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Povzetek 
 

Zaključno evalvacijsko poročilo prinaša rezultate poglobljenega spremljanja poteka pilotnega projekta 

"Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov" in oceno njegovega izvajanja glede na 

cilje projekta. Poročilo vključuje informacije o poteku pilotnega projekta, podatke o različnih deležnikih, ki 

so bili vanj vključeni ter vsebinsko oceno uspešnosti projekta kot celote. Ugotovitve in poudarki po ključnih 

temah izhajajo iz refleksij in ocen ključnih akterjev projekta, ki jih raziskovalci povezujemo z objektivnimi 

podatki, ter jih postavljamo v kontekst namenov in ciljev projekta ter učinkov na njegove neposredne 

uporabnike na eni strani in deležnike v širšem oziru na drugi strani. 

V pilotni projekt je bilo vključenih okvirno 110 različnih uporabnikov, in sicer zlasti osebe z motnjo v 

duševnem razvoju, večinoma so bile vse tudi v VDC-jih, živele pa so s starši (v manjši meri tudi same, s 

partnerjem/partnerico ali pa bližnjim sorodnikom). Pilotni projekt je omogočal, da so se lahko izvajalci v 

veliki meri fleksibilno odzivali in prilagajali vsakokratnim individualnim potrebam uporabnika in vsem 

njihovim specifikam. Skozi pilotni projekt se je izkazalo, da je v okviru storitev SVI in sledenja ciljem 

individualnega načrta uporabnika možno celovito nasloviti njegove potrebe. Aktivnosti, ki so se izvajale v 

okviru storitev SVI, so posegale na različna področja življenja uporabnikov in tako naslavljale njihove 

potrebe na različnih ravneh; neposrednih učinkov teh pilotnih aktivnosti na uporabnikih tako ni bilo moč 

prezreti.  

Vpliv projekta pa se do določene mere kaže tudi na mezzo in makro ravni. Izvajalci projekta so v pilotnih 

okoljih uspeli navezati stike z novimi deležniki in okrepili sodelovanje z nekaterimi, s katerimi so že prej 

sodelovali ter tako prispevali k oblikovanju trajnostnega podpornega okolja za opolnomočen vstop 

uporabnikov v družbo, kljub temu, da jim ni uspelo razviti bolj trdne in obširne mreže podpornih oziroma 

partnerskih organizacij (delno tudi zaradi epidemije Covid 19). Kot pomemben »izplen« pilotnega projekta 

je tudi sprejet Pravilnik o storitvah socialnega vključevanja invalidov, ki ureja izvajanje storitev v praksi in 

danes stopa v veljavo. K pripravi Pravilnika je sicer MDDSZ pristopilo že pred zaključkom projekta, vendar 

pa je le ta nastal tudi v sodelovanju z IRSSV in izvajalci pilotnega projekta, z določenim upoštevanjem 

izkušenj iz pilotnega izvajanja storitev socialnega vključevanja invalidov in preliminarnih rezultatov 

evalvacije. S tem v Sloveniji na sistemski ravni v okviru javne mreže dobivamo nove storitve za krepitev bolj 

samostojnega in neodvisnega življenja v skupnosti za določeno skupino invalidov. 

 

 

Ključne besede: pilotni projekti, spremljanje izvajanja, socialno vključevanje invalidov, storitve 
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POGOSTO UPORABLJENE KRATICE 

 

CSD Center za socialno delo 

CUDV Center za usposabljanje, delo in varstvo 

EMŠO Enotna matična številka občana 

EUR Evro 

IRSSV Inštitut RS za socialno varstvo 

JR Javni razpis 

JZ Javni zavod 

KPI  Konvencija o pravicah invalidov 

KRVS Kohezijska regija Vzhodna Slovenija 

KRZS Kohezijska regija Zahodna Slovenija 

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 

MO Modus je največkrat izbrana vrednost enot populacije 

N Število enot  

NP Ni podatka 
OA Osebna asistenca 

PND Pomoč na domu 

RS Republika Slovenija 

Pravilnik Pravilnik o storitvah socialnega vključevanja invalidov, Uradni list RS, št. 58/22 

SCSD Skupnost centrov za socialno delo 

SURS Statistični urad Republike Slovenije 

SVI Socialno vključevanje invalidov 

VDC Varstveno delovni center 

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. 

ZOA Zakon o osebni asistenci, Uradni list RS, št.10/17, 31/18 in 172/21 

ZSVI 
Zakon o socialnem vključevanju invalidov, Uradni list RS, št. 30/18, 196/21 – 
ZDOsk in 206/21 – ZDUPŠOP 

 

V besedilu večinoma uporabljamo zgoraj navedene kratice (oznake) za institucije in pogosto uporabljene 

pojme, vendar se občasno pojavljajo tudi celotna imena in izrazi, kadar je to smiselno za kontekst in potek 

besedila. 

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.  

 

Besedilo ni lektorirano. 

 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1260
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3898
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4283
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 1. UVOD 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ), Direktorat za 

invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, je v okvir Programa dela in razvoja Inštituta Republike 

Slovenije za socialno varstvo (v nadaljevanju: IRSSV) za leto 2020 (z nadaljevanjem v letih 2021 in 2022) 

uvrstilo nalogo Spremljanje razvoja integriranih storitev socialnega vključevanja invalidov po Zakonu o 

socialnem vključevanju invalidov. Cilja naloge sta dva, in sicer: 

1. spremljanje pilotnih projektov "Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja 

invalidov" in 

2. vključevanje v  mednarodne mreže za izmenjavo znanja na področju integrirane oskrbe za ljudi 

z ovirami. 

Za omenjeno nalogo smo do sedaj naročniku oddali tri poročila, in sicer: 

- decembra 2020 prvo vmesno poročilo (Smolej Jež idr., 2020), v katerem smo se osredotočili na 

evalvacijski načrt in predstavili metodološki okvir spremljanja pilotnega projekta "Razvoj in 

preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov" (Ur. L. RS, št. 61/2019); 

- maja 2021 drugo vmesno poročilo (Smolej Jež in Petrič, 2021), v katerem smo popisali do tedaj 

izvedene evalvacijske aktivnosti in posebne okoliščine, v katerih poteka pilotni projekt, ter njihov 

vpliv na razvoj vsebin storitev socialnega vključevanja invalidov; 

- decembra 2021 tretje vmesno poročilo (Smolej Jež idr., 2021), v katerem smo se osredotočili na 

informacije o poteku pilotnega projekta do tedaj in podatke o različnih deležnikih, ki so bili 

vključenih vanj. 

V prvo in tretje vmesno poročilo smo vključili tudi informacije (poglavje) o vključenosti IRSSV v mednarodni 

projekt Scirocco Exchange, njegovem poteku in rezultatih. Letos, ko se projekt zaključuje, je ta del naloge 

popisan v ločenem poročilu. 

V pričujočem poročilu se torej osredotočamo izključno na pilotni projekt "Razvoj in preizkušanje storitev 

socialnega vključevanja invalidov", ki je bil namenjen razvoju in pilotnemu preizkušanju storitev socialnega 

vključevanja invalidov po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (Ur. l. RS, št. 30/18, 196/21 – ZDOsk in 

206/21 – ZDUPŠOP) (v nadaljevanju: ZSVI). ZSVI je sicer stopil v veljavo z letom 2019, del, ki se nanaša na 

storitve socialnega vključevanja, pa naj bi se začel uporabljati januarja 2022. Storitve socialnega 

vključevanja invalidov so bile torej v ZSVI le navedene in okvirno opredeljene, vsebino in pogoje izvajanja 

pa je bilo treba šele razviti. Uporabo ZSVI v delu, ki se nanaša na storitve SVI, je Državni zbor RS decembra 

2021 z Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo 

posledic COVID-19 (Ur. l. RS, št. 206/2021) preložil iz januarja 2022 na 30. junij 2022, torej za pol leta. 

Pilotni projekt "Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov", katerega izsledki naj bi 

bili podlaga za oblikovanje nacionalnega sistema zagotavljanja storitev socialnega vključevanja invalidov, se 

je začel izvajati v sredini leta 2020 (v vzhodni kohezijski regiji (KRVS) junija, v zahodni (KRZS) pa avgusta 

2020), potekal pa je do marca 2022. S spremljanjem izvajanja projekta smo na IRSSV pričeli jeseni 2020, 

pred tem pa smo (Rafaelič idr., 2019) v sodelovanju z MDDSZ že pripravili okvir vsebin posameznih storitev 

socialnega vključevanja, opredelili osnovne pogoje in teoretska izhodišča za izvajanje tovrstnih storitev ter 

pripravili predlog za projektni načrt. 

Zaključno evalvacijsko poročilo prinaša rezultate poglobljenega spremljanja poteka projekta v pilotnih 

okoljih in oceno izvajanja glede na cilje projekta, ki izhajajo iz javnega razpisa. Poročilo vključuje informacije 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3898
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4283
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o poteku pilotnega projekta, podatke o različnih deležnikih, ki so bili vanj vključeni ter vsebinsko oceno 

uspešnosti projekta kot celote (glede na cilje projekta). Nekaj ciljev projekta je bilo vezanih na pripravo 

usmeritev in podlag za izvajanje storitev SVI v praksi, zato so bili tudi prvotni cilji našega spremljanja in 

ocene projekta vezani na pripravo smernic za izvajanje storitev SVI v praksi na podlagi testiranja v pilotnih 

okoljih. Vendar pa je MDDSZ že pred zaključkom izvajanja projekta pristopilo k pripravi Pravilnika o storitvah 

socialnega vključevanja invalidov (Ur. l. RS, št. 58/2022) (v nadaljevanju: Pravilnik), ki je bil nato sprejet tik 

po zaključku projekta, in sicer v aprilu letos. Ta je podrobno uredil postopek za uveljavljanje storitev 

socialnega vključevanja, izvajanje in izvajalce storitev, usposabljanje, poročanje, vrednotnice ter cenik in 

metodologijo izračuna storitev socialnega vključevanja invalidov. Pravilnik je bil sicer pripravljen v 

sodelovanju z IRSSV in izvajalci pilotnega projekta, v določenem delu pa je upošteval tudi preliminarne 

rezultate evalvacije, ki so jih vključevala naša vmesna evalvacijska poročila, pa vendarle je ta spremenjen 

vrstni red nalog in korakov posameznih deležnikov v projektu (1 – pilotno testiranje in preizkušanje storitev 

SVI (izvajalci projekta), 2 – priprava praktičnih podlag in usmeritev za izvajanje storitev SVI v praksi na 

podlagi pilotnega testiranja (IRSSV), 3 – priprava zakonskega okvirja (pravilnika) za izvajanje storitev SVI v 

praksi (MDDSZ)) nekoliko vplival na sam potek in končni izplen evalvacije. Podrobno predlaganje rešitev v 

zvezi z izvajanjem storitev SVI v praksi ter priprava podlag in smernic na tem področju na podlagi pilotnega 

testiranja v okviru projekta bi bilo torej v tem trenutku brezpredmetno in nesmiselno. So pa izvajalci 

projekta podali svoje komentarje in vsebinsko oceno sprejetega Pravilnika. Njihov odziv je predstavljen 

zlasti v poglavju 12.3 (Vidik izvajalcev – nosilcev projekta in njihove izkušnje v projektu), naša presoja 

Pravilnika v širšem kontekstu invalidskega varstva oziroma slovenske invalidske politike pa je umeščena v 

sklepno poglavje pričujočega poročila. 

V zaključnem poročilu najprej predstavimo celoten potek spremljanja pilotnega projekta, pregled izvedenih 

evalvacijskih aktivnosti ter celotno metodologijo, kar vključuje popis vseh raziskovalnih elementov, na 

katerih temelji poročilo. Sledi popis okolij, v katerih se izvaja pilotni projekt ter poglavje s popisom poteka 

pilotnega projekta, začetkov ter okoliščin, ki so zaznamovale njegovo izvajanje. Peto poglavje prinaša 

obsežne informacije o uporabnikih pilotnega projekta, šesto o njihovih osebnih načrtih, sedmo pa o njihovih 

svojcih.  Osmo poglavje prinaša analizo podatkov o izvajanju storitev in aktivnosti v okviru projekta, deveto 

popis promocijskih aktivnosti in stikov z deležniki v pilotnem projektu, deseto podatke o neposrednih 

izvajalcih storitev socialnega vključevanja, enajsto pa podatke o različnih deležnikih, s katerimi so izvajalci 

projekta tekom njegovega izvajanja sodelovali. Dvanajsto poglavje prinaša informacije o rezultatih projekta 

in ugotovitve evalvacije. Zanima nas kakšni so rezultati projekta na različnih ravneh, na ravni uporabnikov 

in njihovih svojcev, na ravni izvajalcev projekta ter na ravni doseganja splošnih ciljev projekta. V zadnjem 

poglavju so predstavljene zaključne ugotovitve. 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1260
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2. POTEK SPREMLJANJA PILOTNEGA PROJEKTA "RAZVOJ IN 
PREIZKUŠANJE STORITEV SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA 
INVALIDOV" TER METODOLOŠKI OKVIR 

 

 

V tem poglavju najprej popisujemo potek spremljanja pilotnega projekta »Razvoj in preizkušanje storitev 

socialnega vključevanja invalidov« in izvedene aktivnosti v okviru te naloge, nato pa sta predstavljena 

metodološki pristop in metodologija spremljanja in ocene projekta. 

 

2.1 Potek spremljanja pilotnega projekta "Razvoj in preizkušanje storitev socialnega 

vključevanja invalidov" 
 

Predmet našega spremljanja in vrednotenja je bil pilotni projekt »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega 

vključevanja invalidov«, ki se je začel izvajati v sredini leta 2020. Kot smo navedli v raziskovalnem načrtu 

(glej Smolej S. idr., 2020) smo želeli s to nalogo zbrati in analizirati podatke o samem poteku pilotnega 

projekta ter podati vsebinsko oceno uspešnosti projekta kot celote glede na njegove cilje. 

V nalogi smo se na eni strani usmerili na sam proces izvajanja pilotnega projekta, na drugi strani pa na 

vrednotenje neposrednih učinkov in rezultatov izvajanja projekta v praksi. Če smo v tretje vmesno poročilo 

vključili predvsem informacije o poteku pilotnega projekta in podatke o vključenih vanj, zaključno poročilo 

združuje tako tovrstne informacije, kot tudi vsebinsko oceno uspešnosti projekta. V tem poročilu 

prikazujemo podatke o doseganju ciljev projekta, vključujoč podatke o doseganju kazalnika učinka in 

rezultata, ki sta bila opredeljena v javnem razpisu. Zaključno poročilo torej združuje ugotovitve procesne 

evalvacije in spremljanja ter evalvacije rezultatov in učinkov. 

Zaključno poročilo predstavlja sintezo informacij tretjega vmesnega poročila, pri čemer so podatki o 

vključenih v projekt posodobljeni, z informacijami zbranimi v zadnjih treh mesecih spremljanja projekta. 

Ugotovitve in poudarki po ključnih temah izhajajo iz refleksij in ocen ključnih akterjev projekta, ki jih 

raziskovalci povezujemo z objektivnimi podatki, zbranimi z različnimi anketami in zbirniki podatkov, ter jih 

postavljamo v kontekst namenov in ciljev projekta ter učinkov na njegove neposredne uporabnike na eni 

strani in deležnike v širšem oziru na drugi strani. 

