrasla oseba z motnjo v duševnem
razvoju že dlje časa vključena v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji,
starši izvajalca dobro spoznajo, mu zaupajo ter želijo, da se njihov odrasli otrok v prihodnje,
ko bodo oni ostareli oziroma po njihovi smrti, pri tem izvajalcu vključi tudi v institucionalno
varstvo). Zaradi starajoče se populacije uporabnikov v VDC/CUDV-jih je povpraševanje oseb,
ki so že vključene v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, tudi v
institucionalno varstvo vedno večje, kar VDC in CUDV umešča vedno bližje posebnim
socialnim zavodom in kombiniranim domovom.
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Zemljevid 6.1: Število aktualnih vlog za vključitev v storitve VDC in CUDV v posamezni statistični regiji

7

KADROVSKA STRUKTURA – kdo izvaja storitve in v kakšnem
obsegu

V letu 2017 je bilo za izvajanje varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter
institucionalno varstvo odraslih v okviru VDC in CUDV zaposlenih 2.217 oseb, kar je za 67
oseb več kot v letu 2016. Velika večina je bila zaposlena za polni delovni čas (2.147 oseb
oziroma 96,8 %). V povprečju so bili stari 44 let, starostni razpon pa je segal od 18 (najmlajša
oseba) do 66 let (najstarejša oseba). Več kot tri četrtine je bilo žensk (1.734 oseb oz. 78,2 %).
Glede na podatke iz leta 2017 je imelo največ tj. 46 % zaposlenih (1.026 oseb) peto (V.)
stopnjo izobrazbe. Nižjo izobrazbo od V. stopnje je imelo 23 % zaposlenih, višjo pa 31 %.
Skupni obseg zaposlitve je ob koncu leta 2017 znašal 2.182, od tega 892,7 (oz. 935
zaposlenih) za storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, 747,2 (oz. 810
zaposlenih) za institucionalno varstvo odraslih (sociala), 206,6 (oz. 227 zaposlenih) za
institucionalno varstvo odraslih (zdravstvo) ter 336,6 (oz. 348 zaposlenih) za druga področja21.
V obdobju spremljanja (2015-2017) obseg zaposlitev postopoma narašča, in sicer za 3,2 % v
letu 2017 glede na predhodno leto, glede na storitve pa je iz leta 2016 v leto 2017 najbolj
narastel obseg zaposlitve za vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (za 7,2 %).
Preglednica 7.1: Obseg zaposlitev po posameznih področjih dela (2015, 2016, 2017)
Obseg zaposlitve
Storitev
Vodenje, varstvo in zaposlitev
pod posebnimi pogoji
Institucionalno varstvo odraslih
(sociala)
Institucionalno varstvo odraslih
(zdravstvo)
Druga področja
Skupaj

Indeks

N

%

N

%

N

%

2017

(2015)*

(2015)

(2016)

(2016)

(2017)

(2017)

/2016

714,9

36,0

832,6

39,4

892,7

40,9

107,2

727,4

36,7

758,6

35,9

747,2

34,2

98,5

197,5

10,0

201,4

9,5

206,6

9,5

102,6

344,0

17,3

322,4

15,2

336,6

15,4

104,4

1.983,8

100,0

2.115

100,0

2.182,9

100,0

103,2

* Obseg zaposlitev v letu 2015 se razlikuje od podatkov navedenih v poročilu iz leta 2016, saj smo jih v oktobru 2017 ustrezno
popravili.
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Pri tem so posamezni zaposleni bili lahko hkrati zaposleni pri različnih storitvah in se zato pojavijo večkrat.

Slika 7.1: Profil zaposlenih v VDC/CUDV

ŠTEVILO ZAPOSLENIH

STAROST

OBSEG ZAPOSLITEV PO STORITVAH

IZOBRAZBA
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8 NACIONALNE SMERNICE RAZVOJA – cilji, ki izhajajo iz strateških
dokumentov na področju socialnega varstva
Smernice razvoja mreže storitev za odrasle, ki se izvajajo v VDC in CUDV, so (bile) opredeljene
v treh nacionalnih programih socialnega varstva, in sicer v Nacionalnem programu socialnega
varstva do leta 2005 (Ur. l. RS, št. 31/2000), v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega
varstva za obdobje 2006–2010 (Ur. l. RS, št. 39/06) in v trenutno veljavni Resoluciji o
nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (ReNPSV13–20, Ur. l. RS št.
39/13).
Cilj prvih dveh nacionalnih programov glede storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod
posebnimi pogoji je bil dosežen oziroma celo presežen (cilj določen v NPSV 2005 je bil
dosežen v 103,0 %, cilj ReNPSV 2006 – 2010 pa v 97,6 %), glede storitve 16-urno
institucionalno varstvo odraslih pa je bil cilj dosežen delno (cilj določen v NPSV 2005 je bil
dosežen v 75,8 %, cilj ReNPSV 2006 – 2010 pa v 84,0 %).
V nadaljevanju se najprej osredotočamo na cilj, ki ga aktualna Resolucija določa za storitev
vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.
Slika 8.1: Realizacija cilja ReNPSV 2013 - 2020 za storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi
pogoji
STORITEV VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI
Cilj ReNPSV 2013–2020: zagotoviti mesta za vključitev
okvirno 4.200 oseb
2013

2014

2015

2016

2017

3.367

3.482

Realizacija cilja za leto 2017: 82,9 %

število oseb

3.100

3.169

3.229

2017
0

Cilj ReNPSV

Cilj aktualnega programa socialnega varstva (do leta 2020) je zagotoviti mesta za vključitev v
vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji za okvirno 4.200 oseb. Na podlagi
spremljanja trenda števila uporabnikov te storitve v obdobju 2013 – 2017 ugotavljamo, da
število vključenih narašča, realizacija zastavljenega cilja pa je iz leta v leto boljša. V letu 2017
je bil cilj realiziran v 82,9 %, kar je za 2,7 odstotne točke več kot v letu prej.
Tako kot prejšnji nacionalni programi socialnega varstva tudi aktualni določa cilje, ki se
nanašajo na različne oblike institucionalnega varstva odraslih. Ker se cilji nanašajo na
posamezne storitve, ne pa na tipe izvajalcev, ki zagotavljajo institucionalno varstvo odraslih
(npr. na institucionalno varstvo v VDC/CUDV, v posebnih socialnih zavodih ali domovih za
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stare), je njihovo realizacijo težko spremljati (več o spremljanju ciljev resolucije v Smolej in
Trbanc 2017). V nadaljevanju zato izpostavljamo le cilj, ki se nanaša na institucionalno varstvo
odraslih oseb, ki so vključene v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji
in potrebujejo organizirano oskrbo in varstvo. Z drugimi besedami, izpostavljamo le cilj, ki se
nanaša na 16-urno institucionalno varstvo odraslih v VDC in CUDV.
Slika 8.2: Realizacija ciljev ReNPSV 2013 - 2020 za storitev 16-urno institucionalno varstvo odraslih
STORITEV 16-URNO INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH
Cilj ReNPSV 2013–2020: zagotovitev okvirno 1.600
mest, od tega 60 % v skupnostnih oblikah
2013