Načrtovali smo, da bo zaključno evalvacijsko poročilo vključevalo tudi usmeritve in podlage za izvajanje 

storitev SVI v praksi (na podlagi pilotnega testiranja na terenu), vendar pričujoče poročilo teh vsebin ne 

zajema, saj je MDDSZ že pred zaključkom izvajanja projekta pristopilo k pripravi Pravilnika, ki je bil nato 

sprejet tik po zaključku projekta, in sicer v aprilu letos. Ta je podrobno uredil postopek za uveljavljanje 

storitev socialnega vključevanja, izvajanje in izvajalce storitev, usposabljanje, poročanje, vrednotnice ter 

cenik in metodologijo izračuna storitev socialnega vključevanja invalidov. Pravilnik je bil sicer pripravljen v 

sodelovanju z IRSSV in izvajalci pilotnega projekta, v določenem delu pa je upošteval tudi preliminarne 

rezultate evalvacije, ki so jih vključevala naša vmesna evalvacijska poročila, pa vendarle je ta spremenjen 

vrstni red nalog in korakov posameznih deležnikov nekoliko vplival na sam potek in končni izplen evalvacije 

glede na zastavljen evalvacijski načrt naloge. 

V okviru celotne naloge smo v obdobju od oktobra 2020, ko smo resno pričeli z evalvacijo pilotnega projekta, 

do junija 2022, ko z njo zaključujemo, izvedli številne aktivnosti. Potek evalvacije, zbiranje, obdelava in 
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analiziranje podatkov, kar predstavlja osrednji del naloge, je zajeto v podpoglavju 2.2 (Metodološki okvir). 

Poleg tega smo v omenjenem obdobju izvedli 18 sestankov, od katerih je bilo 16 skupnih, po enega pa smo 

ob pričetku evalvacije izvedli s posameznim nosilcem projekta posebej. Šlo je za mesečne sestanke z nosilci 

projekta, na katerih smo se večinoma ukvarjali z evalvacijskimi aktivnostmi, vedno pa smo se dotaknili tudi 

splošnega poteka projekta in aktualnih izzivov pilotnih nosilcev z izvedbo projekta na različnih ravneh (npr. 

kako pridobiti in ohraniti izvajalce storitev SV, vprašanja povezana s podaljšanjem oziroma nepodaljšanjem 

projekta, izzivi z definiranjem aktivnosti v okviru posameznih storitev SV, s tehničnimi podrobnostmi, 

poročanjem in črpanjem sredstev za projekt, s prilagoditvami izvajanja storitev zaradi omejitvenih ukrepov 

za zajezitev širjenja virusa Covid 19 itd.). Na sestankih je bil vedno prisoten vsaj en predstavnik posameznega 

pilotnega nosilca in predstavnik IRSSV, večinoma pa se je sestankov udeleževalo po več predstavnikov 

posameznega pilotnega nosilca. Na osmih sestankih je bil prisoten tudi predstavnik MDDSZ. Sestanki so 

praviloma potekali preko spletne platforme za izvedbo sestankov, enega pa smo izvedli v živo na IRSSV v 

obliki delavnice za temo osebnega načrtovanja.  

 

2.2 Metodološki okvir 
 

Kot že navedeno v pričujočem končnem poročilu predstavljamo rezultate spremljanja in dokumentiranja 

projekta »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«, obenem pa predstavljamo tudi 

končne rezultate projekta, (ne)posredne učinke izvajanja projektnih aktivnosti na mikro, mezzo in makro 

oziroma sistemski ravni. 

V nadaljevanju popisujemo in predstavimo tako metodologijo in vse raziskovalne elemente, na katerih 

temelji pričujoče poročilo, kot tudi popis vseh ostalih raziskovalnih instrumentov in postopkov zbiranja ter 

analize podatkov, ki smo jih pripravili in izvedli tekom spremljanja in evalvacije projekta.  

Za pripravo vmesnih poročil in tega zaključnega poročila smo uporabili kombinacijo kvantitativnih in 

kvalitativnih pristopov in metod zbiranja ter analize podatkov. Namen kombiniranja kvantitativnih in 

kvalitativnih pristopov je, da poskušamo pogostost pojavljanja določenih pojavov, značilnosti, praks 

delovanja opisati z deleži ali z absolutnimi številkami, z analizo vsebine pa nato podrobneje opisati ključne 

poudarke in vsebine. 

Naj omenimo, da so bili vsi podatki, na katerih temelji končno evalvacijsko poročilo, zbrani izključno za 

namene te raziskave. Izjema so edino podatki iz informacijskega sistema, ki sta ga za beleženje storitev 

razvila in uporabljala izvajalca projekta v KRVS VDC Polž in VDC Zasavje ter podatki o obsegu in vsebinah 

izobraževanj za neposredne izvajalce storitev SVI. 

Za potrebe spremljanja in evalvacije pilotnega projekta smo oblikovali oziroma uporabili več različnih 

merskih instrumentov. Vsakega posebej na kratko predstavljamo v nadaljevanju, zraven popišemo vsebino, 

potek zbiranja podatkov, odzivnost oziroma zajem in kakovost podatkov ter način obdelave oziroma analize 

podatkov. Celotni merski instrumenti se nahajajo v ločenem dokumentu Priloge. 

Spletni anketni vprašalniki 

Oblikovali smo šest različnih spletnih anketnih vprašalnikov, in sicer: 

- dva vprašalnika za uporabnike (ob vstopu v projekt in ob izstopu/zaključku projekta), 

- dva vprašalnika za svojce (ob vstopu uporabnika v projekt in ob izstopu/zaključku projekta), 

- vprašalnik za neposredne izvajalce storitev socialnega vključevanja invalidov in 

- vprašalnik za deležnike v projektu. 
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Vsak uporabnik je od nosilca pilotnega projekta pridobil šifro uporabnika (ID uporabnika), ki jo je potem 

vpisal v sicer anonimni anketni vprašalnik. Tudi svojci so pri izpolnjevanju spletne ankete vpisali šifro 

uporabnika, katerega svojci so. Šifre uporabnikov so izvajalci projekta uporabili še v drugih merskih 

instrumentih (zbirnik podatkov o uporabnikih in storitvah ter v osebnih načrtih uporabnikov), kar je na eni 

strani omogočalo povezljivost podatkov, zbranih z različnimi merskimi instrumenti, na drugi strani pa 

anonimnost uporabnika, saj smo imele raziskovalke opravka le s šiframi in ne z osebnimi podatki. 

V nadaljevanju predstavljamo vsebinske sklope posameznih spletnih anketnih vprašalnikov, potek zbiranja 

podatkov, uporabljene analize in zajem podatkov. 

Spletni anketni vprašalnik za uporabnike ob vstopu v projekt ter vprašalnik za uporabnike ob izstopu 

oziroma zaključku projekta 

Oba vprašalnika vključujeta naslednje vsebinske sklope: 

• prosti čas/participacija,  

• vera,  

• denar,  

• bivanje,  

• varnost,  

• odnos z drugimi,  

• vsakodnevna opravila v gospodinjstvu,  

• zdravje in pojmovanje sebe,  

• ocena in izkušnje s projektom (samo v vprašalniku ob izstopu). 

Z zbiranjem podatkov smo pričeli 10. 12. 2020, ko smo nosilce pilotnega projekta prosili, da vključenim 

uporabnikom posredujejo vprašalnik za uporabnike ob vstopu v projekt. Zbiranje teh podatkov je potekalo 

čez celo leto 2021, in sicer takrat, ko se je posamezen uporabnik vključil v projekt. Večina vprašalnikov ob 

vstopu je bila izpolnjena v prvih mesecih leta 2021, saj so takrat vprašalnik izpolnjevali vsi, ki so se v projekt 

vključili že v letu 2020. Vprašalnik za uporabnike ob izstopu smo nosilcem pilotnega projekta posredovali že 

24. 2. 2021, saj je bilo zaradi morebitnih predčasnih izstopov iz projekta pomembno, da je bil vprašalnik na 

razpolago že bistveno pred zaključkom projekta. Vprašalnik pa je bil sicer aktualen šele v letošnjem letu, ob 

zaključku pilotnega projekta. Tako je bilo največ vprašalnikov za uporabnike ob izstopu izpolnjenih v marcu 

in aprilu 2022. Oba vprašalnika sta bila na voljo na spletu, in sicer v orodju 1-ka. Če uporabniki niso bili vešči 

odgovarjanja po spletu, so s pomočjo nosilcev projekta lahko odgovarjali na pisno anketo, ki smo jo kasneje 

na IRSSV vnesli v spletno orodje.   

Pri zbiranju podatkov smo uporabljali tako kvalitativne, kot tudi kvantitativne metode. Pri analizi 

kvantitativnih podatkov smo uporabili univariatne in bivariatne statistične analize. Univariatne so tiste, s 

katerimi istočasno analiziramo le eno spremenljivko. Uporabili smo naslednje statistike: 1) število enot 

analize (N), 2) povprečje oz. asimetrična sredina (AS), 3) maksimum, enota z najvišjo vrednostjo (MAX), 4) 

minimum, enota z najmanjšo vrednostjo (MIN) in 5) preračun odstotkov (%). Odprta vprašanja oziroma 

kvalitativne podatke smo le združili in povzeli po vsebinah. Bivariatne statistične analize so tiste, s katerimi 

istočasno analiziramo dve spremenljivki. Uporabili smo bivaratno hi kvadrat analizo, t-test in McNemar test. 

Odprta vprašanja oziroma kvalitativne podatke smo le združili in povzeli po vsebinah. 

Zajem podatkov ob vstopu je nekoliko različen od zajema podatkov ob zaključku projekta. Na anketo je 

namreč odgovorilo 107 uporabnikov ob vstopu in 113 uporabnikov ob zaključku projekta. Slednjih je 

nekoliko več najverjetneje zato, ker bodisi niso želeli izpolniti ankete ob vstopu, ali pa je bila anketa le delno 

izpolnjena in je zato nismo uporabili pri analizi.  
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Preglednica 1: Število in delež uporabnikov po pilotnih okoljih, ki so odgovorili na anketo 

 

VSTOP IZSTOP 

število delež število delež 

VDC Polž 40 37,4 % 45 39,8 % 

VDC Zagorje (pomoč pri širitvi projekta v Zasavje) 15 14,0 % 15 13,3 % 

Želva d.o.o. 52 48,6 % 53 46,9 % 

Skupaj 107 100 % 113 100 % 

 

Spletni anketni vprašalnik za svojce ob vstopu uporabnika v projekt in vprašalnik za svojce ob izstopu 

uporabnika oziroma zaključku projekta 

Oba vprašalnika vključujeta naslednje vsebinske sklope: 

• zagotavljanje pomoči in oskrbe,  

• demografija (samo v vprašalniku ob vstopu),  

• ocena in izkušnje s projektom (samo v vprašalniku ob izstopu). 

Z zbiranjem podatkov smo pričeli 10. 12. 2020, ko smo nosilce pilotnega projekta prosili, da svojcem 

vključenih uporabnikov posredujejo vprašalnik za svojce ob vstopu v projekt. Zbiranje teh podatkov je 

potekalo čez celo leto 2021, in sicer takrat, ko se je posamezen uporabnik vključil v projekt. Večina 

vprašalnikov ob vstopu je bila izpolnjena v prvih mesecih leta 2021, saj so takrat vprašalnik izpolnjevali vsi, 

ki so se v projekt vključili že v letu 2020. Vprašalnik za svojce ob izstopu smo nosilcem pilotnega projekta 

posredovali že 24.2.2021, saj je bilo zaradi morebitnih predčasnih izstopov iz projekta pomembno, da je bil 

vprašalnik na razpolago že takrat. Vprašalnik je bil sicer aktualen šele v letošnjem letu, ob zaključku 

pilotnega projekta. Tako je bilo največ vprašalnikov za svojce ob izstopu izpolnjenih v marcu in aprilu 2022. 

Oba vprašalnika sta bila na voljo na spletu, in sicer v orodju 1-ka. Če svojci niso bili vešči odgovarjanja po 

spletu, so s pomočjo nosilcev projekta lahko odgovarjali na pisno anketo, ki smo jo kasneje na IRSSV vnesli 

v spletno orodje.   

Pri zbiranju podatkov smo uporabljali tako kvalitativne, kot tudi kvantitativne metode raziskovanja. Pri 

analizi kvantitativnih podatkov smo uporabili univariatne statistične analize. To so tiste, s katerimi istočasno 

analiziramo le eno spremenljivko. Uporabili smo naslednje statistike: 1) število enot analize (N), 2) povprečje 

oz. asimetrična sredina (AS), 3) maksimum, enota z najvišjo vrednostjo (MAX), 4) minimum, enota z 

najmanjšo vrednostjo (MIN) in 5) preračun odstotkov (%). Odprta vprašanja oziroma kvalitativne podatke 

smo le združili in povzeli po vsebinah. 

Preglednica 2: Število in delež svojcev po pilotnih okoljih, ki so odgovorili na anketo 

 

VSTOP IZSTOP 

število delež število delež 

VDC Polž 39 36,8 % 43 38,8 % 

VDC Zagorje (pomoč pri širitvi projekta v Zasavje) 15 14,2 % 15 13,5 % 

Želva d.o.o. 52 49 % 53 47,7 % 

Skupaj 106 100 % 111 100 % 

 

Zajem podatkov ob vstopu je nekoliko različen od zajema podatkov ob zaključku projekta. Na anketo je 

namreč odgovorilo 106 svojcev ob vstopu in 111 svojcev ob zaključku projekta. Slednjih je nekoliko več 

najverjetneje zato, ker bodisi niso želeli izpolniti ankete ob vstopu, ali pa je bila anketa le delno izpolnjena 

in je zato nismo uporabili pri analizi.  
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Spletni anketni vprašalnik za neposredne izvajalce storitev socialnega vključevanja 

Vprašalnik za neposredne izvajalce storitev SVI vključuje naslednje vsebinske sklope: 

• potek dela,  

• sodelovanje z uporabniki, njihovimi svojci in glavnimi nosilci pilotnega projekta,  

• izobraževanja in usposabljanja,  

• ocena dela in  

• demografija. 

Dne 23. 9. 2021 smo izvajalcem pilotnega projekta posredovali vprašalnik za neposredne izvajalce storitev 

SVI ter dopis. Prosili smo jih, da dopis in povezavo do spletnega anketnega vprašalnika, ki je bil na voljo v 

spletnem orodju 1-ka, posredujejo vsem izvajalcem storitev SVI, s katerimi sodelujejo oziroma so sodelovali 

do tedaj. Zbiranje teh podatkov je potekalo približno dva meseca (vmes so izvajalci projekta izvajalcem 

storitev poslali en opomnik za spodbuditev k izpolnitvi ankete).  

Pri zbiranju podatkov smo uporabljali tako kvalitativne, kot tudi kvantitativne metode. Pri analizi 

kvantitativnih podatkov smo uporabili univariatne statistične analize. To so tiste, s katerimi istočasno 

analiziramo le eno spremenljivko. Uporabili smo naslednje statistike: 1) število enot analize (N), 2) povprečje 

oz. asimetrična sredina (AS), 3) maksimum, enota z najvišjo vrednostjo (MAX), 4) minimum, enota z 

najmanjšo vrednostjo (MIN) in 5 )preračun odstotkov (%). Odprta vprašanja oziroma kvalitativne podatke 

smo le združili in povzeli po vsebinah. 

Zajem podatkov pri vprašalniku za neposredne izvajalce je bil 70 %. Na anketo je skupno odgovorilo 63 

neposrednih izvajalcev storitev (od skupno 90 oseb), od tega jih je 26 (41,3 %) izvajalo storitve pri pilotnem 

izvajalcu VDC Polž, 15 (23,8 %) pri VDC Zasavje in 22 (34,9 %) pri Želva d. o. o. Pri posameznih spremenljivkah 

zajem podatkov ni bil popoln (torej beležimo različne stopnje neodgovora spremenljivke), saj nekateri 

neposredni izvajalci storitev na določena vprašanja niso odgovorili oziroma niso odgovorili v celoti. 

Vprašalnik za deležnike 

Vprašalnik za deležnike vključuje naslednje teme: 

• tip organizacije, 

• poznavanje pilotnega projekta, 

• oblike, pogostost in ocena sodelovanja z izvajalci in 

• ocena pilotnega projekta. 

V začetku meseca marca 2022 smo nosilce pilotnega projekta prosili za posredovanje seznama deležnikov, 

s katerimi so bili tekom izvajanja projekta v stiku. Dne 24. 3. 2022 smo deležnikom posredovali povezavo 

do spletnega vprašalnika. Zbiranje podatkov je potekalo do sredine meseca aprila 2022 (vmes smo 

deležnikom poslali en opomnik za spodbuditev k izpolnitvi ankete). 

Pri zbiranju podatkov smo uporabljali tako kvalitativne, kot tudi kvantitativne metode. Pri analizi 

kvantitativnih podatkov smo uporabili univariatne statistične analize. To so tiste, s katerimi istočasno 

analiziramo le eno spremenljivko. Uporabili smo naslednje statistike: 1) število enot analize (N) in 2) 

preračun odstotkov (%). Odprta vprašanja oziroma kvalitativne podatke smo le združili in povzeli po 

vsebinah. 

Anketo smo posredovali na 86 različnih elektronskih naslovov, odgovore pa dobili od 39 deležnikov, kar 

predstavlja okvirno 45 % odzivnost. Nekoliko nižjo odzivnost deležnikov na to anketo smo sicer pričakovali, 

saj večina njih ni bila neposredno vpeta v izvajanje projekta, ampak so bili z njim le seznanjeni. Pri 
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posameznih spremenljivkah zajem podatkov ni bil popoln (torej beležimo različne stopnje neodgovora 

spremenljivke), saj nekateri deležniki na določena vprašanja niso odgovorili oziroma niso odgovorili v celoti. 

Delno strukturiran intervju z nosilci pilotnega projekta ob začetku projekta in ob zaključku 

projekta 

Z izvajalci projekta smo izvedli dva delno strukturirana intervjuja, in sicer ob začetku in ob zaključku 

projekta. V obeh primerih smo nosilcem projekta vnaprej posredovali iztočnice oziroma ključne teme 

pogovorov. 

Začetni intervju smo izvedli ločeno s projektnima partnerjema v KRVS ter posebej z nosilcem projekta v 

KRZS. Intervju je vseboval devet glavnih tem oziroma iztočnic: 

• prijava na razpis in oblikovanje konzorcijske skupine, 

• začetna organizacija in izvajanje projekta, 

• projektna skupina, 

• razvoj in izvajanje storitev SV, 

• vzpostavitev enotnega podpornega okolja, promocije, stiki z deležniki, 

• delo z uporabniki in svojci, 

• sodelovanje z naročnikom projekta (MDDSZ), 

• izvajanje projekta v času epidemije COVID-19 in 

• drugo. 

Poglobljena intervjuja s projektnimi nosilci ob začetku projekta sta bila izvedena v mesecu marcu 2021. 

Eden izmed intervjujev je potekal v VDC Polž v Mariboru, kjer so bili prisotni tudi predstavniki VDC Zasavje 

(njihov partner pri širjenju projektnih aktivnosti v Zasavju), in sicer dne 24. 3. 2021. Drugi intervju pa je 

potekal na sedežu Želva d. o. o., dne 30. 3. 2021. Oba intervjuja sta trajala okrog dveh ur.  

Zaključni intervju smo izvedli z vsemi projektnimi partnerji skupaj, vseboval pa je štiri glavne teme oziroma 

iztočnice: 

• učinki/rezultati in domet projekta, 

• sodelovanje z naročnikom projekta (MDDSZ), 

• sistemska raven – izvajanje storitev SVI po Pravilniku in 

• delo, obremenjenost in splošen vtis o projektu. 

Poleg glavnih tem nas je zanimalo še (VDC Polž in VDC Zasavje): 

• informacijski sistem, 

• sistem kakovosti, 

• kazalniki za spremljanje uspešnosti izvajanja storitev SVI in 

• študijski obisk na Švedskem. 

Intervjuju je bil izveden 12. 5. 2022, in sicer preko spletne aplikacije ZOOM. Intervju je trajal okrog ure in 

pol.  

Pogovore smo s privoljenjem udeleženk snemali, kasneje naredili prepise ter jih kvalitativno analizirali. 

Izsledki so predstavljeni v tem poročilu. 

Za analiziranje delno strukturiranih intervjujev z nosilci pilotnega projekta smo uporabili podrobno 

kvalitativni analizo podatkov. Najprej naredili prepise teksta, pripravili okvirno kodirno shemo, podatke 

kodirali v programu za kvalitativno analizo MAXQDA ter spisali tekst po posameznih izpostavljenih vsebinah. 

 



17 
 

Delno strukturiran intervju z uporabniki pilotnega projekta 

S 23 uporabniki pilotnega projekta smo opravili delno strukturirane intervjuje. Intervjuji so vsebovali pet 

glavnih tem oziroma iztočnic: 

• začetek in vključitev v projekt, 

• aktivnosti v projektu, 

• odnosi, 

• pridobitve, napredki, spremembe, 

• ocena projekta, lastna razmišljanja. 

 

Intervjuji so potekali na skupno sedmih različnih lokacijah. Z uporabniki, ki so bili v projekt vključeni preko 

VDC Polž, smo opravili osem intervjujev. Na enem izmed njih sta bila prisotna partner in partnerka, ki sta 

bila oba vključena v pilotni projekt. Te intervjuje smo opravili dne 23. 2. 2022, in sicer na petih različnih 

lokacijah (v VDC Polž Maribor, v VDC Polž Lenart, v VDC Polž Ruše, na domu enega od uporabnikov ter na 

Sončku v Mariboru). V Zagorju ob Savi smo opravili tri intervjuje na eni lokaciji (VDC Zasavje). V Ljubljani 

smo izvedli 11 intervjujev na eni lokaciji (VDC Želva d. o. o.). Intervjuvani uporabniki so bili izbrani z 

namenskim vzorčenjem - vsak izmed nosilcev projekta je k intervjujem povabil uporabnike, za katere so 

menili, da so najbolj komunikativni in bi od njih lahko posledično dobili največ informacij in odzivov. Glede 

na uporabljeno metodo vzorčenja intervjuvancem se posledično zavedamo omejitev ugotovitev ter 

zadržkov pri posploševanju pridobljenih informacij in podatkov. 

Za analiziranje delno strukturiranega intervjuja z uporabniki smo uporabili podrobno kvalitativni analizo 

podatkov. Najprej naredili prepise teksta, pripravili okvirno kodirno shemo, podatke kodirali v programu za 

kvalitativno analizo MAXQDA ter spisali tekst po posameznih izpostavljenih vsebinah. 

Osebni načrti in evalvacije osebnih načrtov 

Od nosilcev pilotnega projekta na terenu smo dobili osebne načrte njihovih uporabnikov, ki so jih 

koordinatorji oziroma strokovni delavci na projektu pripravili skupaj z uporabniki. Osebni načrti so 

opremljeni s šifro uporabnika (ID uporabnika), kar zagotavlja anonimnost uporabnika ter povezljivost z 

nekaterimi drugimi podatki. Nosilci projekta so osebne načrte in kasneje tudi vmesne in končne evalvacije 

osebnih načrtov skopirali na USB ključek ter jih posredovali na IRSSV.  

Za pripravo osebnih načrtov enotnih navodil in obrazcev nismo pripravljali, pač pa so pilotni nosilci že pred 

pričetkom izvajanja projekta prejeli okvirne usmeritve za izdelavo osebnih načrtov, tako da sta vsebina in 

struktura osebnih načrtov ter tudi evalvacij med pilotnimi nosilci pričakovano dokaj različni (pri VDC Zasavje 

in VDC Polž je opaziti deloma poenoteno strukturo). Več o tem v Poglavju 6 (Osebni načrti uporabnikov 

pilotnega projekta).  

Pri osebnih načrtih sta nas zanimali struktura (zapis in elementi načrtov) in vsebina načrtov (življenjski svet 

uporabnikov, njihovi cilji, želje in potrebe, izvedbene aktivnosti, revizije in spremembe načrtov, realizacija 

izvedbe ter uresničevanje ciljev). Pregledali in analizirali smo tako prvotne osebne načrte, kot tudi revizije, 

vmesne ter končne evalvacije teh načrtov. Glede na ugotovitve analize prvotnih osebnih načrtov smo izvedli 

tudi delavnico na to temo ter pripravili dodatna priporočila in usmeritve za pripravo osebnih načrtov in 

evalvacij le teh. 

Marca 2021 smo od nosilcev projekta pridobili osebne načrte vključenih uporabnikov. Osnovne podatke o 

strukturi osebnih načrtov smo vnesli v Excelov zbirnik podatkov, besedilne dele pa smo analizirali na 

kvalitativen način. Pridobili smo tudi revizije in dopolnitve osebnih načrtov, ki so jih nosilci projekta sprva 
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pripravili do začetka decembra 2021. Vmesne evalvacije so bile izvedene za dobro polovico vključenih 

uporabnikov. 

Ob zaključku pilotnega projekta je sledila ponovna evalvacija osebnih načrtov. Zaključne evalvacije osebnih 

načrtov smo prejeli v mesecu maju 2022, izvedene so bile za 93,8 % vseh uporabnikov. Le te smo kvalitativno 

analizirali, ugotovitve in izsledke pa vključili v pričujoče poročilo.  

Preglednica 3: Število osebnih načrtov, vmesnih evalvacij in zaključenih evalvacij 
Izvajalec projekta Število osebnih načrtov Število vmesnih evalvacij osebnih 

načrtov 
Število zaključnih evalvacij 
osebnih načrtov 

VDC Polž 48 37 40 

VDC Zasavje 15 14 15 

Želva d. o. o. 51 16 52 

Skupaj 114 67 107 

 

Za analiziranje osebnih načrtov in njihovih evalvacij smo uporabili podrobno kvalitativni analizo podatkov. 

Najprej naredili prepise teksta, pripravili okvirno kodirno shemo, podatke kodirali v programu za 

kvalitativno analizo MAXQDA ter spisali tekst po posameznih izpostavljenih vsebinah. 

Zbirnik podatkov o uporabnikih in storitvah 

Ko smo jeseni 2020 pričeli s spremljanjem in evalvacijo pilotnega projekta, so izvajalci že beležili storitve (in 

aktivnosti v okviru storitev), in sicer vsak na svoj način. VDC Polž in VDC Zasavje sta oblikovala enotni 

informacijski sistem, ki sicer zajema širše beleženje različnih podatkov in informacij, v Želvi pa so te podatke 

beležili na posebnem obrazcu Poročilo spremljanja mesečnih aktivnosti na projektu, ki so ga izvajalci storitev 

mesečno oddajali nosilcu projekta. Beleženje podatkov o storitvah smo želeli poenotiti, zato smo pripravili 

Excelov zbirnik podatkov. Pri Želvi so tako podatke o storitvah začeli beležiti na nov način v Excelov zbirnik, 

ki smo ga pripravili, v VDC Polž in VDC Zasavje pa so glede na oblikovan zbirnik podatkov le malenkost 

prilagodili svoj inf. sistem, ki omogoča, da želene podatke lahko kadarkoli izvoziš v Excel. Z beleženjem 

storitev na poenoten način so izvajalci projekta tako pričeli z januarjem 2021. V Želvi so začeli nekoliko z 

zamikom, tako da so podatke potem na ustrezen način vpisali v Excelov zbirnik za nazaj. 

V ta zbirnik pa so izvajalci vpisali tudi nekatere osnovne podatke o uporabnikih, in sicer so zaenkrat vpisovali 

stanje ob vstopu uporabnika v projekt, kasneje pa so izpolnili še rubrike o stanju ob izstopu oziroma 

zaključku projekta. Naj omenimo še, da so v VDC Polž in VDC Zasavje tudi za ta namen nekoliko dopolnili 

informacijski sistem, iz katerega potem lahko kadarkoli izvozijo podatke o uporabnikih. 

Zbirnik vsebuje natančna navodila za vpisovanje podatkov pod posameznimi rubrikami. Pri storitvah SVI nas 

je za vsako izvedeno storitev zanimalo, katere aktivnosti znotraj storitev so se izvajale (po šifrantu), za koga 

(ID uporabnika), kdaj (datum), koliko časa (minute) in kdo je bil izvajalec storitve. 

Za uporabnike smo pridobili osnovne demografske podatke, tip oviranosti, status aktivnosti, kje in s kom 

biva uporabnik ter vrste pomoči, ki jo uporabnik prejema. Zanimali so nas podatki ob vstopu in izstopu 

oziroma zaključku projekta. Podatke o uporabnikih in storitvah so izvajalci beležili sproti tekom izvajanja 

pilotnega projekta.  

Pri zbiranju podatkov smo uporabljali tako kvalitativne, kot tudi kvantitativne metode raziskovanja. Pri 

analizi kvantitativnih podatkov smo uporabili univariatne statistične analize. To so tiste, s katerimi istočasno 

analiziramo le eno spremenljivko. Uporabili smo naslednje statistike: 1) število enot analize (N), 2) povprečje 

oz. asimetrična sredina (AS), 3) maksimum, enota z najvišjo vrednostjo (MAX), 4) minimum, enota z 

najmanjšo vrednostjo (MIN) in 5) preračun odstotkov (%).  

Osnovni podatki o uporabnikih se nanašajo na stanje ob vstopu in izstopu/zaključku projekta, podatki o 

storitvah in posameznih aktivnostih znotraj njih pa na obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2022. 
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Zajem osnovnih podatkov o uporabnikih je bil 98,2 %, zajem podatkov o storitvah pa je bil 100 %. 

Profil pilotnega okolja 

Namen popisa pilotnega okolja je, da imajo izvajalci pilotnega okolja na enem mestu zbrane podatke o 

položaju in razvitosti okolja (ključne geografske značilnosti pilotnega okolja, demografska slika prebivalstva, 

zdravstveni kazalniki, socialni položaj, opremljenost pilotnega okolja z osnovno infrastrukturo) ter podatke 

o osebah s statusom invalida po ZSVI in službah, ki v pilotnem okolju izvajajo storitve in programe za to 

ciljno skupino.  

Za pripravo profila pilotnega okolja smo na IRSSV pripravili osnutek oziroma usmeritve. Ker so imeli izvajalci 

s pridobivanjem podatkov, ki se navezujejo na različne občine, ki jih posamezno pilotno okolje zajema, kar 

nekaj težav, smo se naknadno odločili za skrajšano verzijo popisa pilotnega okolja. VDC Zasavje je tako 

pripravilo profil pilotnega okolja za zasavsko regijo po prvotnem obrazcu, saj so uspeli pridobiti vse potrebne 

podatke, VDC Polž in Želva d. o. o. pa skrajšani predlogi. V poročilu so profili pilotnih okolij predstavljeni na 

nekoliko strnjen in skrajšan način. 

Dne 22. 12. 2020 smo izvajalcem pilotnega projekta posredovali usmeritve za pripravo profila okolja, 

obenem pa smo pristojnim centrom za socialno delo poslali dopis z zaprosilom, da izvajalcem pilotnega 

projekta zagotovijo podatke o osebah s statusom invalida po ZSVI. Izvajalca projekta v vzhodni kohezijski 

regiji (pilotni okolji Maribor z okolico in Zasavje) sta profil pripravili že v začetku leta 2021, medtem ko ga je 

izvajalec pilotnega projekta v zahodni kohezijski regiji pripravil šele v novembru letos, predvsem zaradi težav 

s pridobivanjem podrobnejših podatkov o osebah s statusom invalida po ZSVI na centrih za socialno delo. 