2014

2015

2016

Realizacija cilja za leto 2017: 70,3 %

2017

število oseb

927

935

981

1.045

(od tega

(od tega

66,1 % v BE

68,2 % v BE

in SS*)

in SS*)

1.124
(od tega
64 % v BE
in SS*)

2017

Cilj ReNPSV

*Bivalne enote in stanovanjske skupine

Cilj aktualnega programa socialnega varstva (do leta 2020) je zagotoviti okvirno 1.600 mest,
od tega 60 % v skupnostnih oblikah (tj. 960 mest), pri čemer ni specificirano kakšne oblike
namestitev so pri tem mišljene. Glede na to, da imamo od skupnostnih oblik namestitve v
okviru VDC oziroma CUDV podatke o namestitvah v stanovanjskih skupinah in bivalnih
enotah, pri realizaciji cilja, ki se nanaša na to področje, upoštevamo podatke o uporabnikih, ki
bivajo v omenjenih oblikah namestitve. Na podlagi spremljanja trenda števila uporabnikov
16-urnega institucionalnega varstva v VDC in CUDV v obdobju 2013 – 2017 ugotavljamo, da
število vključenih narašča (najbrž tudi na račun zmanjšanja števila vključenih v 24-urno
institucionalno varstvo). V letu 2017 je bilo v 16-urno institucionalno varstvo vključenih 1.124
oseb, od tega jih je 719 (64 % vseh) bivalo v stanovanjskih skupinah in bivalnih enotah. Cilj
glede števila vključenih oseb je bil v letu 2017 realiziran v 70,3 %, glede zagotavljanja le teh v
skupnostnih oblikah namestitve, v kolikor kot kriterij vzamemo 60 % od trenutno vključenih,
pa je bil presežen že v letu 2015. V letu 2017 se je v primerjavi z letom prej zmanjšala
vključenost v skupnostne oblike iz 68,2 % na 64,0 %. Cilje je izmerjen glede na dejansko
vključenost oseb v storitve, medtem ko cilj govori o mestih oz. kapacitetah, za kar pa v
preteklih letih nismo imeli podatkov. Z letošnjo analizo smo tako prvič zbrali podatke o
kapacitetah po posameznih storitvah in glede na dobljeni podatek se izkaže, da je bilo v letu
2017 v Sloveniji 1.157 mest za 16 – urno institucionalno varstvo odraslih (72,3 % realizacija
cilja), od tega 766 v bodisi bivalni enoti bodisi stanovanjski skupini, kar predstavlja 66 %
trenutnih skupnostnih kapacitet v okviru 16-urnega institucionalnega varstva za odrasle v
okviru VDC in CUDV. Cilj do leta 2020 je zagotoviti 960 mest v skupnostnih oblikah.
Glede na dinamiko razvoja storitev v VDC in CUDV predvidevamo, da bodo v aktualnem
nacionalnem programu postavljeni cilji na tem področju do leta 2020 realizirani v celoti ali
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celo preseženi. Kot smo omenili tudi že v prejšnjih poročilih, bo treba glede na trende
staranja populacije v VDC (glej Nagode in drugi 2008), procese deinstitucionalizacije in
širjenja storitev ter oskrbe v skupnost, v prihodnjih letih storitve, ki se izvajajo znotraj teh
zavodov, v določeni meri reorganizirati, preoblikovati, dopolniti ter razviti nove storitve, ki
bodo diferencirane glede na potrebe uporabnikov (na primer sistematičen razvoj različnih
oblik integriranega zaposlovanja predvsem mlajših oseb, ki so vključene v VDC ter razvoj
novih storitev za starejše uporabnike VDC) in se bodo lahko izvajale tudi na domu uporabnika
(na primer okrepitev mobilnih timov).