Z velikimi težavami so se nosilci pilotnega okolja (razen VDC Zasavje) srečali pri pridobivanju podatkov o 

osebah s statusom invalida po ZSVI, ki živijo na območjih, kjer se izvaja pilotni projekt. Želeli smo pridobiti 

podatke o številu teh oseb ter oblikah pomoči, ki jih trenutno prejemajo (so vključeni v VDC, imajo osebno 

asistenco, imajo družinskega pomočnika itd.), še posebej pa smo želeli pridobiti podatke o številu oseb s 

statusom invalida po ZSVI, ki živijo doma in niso vključeni v nobeno formalno storitev. Te osebe so namreč 

nosilci projekta želeli še posebej nagovoriti in povabiti k sodelovanju. Vse omenjene podatke imajo zbrane 

oziroma smo predvidevali, da jih imajo zbrane, na centrih za socialno delo. Zaradi razpršenosti pilotnih okolij 

so se nosilci projekta morali po te podatke obrniti na več enot centrov za socialno delo. Ugotovili so, da 

CSD-ji teh podatkov v večini nimajo, prakse beleženja podatkov so nepoenotene, enotne baze oziroma 

informacijskega sistema, ki bi vseboval podatke o pravicah, ki jih posamezna oseba s statusom invalida po 

ZSVI, na CSD uveljavlja, pa ni. Tako so nosilci pilotnega projekta na nekaterih enotah CSD prejeli le podatek 

o okvirnem številu oseb s statusom invalida po ZSVI.  

Omenjena izkušnja kaže na nujnost oblikovanja enotnega informacijskega sistema, ki bi omogočal 

enostaven izpis želenih podatkov na CSD. 

Povzetke podatkov o posameznih pilotnih okoljih povzemamo v poglavju 3 (Popis okolij, kjer se izvaja pilotni 

projekt). 

Promocijske aktivnosti in stiki z deležniki 

Na IRSSV smo pripravili Excelov vnosnik za beleženje promocijskih aktivnosti in stikov z deležniki. V Excelov 

vnosnik so izvajalci pri promocijah vpisujejo datum posamezne aktivnosti, naziv aktivnosti, kraj izvedbe, 

ciljno skupino promocijske aktivnosti, število udeležencev, opis aktivnosti ter dodali priloge in druge 

informacije o promocijski aktivnosti; pri stikih z deležniki pa vpisujejo naziv deležnika, datum srečanja, 

udeležence posameznega srečanja ter namen srečanja. V mesecu novembru 2021 smo dobili prve podatke 

o do tedaj izvedenih promocijskih aktivnostih in stikih z deležniki, ostale podatke (do konca marca 2022) so 

nam nosilci projekta posredovali v mesecu maju 2022. 
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Gradivo o obsegu in vsebini izobraževanj za izvajalce storitev socialnega vključevanja 

Nosilci pilotnega projekta so nam posredovali gradivo z vsebino in podatkom o obsegu izobraževanj za 

neposredne izvajalce storitev SV. Izobraževalni moduli se nanašajo na osnovno izobraževanje. V mesecu 

avgustu 2021 smo od vseh nosilcev pilotnega projekta prejeli gradiva z vsebino in podatkom o obsegu 

izobraževanj za neposredne izvajalce storitev SV.  
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3. POPIS OKOLIJ, KJER SE IZVAJA PILOTNI PROJEKT  

 

Na podlagi enotne predloge so nosilci pilotnega projekta pripravili popis okolij, v katerih se je izvajal pilotni 

projekt. Za ta namen so morali med drugim pridobiti nekaj podatkov o osebah s statusom invalida po ZSVI, 

ki živijo na območjih izvajanja projekta. Te podatke vodijo oziroma naj bi jih vodili na centrih za socialno 

delo, vendar zaradi dejstva, da na tem področju ne obstaja enovit informacijski sistem, ki bi omogočal 

aktualne izpise podatkov o teh osebah (vsaj nekaj demografskih podatkov in podatkov o koriščenju različnih 

pravic oziroma storitev iz javne mreže), je bilo te podatke zelo težko pridobiti. Nosilci projekta so bili pri tem 

različno uspešni, saj so za te podatke zaprošali različne CSD-je, ki imajo pri evidentiranju podatkov različne 

prakse. Kljub poenoteni predlogi za pripravo popisa okolij, v katerih se je izvaja pilotni projekt, so zato 

posamezni profili pilotnih okolij med seboj nekoliko različni. 

V nadaljevanju v strnjeni obliki povzemamo predstavitve posameznih pilotnih okolij, in sicer najprej pilotna 

okolja v vzhodni ter nato v zahodni kohezijski regiji. 

 

V vzhodni kohezijski regiji je za izvajanje pilotnega projekta skrbel Varstveno delovni center Polž Maribor (v 

nadaljevanju VDC Polž), ki mu je pri širjenju projekta v Zasavju pomaga Varstveno delovni center Zagorje ob 

Savi (v nadaljevanju VDC Zasavje). Za izvajanje projekta v zahodni kohezijski regiji pa je skrbelo podjetje 

Želva d. o. o. Ljubljana. Projekt se je izvajal v petih statističnih regijah in 33 občinah1. 

 

Preglednica 4: Seznam občin, v katerih se je izvajal pilotni projekt 

Kohezijska 
regija 

Izvajalec 
Statistična 

regija 
Občina 

Koeficient 
razvitosti občine v 

letu 20201 

Letni razpoložljivi 
dohodek na člana 

gosp. (2020) 

Vzhodna 
kohezijska 

regija 

VDC Polž 
podravska 

regija 

Benedikt 1,04 

10.037 EUR 

Cerkvenjak 0,83 

Duplek 0,95 

Hoče – Slivnica 1,01 

Kungota 0,92 

Lenart 1,06 

Lovrenc na Pohorju 0,87 

Makole 0,90 

Mestna občina Maribor 0,97 

Miklavž na Dravskem polju 1,07 

Oplotnica 0,93 

Pesnica 0,99 

Poljčane 0,80 

Rače – Fram 1,01 

Ruše 0,95 

Selnica ob Dravi 0,93 

Slovenska Bistrica 1,00 

Starše 1,00 

Sveta Ana 0,90 

Sveta Trojica 0,94 

Sveti Jurij v Slovenskih goricah 1,07 

Šentilj 0,99 

VDC 
Zasavje 

zasavska 
regija 

Hrastnik 0,98 

9.959 EUR Trbovlje 0,89 

Zagorje ob Savi 1,09 

 
1 V kolikor ni drugače navedeno, je vir uporabljenih statističnih podatkov v pričujočem poglavju SURS, Podatkovna baza 
SiStat.  
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Kohezijska 
regija 

Izvajalec 
Statistična 

regija 
Občina 

Koeficient 
razvitosti občine v 

letu 20201 

Letni razpoložljivi 
dohodek na člana 

gosp. (2020) 

Zahodna 
kohezijska 

regija 

Želva 
d.o.o. 

gorenjska 
regija 

Bled 1,11 
10.620 EUR 

Radovljica 1,03 

goriška 
regija 

Nova Gorica 1,09 
10.754 EUR 

Šempeter - Vrtojba 1,18 

osrednjeslo
venska 
regija 

Grosuplje 1,24 

11.349 EUR 
Ivančna Gorica 1,21 

Ljubljana 1,21 

Vrhnika 1,12 

Vir: MKGP, 2021 
 
 

3.1 Osnovne geografske značilnosti pilotnih okolij 

Vzhodna kohezijska regija – Maribor z okolico 

Pilotno okolje izvajanja projekta S teboj lahko - razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja 

invalidov2 s strani izvajalca VDC Polž je zajemalo Maribor z okolico in Zasavje, kjer je izvajalcu VDC Polž pri 

izvajanju storitev pomagal VDC Zasavje.  

Maribor se nahaja v podravski statistični regiji, ki je po velikosti z 2.170 km peta največja regija, hkrati pa je 

ena najgosteje poseljenih, saj je v letu 2019 na tem območju živelo 324.875 prebivalcev, kar je okrog 16 % 

prebivalstva Slovenije. V regiji je 41 občin. Največje urbano središče regije je Maribor.  

Območje izvajanja projekta je zajemalo 22 občin podravske regije, ki jih s svojim delovanjem pokriva CSD 

Maribor s svojimi enotami, kar predstavlja tudi območje delovanja VDC Polž, ki je nosilec projekta. To so 

občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče – Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Makole, MO 

Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Pesnica, Poljčane, Rače – Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, 

Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica, Sveti Jurij v Slov. goricah in Šentilj. Povprečni koeficient 

razvitosti občin znaša 0,96, z razponom od 0,80 (občina Poljčane) do 1,07 (občini Miklavž na Dravskem polju 

in Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Pri 14 občinah oz. 63,6 % je koeficient razvitosti manjši od 1,0.  

Območje pilotnega okolja je merilo 1.313km2, kar znaša 6,5 % ozemlja celotne Slovenije. Na tem območju 

je v letu 2020 živelo 240.020 prebivalcev, kar znaša 11 % prebivalstva Slovenije. 

Pilotno okolje je pokrivalo pet upravnih enot (Maribor, Lenart, Pesnica, Ruše in Slovenska Bistrica) ter je 

zajemalo različna okolja – Maribor, ki je drugo največje mesto v Sloveniji z razvito infrastrukturo, manjša 

mesta Slovenska Bistrica, Ruše in Lenart z različno stopnjo gospodarske razvitosti ter večje in manjše kraje 

in zaselke bolj ruralnega značaja.  

Naravnogeografsko je Podravska regija zelo raznolika, njeno podobo tvorijo gričevja na severovzhodu 

(Slovenske gorice) in jugu (Haloze), subalpsko gozdnato hribovje na zahodu (Pohorje in Kozjak) ter obsežna 

ravnina Dravsko – Ptujsko polje ob reki Dravi.  

Podravska regija se je že pred zadnjo svetovno gospodarsko krizo, ki je v Sloveniji vplivala od leta 2009,  

soočala z gospodarskim nazadovanjem in porastom števila brezposelnih. Močno sta bila prizadeta gradbeni 

sektor in predelovalna industrija. Leta 2015 je skoraj dosegla vrednosti, kot so bile pred gospodarsko krizo 

leta 2008, in tako skoraj okrevala. Posebnost regije je tudi delovna mobilnost v Avstrijo in sodelovanje 

gospodarstva z raziskovalci na Univerzi Maribor (Lapuh, 2017).  

 
2 Naziv projekta v vzhodni kohezijski regiji 
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Gostota naseljenosti podravske regije je bila na dan 1. 7. 2019 149,7 prebivalca na km2. Slovensko povprečje 

je na ta dan znašalo 103,1 prebivalca na km2, kar pomeni, da je podravska regija v primerjavi s slovenskim 

povprečjem za okvirno 14,5 % gosteje poseljena. Naravni prirast je bil v 2019 tudi v tej regiji – kot v večini 

drugih – negativen (–1,9 na 1.000 prebivalcev). Kljub temu se je število prebivalcev v 2019 glede na leto prej 

zaradi pozitivnega selitvenega prirasta med statističnimi regijami in iz tujine (ta je bil izrazitejši) nekoliko 

povečalo. Delež mladih prebivalcev (tj. starih do 14 let) je bil v tej regiji drugi najnižji (13,9 %); nižji je bil 

samo še v pomurski.  

Na območju občin pilotnega okolja je bila gostota poseljenosti 156 prebivalcev na km2, kar je še več kot je 

v sami regiji. Naravni prirast je bil tam desetkrat nižji kot na območju Slovenije (-20 na 1.000 prebivalcev), 

skupni prirast pa je bil zaradi priseljevanja nad slovenskim povprečjem in je znašal 67 oseb na 1.000 

prebivalcev (v Sloveniji 38 oseb na 1.000 prebivalcev). Temu botrujejo večji razvoj manjših mest in krajev in 

s tem privlačnejše bivanje v njih, razvoj infrastrukture in boljše povezave z večjimi kraji, hkrati pa tudi 

cenejša stanovanja kot v večjih mestih. Povprečna starost prebivalcev je bila v 2019 na območju občin 

delovanja projekta 43,6 let, kar je na nivoju slovenskega povprečja in kaže na priseljevanje mlajših družin 

na to območje, kar spet lahko pojasnimo z razvojem infrastrukture v teh krajih in nižjimi cenami prebivanja. 

Vzhodna kohezijska regija - Zasavje 

V Zasavju se je pilotni projekt izvajal v treh občinah: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. 

Občina Hrastnik ima skupno površino 58,6 km2 in 9.139 prebivalcev. Leži na najbolj vzhodnem delu regije. 

Gostota poselitve znaša 155,6 prebivalcev na km2, kar predstavlja višjo gostoto poseljenosti kot povprečno 

v celotni državi. Občina je razdeljena na 10 krajevnih skupnosti. 

Občina Trbovlje ima skupno površino 58,0 km2 in 16.014 prebivalcev. Leži v središču zasavske regije.  

Gostota poselitve znaša 276,9 prebivalcev na km2, kar predstavlja bistveno višjo gostoto poseljenosti kot 

povprečno v celotni državi. Občina je razdeljena na 10 krajevnih skupnosti.  

Občina Zagorje ob Savi ima skupno površino 147,1 km2 in 16.402 prebivalcev. Leži na najbolj zahodnem delu 

regije. Gostota poselitve znaša 111,7 prebivalcev na km2, kar predstavlja višjo gostoto poseljenosti kot 

povprečno v celotni državi. Občina je razdeljena na 13 krajevnih skupnosti.   

Zahodna kohezijska regija 

Pilotno okolje nosilca projekta Želva d. o. o. se je nahajalo v zahodnem delu Slovenije, in sicer v treh 

statističnih regijah:  

- gorenjski regiji (občini Bled in Radovljica), 

- goriški regiji (občini Nova Gorica in Šempeter - Vrtojba) 

- osrednjeslovenski regiji (občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Ljubljana in Vrhnika). 

Občina Bled meri 72 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 96. mesto. Sredi leta 2019 je 

imela občina približno 7.850 prebivalcev (približno 3.880 moških in 3.970 žensk). Po številu prebivalcev se 

je med slovenskimi občinami uvrstila na 67. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo 

povprečno 109 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu rahlo višja kot v celotni državi (103 prebivalci 

na km2). 

Občina Grosuplje meri 134 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 49. mesto. Sredi leta 

2019 je imela občina približno 21.270 prebivalcev (približno 11.030 moških in 10.240 žensk). Po številu 

prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 17. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine 

je živelo povprečno 159 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu bistveno višja kot v celotni državi. 
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Občina Ivančna Gorica meri 227 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 21. mesto. Sredi 

leta 2019 je imela občina približno 16.880 prebivalcev (približno 8.680 moških in 8.200 žensk). Po številu 

prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 26. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine 

je živelo povprečno 74 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu bistveno nižja kot v celotni državi. 

Občina Ljubljana meri 275 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 11. mesto. Sredi leta 

2019 je imela občina približno 294.110 prebivalcev (približno 142.960 moških in 151.160 žensk). Po številu 

prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na prvo mesto. Na kvadratnem kilometru površine 

občine je živelo povprečno 1.070 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu bistveno višja kot v celotni 

državi. 

Občina Nova Gorica meri 280 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 10. mesto. Sredi leta 

2019 je imela občina približno 31.930 prebivalcev (približno 16.000 moških in 15.930 žensk). Po številu 

prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 9. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine 

je živelo povprečno 114 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu nekoliko višja kot v celotni državi. 

Občina Radovljica meri 119 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 52. mesto. Sredi leta 

2019 je imela občina približno 19.050 prebivalcev (približno 9.290 moških in 9.760 žensk). Po številu 

prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 21. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine 

je živelo povprečno 161 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu nekoliko višja kot v celotni državi. 

Občina Šempeter – Vrtojba meri 15 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 205. mesto. 

Sredi leta 2019 je imela občina približno 6.240 prebivalcev (približno 3.110 moških in 3.130 žensk). Po številu 

prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 84. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine 

je živelo povprečno 418 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu bistveno višja kot v celotni državi. 

Občina Vrhnika meri 116 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 56. mesto. Sredi leta 2019 

je imela občina približno 17.450 prebivalcev (približno 8.770 moških in 8.690 žensk). Po številu prebivalcev 

se je med slovenskimi občinami uvrstila na 25. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo 

povprečno 151 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu nekoliko višja kot v celotni državi. 