61

9 SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI
Namen vsakoletne analize stanja v VDC in CUDV je zbrati podatke ter spremljati stanje in
trende v izvajanju vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter institucionalnega
varstva odraslih oseb v okviru omenjenih zavodov, in sicer tako z uporabniškega in
kadrovskega vidika, kot tudi z vidika dostopnosti in razpoložljivosti omenjenih storitev na
različnih območjih. Pomemben vidik letnega spremljanja stanja v VDC in CUDV je tudi
vodenje aktualnih podatkov o čakalnih vrstah za vključitev v posamezne storitve zavodov.
Dolgoročno gledano je namen naloge tudi (poleg že omenjenega dolgoročnega cilja glede
poenotenega in informatiziranega zbiranja podatkov o oskrbi oseb s statusom po ZDVDTP),
da na podlagi omenjene analize stanja pripravimo izhodišča za sistematično spremljanje
izvajanja storitev v VDC in CUDV v prihodnje.
Pričujoča analiza stanja na področju izvajanja storitev za odrasle v VDC in CUDV na nacionalni
ravni predstavlja pomemben vir informacij za strokovno javnost, raziskovalce in pripravljalce
politike na tem področju, obenem pa z njo zadovoljujemo vedno večje potrebe na nacionalni
in mednarodni ravni po raznorodnih in vedno bolj podrobnih statistikah na področju
dolgotrajne oskrbe. Uporabnike VDC in CUDV, ki so vključeni v institucionalno varstvo,
namreč z vidika podatkov zaenkrat prištevamo k dolgotrajni oskrbi. Pomen analize izvajanja
storitev za odrasle v VDC in CUDV je torej večplasten, potrebe po kontinuiranem, rednem in
sistematičnem spremljanju tega področja pa so velike.
Formalni okvir za izvajanje storitev za odrasle v VDC in CUDV določata ZSV in Pravilnik o
standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Razvoj mreže storitev na tem področju
pa je opredeljen v nacionalnem programu za področje socialnega varstva, trenutno je to
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020. Cilj
aktualnega programa socialnega varstva (do leta 2020) je zagotoviti mesta za vključitev v
vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji za okvirno 4.200 oseb. Na podlagi
spremljanja trenda števila uporabnikov te storitve v obdobju 2013 – 2017 ugotavljamo, da
število vključenih narašča, realizacija zastavljenega cilja pa je iz leta v leto boljša. V letu 2017
je bil cilj realiziran v 82,9 %.
Tudi spremljanje realizacije cilja za 16-urno institucionalno varstvo odraslih v VDC in CUDV
(zagotoviti okvirno 1.600 mest, od tega 60 % v skupnostnih oblikah) pokaže, da število
vključenih narašča. V letu 2017 je bilo tako v 16-urno institucionalno varstvo vključenih 1.124
oseb, od tega jih je 64 % bivalo v stanovanjskih skupinah in bivalnih enotah. Cilj glede števila
mest je bil v letu 2017 realiziran 70,3 %. V luči strateške naravnanosti Slovenije k spodbujanju
skupnostne oskrbe in zagonu procesa deinstitucionalizacije je smiselno spodbujati predvsem
stanovanjske skupine, tj. sobivanje štirih do največ šestih oseb, saj je bivanje v takih
strukturah najbolj približano življenju v domačem okolju. Poleg tega pa tudi vzpostavljati
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pogoje za čim bolj samostojno življenje v (oskrbovanih) stanovanjih z aktivno mobilno službo
z namenom podpore tovrstnemu bivanju.
Glede na dinamiko razvoja storitev v VDC in CUDV predvidevamo, da bodo v aktualnem
nacionalnem programu postavljeni cilji na tem področju do leta 2020 realizirani v celoti ali
celo preseženi. Kljub temu pa menimo, da bo treba v prihodnjih letih storitve, ki se izvajajo
znotraj teh zavodov, v določeni meri reorganizirati, preoblikovati, dopolniti ter razviti nove
storitve, ki bodo diferencirane glede na potrebe uporabnikov (na primer sistematičen razvoj
različnih oblik integriranega zaposlovanja predvsem mlajših oseb, ki so vključene v VDC ter
razvoj novih storitev za starejše uporabnike VDC) in se bodo lahko izvajale tudi na domu
uporabnika (na primer okrepitev mobilnih timov).
Mreža VDC in CUDV
V letu 2017 je bilo v Sloveniji 34 izvajalcev, ki so izvajali storitev vodenje, varstvo in
zaposlitev pod posebnimi pogoji, institucionalno varstvo in druge storitve za odrasle v okviru
VDC in CUDV. Od tega je bilo 23 javnih zavodov in 11 zavodov s koncesijo. Svojo
dejavnost so izvajali na 157 različnih lokacijah na območju celotne Slovenije. Vodenje,
varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji se izvaja na 106 lokacijah v skupnem obsegu
3.529 kapacitet, institucionalno varstvo v zavodu na 11 lokacijah (743 mest), bivalne enote so
na voljo na 34 lokacijah (574 mest) ter stanovanjske skupine na 28 lokacijah po Sloveniji (282
mest). V povprečju izvajalci storitve izvajajo na štirih ali petih lokacijah. Na prvi vtis lahko
ocenimo, da je mreža enot VDC/CUDV teritorialno ustrezno razvita, storitve pa uporabnikom
z vidika oddaljenosti zadovoljivo dostopne, vsaj kar se tiče dostopnosti vodenja, varstva in
zaposlitve pod posebnimi pogoji. Kljub temu je zaznati slabšo krajevno dostopnost te storitve
na skrajnem zahodnem delu države oz. v goriški statistični regiji, na kar so opozorili
sogovorniki tako v lanskem kot letošnjem skupinskem pogovoru, v katerem so predvsem
izpostavili npr. cerkljansko in tolminsko hribovje. Glede institucionalnega varstva pa bi bilo v
luči strateške naravnanosti Slovenije k spodbujanju skupnostne oskrbe in zagonu procesa
deinstitucionalizacije smiselno spodbujati predvsem razvoj in širitev mreže stanovanjskih
skupin, saj je bivanje v teh strukturah najbolj približano življenju v domačem okolju. Trenutno
je v primerjavi z ostalimi oblikami institucionalnega varstva, tej obliki namenjeno najmanj
kapacitet.
Uporabniki vodenja, varstva in zaposlitve pod pose bnimi pogoji te r
institucionalnega varstva v VDC in CUDV…
V letu 2017 je bilo v vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno
varstvo v okviru VDC in CUDV vključenih 3.984 odraslih uporabnikov, kar je 68 več kot v
letu 2016. Med njimi je bilo več moških (56,3 %) kot žensk (43,7 %). Najmlajši uporabnik je bil
star 18 let, najstarejši pa 95 let. Povprečna starost uporabnika je bila 41,06 leta, največ
uporabnikov pa je bilo starih med 21 in 40 let.
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Uporabnik, ki najdlje prejema storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, se
je vanjo vključil leta 1967, uporabnik, ki pa najdlje prejema storitev institucionalnega varstva,
pa se je vanjo vključil leta 1965. Tisti uporabniki, ki prejemajo kombinacijo storitev vodenja,
varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter institucionalnega varstva, so se v povprečju
dobri dve leti po vključitvi v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji,
vključili še v 16-urno institucionalno varstvo.
Dobrih 60 % (59,2 % v letu 2016 ter 61,5 % v letu 2015) uporabnikov VDC in CUDV živi izven
institucionalnih oblik (torej izven VDC, CUDV, domov za stare, posebnih socialnovarstvenih
zavodov). Skoraj polovica (49,1 %) jih živi doma s starši.
Povprečna oddaljenost med krajem, kjer uporabnik trenutno biva, in enoto VDC/CUDV, v
kateri je vključen v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, je znašala 7,5
kilometra. 1.429 uporabnikov oz. dobrih 41 % tistih, ki so vključeni (tudi) v vodenje, varstvo in
zaposlitev pod posebnimi pogoji, to storitev prejema izven kraja, v katerem biva. Pravilnik o
standardih in normativih socialnovarstvenih storitev določa, da je optimalna razdalja od kraja
bivanja do VDC 25 kilometrov ali 30 minut vožnje. Na podlagi podatkov o oddaljenosti kraja
bivanja od enote, v kateri je uporabnik vključen v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod
posebnimi pogoji, lahko ugotovimo, da 116 uporabnikov »presega« opredeljen normativ, saj
je VDC oziroma CUDV, v katerega so vključeni v vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi
pogoji, od njihove domače občine oddaljen več kot 25 kilometrov.
Dobra četrtina uporabnikov, ki je vključena v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod
posebnimi pogoji, se je v VDC vozila s prevozom, ki ga zagotavlja VDC. Le nekaj odstotkov
manj vključenih (22,4 %) je uporabljalo javni prevoz. 16,8 % vključenih uporabnikov je
uporabljalo prevoz, ki ga zagotavlja druga fizična ali pravna oseba na podlagi pogodbe z
VDC, dobra osmina pa je prihajala peš. Nekaj manj kot deset odstotkov oseb pa živi v isti
stavbi, kjer se izvaja storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji. Ostali
načini prihoda so bili manj pogosti in jih je uporabljalo dobrih 13 % uporabnikov (457 oseb).
Več kot tretjina uporabnikov je torej v VDC prihajala samostojno (bodisi peš bodisi z javnim
prevozom).
… glede na storitve
Največ uporabnikov (3.482 oz. 87,4 %) je bilo vključenih (vsaj) v storitev vodenja, varstva in
zaposlitve pod posebnimi pogoji (bodisi so prejemali zgolj to storitev ali pa v kombinaciji s
katero drugo). Število oseb, vključenih v to storitev, se je torej v obdobju od leta 2012 do
2017 povečalo za dobrih 12 %. Narašča tudi število oseb, ki so vključene v 16-urno
institucionalno varstvo, in sicer za dobrih 21 % v obdobju 2012 – 2017 (v letu 2017 jih je bilo
1.124), medtem, ko je število oseb v 24-urnem institucionalnem varstvu (v letu 2017 jih je bilo
495) v obdobju 2012 – 2014 naraščalo, v letu 2015 upadlo, nato v letu 2016 spet rahlo
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narastlo in v letu 2017 ponovno upadlo. Od skupno 3.984 uporabnikov, jih je 2.862 (oz. 71,8
%) prejemalo eno storitev, 1.122 (oz. 28,2 %) pa dve storitvi.
Med uporabniki, ki prejemajo samo eno storitev, je bilo največ takih, ki so bili vključeni v
storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, in sicer 2.360 oseb. Največ oseb
(1.710 oz. 72,5 %) je imelo zmerno motnjo v duševnem razvoju. Druga najpogostejša storitev
med uporabniki, ki prejemajo samo eno storitev, je bila storitev 24-urno institucionalno
varstvo v zavodu, ki jo je skupaj prejemalo 454 oseb. Največ oseb (80,2 %) je imelo težjo ali
težko motnjo v duševnem razvoju.
Med uporabniki, ki prejemajo dve storitvi, je bila najpogostejša kombinacija storitve vodenja,
varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter institucionalnega varstva odraslih v bivalni
enoti 16 ur. To kombinacijo storitev je prejemalo 450 oseb, katerih povprečna starost je bila
45,4 leta. Največ oseb (317 oz. 70,4 %) je imelo zmerno motnjo v duševnem razvoju. Sledijo
uporabniki s kombinacijo storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter
institucionalnega varstva odraslih v zavodu 16 ur, teh je bilo 404. Tudi tu je največ oseb imelo
zmerno motnjo v duševnem razvoju. Tretja najpogostejša kombinacija storitev med
uporabniki, ki so bili vključeni v dve storitvi, je bila kombinacija storitev vodenja, varstva in
zaposlitve pod posebnimi pogoji ter institucionalnega varstva odraslih v stanovanjski skupini.
V skupini uporabnikov, ki so vključeni v to kombinacijo storitev, je bilo 265 oseb.
V primerjavi z letom 2016 med uporabniki v letu 2017, ki so vključeni v dve storitvi (torej v
vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji in eno izmed oblik 16-urnega
institucionalnega varstva) ugotavljamo nekoliko višji delež tistih, ki ob vodenju, varstvu in
zaposlitvi koristijo 16-urno institucionalno varstvo v zavodu, in sicer na največ na račun
zmanjšanja deleža tistih, ki so vključeni v tovrstno storitev v bivalni enoti.