 

3.2 Socialni položaj v pilotnih okoljih 

Vzhodna kohezijska regija – Maribor z okolico 

Stopnja delovne aktivnosti prebivalcev Podravske regije je bila v 2019 ena najnižjih na ravni regij (61,2 %), 

medtem ko v celotni Sloveniji znaša 66,0 %. Na območju občin, v katerih se je izvajal pilotni projekt, je bila 

stopnja delovne aktivnost še nižja in je znašala 60,6 %. Zunaj regije svojega prebivališča je delalo 16,2 % 

delovno aktivnih prebivalcev te regije, kar glede na druge regije ni bilo veliko. Podravska regija je v 2019 

ustvarila 12,7 % nacionalnega BDP. BDP na prebivalca te regije pa je bil peti najnižji med regijami. 

Stopnja tveganja socialne izključenosti je v letu 2019 v podravski regiji znašala 18,6 %, višjo stopnjo socialne 

izključenosti sta imeli le zasavska (21,4 %) in koroška regija (19,3 %).  

Stopnja tveganja revščine je bila v podravski regiji v 2019 ena najvišjih, 16,2 %. To pomeni, da je z dohodki, 

nižjimi od praga tveganja revščine, živelo 16,2 % oseb. Višjo stopnjo tveganja revščine (za 0,6 %) je imela le 

zasavska regija. 

Leta 2018 je povprečni neto prejeti dohodek na prebivalca v Sloveniji znašal 9.566,31 EUR, v podravski regiji 

pa 8.873,84 EUR, kar znaša 92,8 % slovenskega povprečja.  
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Povprečni letni neto razpoložljivi dohodek na gospodinjstvo je v Sloveniji v 2019 znašal 24.725 EUR,  

povprečni letni razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstva pa je znašal 10.093 EUR. V podravski regiji je 

leta 2019 razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstva znašal 9.734 EUR, kar je 359 EUR ali 3,5 % manj od 

slovenskega povprečja. V povprečni letni razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstva so všteti tudi prejeti 

socialni transferji. Če pogledamo podatke o dohodkih na člana gospodinjstva brez socialnih transferjev, pa 

je v podravski regiji ta dohodek v 2019 znašal 8.707 EUR, kar je 445 EUR ali 4,8 % manj od slovenskega 

povprečja (9.152 EUR).   

Vzhodna kohezijska regija – Zasavje 

Socialni položaj je v Zasavju po različnih kazalnikih slabši od slovenskega povprečja. Zasavje se nahaja na 

repu slovenskih regij tudi po indeksu razvojne ogroženosti regij (IRO), ki za leto 2019 znaša 132,3. Stopnja 

tveganja socialne izključenosti v letu 2019 je bila najvišja ravno v zasavski statistični regiji, in sicer 21,4 %, 

slovensko povprečje pa je bilo 14,4 %. Zasavje je imelo v letu 2019 tudi najvišjo stopnjo tveganja revščine, 

in sicer 16,8 % (Slovenija: 12 %). Pod pragom revščine pa je živelo 9.000 oseb. Povprečni letni dohodek na 

člana gospodinjstva je znašal 9.834 EUR (Slovenija: 10.093 EUR).  

Občina Hrastnik sodi med podpovprečno razvite slovenske občine (povprečje za vse slovenske občine znaša 

1), saj njen koeficient razvitosti znaša 0,98 (MKGP, 2021). Stopnja brezposelnosti je v mesecu  septembru 

2020 znašala 11,9 (ZRSZ, 2021), kar je nadpovprečna stopnja. 

Občina Trbovlje sodi med podpovprečno razvite slovenske občine, saj njen koeficient razvitosti znaša 0,894. 

Stopnja brezposelnosti je v mesecu septembru 2020 znašala 13,7 (ZRSZ, 2021), kar predstavlja 

nadpovprečno stopnjo brezposelnosti glede na slovensko povprečje.  

Občina Zagorje ob Savi sodi med povprečno razvite Slovenske občine, njen koeficient razvitosti znaša 1,09. 

Stopnja brezposelnosti je v mesecu septembru 2020 znašala 7,6 (ZRSZ, 2021), kar je nižje od slovenskega 

povprečja.  

Zahodna kohezijska regija 

Socialni položaj v gorenjski, goriški in osrednjeslovenski regiji je po različnih kazalnikih boljši od slovenskega 

povprečja. Leta 2019 je tveganje socialne izključenosti znašalo 9,6 % za gorenjsko regijo, 12,9 % za goriško 

regijo ter 11,6 % za osrednjeslovensko regijo (Slovenija: 14,4 %).   

Stopnja tveganja revščine je v gorenjski regiji znašala 7,8 %, v goriški 10,6 % ter v osrednjeslovenski 9,6 % 

(Slovenija: 12,0 %).  

Povprečni letni razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstva je v letu 2019 znašal 10.202 EUR (gorenjska 

regija), 9.799 EUR (goriška regija) oz. 10.952 EUR (osrednjeslovenska regija). Na ravni Slovenije je povprečni 

razpoložljivi dohodek znašal 10.093 EUR.  

Tudi indeks razvitosti občine kaže na to, da so občine, ki so bile vključene v pilotni projekt, nadpovprečno 

dobro stoječe. Pri vseh osmih občinah je indeks razvitosti večji od 1. Giblje se od 1,03 (občina Radovljica) 

do 1,24 (občina Grosuplje), v povprečju pa znaša 1,15.  

 

3.3 Opremljenost pilotnih okolij z osnovno infrastrukturo 

Vzhodna kohezijska regija – Maribor z okolico 

Ena od strateških prednosti Podravja je zelo ugodna geostrateška lega. Čez ozemlje teče kar nekaj 

pomembnih evropskih poti. Najbolje je razvita cestna infrastruktura, ki povezuje vsa večja regijska središča. 
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V zadnjih desetih letih je razvoj novih občin prinesel tudi velik napredek pri izgraditvi novih lokalnih 

prometnih površin. Dostopnost v regijo po cestnem omrežju je z izgradnjo AC križa zelo dobra.  

Dokaj dobro je v regiji razvita tudi železniška infrastruktura. Prometno zapostavljen je javni avtobusni 

potniški promet, saj se je število prepeljanih potnikov v zadnjem desetletju drastično zmanjšalo. V regiji sta 

dve letališči – manjše športno letališče v Moškanjcih in večje letališče v občini Hoče-Slivnica v neposredni 

bližini Maribora. Zadnje je včasih imelo mnogo večji pomen za regijo tako zaradi transportnega kot 

potniškega prometa, v zadnjem času pa je njegova usoda vprašljiva.  

Večina prebivalcev se nahaja v času pol-urne dostopnosti do večjega mesta ali regijskega središča. Z velikimi 

investicijami (v letih po osamosvojitvi) v lokalno prometno infrastrukturo se je dostopnost iz oddaljenih 

naselij in zaselkov bistveno izboljšala. Zaradi poselitvenih sprememb, velikega števila dnevnih migracij in 

prekomerne uporabe osebnih avtomobilov se je zelo povečal motorni promet. Javni avtobusni potniški 

promet je zaradi prevladujoče uporabe avtomobila v upadu. Povečujejo se časi med posameznimi vožnjami 

ter skoraj popoln manko avtobusne ponudbe ob koncih tedna in v času šolskih počitnic3. 

Pilotno okolje je zajemalo tako mestno okolje kot tudi bolj ruralna in odmaknjena območja. Opremljenost 

s prometno infrastrukturo se tako bistveno razlikuje glede na mestno ali ruralno območje. Na območju 

mestne občine Maribor deluje javni linijski mestni potniški promet v okviru podjetja Marprom. Invalidi (in 

tudi en spremljevalec) so v Mestni občini Maribor (MOM) upravičeni do brezplačnih vozovnic za avtobuse 

mestnega potniškega prometa in tudi za krožno kabinsko žičnico na Mariborsko Pohorje.4 Upravičenci do 

brezplačnih vozovnic mestnega potniškega prometa so tako tudi ciljne osebe, ki so bile vključene v pilotni 

projekt (osebe s statusom invalida po ZSVI). Mobilnost uporabnikov, ki prihajajo iz območja Občine Maribor, 

je bila tako zelo visoka, kar na njihovo neodvisnost močno vpliva v smislu višje stopnje neodvisnosti. Poleg 

možnosti brezplačne vozovnice za avtobusne povezave je Maribor mesto s strnjeno infrastrukturo, kjer je 

marsikaj moč doseči peš (mestno jedro z vsem dogajanjem ne obsega več kot nekaj km), močno je razvita 

tudi taksi služba. 

Na območju izvajanja pilotnega projekta deluje v okviru podjetja Arriva primestni potniški promet. Podjetje 

pokriva dostopnost do večine okoliških občin, tudi tistih najbolj oddaljenih (Lovrenc na Pohorju, Cerkvenjak, 

Sveta Ana), vendar so linije redke - avtobus vozi nekajkrat dnevno, težave pa se pojavljajo v času šolskih 

počitnic, ko mnoge linije ne obratujejo5. Podobno je z železniškim prometom. Invalidi lahko pridobijo 

brezplačno vozovnico javnega medkrajevnega potniškega prometa, ki je enotna vozovnica Integriranega 

javnega potniškega prometa in se lahko uporablja v medkrajevnem avtobusnem in železniškem prometu 

po vsej državi ter velja eno leto. Kljub brezplačni vozovnici je za uporabnike iz bolj oddaljenih krajev stopnja 

mobilnosti zmanjšana. Mnogi živijo oddaljeni od avtobusnih in železniških postaj in so tako odvisni od 

prevoza svojcev vsaj do postaje. Te osebe so v okolje bistveno manj vključene, pogosto imajo težavo 

dostopati že do osnovne infrastrukture, kot je trgovina z živili, pošta, banka. Njihova odvisnost od svojcev 

ali druge oblike pomoči je tako bistveno višja, kljub temu, da njihove sposobnosti v splošnem niso nič 

drugačne od sposobnosti uporabnikov, ki živijo v mestu.  

Na območjih v vzhodni Sloveniji, kjer se je izvajal projekt, se razvija kar nekaj večjih središč, ki pa se tako po 

velikosti kot po razvitosti med seboj razlikujejo. Maribor se razvija kot središče vzhodnega dela države in 

pomembno univerzitetno in zaposlitveno središče. Na mednarodni ravni se vzpostavlja in krepi povezava 

mednarodnega železniškega in letalskega prometa s cestnim javnim potniškim prometom s pomembnimi 

središči sosednjih držav. Ima razvejan sistem družbene infrastrukture na državni in lokalni ravni, saj 

zagotavlja družbeno infrastrukturo za nekatere nacionalne institucije najvišje ravni - poleg državne uprave 

 
3 Vir: https://bistra.si/images/vsebina/novice/docs/RRP-PODRAVJE-2014-2020-poslano-MGRT-25.5.pdf 
4 Vir: https://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=13492 
5 Vir: https://arriva.si/ 

https://bistra.si/images/vsebina/novice/docs/RRP-PODRAVJE-2014-2020-poslano-MGRT-25.5.pdf
https://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=13492
https://arriva.si/
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še za bančništvo, univerzo, kulturne ustanove, klinični center, znanstvene in raziskovalne inštitucije, 

ustanove za varstvo in oskrbo ranljivejših skupin prebivalstva, verska središča različnih veroizpovedi ter 

različne športne panoge, za mestne (lokalne institucije), regionalne institucije, prizadeva pa si tudi za 

pritegnitev drugih EU in mednarodnih institucij (MOP, 2019). Invalidne osebe, ki živijo v Mariboru, imajo 

tako na razpolago cel spekter možnosti, preko katerih lahko zadovoljujejo svoje potrebe, saj v Mariboru 

deluje poleg prej naštetega tudi veliko nevladnih organizacij in društev, ki izvajajo programe za ranljive 

skupine. Močno je razvito tudi prostovoljstvo. 

Slovenska Bistrica, Ruše in Lenart v Slovenskih goricah se razvijajo kot manjša središča s statusom mesta. V 

teh središčih je zagotovljena najmanj zdravniška oskrba na primarni ravni in teritorialna organizacija državne 

uprave. V Slovenski Bistrici in Rušah imajo poleg infrastrukture za opravljanje storitev splošnega pomena 

tudi srednje šole, poleg ljudskih univerz s svojimi programi tam delujejo tudi razna društva, ki nudijo 

aktivnosti, primerne za ciljno skupino projekta. Vključevanje v te aktivnosti velikokrat onemogoča 

oddaljenost bivanja teh oseb od kraja izvajanja aktivnosti, pomanjkanje možnosti javnega prevoza ter 

posledično odvisnost od prevoza svojcev oz. drugih. 

V manjših naseljih je glede na število prebivalstva zagotovljena ustrezna infrastruktura za opravljanje 

storitev splošnega pomena na področju osnovnega šolstva, predšolskega varstva, primarne zdravstvene 

oskrbe, kulturnih dejavnosti, raznolike ponudbe oblik bivanja in oskrbe za starejše, športni objekti in igrišča 

ter objekti in ureditve za upravne funkcije. V odmaknjenih, gričevnatih območjih Slovenskih in Podpohorskih 

goric se družbena infrastruktura v naseljih načrtuje tako, da je zagotovljena čim boljša dostopnost tudi za 

odmaknjena naselja, kar prispeva k blaženju odseljevanja iz teh območij (MOP, 2019). Razne družabne in 

prostočasovne aktivnosti so na voljo v dosti manjšem obsegu kot v večjih središčih. To in pa dejstvo, da je 

največji problem prometna dostopnost, veča socialno izključenost ciljne skupine oseb, ki živijo na teh 

območjih. 

Vzhodna kohezijska regija – Zasavje 

Vse tri občine so opremljene z osnovno infrastrukturo. Med vsemi občinami poteka redni javni avtobusni 

promet, prav tako je med občinami povezava z vlakom. Na voljo so tudi taksi službe.  

Težje dostopni so predvsem hribovski zaselki, kjer ni javnih prometnih povezav oz. so samo dvakrat dnevno 

in sicer v času šolskih prevozov. V času šolskih počitnic jih ni, kar je problem za uporabnike storitev VDC. 

Problem je tudi v neprilagojenosti prevoznih sredstev invalidom (previsoke stopnice za vhod v avtobus, na 

vlak). Poleg tega za težje gibalno ovirane osebe v Zasavju ni mogoče najeti prevoza, saj ima prilagojena 

kombi vozila za prevoz z vozički v lasti le VDC Zasavje, ki jih uporablja za potrebe prevozov uporabnikov VDC. 

V vseh treh občinah so na voljo vrtci, v Trbovljah tudi posebni razvojni oddelek. V vseh treh občinah so tudi 

osnovne šole. V Hrastniku (OŠ Vitka Pavliča) in Trbovljah (OŠ Tončke Čeč) imajo v redni osnovni šoli tudi 

oddelek s prilagojenim programom. V Zagorju ob Savi pa je samostojna posebna šola OŠ dr. Slavko Grum, 

ločena od rednih programov. V Zagorju je tudi srednja zdravstvena in gostinska šola, Trbovljah pa strojna, 

tehniška, računalniška srednja šola ter gimnazija in ekonomska šola.  

Vsaka občina ima svojo knjižnico, zdravstveni dom in dom starejših občanov. Delujejo občinski mladinski, 

večgeneracijski, kulturni in športni zavodi in številna društva. V vsaki občini deluje tudi društvo Sožitje. 

Regijsko deluje bolnišnica, center za socialno delo, ki ima v vsaki občini enoto, zavod za zaposlovanje in 

zasavska ljudska univerza. V vsaki občini je več trgovin, tržnica, restavracije, gostilne, ki omogočajo tudi 

dostavo hrane. Bivanje v mestnih središčih v Zasavju omogoča večjo socialno vključenost in neodvisnost 

življenja za uporabnike, medtem ko življenje na vasi, zaradi logističnih problemov, to pogosto onemogoča. 