… glede na motnje
92,3 % uporabnikov VDC in CUDV ima status invalida po ZDVDTP (v letu 2016 92,6 % in v
letu 2015 92,3 %), 92,1 % pa jih je ima motnjo v duševnem razvoju (v letu 2016 92,5 % in v
letu 2015 92,2 %). Med slednjimi je največ takih, ki imajo zmerno motnjo (62,9 %), najmanj pa
lažjo motnjo (5,4 %). Pridobljeno možgansko poškodbo je v letu 2017 imelo 354 uporabnikov
oz. 8,9 %, osebnostno motnjo 582 uporabnikov oz. 14,6 %, dobra četrtina uporabnikov (1.095
oseb) je bila gibalno ovirana, voziček pa je uporabljalo 626 oseb. Dolgotrajne težave v
duševnem zdravju je imelo 667 oz. 16,7 %, 481 (12,1 %) je bilo senzorno oviranih, motnje
avtističnega spektra pa je imelo 160 uporabnikov oz. štirje odstotki. Slaba polovica
uporabnikov (1.947) je imela eno motnjo. Dve motnji je imela slaba tretjina uporabnikov
(1.297), tri motnje 518 uporabnikov oz. 13 %, štiri ali več motenj pa 5,4 % uporabnikov.
65

Od uporabnikov z eno motnjo jih je največ imelo zmerno motnjo v duševnem razvoju, in
sicer 81,9 % oziroma 1.595 oseb (v letu 2016 82,7 %). Najpogostejša kombinacija dveh
motenj pri uporabnikih je bila kombinacija gibalne/ oviranosti ter zmerne motnje v
duševnem razvoju (220 oseb v letu 2017). Druga najpogostejša kombinacija dveh motenj pri
uporabnikih je bila v letu 2017 kombinacija dolgotrajnih težav v duševnem zdravju ter zmerne
motnje v duševnem razvoju (v letu 2017 je bilo takih oseb 205). Tretja najpogostejša
kombinacija dveh motenj pri uporabnikih je bila kombinacija gibalne oviranosti ter težke
motnje v duševnem razvoju, takih oseb je bilo 131. V primerjavi z najpogostejšima
kombinacijama dveh motenj ugotavljamo, da je pri tretji najpogostejši kombinaciji dveh
motenj, bistveno večji delež uporabnikov vključen v 24-urno institucionalno varstvo, bistveno
več pa jih tudi uporablja voziček, saj gre za osebe z gibalno oviranostjo. Najpogostejša
kombinacija treh motenj pri uporabnikih VDC in CUDV je bila kombinacija zmerne motnje v
duševnem razvoju ter gibalne in senzorne oviranosti (49 oseb).
Čakalne vrste v VDC in CUDV
Na podlagi zbranih podatkov poročevalcev ugotavljamo, da je bilo na dan 31. 12. 2017
evidentiranih 1.109 vlog, od tega 442 aktualnih. Z lansko analizo smo zbirali podatke na dan
31. 5. 2017 ter ugotovili, da so imeli VDC-ji in CUDV-ji na ta dan zabeleženih 1.071 vlog, od
tega 394 aktualnih. V sedmih mesecih je tako skupno število vlog naraslo za 38. S čakalnimi
vrstami se sooča 33 (od skupaj 34) izvajalcev. Na dan 31. 12. 2017 je na vključitev v
VDC/CUDV čakalo 906 različnih oseb. Za pet oseb zaradi nepopolnega identifikatorja nismo
mogli evidentirati, ali gre za ponavljajoče vloge ali za unikatne. Na podlagi primerjave s
stanjem čakalnih vrst konec maja 2017 lahko ugotovimo, da je konec leta 2017 na vključitev v
VDC/CUDV čakalo 17 oseb več. Največ potencialnih uporabnikov je sicer dalo vlogo le v en
VDC/CUDV (takih je bilo 775), ostali pa so dali vlogo za vključitev v dva ali več zavodov.
Največ oseb v čakalnih vrstah čaka za vključitev v različne storitve institucionalnega varstva.
Na dan 31. 12. 2017 se je na vključitev v te storitev nanašalo 729 vlog (od tega 273 aktualnih)
oziroma je za vključitev vanje čakalo 609 oseb. Za vključitev v storitev vodenje, varstvo in
zaposlitev pod posebnimi pogoji je čakalo 449 oseb (596 vlog, od tega 241 aktualnih).
Podatki kažejo na pomembne razlike v številčnosti aktualnih vlog v čakalnih vrstah po
slovenskih statističnih regijah. Največ prosilcev za vključitev v storitve VDC ali CUDV je v
osrednjeslovenski statistični regiji (119 aktualnih prosilcev), sledita Gorenjska (63 aktualnih
prosilcev) in Podravska (56 aktualnih prosilcev). Število aktualnih prosilcev v ostalih
statističnih regijah je nižje od 50. Če število prosilcev utežimo z velikostjo statistične regije
oziroma številčnostjo prebivalstva v statistični regiji (število prosilcev/10.000 prebivalcev v
statistični regiji), vidimo, da je daleč največ prosilcev v Zasavju in na Gorenjskem (3,1/10.000
prebivalcev), sledita Jugovzhodna Slovenija (2,5/10.000 prebivalcev) in osrednjeslovenska
statistična regija (2,2/10.000 prebivalcev).
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Zanimale so nas tudi razlike po statističnih regijah glede na storitve, za katere prosilci čakajo.
Večina prosilcev iz osrednjeslovenske statistične regije čaka na vključitev v institucionalno
varstvo (70 od 119 prosilcev). Sledijo tisti iz savinjske statistične regije (28), Podravja (17) in
Zasavja (16). Glede na število prebivalcev v statistični regiji po številu aktualnih prosilcev za
vključitev v institucionalno varstvo bistveno odstopa Zasavje (2,8/10.000 prebivalcev), sledita
pa osrednjeslovenska (1,3/10.000 prebivalcev) in savinjska (1,1/10.000 prebivalcev) statistična
regija. V Pomurju, na Goriškem, Koroškem in v primorsko notranjski statistični regiji pa je
povpraševanje po namestitvi v institucionalno varstvo v okviru VDC oz. CUDV zelo nizko
oziroma ga praktično ni. Aktualnih prosilcev za vključitev v storitev vodenje, varstvo in
zaposlitev pod posebnimi pogoji je nekoliko manj kot prosilcev za institucionalno varstvo.
Največ jih je na Gorenjskem, in sicer 51 od 63 aktualnih prosilcev. V osrednjeslovenski
statistični regiji 26, v Jugovzhodni Sloveniji 25 ter v podravski statistični regiji 21. Tudi glede
na število prebivalcev v statistični regiji je na prvem mestu gorenjska z 2,5 prosilcev na 10.000
prebivalcev. Podobno kot pri institucionalnem varstvu, tudi za storitev vodenje, varstvo in
zaposlitev pod posebnimi pogoji v Pomurju in v primorsko notranjski statistični regiji ni
aktualnih prosilcev.
Vsekakor predlagamo vzpostavitev centralnega registera čakajočih vlog oz. pregled prošenj
in prostih mest na nacionalni ravni (kot smo predlagali v Nagode in Smolej, 2015), obenem
pa bi bilo smiselno čakalne vrste po regijah raziskovati tudi v prihodnje, predvsem čakalne
vrste za institucionalno varstvo, ki so pomembne z vidika načrtovanja procesa
deinstitucionalizacije. Splošen vtis je, da na povpraševanje (obseg potreb oz. prošenj za
vključitev) pomembno vpliva 1 – že obstoječa ponudba (prisotnost VDC-ja oz. CUDV-ja ter
določenih storitev v lokalnem ali regionalnem okolju ter odsotnost drugih oblik