Zahodna kohezijska regija 
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Najnižja gostota cestnega omrežja je v občini Ivančna Gorica, kjer je cestne infrastrukture le 0,54 km/km2. 

Sledi ji občina Bled, ki ima gostoto cestnega omrežja 1,78 km/km2. Iz vidika tega kazalnika imajo uporabniki, 

ki živijo v teh dveh občinah, manj možnosti za mobilnost glede cestne infrastrukture v primerjavi z 

uporabniki iz drugih občin.  

Občini z najvišjo gostoto cestnega omrežja sta Ljubljana in Nova Gorica. Uporabniki iz teh dveh občin so v 

prednosti in so lahko bolj mobilni v primerjavi z uporabniki iz drugih občin, kjer je gostota cestnega omrežja 

pod 3 km/km2. 

Za potovanje med občinami in po Sloveniji lahko uporabniki iz vseh regij uporabljajo vlake Slovenskih 

železnic. Občine uporabnikov prečkajo različne železniške proge, vlaki pa ustavljajo na glavnih in/ali drugih 

postajališčih v teh občinah. Nekoliko v slabšem položaju v primerjavi z uporabniki iz ostalih občin so z vidika 

dostopnosti železniškega prevoza uporabniki iz občine Bled, saj je železniška postaja od centra Bleda 

oddaljena štiri kilometre. Do Bleda sicer lahko pridejo z avtobusom (avtobusna postaja za Bled je na drugi 

strani ceste od železniške postaje).  

Skupina Arriva Slovenija je največji slovenski linijski prevoznik, ki skrbi za mobilnost potnikov v Sloveniji. S 

svojimi družbami opravlja linijske avtobusne prevoze na območju Slovenije in tako zagotavlja povezavo 

podeželja z glavnim mestom Ljubljano in mesti Kranj, Jesenice, Kamnik, Novo mesto, Maribor, Ptuj, Koper 

in Piran. Uporabnikom iz vseh občin je tako na voljo primestni avtobusni prevoz na različnih linijah.  

Poleg linijskega prevoza skupina Arriva Slovenija skrbi za javni prevoz na območju mest ter okoliških naselij 

(mestni prevoz). Mestni prevoz je organiziran v občinah Koper, Jesenice, Kranj, Novo mesto, Piran, Ptuj in 

Škofja Loka. 

Uporabniki iz občine Ljubljana lahko uporabijo mrežo linij Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), ki 

pokriva velik del ljubljanske osrednje regije. LPP skrbi za varen, zanesljiv in nemoten javni prevoz na 

območju celotne Mestne občine Ljubljana in v šestnajstih primestnih občinah.  

Na splošno je v Mestni občini Ljubljana na voljo ogromno možnosti za mobilnost in socialno vključenost 

ciljne populacije pilotnega projekta. Veliko tovrstne ponudbe je tudi v Novi Gorici, nekoliko manj pa v 

manjših občinah, v katerih se je v KRZS izvajal pilotni projekt. 

 

3.4 Osebe s statusom invalida po ZSVI in organizacije ter službe, ki v pilotnih okoljih 

izvajajo storitve in programe za to ciljno skupino 
 

Vzhodna kohezijska regija – Maribor z okolico 

Osebe s statusom invalida po ZSVI 

V pilotni projekt na tem koncu Slovenije so bile vključene osebe s statusom invalida po ZSVI, ki bivajo na 

območju delovanja Centra za socialno delo Maribor s svojimi enotami, torej v eni izmed prej opredeljenih 

22 občin. Nosilci projekta (VDC Polž) so podatke o številu in strukturi invalidnih oseb po ZSVI skušali pridobiti 

od pristojnega CSD, vendar CSD nima vzpostavljenega enotnega informacijskega sistema, iz katerega bi 

lahko pridobili podrobne podatke o osebah s statusom invalida po ZSVI. Želeli so namreč pridobiti podatke 

o spolni in starostni strukturi teh oseb na posamezno enoto CSD in podatke o tem, katere pravice 

upravičenci po ZSVI že koristijo, kdo so potencialni uporabniki, ki trenutno ne prejemajo nobenih storitev 

oziroma niso nikamor vključeni, kajti za izvajalce projekta so informacije o tem zelo pomembne. 

Glede dostopa do zgoraj omenjenih podatkov o invalidih po ZSVI so na CSD Maribor pojasnili, da teh 

podatkov ni možno pridobiti iz uradnih evidenc. Ti podatki se lahko pridobijo izključno po pregledu vsakega 
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spisa posebej, kar bi pomenilo, da bi morale strokovne delavke fizično podrobno pregledati vse obstoječe 

spise na področju invalidskega varstva (1.043 zadev), v katerih pa je dokumentacija zelo obsežna in je to 

neizvedljivo. Kljub temu določenih podatkov ne bi mogli posredovati, saj z njimi ne razpolagajo (npr. kdo 

koristi storitev pomoč na domu, vključenost v VDC, urejen status družinskega pomočnika svojca invalidne 

osebe, zaposlitev.…). Posredovani podatki so tako, po njihovih ocenah, edini možni podatki, ki so jih lahko 

posredovali, saj le o teh vodijo svojo evidenco. 

Glede na navedene težave so nosilcem projekta iz CSD Maribor lahko posredovali le podatke o številu oseb 

s statusom invalida po ZSVI, le enota Lenart je te podatke posredovala tudi ločeno po spolu in starostnih 

skupinah.  

Preglednica 5: Število oseb s statusom po ZSVI po enotah CSD Maribor  
Enota Center + 

enota Tezno 
Enota Sl. 
Bistrica 

Enota 
Ruše 

Enota 
Pesnica 

Enota 
Lenart 

Skupaj CSD 
Maribor 

Osebe s statusom 
po ZSVI 

649 178 77 139 130 1.173 

 

Preglednica 6: Osebe s statusom po ZSVI ločeno po spolu in starosti (enota Lenart) 
Starost Moški ženske skupaj 

15-20 let 3 3 6 

21-30 let 12 15 27 

31-40 let 7 9 16 

41-50 let 25 21 46 

51-60 let 14 7 21 

61-70 let 2 5 7 

71-80 let 2 1 3 

81+ let 3 1 4 

Skupaj 68 62 130 

 

Organizacije in službe, ki v pilotnem okolju izvajajo storitve in programe za to ciljno skupino 

Uporabniki, ki so bili vključeni v projekt, so bili že kot otroci ali mladostniki razvrščeni po Pravilniku o 

razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem 

razvoju glede na ugotovljeno oviranost. Večina jih je bila vključena v programe vzgoje in izobraževanja z 

nižjim izobrazbenim standardom (nekateri so začeli izobraževanje na rednih osnovnih šolah, kasneje pa so 

bili prešolani v posebne programe), ki so jih izvajale OŠ  s posebnim izobraževalnim programom na območju 

občin bivanja (OŠ Lenart, OŠ Gustav Šilih Maribor, OŠ Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica). Nekaj 

jih je obiskovalo OŠ za slepe in slabovidne v Ljubljani ali CIRIUS Kamnik. Po končani OŠ s posebnim 

izobrazbenim standardom oz. polnoletnosti jih je večina pridobila status invalida po Zakonu o družbenem 

varstvu telesno in duševno prizadetih oseb. Nekaj oseb je zaključilo nižje poklicno izobraževanje in se 

zaposlilo v podjetjih, vendar se je že v času opravljanja prakse pokazalo, da običajnega dela niso zmožni 

opravljati in se jim je status invalida po ZSVI urejal kasneje. Nekaj jih je bilo vključenih v oddelke za delovno 

usposabljanje in kasneje v invalidske delavnice. Nekateri so bili po OŠ vključeni tudi v CUDV Črna na 

Koroškem ali Dobrna. Nekateri pa so po šoli ostali doma in se niso vključili nikamor. V preteklosti so centri 

za socialno delo imeli različne prakse pri obravnavi invalidnih oseb tako pri dodeljevanju statusov invalida, 

kot pri njihovem vključevanju v različne storitve. 

Na območju Maribora z okolico obstaja več organizacij in društev, ki izvajajo storitve in programe za invalide 

po ZSVI. To so: 

❖ CSD Maribor, ki izvaja socialnovarstvene storitve po zakonodaji, poleg tega pa izvaja še naslednje 

projekte:  
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▪ CSD Maribor: Varna hiša, Materinski dom, Krizni center za mlade, Krizni center za ženske, otroke 

žrtve nasilja, Zavetišče za brezdomce, Socialna kuhinja, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab, PIKA. 

Dnevni center za otroke in mladostnike Maribor, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor), 

▪ CSD Pesnica: programa javnih del: Gospodinjska pomoč na domu, Pomoč na kmetijah, 

▪ CSD Slovenska Bistrica: javna dela »Pomoč družini pri vzgoji otrok«, Javna dela “Pomoč na domu”, 

Mladinske delavnice, počitniški program, 

▪ CSD Lenart: Program Pomoč starim na domu. 

❖ Institucionalno varstvo ter vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji izvajajo:  

▪ SVZ Hrastovec - v zavodu bivajo osebe, ki imajo težave v duševnem zdravju in težave v duševnem 

razvoju v različnih nastanitvenih oblikah – tudi manjših stanovanjskih skupinah; 

▪ ZUDV Dornava - nastanitev za otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo 

v duševnem razvoju, vključujejo tudi osebe s pridobljeno možgansko poškodbo in motnjami 

avtističnega spektra, nastanitev ponujajo tudi v integriranih stanovanjih; 

▪ VDC POLŽ – za osebe z motnjo v duševnem razvoju izvajamo varstvo, vodenje in zaposlitev pod 

posebnimi pogoji v enotah v Mariboru, Šentilju, Lenartu, Rušah in Slovenski Bistrici ter 

institucionalno varstvo pa v dveh bivalnih enotah v Mariboru in eni na Bohovi; 

▪ Dom Danice Vogrinec Maribor, ki izvaja institucionalno varstvo starejših in institucionalno varstvo 

odraslih s posebnimi potrebami; 

▪ SONČEK - zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije sp.p., ki poleg VDC Sonček nudi tudi 

različne oblike bivanja, med drugim stanovanjske skupine za težje in težko gibalno ovirane osebe; 

▪ Medobčinsko društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju: imajo 

VDC in bivalno enoto Mariboru; 

▪ NAPREJ, Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Maribor, ki nudi storitev vodenje, 

varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji; 

▪ Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja – stanovanjske skupine za ljudi z 

dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. 

 

Socialnovarstveni programi društev in invalidskih organizacij ter programi drugih služb, ki jih osebe s 

statusom invalida po ZSVI lahko koristijo 

Velik delež uporabnikov, ki so bili vključeni v projekt, je članov Društva Sožitje (glede na kraj bivanja v 

Mariboru, Slovenski Bistrici ali Lenartu) in se udeležujejo aktivnosti, ki jih društva organizirajo, kot npr. 

sprostitveno rehabilitacijski programi, programi vseživljenjskega učenja Zveze Sožitje, vikend seminarji, 

športni programi za uporabnike (telovadba, košarka in nogomet na OŠ Gustav Šilih, fitnes v Top Power 

studiu, plavanje v Pristanu), kulturno udejstvovanje (športne igre invalidov, kulturni večer invalidov, teden 

mobilnosti), program socialno vključevanje posebej ranljivih skupin, program družabništvo in spremljanje 

in osebna asistenca.  

Na tem območju je močno tudi Društvo Sonček Maribor, ki izvaja programe: osebna asistenca, kulturna 

dejavnost, dobrodelna trgovina Sonček, terapija s pomočjo konj, terapevtsko plavanje po metodi Halliwick 

in rekreativno plavanje (MTC Fontana), športna dejavnost - dvoransko balinanje (boccia) za osebe s 

cerebralno paralizo, gledališki in filmski abonmaji: programi socializacije, izleti, srečanja, druženja, 

potopisna predavanja in plesni tečaj na invalidskih vozičkih plus hodeči plesalec. 

Uporabniki lahko koristijo tudi programe Društva invalidov Maribor, Društva gluhih in naglušnih Maribor in 

Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor, ki izvajajo različne programe za svoje člane. 

Programe za ciljno skupino izvaja tudi Nadškofijska Karitas Maribor in lokalne Karitas na območju bivanja 

posameznika, npr. svetovanje za družine in posameznike, pomoč socialno ogroženim, humanitarno 

http://www.soncek.org/index.htm
http://www.zveza-sozitje.si/
http://www.zavodnaprej.si/silverstripe/
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skladišče, možnost doniranja hrane in plačila položnic, pomoč pri nakupu šolskih potrebščin. Podobne 

programe izvajajo tudi območna združenja Rdečega križa Maribor, Lenart in Slovenska Bistrica, ki delujejo 

v pilotnem okolju, ki izvaja tudi programe letovanja za ciljno populacijo. 

Programe vseživljenjskega učenja, razna predavanja, tečaje, delavnice izvajajo Andragoški zavod Maribor 

ter Ljudski univerzi Slovenska Bistrica in Lenart. Večgeneracijski centri pa nudijo delavnice, predavanja, 

izobraževanja, športne in kulturne aktivnosti, družabništvo in prostočasovne aktivnosti. V pilotnem okolju 

delujeta VGC Štajerske z aktivnostmi v Mariboru in širšem pilotnem okolju in TOTI DCA Maribor. Določenih 

programov so se uporabniki pilotnega projekta lahko udeleževali v specializiranih in splošnih knjižnicah na 

območju delovanja projekta. 

Vzhodna kohezijska regija - Zasavje 

Osebe s statusom invalida po ZSVI 

Preglednica 7: Število oseb s statusom invalida po ZSVI – Zasavje 
 Zagorje ob Savi Trbovlje Hrastnik 

Starost Moški Ženske Skupaj Moški Ženske Skupaj Moški Ženske Skupaj 

15-20 5 3 8 5 1 6 1 2 3 

21-30 6 11 17 4 6 10 6 1 7 

31-40 13 6 19 14 6 20 7 7 14 

41-50 9 11 20 6 5 11 6 4 10 

51-60 5 6 11 4 6 10 3 2 5 

61-70 2 5 7 2 1 3 0 0 0 

71-80 0 3 3 1 1 2 1 0 1 

81+ 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

SKUPAJ 40 46 86 36 26 62 24 17 41 

 

Na  območju pilotnega okolja Zasavje je ob koncu leta 2020 živelo 189 oseb s statusom invalida po ZSVI, in 

sicer 100 moških in 89 žensk. Na območju Občine Zagorje jih je živelo 86, na območju Trbovelj 62 in na 

območju Hrastnika 41. Največ oseb je bilo v starostni skupini od 31 do 40 let. 

Preglednica 8: Število oseb s statusom invalida po ZSVI, ki imajo pridobljeno pravico do osebne asistence - Zasavje 
 Zagorje ob Savi Trbovlje Hrastnik 

Starost Moški Ženske Skupaj Moški Ženske Skupaj Moški Ženske Skupaj 

15-20 4 4 8 1 0 1(*2) 0 1 1 

21-30 3 6 9 (*10) 0 0 0(*1) 1 2 3 

31-40 1 0 1(*3) 0 0 0 0 2 2 

41-50 0 0 (*2) 0(*2) 0 1 1 0 0 (*1) 

51-60 0 1 1 1 0 1(*2) 0 0 0 

61-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

71-80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

81+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ 8 11 19 2 1 3 1 5 6 

* priznana pravica do osebne asistence, ki pa še ni aktivirana 

Na  območju pilotnega okolja Zasavje je živelo 28 oseb s statusom invalida po ZSVI, ki so bili uporabniki 

osebne asistence, in sicer 11 moških in 17 žensk. Na območju Občine Zagorje jih je živelo 19, na območju 

Trbovelj tri osebe in na območju Hrastnika šest. Največ oseb je bilo v starostni skupini od 21 do 30 let. 