institucionalne namestitve za odraslo populacijo – posebnih in kombiniranih zavodov) in 2 prepoznavnost določenega zavoda oziroma organizacije kot relevantne in ustrezne za
izvajanje določenih storitev oziroma oskrbe odraslih oseb z različnimi motnjami (zlasti
motnjami v duševnem razvoju). Zaradi starajoče se populacije uporabnikov v VDC/CUDV-jih
je povpraševanje oseb, ki so že vključene v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod
posebnimi pogoji, tudi v institucionalno varstvo vedno večje, kar VDC in CUDV umešča vedno
bližje posebnim socialnim zavodom in kombiniranim domovom.
Kadri v VDC in CUDV
V letu 2017 je bilo v VDC in CUDV 2.217 zaposlenih (v letu 2015 2.010 in v letu 2016 2.150) v
obsegu 2.182 zaposlitve, ki so bili stari od 18 (najmlajša oseba) do 66 let (najstarejša oseba),
povprečna starost zaposlenega pa je znašala dobrih 44 let. 1.689 zaposlenih (oz. 78,6 %) je
bilo ženskega spola. Za polni delovni čas je bilo zaposlenih 2.147 oseb oz. 96,8 %. Pri
storitvah vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji je bilo zaposlenih 935 oseb
(892,7 zaposlitve), pri storitvah institucionalnega varstva odraslih (sociala) pa 810 oseb (747,2
zaposlitve). 227 oseb (206,6 zaposlitve) je bilo zaposlenih pri storitvah institucionalnega
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varstva odraslih (zdravstvo), 348 oseb (336,6 zaposlitve) pa je bilo zaposlenih na drugih
področjih. Pri tem so posamezne osebe bile lahko hkrati zaposlene pri različnih storitvah in se
zato pojavijo večkrat. Glede na podatke (2015-2017) ima največ zaposlenih peto (V.) stopnjo
izobrazbe, in sicer se ta odstotek giblje okrog 46 %.
***
Naloga, ki se nanaša na spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV ter širše na
populacijo oseb s statusom invalida po ZDVDTP, ima dolgoročno velik potencial. Za
področje storitev v okviru VDC in CUDV bi bilo v prihodnje v prvi vrsti treba izboljšati
evidence glede na motnjo, pri čemer ni težava zgolj v evidentiranju, pač pa v 'zastareli
kategorizaciji', ki bi jo bilo treba doreči na novo. Poleg tega bi bilo smiselno spremljanje
razširiti tudi na nekatere druge storitve kot sta npr. dnevno varstvo (10-urno) in kratkotrajne
namestitve. V kolikor področje zajamemo širše in se usmerimo na celotno populacijo oseb, ki
imajo status invalida po ZDVDTP, pa ugotovimo, da se podatki o teh osebah zbirajo po
posameznih storitvah, torej parcialno in nepoenoteno. Dolgoročni cilj bi zato vsekakor moral
biti vzpostavitev poenotenega zbiranja in evidentiranja vseh storitev za populacijo teh oseb
(npr. o izvajanju mobilne pomoči trenutno ne vemo dosti). »Raziskovalno tematiko« bo torej
v prihodnje treba razširiti tako z vidika spremljanja storitev v VDC-jih in CUDV-jih (razširiti
spremljanje od storitev institucionalnega varstva ter vodenja, varstva in zaposlitve pod
posebnimi pogoji tudi na ostale manj razvite in razširjene storitve, ki se v okviru teh
zavodov/centrov izvajajo) kot tudi z vidika populacije (zajeti celotno populacijo oseb s status
invalida po ZDVDTP oz. po novem s statusom po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov
in ne le odrasle osebe, ki so vključene v VDC ali CUDV) kot predlagamo v Nagode in Smolej
Jež, 2017.
V kratkoročnem in srednjeročnem obdobju se z vidika razvoja novih pristopov, storitev ter
širitve kapacitet v skupnost v okviru pilotnih projektov za deinstitucionalizacijo odpirajo
določene možnosti. Na primer, za storitvi oskrba v drugi družini in mobilna pomoč, za katere
vemo, da v praksi nista zaživeli, v zakonodaji pa sta opredeljeni, bi bilo smiselno pripraviti
okvirna strokovna izhodišča ter jih preizkusiti v okviru omenjenih pilotnih projektov. Mnenja o
potencialu obeh storitev so namreč deljena, tako da kot možno razvojno pot predlagamo
novo definiranje vsebine ter preizkus oziroma »pilotno« testiranje v praksi.
Glede kratkotrajnih namestitev za odrasle v okviru VDC in CUDV je možen razvoj bolj jasen,
saj izvajalci potrebe po tovrstnih namestitvah vse bolj zaznavajo. Težave niso v zmožnostih
stroke v odzivanju na naraščajoče potrebe in v vzpostavljanju pogojev za kratkotrajne
namestitve, pač v pridobivanju novih kapacitet, v stroških ter predolgih birokratskih
postopkih, ki so s tem povezani. Kratkoročno gledano, predlagamo pripravo sistematičnega
pregleda potreb, kapacitet in dejanskega koriščenja kratkotrajnih namestitev, ki bo eno izmed
izhodišč pri pripravi vizije nadaljnjega razvoja te storitve.
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Dnevno varstvo v okviru storitve institucionalnega varstva v okviru VDC in CUDV je
namenjeno (starejšim) osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju s spremljajočimi
zdravstvenimi težavami in večjo potrebo po zdravstveni negi (varstveni oddelki). Glede na
trend starajoče se populacije v VDC in CUDV ima storitev dnevnega varstva, poleg še
nekaterih drugih (npr. instituta občasne vključenosti in klubske dejavnosti) velik potencial. Za
starejšo populacijo v VDC in CUDV je namreč značilen upad zmožnosti, potreb in interesov za
udejstvovanje v sferi dela, medtem ko je aktivnosti socialnega vključevanja smiselno še naprej
spodbujati oz. celo krepiti. Ključna težava obstoječe ureditve dnevnega varstva, s katero se
srečujejo tako VDC-ji kot tudi domovi za starejše, je cenovna nedostopnost te storitve, saj jo
uporabniki plačujejo v celoti. Gre namreč za storitev izven mreže javne službe, kar posledično
pomeni, da v finančnem smislu ni sistemsko podprta. To vpliva na nedostopnost in slabo
razširjenost storitve, po kateri pa se, kot že omenjeno, pri populaciji starejših uporabnikov
VDC in CUDV kažejo velike potrebe.
Na splošno bo v bližnji prihodnosti na področju dela s starejšo populacijo oseb s statusom
invalida po ZDVDTP potrebno razviti nove pristope ter zagotoviti pogoje (kadrovske, finančne
in tehnične) za izvajanje bolj individualiziranih paketov storitev. Nenazadnje nas k temu
zavezuje tudi nedavno sprejet Zakon o socialnem vključevanju invalidov, ki daje pravno
formalne pogoje za razvoj nove storitve ohranjanje socialne vključenosti starejših invalidov.
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PRILOGA
Priloga A: Seznam VDC in CUDV
VDC in CUDV, ki predstavljajo vzorčni okvir, so:
- Center za varstvo in delo Golovec,
-

Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem,

-

Varstveno delovni center Črnomelj,

-

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna,

-

Zavod za usposabljanje, delo in varstvo Dr. Marijana Borštnarja Dornava,

-

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga,

-

Varstveno delovni center Vrhnika-Idrija,

-

Varstveno delovni center Koper,
Varstveno delovni center Kranj,

-

Varstveno delovni center Krško-Leskovec,

-

Varstveno delovni center Tončke Hočevar,

-

Varstveno delovni center Polž Maribor,

-

Varstveno delovni center INCE,

-

Varstveno delovni center Murska Sobota,

-

Varstveno delovni center Nova Gorica,

-

Varstveno delovni center Novo mesto,

-

Varstveno delovni center Postojna,

-

Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa, Radovljica,

-

Varstveno delovni center Šentjur,
Varstveno delovni center Tolmin,

-

Varstveno delovni center SAŠA,

-

Varstveno delovni center Ajdovščina-Vipava,

-

Varstveno delovni center Zagorje ob Savi,
Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju – Barka,

-

Zavod Karion (VDC Čebelice in VDC Murenčki)

-

Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca,

-

Sonček - zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije s. p.,

-

Varstveno delovni center Muc, Sreto Zelen s. p.,

-

Želva d. o. o., podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov,

-

NAPREJ, Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Maribor,
Društvo Sožitje Kamnik - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Kamnik,

-

Medobčinsko društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju
Maribor,

-

Društvo Sožitje medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Ptuj,
Center KORAK za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo.
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Priloga B: Iztočnice za skupinski pogovor
Skupinski pogovor s predstavniki VDC, SCSD in uporabnikov na temo storitev, ki se izvajajo v VDC
Iztočnice za pogovor
-

VDC in CUDV kot osrednji storitvi izvajate predvsem varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi
pogoji ter institucionalno varstvo. Izvajate pa tudi storitve, ki v praksi niso zaživele v veliki meri.
Zanima nas, zakaj se po vašem mnenju storitve, ki so sicer opredeljene v zakonodaji, ne izvajajo v
večjem obsegu tudi v praksi? Posebej nas bodo zanimale mobilna pomoč, kratkotrajne namestitve
in dnevno varstvo v okviru storitve institucionalnega varstva, ki je namenjena (starejšim) osebam z
motnjami v duševnem in telesnem razvoju s spremljajočimi zdravstvenimi težavami in večjo
potrebo po zdravstveni negi (varstveni oddelki).
Ali obstajajo kakšne alternativne razvojne storitve, ki še niso bile evidentirane v okviru potreb in
pobud?

-

Analiza IRSSV je pokazala, da nekateri uporabniki storitev VDC živijo npr. v drugi družini, vendar je
takšnih uporabnikov zelo malo (v letu 2016 jih je bilo 5). Zakaj se po vašem mnenju storitev oskrba
v drugi družini pri nas ni razvila v večji meri? Za koga ocenjujete, da je ta storitev najbolj primerna?
Če da, na kakšen način bi jo lahko okrepili?

-

ReNPSV 2013-2020 predvideva
o vključitev 4.200 oseb v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. V letu
2016 je bila ta realizacija 80,2 %.
o zagotoviti okvirno 1.600 mest v 16-urnem institucionalnem varstvu, od tega 60 % v
skupnostnih oblikah. V letu 2016 je bilo vključenih 1.045 oseb, od tega 68,2 % v
stanovanjskih skupinah in bivalnih enotah.

-

Kako ocenjujete smernice, ki jih določa ReNPSV ter kako njihovo realizacijo.
Analize IRSSV kažejo, da se struktura vključenih v VDC stara. Kateri so ključni izzivi s katerimi se
spopadate pri obravnavi vaši starajočih uporabnikov? V predlogu Zakona o socialnem vključevanju
invalidov je opredeljena nova storitev ohranjanje socialne vključenosti starejših invalidov (za
invalide, starejše od 65 let, se izvajajo podporne storitve, primerne njihovi starosti in potrebam za
zagotavljanje njihovega samostojnega življenja v skupnosti). Menite, da ta storitev naslavlja
potrebe starajoče populacije v VDC in CUDV?

-

V Sloveniji že vrsto let govorimo o procesu deinstitucionalizacije. Zanima nas, kako ocenjujete da
naj bi ta proces potekal in kakšne spremembe bi prinesel v vašo organizacijo – tako z vidika
zaposlenih kot tudi z vidika uporabnikov? Kako ocenjujete npr. možnost več manjših stanovanjskih
skupin na eni lokaciji z eno podporno enoto (za podporne procese in kadre)?