Neaktivirano osebno asistenco je imelo dodatno še 21 oseb. Skupaj je imelo torej priznano pravico do 

osebne asistence 49 oseb s statusom invalida po ZSVI, kar je dobro četrtino vseh s priznanim statusom po 

ZSVI v Zasavju. Večina teh oseb je obiskovalo posebno šolo ali VDC. Točnega podatka ni, saj ni informacijske 

baze, kjer bi to lahko sistemsko preverili.  
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Preglednica 9: Število oseb s statusom invalida po ZSVI, ki imajo družinskega pomočnika - Zasavje 
 Zagorje ob Savi Trbovlje Hrastnik 

Starost Moški Ženske Skupaj Moški Ženske Skupaj Moški Ženske Skupaj 

15-20 1 0 1 1 1 2 0 0 0 

21-30 1 1 2 1 3 4 1 0 1 

31-40 5 1 6 4 1 5 0 1 1 

41-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51-60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

61-70 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

71-80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

81+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ 8 2 10 6 5 11 1 1 2 

 

Na  območju pilotnega okolja Zasavje je živelo 23 oseb, ki so imele družinskega pomočnika in sicer 15 moških 

in osem žensk. Na območju Občine Zagorje jih je živelo 10, na območju Trbovelj 11 in na območju Hrastnika 

dve osebi. Največ oseb je bilo v starostni skupini od 31 do 40 let.  

Preglednica 10: Število oseb s statusom invalida po ZSVI, ki so vključeni v VDC – Zasavje  
 Zagorje ob Savi Trbovlje Hrastnik 

Starost Moški Ženske Skupaj Moški Ženske Skupaj Moški Ženske Skupaj 

15-20 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

21-30 2 2 4 3 4 7 2 1 3 

31-40 7 4 11 9 4 13 4 7 11 

41-50 6 9 15 4 2 6 3 1 4 

51-60 3 5 8 1 5 6 2 2 4 

61-70 2 3 5 1 0 1 0 0 0 

71-80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

81+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ 20 23 43 19 15 34 11 11 22 

 

Na  območju pilotnega okolja Zasavje je živelo 99 oseb, ki so imele status po ZSVI in so bile vključene v VDC 

in sicer 50 moških in 49 žensk. Na območju Občine Zagorje jih je živelo 43, na območju Trbovelj 34 in na 

območju Hrastnika 22. Največ oseb je bilov starostni skupini od 31 do 40 let. 

Število zaposlenih oseb s statusom invalida po ZSVI 

V Zasavju ni bilo nobene osebe s statusom po ZSVI, ki bi bila redno zaposlena v običajnem delovnem okolju 

ali invalidskem podjetju ali zaposlitvenem centru.  

Povzetek 

V Zasavju je imelo status po ZSVI 189 oseb. Od tega jih je 99 koristilo storitve VDC, kar je dobra polovica 

vseh. Ostale osebe so bile vključene v osnovne šole oz. posebne šole ali ostajajo doma. Družinskega 

pomočnika je koristilo 23 oseb, kar znaša 12,2 %. Z (takrat novo) storitvijo osebne asistence se je število 

družinskih pomočnikov manjšalo in povečevalo število osebnih asistentov. Osemindvajset oseb s statusom 

ZSVI je koristilo pravice iz osebne asistence, 21 jih pravico do osebne asistence še ni aktiviralo. Večina teh 

oseb je obiskovalo tudi osnovno/posebno šolo ali VDC. Točnega podatka ni, saj ni informacijske baze, kjer 

bi lahko sistemsko preverili, kam je vključena oz. katere pravice koristi posamezna oseba. Nobena oseba s 

statusom po SZVI ni bila v rednem delovnem razmerju.     

CSD Zasavje pokriva celotno območje pilotnega okolja Zasavje. V Zasavju od VDC-jev in CUDV-jev deluje 

samo zasavski VDC Zasavje, ki izvaja storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, 

institucionalno varstvo v bivalnih enotah in program socialna vključenost. 

Ciljna skupina projekta lahko koristi predvsem programe društev Sožitje. Preko VDC-ja pa jih spodbujajo k 

vključevanju tudi v ostale organizacije in društva. 
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Zahodna kohezijska regija 

Gorenjska regija 

Preglednica 11: Število oseb s statusom invalida po ZSVI – CSD Gorenjska 
Občine Radovljica Bled Bohinj Gorje Skupaj 

18 – 64 let 

Moški 24 19 14 1 58 

Ženske 20 9 13 7 49 

Skupaj 44 28 27 8 107 

65+ let 

Moški 2 2 0 1 5 

Ženske 4 1 0 1 6 

Skupaj 6 3 0 2 11 

Skupaj 50 31 27 10 118 

 

Za pilotno okolje v gorenjskih občinah od CSD Gorenjska ni bilo možno pridobiti natančnejših (podrobnejših) 

podatkov o osebah, ki imajo status invalida po ZSVI. Nosilec projekta v KRZS – Želva d. o. o. je pridobil le 

podatke o številu teh oseb po občinah, iz katerih prihajajo uporabniki. V teh občinah je živelo 118 oseb s 

statusom invalida po ZSVI, in sicer največ v Občini Radovljica. 

Na teritorialnem območju, ki ga pokriva gorenjski Center za socialno delo deluje tudi Center za 

usposabljanje delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, njegova enota je tudi VDC. V občini Radovljici 

deluje še dnevni center ŠENT (ŠENTGOR), kamor se vključujejo tudi uporabniki iz drugih občin.  

Osrednjeslovenska regija 

Za pilotno okolje v Ljubljani od CSD Ljubljana ni bilo možno pridobiti natančnejših (podrobnejših) podatkov 

o osebah, ki imajo status invalida po ZSVI. Nosilec projekta v KRZS – Želva d. o. o. je pridobil le okvirne 

podatke o številu teh oseb po enotah CSD Ljubljana. Edino za enoto Grosuplje so pridobili podatke po spolu 

in starostnih skupinah oseb s statusom invalida po ZSVI. 

Preglednica 12: Število oseb s statusom invalida po ZSVI – CSD Ljubljana 

Enote CSD Ljubljana 
Število oseb s statusom invalida 

po ZSVI 

Enota Center 48 

Enota Bežigrad 172 

Enota Vič Rudnik približno 320 

Enota Grosuplje 126 

Enota Vrhnika 90 

Enota Šiška približno 300 

Skupaj Približno 850 

 

Na območju CSD Ljubljana je bilo okrog 850 oseb, ki so imele status invalida po ZSVI, in sicer največ na 

območju enote Vič Rudnik. 

Na območju Ljubljane deluje nekaj VDC-jev, na voljo so storitve v skupnosti in različne oblike 

institucionalnega varstva za ciljno skupino uporabnikov. 

Preglednica 13: Število oseb s statusom invalida po ZSVI – CSD Ljubljana – enota Grosuplje 
 Starost Moški Ženske Skupaj 

18-26 let 10 8 18 

26-40 let 19 16 35 

40-50 let 24 9 33 

50-60 let 15 11 26 

60-70 let 7 3 10 

nad 70 let 1 3 4 

Skupaj 76 50 126 
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Na območju enote Grosuplje je bilo 126 oseb, ki so imele status invalida po ZSVI, in sicer 67 v Občini 

Grosuplje, 55 v Občini Ivančna Gorica in štiri osebe v Dobrepolju. Na območju občin Grosuplje, Ivančna 

Gorica in Dobrepolje so na voljo storitve vodenja varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji izvajalcev CUDV 

Draga in Želva, ki zagotavljajo tudi bivanje v bivalnih enotah v Grosupljem in Višnji Gori. Nekaj oseb je 

upravičenih do institucionalnega varstva v DSO Grosuplje in posebnem SV zavodu Prizma Ponikve. Od 126 

oseb s statusom invalida jih je 62 bivalo v domačem okolju, od tega jih je 24 dnevno hodilo v VDC, preostali 

so bili doma. Veliko jih je vključenih v Društvo Sožitje s sedežem v Grosupljem, ki redno pripravlja  aktivnosti 

za uporabnike in njihove svojce.  

Goriška regija 

Preglednica 14: Število oseb s statusom invalida po ZSVI – CSD Severna Primorska 

Občina 
enota 

Ajdovščina 
enota 
Idrija 

enota 
Nova Gorica 

enota 
Tolmin skupaj 

Starost 18-25 let 18-20 let 40-45 let 18-23 let 

Moški 7 1 11 5 24 

Ženske 3 1 4 1 9 

Skupaj 10 2 15 6 33 

 

CSD Severna Primorska pokriva enote Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin.  

Na tem območju delujejo štirje VDC-ji: VDC Nova Gorica, VDC Tolmin, VDC Ajdovščina-Vipava ter VDC 

Vrhnika-Idrija. CUDV-jev na tem območju ni. Poleg omenjenega je vzgoji in izobraževanju mladostnikom s 

posebnimi potrebami do dopolnjenega 26. leta starosti na voljo OŠ Kozara (v Novi Gorici), Cirius Vipava (v 

Vipavi), posebni program vzgoje in izobraževanja na OŠ Tolmin ter posebni program vzgoje in izobraževanja 

na OŠ Idrija. Omenjeni VDC-ji ponujajo storitev vodenja varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter 

storitev institucionalnega varstva.  

Glede socialnovarstvenih programov društev/invalidskih organizacij oz. programov drugih služb, ciljna 

skupina pilotnega projekta lahko koristi naslednje storitve: 

▪ Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica (rehabilitacija kasneje oslepelih in 

slabovidnih oseb na osebnem nivoju, osebno asistenco, odpravljanje komunikacijskih in gibalnih 

ovir, Go šofer), 

▪ Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske (program ohranjevanja zdravja in rehabilitacije oseb 

z okvaro sluha), 

▪ Društvo PO-MOČ v Novi Gorici (skupna prostovoljska mreža, osebna asistenca, program skupne 

informacijske pisarne s področja sociale in zdravstva), 

▪ Medobčinsko društvo Sožitje Nova Gorica (vseživljenjsko učenje, izobraževanje in usposabljanje 

družin, posebne strokovne pomoči, informativna in založniška dejavnost, rekreacija in šport, 

kulturna dejavnost), 

▪ Medobčinsko društvo invalidov Goriške (pomoč v socialni stiski, svetovanje v raznih postopkih, 

samopomoč med invalidi), 

▪ Severnoprimorsko društvo za cerebralno paralizo (osebna asistenca, svetovanje in podpora družini, 

obnovitvena rehabilitacija, inkluzivne počitnice, zdravstveno terapevtske kolonije, socialno 

vključevanje in kultura, šport in rekreacija, informativna dejavnost, prevozi), 

▪ Zaposlitveni center Zavod Štefanov center na Vogrskem (edini zaposlitveni center na Severnem 

Primorskem nudi zaposlitev najtežje zaposljivim invalidom na zaščitenih delovnih mestih), 

▪ Zveza paraplegikov Slovenije (društvo paraplegikov Severne Primorske  nudi usposabljanje za 

aktivno in neodvisno življenje, obnovitveno rehabilitacijo, osebno asistenco), 
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▪ Programi socialne vključenosti za invalide (invalidsko podjetje Posočje - programi: socialna 

vključenost, zaposlitvena rehabilitacija, nadomestna izpolnitev kvote, storitve: čiščenje, zeleni 

program, šivalnica, delavnica), Ozara (dnevni center, stanovanjske skupine, pisarna za informiranje 

in svetovanje, psihoterapevtska pomoč), Šent (dnevni center, stanovanjske skupine), 

▪ Center za pomoč na domu, pod okriljem Doma upokojencev Nova Gorica (storitve pomoči na 

domu). 

 

*** 

V spodnji preglednici so predstavljeni podatki o številu oseb s statusom invalida po ZSVI ter podatki o 

službah in organizacijah, ki izvajajo programe in storitve za to ciljno skupino invalidov, za vsa pilotna okolja 

skupaj. 

Preglednica 15: Pregled podatkov o osebah s statusom invalida po ZSVI ter službah in organizacijah za to ciljno 
skupino 

Statistična 
regija 

Občina 
Št. oseb s 

statusom po 
ZSVI 

Izvajalci institucionalnega 
varstva ter vodenja, varstva 
in zaposlitve pod posebnimi 

pogoji 

Druge organizacije, ki izvajajo 
storitve in programe za 

invalide  

Podravska 
regija 

Benedikt 

1.173 

SVZ Hrastovec 
ZUDV Dornava 

VDC Polž 
Dom Danice Vogrinec Maribor 

Sonček – Zveza društev za 
cerebralno paralizo Slovenije 
Medobčinsko društvo Sožitje 

NAPREJ, Center za osebe s 
pridobljeno možgansko 

poškodbo 
 

Društvo Sožitje 
Društvo Sonček Maribor 

Društvo invalidov Maribor 
Društvo gluhih in naglušnih 

Maribor 
Medobčinsko društvo slepih 

in slabovidnih Maribor 
Nadškofijska Karitas Maribor 
Ozara Slovenija, nacionalno 

združenje za kakovost 
življenja 

Cerkvenjak 

Duplek 

Hoče – Slivnica 

Kungota 

Lenart 

Lovrenc na Pohorju 

Makole 

Mestna občina 
Maribor 

Miklavž na 
Dravskem polju 

Oplotnica 

Pesnica 

Poljčane 

Rače – Fram 

Ruše 

Selnica ob Dravi 

Slovenska Bistrica 

Starše 

Sveta Ana 

Sveta Trojica 

Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah 

Šentilj 

Zasavska 
regija 

Hrastnik 41 

VDC Zasavje Društvo Sožitje Trbovlje 62 

Zagorje ob Savi 86 

Gorenjska 
regija 

Bled 
118 

CUDV Matevža Langusa 
Radovljica 

Dnevni center ŠENT 
Radovljica 

Goriška 
regija 

Nova Gorica 

33 

VDC Nova Gorica 
VDC Tolmin 

VDC Ajdovščina-Vipava 
VDC Vrhnika-Idrija 

Medobčinsko društvo slepih 
in slabovidnih NG 

Društvo gluhih in naglušnih 
Severne Primorske 
Društvo PO-MOČ 

Društvo Sožitje NG 
Društvo invalidov Goriške 

Severnoprimorsko društvo za 
cerebralno paralizo 

Šempeter - Vrtojba 
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Zavod Štefanov center 
Društvo paraplegikov Severne 

Primorske 

Osrednjeslo
venska 
regija 

Grosuplje 
126 

CUDV Draga 
Želva d. o. o. 

Društvo Sožitje 
Ivančna Gorica 

Ljubljana 634 

VDC Tončke Hočevar 
Želva d. o. o. 
Zveza Sonček 
Center Zarja 

DZC Janeza Levca 

Številna društva 

Vrhnika 90 VDC Vrhnika 
Društvo invalidov 

Društvo Sožitje 
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4. OSNOVNE INFORMACIJE O POTEKU PILOTNEGA 
PROJEKTA, ZAČETEK TER OKOLIŠČINE, KI SO 
ZAZNAMOVALE NJEGOVO IZVAJANJE  

 

 

Pilotni projekt z naslovom "Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov" se je na podlagi 

javnega razpisa (Gov.si, 2019) začel izvajati v sredini leta 2020 (v vzhodni kohezijski regiji junija, v zahodni 

avgusta 2020), potekal pa je do marca letošnjega leta. 

Projekt je bil namenjen razvoju in pilotnemu preizkušanju storitev socialnega vključevanja invalidov po ZSVI, 

katerega izsledki naj bi bili podlaga za oblikovanje nacionalnega sistema zagotavljanja storitev socialnega 

vključevanja invalidov. ZSVI je sicer stopil v veljavo z letom 2019, del, ki se nanaša na storitve socialnega 

vključevanja, pa naj bi se začel uporabljati januarja 2022. Storitve socialnega vključevanja invalidov so bile 

torej v ZSVI le navedene in okvirno opredeljene, vsebino in pogoje izvajanja pa je bilo treba šele razviti. 