-

Kako komentirate ugotovitev, da je v VDC/CUDV vključenih 16,5% oseb s prevladujočimi
dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju? Kako bi to komentirali z vidika postopkov, ki jih
izvajajo komisije za sprejeme in odpuste pri izvajalcih? V VDC je vključenih 4,1% oseb z motnjami
avtističnega spektra in ADHD. Ocenjujete, da bi morali storitve za te osebe ločevati od tistih, ki se
izvajajo za osebe z motnjami v duševnem razvoju? Enako nas zanima za osebe z demenco.
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Priloga C: Dopis za VDC/CUDV (zbiranje podatkov z zbirnikom podatkov)

Varstveno delovnim centrom
Centrom/zavodom za usposabljanje, delo in varstvo

Ljubljana, 14. 2. 2018
Št.: T21/2018

ZADEVA: ZBIRNIK O IZVAJANJU VODENJA, VARSTVA IN ZAPOSLITVE POD POSEBNIMI POGOJI
TER INSTITUCIONALNEGA VARSTVA ODRASLIH V VDC IN CUDV
Spoštovani,
na Inštitutu RS za socialno varstvo po naročilu Direktorata za socialne zadeve pri Ministrstvu za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, v letu 2018 pripravljamo analizo Spremljanje izvajanja
storitev v VDC in CUDV, kjer nas zanima stanje na področju vodenja, varstva in zaposlitve pod
posebnimi pogoji ter institucionalnega varstva odraslih oseb (v zavodu 24 in 16 ur, v bivalni
enoti 24 in 16 ur ter v stanovanjski skupini) tako z uporabniškega in kadrovskega vidika, kot tudi z
vidika dostopnosti in razpoložljivosti omenjenih storitev na različnih območjih. Z letošnjo analizo
nadaljujemo sistematično spremljanje in zbiranje podatkov, ki smo ga pričeli v letu 201622.
Z namenom pridobitve ključnih informacij o izvajanju dnevnega in institucionalnega varstva odraslih v
letu 2017, se obračamo na vas s prošnjo za izpolnitev priloženega zbirnika v Excelovi datoteki. Zbirnik
se nanaša na podatke na dan 31. 12. 2017, in sicer za vsakega uporabnika in vsakega zaposlenega
posebej:
-

-

22

V zavihku splošni podatki se nahajajo podatki o enotah (ime enote, naslov enote in statistična
regija, v kateri se nahaja enota), ki ste nam jih poročali v lanskem letu. Naprošamo vas, da
preverite seznam enot, za katere boste izpolnjevali zbirnik podatkov in ga po potrebi ustrezno
popravite/dopolnite. Kot novost pri letošnjem zbiranju podatkov vas prosimo, da seznam
dodatno dopolnite tudi s podatki o številu mest/ležišč pri vsaki enoti (za storitev Vodenje,
varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji vnašajte podatek o številu mest, medtem ko za
preostale storitve vnesite podatek o številu ležišč).
V letošnjem letu smo vam želeli olajšati izpolnjevanje podatkov v zbirniku, zato se v zavihku
uporabniki že nahajajo podatki o uporabnikih, ki ste nam jih posredovali v lanskem letu.
Prosimo vas, da v stolpcu D označite, ali uporabnik še vedno prejema storitev (izberite iz
spustnega seznama odgovor »1-da« oziroma »2-ne«). Če boste označili, da uporabnik še vedno
prejema storitev vas prosimo, da lanskoletne podatke še enkrat preverite in po potrebi ustrezno
popravite/dopolnite. V primerih ko boste označili, da posameznik več ne prejema storitve se bo

Na USB ključu je priloženo poročilo za leto 2017.
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-

-

-

-

celotna vrstica obarvala v sivo barvo in v tem primeru vam ni potrebno dodatno preverjati
podatkov. Prosimo vas še, da vnesete vse morebitne nove uporabnike in za vsakega novega
uporabnika določite identifikator, ki naj bo drugačen od EMŠO. Za vse nove uporabnike tudi
vpišete ustrezne podatke v stolpce.
V letošnjem letu smo nekoliko spremenili način zbiranja podatkov o zaposlenih. V zavihku
zaposleni vas prosimo za poimenski seznam zaposlenih ter vpišete ustrezne podatke o spolu,
letnici rojstva, stopnji izobrazbe in obsegu zaposlitve po posameznih storitvah.
V zavihku cakalne_vrste vas prosimo, da posredujete podatke o osebah na čakalnih listah po
EMŠO (na dan 31. 12. 2017). Kot novost v letošnjem letu vas prosimo, da na listu čakajočih
navedete podatek o kraju bivanja (stolpec D) in občini bivanja (stolpec E) čakajočih oseb. Za več
pojasnil si oglejte .pdf dokument navodila za izpolnjevanje zbirnika, ki je priložen na USB ključu
oziroma prvi zavihek v zbirniku.
Novost v letošnjem zbirniku so trije testni zavihki, ki so namenjeni preverjanju poročanih
podatkov. Na zavihku uporabniki_test lahko preverite povratno informacijo glede števila
storitev, ki ste jih navedli na zavihku uporabniki. Na zavihku zaposleni_test lahko preverite
obseg zaposlitev po storitvah, ki ste jih navedli na zavihku zaposleni. Na zavihku
cakalne_vrste_test lahko preverite, koliko evidentiranih/aktualnih vlog ste poročali za
posamezno storitev v zavihku cakalne_vrste.
V zavihek opombe lahko vnesete morebitne dodatne komentarje glede podatkov, ki jih
poročate.

Za zbiranje omenjenih podatkov nas je s Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov za namene spremljanja
storitev v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje (št. 41023-5/2016/4) pooblastilo
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Natančnejša navodila za izpolnjevanje zbirnika vam pošiljamo v posebnem dokumentu, deloma pa so
predstavljena tudi v zavihku navodila za izpolnjevanje v zbirniku.
Z namenom varovanja osebnih podatkov, vas prosimo, da nam izpolnjenega zbirnika ne pošiljate po
elektronski pošti, pač pa vrnete na USB ključu, ki vam ju pošiljamo po priporočeni pošti skupaj s
povratno kuverto in znamko. Prosimo vas, da zbirnik v celoti izpolnite ter nam izpolnjenega
pošljete najkasneje do 6. 3. 2018 na naslov:
Inštitut RS za socialno varstvo
Tržaška cesta 2
1000 Ljubljana
Slovenija
V primeru vprašanj ali težav pri izpolnjevanju zbirnika nas lahko pokličete na 01 2000 255 (Nejc Vidrih)
ali na 01 2000 262 (Sanel Ramović) ali pa nam pišite na irssv@siol.net.
Že vnaprej se vam iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.
S spoštovanjem,
Pripravil:

Mag. Barbara Kobal Tomc

Sanel Ramović

direktorica IRSSV
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Priloga D: Navodila za izpolnjevanje zbirnika

A) TEHNIČNA NAVODILA za izpolnjevanje zbirnika

a. Zbirnik za izpolnjevanje vsebuje devet zavihkov:

b. Prosimo, da si pri izpolnjevanju pomagate tudi z navodili, ki so priložena v prvem zavihku zbirnika (najdete jih tudi v drugem delu – točki B - teh navodil):

c. V stolpcu »Kazalnik« pri navodilih so napisana vprašanja za posamezno spremenljivko (odgovore nato vnašate v list »uporabniki«
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).

d. V zavihku splošni podatki se nahajajo podatki o enotah, ki ste nam jih poročali v lanskem letu. Naprošamo vas, da preverite seznam enot, za katere boste
izpolnjevali zbirnik podatkov in ga po potrebi ustrezno popravite/dopolnite. Kot novost pri letošnjem zbiranju podatkov vas prosimo, da seznam dodatno
dopolnite tudi s podatki o številu mest/ležišč pri vsaki enoti. Za storitev Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji vnašajte podatek o številu
mest, medtem ko za preostale storitve vnesite podatek o številu ležišč.
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e. Zavihek »UPORABNIKI« vsebuje podatke, ki ste jih posredovali v letu 2017. Slednje je potrebno preveriti in ustrezno dopolniti.
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f. V stolpcu D označite, ali uporabnik še vedno prejema storitev. Na spustnem seznamu lahko izberete odgovor »1-da« oziroma »2-ne«. Če boste označili, da
uporabnik še vedno prejema storitev vas prosimo, da lanskoletne podatke še enkrat preverite in po potrebi ustrezno popravite/dopolnite. V primerih ko
boste označili, da posameznik več ne prejema storitve se bo celotna vrstica obarvala v sivo barvo (glej spodnjo sliko) in v tem primeru vam ni potrebno
dodatno preverjati podatkov. Prosimo vas, da v stolpce vnesete tudi podatke za vse morebitne nove uporabnike.
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g. V zavihku »uporabniki_test« lahko preverite povratno informacijo glede števila storitev, ki ste jih navedli v zavihku »uporabniki«. Primer (glej sliko) kaže, da
je izvajalec v zavihku »uporabniki« poročal 3 storitve za vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji in 2 storitvi za institucionalno varstvo v bivalni
enoti (16 ur). Testna tabela ne šteje storitev v vrsticah, ki so obarvane v sivo barvo, ker je izvajalec v konkretnem primeru (v stolpcu D) navedel, da
uporabniki navedeni v teh vrsticah ne prejemajo več storitev na dan 31. 12. 2017. OPOMBA: Primer je simboličen in služi za ponazoritev, kako si lahko
pomagate z zavihkom »uporabniki_test«.
Primer podatkov v zavihku »uporabniki«

Primer testa za podatke, ki se nahajajo v zavihku »uporabniki_test«
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h. V primeru da imate na voljo vnaprej določene odgovore, jih prosim izberite iz pripravljenega spustnega seznama (kateri odgovor pripada določeni številki
pri posameznemu vprašanju, je opredeljeno v zavihku zbirnika »NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE« oziroma v točki B teh navodil). Nekaj možnih primerov:

ali

ali

i. V primeru ko izberete določen odgovor v stolpcu STORITEV_1 ali stolpcu STORITEV_2, se v naslednjem polju samodejno prikaže odgovor v besedni obliki.
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j. V primeru da v spustnem seznamu izberete možnost »drugo«, imate nato na razpolago posebno polje, da to tudi vpišete.

k. Pri stolpcu »OBČINA_BIVANJA« se najprej postavite na Excel celico z dvojnim klikom z miško (1. KORAK), ter nato pričnite vnašati občino v celico (2.
KORAK). V naslednjem koraku nato še ustrezno izberite iz spustnega seznama (3. KORAK).

1. KORAK

->

->

2. KORAK
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3. KORAK

l. V primeru, da v tabeli pri posameznemu vprašanju ni na voljo spustnega seznama, prosim vpišite željen odgovor; predlagamo, da si pomagate z že
izpolnjenim (prečrtanim) primerom v posamezni tabeli:

m. Zavihka »ZAPOSLENI« in »CAKALNE_VRSTE« v zbirniku vsebujeta tudi že izpolnjen (prečrtan) primer, ki vam bo pomagal pri izpolnjevanju posameznih polj.
Vrstica služi kot primer, v kakšni obliki vnašajte podatke v celice in ni šteta pri zavihkih »zaposleni_test« in »cakalne_vrste_test« (glej naslednji primer).
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n. V zavihku »zaposleni_test« lahko preverite obseg zaposlitev po storitvah, ki ste jih navedli v zavihku »zaposleni«. Primer (glej sliko) kaže, da je izvajalec v
zavihku »zaposleni« poročal zaposlene v obsegu pet zaposlitev. Obseg je porazdeljen na 1,5 zaposlenega za storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod
posebnimi pogoji, 1 zaposlenega za socialno varstvene storitve, 1,2 zaposlenega za zdravstvene storitve in 1,3 zaposlenega za druge storitve, kar je tudi
prikazano v testni tabeli, ki se nahaja v zavihku »zaposleni_test«. OPOMBA: Primer je simboličen in služi za ponazoritev, kako si lahko pomagate z zavihkom
»zaposleni_test«. Prav tako opozarjamo, da prva vrstica ni všteta pri testu, ker služi kot primer, v kakšni obliki je potrebno vnašati podatke v celice.
Primer podatkov v zavihku »zaposleni«

Primer testa za podatke, ki se nahajajo v zavihku »zaposleni_test«
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o. V zavihku »cakalne_vrste_test« lahko preverite število storitev, ki ste jih navedli v zavihku »cakalne_vrste«. Primer (glej sliko) kaže, da je izvajalec v zavihku
»cakalne_vrste« poročal skupaj 3 storitve, pri čemer je poročal 1 aktualno storitev za institucionalno varstvo v zavodu (24 ur), 1 evidentirano storitev za
vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji in 1 evidentirano storitev za stanovanjsko skupnost. OPOMBA: Primer je simboličen in služi za
ponazoritev, kako si lahko pomagate z zavihkom »cakalne_vrste_test«. Prav tako opozarjamo, da prva vrstica ni všteta pri testu, ker služi kot primer, v kakšni
obliki je potrebno vnašati podatke v celice.
Primer podatkov v zavihku »cakalne_vrste«

Primer testa za podatke, ki se nahajajo v zavihku »cakalne_vrste_test«

85

p. V zavihek »opombe« lahko vnesete morebitne dodatne komentarje glede podatkov, ki jih poročate.
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B) VSEBINSKA NAVODILA za izpolnjevanje zbirnika (najdete jih tudi v samem zbirniku)
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90
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*pri zavihku »UPORABNIKI« si ID izmislite sami / pri zavihku »ZAPOSLENI« je ID ime in priimek zaposlenega / pri zavihku »LISTA ČAKAJOČIH« pa je
ID EMŠO uporabnika
V primeru dodatnih vprašanj ali nejasnosti nas lahko pokličete na 01 2000 255 (Nejc Vidrih) ali 01 2000 262 (Sanel Ramović) ali nam pišete na email:
irssv@siol.net ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA VAŠ ČAS!
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