Uporabo ZSVI v delu, ki se nanaša na storitve SVI, je Državni zbor RS decembra 2021 z Zakonom o dodatnih 

ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Ur. l. 

RS, št. 206/2021) preložil iz januarja 2022 na 30. junij 2022, torej za pol leta. V tem času se je pilotni projekt 

na tem področju zaključil (konec marca 2021), pred tem pa so na MDDSZ že začeli s pripravo Pravilnika o 

storitvah socialnega vključevanja invalidov, ki je bil nato sprejet tik po zaključku projekta, in sicer v aprilu 

letos (Ur. l. RS, št. 58/2022). Ta je podrobno uredil postopek za uveljavljanje storitev socialnega 

vključevanja, izvajanje in izvajalce storitev, usposabljanje, poročanje, vrednotnice ter cenik in metodologijo 

izračuna storitev socialnega vključevanja invalidov. Kljub temu, da naj bi bili izsledki pilotnega projekta 

podlaga za oblikovanje nacionalnega sistema zagotavljanja storitev socialnega vključevanja invalidov, je bil 

Pravilnik na tem področju praktično pripravljen že pred zaključkom le tega. Z vidika smiselnosti izvajanja 

pilotnega projekta in upoštevanja njegovih izsledkov gre sicer za nekoliko nenavadno in najbrž ne najbolj 

smotrno potezo, vendar pa je bila, s povsem operativnega vidika oziroma z vidika pravočasnih priprav na 

izvedbo tega dela ZSVI v praksi, priprava Pravilnika že pred zaključkom pilotnega projekta ter njegovo 

sprejetje tik po tem, povsem na mestu. 

Izvajalci pilotnega projekta so januarja letos začeli pripravljati vlogo za podaljšanje projekta, in sicer so 

oblikovali vlogo za podaljšanje projekta do konca junija 2022, torej do datuma, ko lahko upravičenci do 

storitev SVI dostopajo po ZSVI. S tem podaljšanjem bi preprečili, da bi uporabniki v vmesnem času (od 

zaključka projekta, marca 2022, do konca junija 2022) ostali brez podpornih storitev. Služba Vlade RS za 

razvoj in evropsko kohezijsko politiko projekta ni podaljšala, tako, da se je projekt formalno zaključil marca 

2022. 

Pilotni projekt "Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov" je potekal v nekoliko 

nenavadnih okoliščinah, in sicer se je: 1 - začel izvajati z nekajmesečnim zamikom (v vzhodni kohezijski regiji 

z okvirno dvomesečnim zamikom, v zahodni kohezijski regiji pa z okvirno štirimesečnim zamikom), 2 - 

zaključil z nekaj slabe volje zaradi nepodaljšanja, 3 – skoraj v celoti izvajal v času epidemije Covid 19, kar ga 

je dodobra zaznamovalo.  

 

* * * * * 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1260
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V nadaljevanju povzemamo ključne poudarke iz začetnega intervjuja z izvajalci projekta, ki se nanašajo 

predvsem na obdobje prijavljanja na razpis, priprave in začetek izvajanja pilotnega projekta, začetni potek 

pilotnega projekta ter okoliščine, ki so v prvem letu zaznamovale njegovo izvajanje. Informacije in vtise o 

tem, kako na potek projekta nosilci oziroma izvajalci gledajo po njegovem izteku, pa predstavljamo v 

poglavju 12.3 (Vidik izvajalcev – nosilcev projekta in njihove izkušnje v projektu). 

Ker so v skupinskih intervjujih sodelovale pretežno sogovornice (z izjemo enega moškega so bile na 

intervjujih prisotne le ženske), v tem poglavju za osebe, ki so se udeležile intervjujev, uporabljamo žensko 

slovnično obliko. 

Prijava na razpis 

Vsi izvajalci pilotnega projekta, torej tako Želva d. o. o. kot tudi VDC Polž s pilotnim partnerjem VDC Zasavje, 

so v tem, da se prijavijo na razpis za izvajanje projekta "Razvoj in preizkušanje storitev socialnega 

vključevanja invalidov", videli nek izziv. Predstavnici VDC Zasavje in VDC Polž sta omenili, da na eni strani 

vsake toliko časa kot osebi rabita neke izzive, na drugi strani pa izzive rabita tudi organizaciji, ki jih vodita. 

Delita podoben občutek, da so se VDC-ji v svojem razvoju ustavili, da stopicajo na mestu, da so na nek način 

zaspali, da se v sistemu delovanja VDC-jev in zagotavljanja pomoči osebam, ki jih VDC-ji naslavljajo, ne 

morejo pomakniti naprej, slediti potrebam uporabnikov, jim zagotoviti storitve, s pomočjo katerih bodo 

lahko samostojno zaživeli, bili v vsakdanjem življenju bolj samostojni. V tem oziru izpostavljata nemoč, 

»zvezane roke« in zato sta videli v izvajanju pilotnega projekta nek izziv in priložnost za napredek, razvoj in 

širitev ponudbe VDC-jev.  

»Prvo kot temeljno dejstvo je sigurno to, da midve obe neke izzive rabiva. Ker sva zdaj bili že obe v neki taki fazi, v 

momentu obupa mogoče, ko tavamo v tem našem sistemu in nikamor ne pridemo. Pa sva na nek način tu videli en 

izziv.«  

»…po drugi strani pa tudi to, ker toliko let obe že delava na tem področju, da se mi zdi da ga res dobro poznava, da 

poznava te potrebe uporabnikov, da nekako skušamo temu slediti, da vidimo, kaj potrebujejo, po drugi strani pa 

imamo močno zvezane roke, ker naša storitev VVZ je vseeno omejena. Te storitve socialnega vključevanja pa so na 

nek način ena priložnost novega vključevanja.« 

Sogovornice iz vseh treh organizacij (Želva, Polž in Zasavje) ugotavljajo, da je ključna storitev VDC-jev, to je 

vodenje, varstvo in zaposlitev po posebnimi pogoji, do določene mere omejena in preživeta, da le ta ne 

more biti več temeljna storitev VDC-jev, če želijo na dolgi rok obstati kot izvajalci ter da se je treba v tem 

oziru okrepiti, razširiti, prilagoditi in okrepiti ponudbo storitev ter slediti spreminjajočim se potrebam 

uporabnikov.  

»In meni se zdi da tudi VDC-ji, če hočemo na nek način obstati dolgoročno v prihodnosti, da ne more to bit naša ena 

in edina storitev, da moramo slediti potrebam, ki jih ljudje potrebujejo in ena od teh priložnosti se meni tudi vidi da 

je izvajanje storitev socialnega vključevanja« 

»Pravzaprav vse od tega in na nek način širitev naše dejavnosti ker moje osebno mnenje je da storitev varstva 

vodenja za osebe pod posebnimi pogoji taka kot zdaj je malo preživela, če temu tak rečem. Bo treba tudi tu malo 

posodobiti oziroma uporabniki so starejši, potrebe so drugačne, izvaja se na drugačen način kot se je takrat izvajala 

in z namenom, kot ko se je vzpostavljala tam nekje 20-30 let nazaj. Tudi normativi niso več ustrezni nič, dejstvo pa 

je da živimo pač v nekem takem času, ko se vse razvija, tudi naši uporabniki so bistveno bolj opolnomočeni že kot so 

bili včasih, bolj usposobljeni in tudi njihove potrebe so drugačne.« 

Ocenjujejo, da področje svojega dela in potrebe uporabnikov dobro poznajo, vendar zaradi omejitev 

sistema ne morejo napredovati, krepiti ponudbe in se odzvati na potrebe. Pomembne vzgib za prijavo je bil 

tudi ta, da so preko dela v VDC-ju že prepoznali nekaj oseb, ki bi v svojem lokalnem okolju s pomočjo storitev 

SVI lahko zaživele samostojno; skozi izvajanje pilotnega projekta pa bi jim lahko le te zagotovili še preden bi 

jih pridobili kot pravico preko ZSVI. Vse to jih je vodilo k prijavi na razpis za izvajanje pilotnega projekta, v 



39 
 

katerem bi lahko preizkusili nove storitve ter tudi pripomogli k prenosu preizkušenega v prakso na sistemski 

ravni v Sloveniji. 

»….po drugi strani pa se mi zdi tudi glede na to da je to nekaj novega in da lahko mi to preizkusimo in nekaj 

prenesemo v slovenski prostor, pa tudi neka teža z mojega vidika.« 

»Vidimo pa, da imamo kar nekaj teh oseb, ki bi pa res lahko živeli v svojem lokalnem okolju ob pomoči ene osebe po 

nekaj ur tedensko. Tako da tu smo videli potencial za en razvoj, kar se bo to spravilo v življenje in bo res postalo del 

zakona kot en razvoj.« 

Sogovornice vidijo VDC-je kot potencialnega izvajalca storitev SVI, kot organizacijo, ki ima strokovno znanje 

in pozna potrebe ciljne skupine, zato so se na tem področju želeli »ekipirati«, kadrovsko okrepiti in to je bil 

tudi eden izmed motivov sodelujočih organizacij za prijavo na razpis. 

»Jaz  VDC /naziv/ vsekakor vidim kot enega izvajalca v prihodnosti pa mislim da tudi drugi VDC-ji bi se mogli, to je 

sicer odločitev vsakega posameznika, ampak da VDC-ji dejansko so tisti, ki bi to lahko izvajali oziroma tudi jaz mislim 

da so strokovno usposobljeni. Ker tudi nam se v projektu že kaže da to ne more kar tako potekati, da rabiš tudi 

strokovno koordinacijo in močno strokovno koordinacijo od zadaj. In se mi zdi, da VDC-ji ta kader imamo in ga lahko 

tudi dobro izkoristimo v prihodnosti, pa tudi zato ker potrebe uporabnikov dobro poznamo.« 

»… večina smo kadrovsko podhranjeni VDC-ji in tu res, če se normativi malo spremenijo je res lahko del ljudi 

zaposlenih in opravlja to dejavnost z nekaterimi našimi uporabniki…« 

Zanimalo nas je tudi kako je med VDC Polž in VDC Zasavje prišlo do odločitve za skupno prijavo na razpis. 

Direktorici obeh VDC-jev sta pojasnili, da je bilo pomembo predvsem medsebojno zaupanje in poznavanje 

načinov dela in vrednot obeh VDC-jev.  

Zanimalo nas je tudi, kako so v času prijavljanja na razpis sodelovali s pristojnim ministrstvom. Vsi 

izpostavljajo izredno dobro sodelovanje, odzivnost, dosegljivost, korektnost, ažurno zagotavljanje 

odgovorov na njihova vprašanja in dileme. Vsi izpostavljajo res zgledno sodelovanje z MDDSZ v tem 

obdobju. 

Začetna organizacija in izvajanje projekta 

Oba izvajalca sta s projektom začela z nekolikšnim zamikom, glede na predviden uradni začetek projekta. 

Zanimalo nas je, zakaj je prišlo do tega zamika in kako je zamik vplival na potek projekta.  

Sogovornice iz Želve so povedale, da je do zamika prišlo, saj so za eno uro zamudili rok za prijavo. Razpis je 

bil nato ponovljen in omenjena organizacija se je pravočasno prijavila, vseeno pa je to vplivalo na začetek 

izvajanja projekta. Nato so čakali, da dobijo sklep ministrstva, vmes pa ugotovili, da morajo ekipo kadrovsko 

podkrepiti, kar je spet vzelo nekaj časa. Na začetku je bilo torej nekaj zapletov in posledično časovnega 

zamika z začetkom izvajanja projekta. 

Predstavnice VDC Polž so povedale, da je bilo obdobje prijavljanja na razpis zanje precej kaotično, saj je 

razpis izšel dokaj pozno in se nato ponovil, sledilo pa je kar dolgo čakanje na odločitev in vmes so že mislili, 

da projekt ne bo odobren. Hkrati pa se jim je pojavljalo kar nekaj nejasnosti glede samih vsebin in poteka 

projekta. Tako kot v Želvi so imeli tudi pri njih nekaj komplikacij glede kadra, kar je sam začetek projekta še 

dodatno zamaknilo. 

Sogovornice so povedale, da je zamik začetka projekta vplival predvsem na financiranje in finančni načrt, 

saj zaradi zamika, niso uspeli »počrpati« predvidenih sredstev.  

Zaradi zmede v procesu prijave na razpis in samega zamika začetka izvajanja projekta se je projekt v vseh 

organizacijah začel izvajati v precej negotovih okoliščinah. Hkrati pa je k temu prispeval tudi pojav virusa 

Covid 19, kar je bilo za vse popolnoma nepredstavljivo. To je od izvajalcev projekta zahtevalo veliko 
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prilagoditev in fleksibilnosti. Vse to pa so spremljale tudi običajne začetne nejasnosti in negotovosti glede 

organizacije, ki se pojavljajo ob vsakem novem podvigu.  

 »Ja, najhujše je to ko rečejo nisi, ne pogledajo pa situacije. Tudi na koncu koncev nismo še do te točke prišli ampak 

tudi glede korone ane, a kdo vpraša kako bomo mi izvajali, ne smeš delat-kako pa boš? Dobro mi smo se znašli ane, 

smo šli v online…« 

»Meni se zdi da na začetku smo rabili nekaj časa, da smo se sinhronizirali, zdaj pa teče. Na začetku si imel kdaj 

občutek da to vse ne bo šlo, zdaj pa je nekako ta občutek da bo šlo vse doseči v roku.« 

V VDC Polž so s pripravami na projekt začeli že pred samim uradnim začetkom. O ideji, da bi se vključili v 

projekt, so obvestili vse zaposlene in uporabnike VDC-ja. Po odobritvi projekta pa so se lotili začetne 

organizacije, tako da so na skupnem sestanku nastavili delo za naprej.   

Želva pa se je začetne organizacije lotila tako, da so se povezali z društvi, ki delujejo v KRZS in se ukvarjajo s 

ciljno skupino uporabnikov. Želva namreč deluje na lokacijah Ljubljane in Nove Gorice, s svojimi storitvami 

pa želijo pokriti čim večji del zahodne kohezijske regije - tudi bolj ruralna območja.  

Sogovornice smo povprašali tudi o tem, z izvajanjem katerih aktivnosti so najprej začeli. Povedale so, da so 

projekt najprej predstavili uporabnikom in njihovim svojcem, nato pa so začeli s postopki vključevanja 

uporabnikov in pridobivanjem izvajalcev. Uredili so pravno podlago za vključitev uporabnikov, podpisali 

dogovor o vključitvi in začeli s pripravo osebnih načrtov.  

Ena izmed začetnih aktivnosti VDC Polž pa je bila marketinška delavnica, na kateri so razmišljali kako projekt 

predstaviti svojcem. Izdelali pa so tudi informacijski sistem.  

Projektna skupina 

Za potrebe izvajanja projekta so organizacije oblikovale projektni skupini in zanimalo nas je, kako je bila 

projektna skupina sestavljena, kakšno je bilo delo posameznih sodelavce v projektu, kako so projektno 

skupino sploh vzpostavili in kako so potekali skupni sestanki.  

V obeh primerih so nekaj ljudi zaposlili na novo, nekaj pa jih je bilo že prej zaposlenih v organizaciji in so se 

nato le prezaposlili. Pogoji, ki naj bi jih izpolnjevali zaposleni, so bili opredeljeni že v razpisu in sogovornice 

ocenjujejo, da so bili le ti kar zahtevni in da jim ni bilo možno enostavno zadovoljiti. Predstavnica Želve je 

izpostavila, da so imeli nekaj težav pri iskanju osebe za delo strokovne vodje, medtem, ko so imeli v Polžu 

več težav pri zaposlitvi koordinatorja. Sogovornice ugotavljajo, da bi bilo projektno skupino lažje oblikovali 

in da bi ta potrebovala manj časa, da utečeno začne z delom, če bi lahko v njej sodelovalo več ljudi, ki so že 

zaposleni pri organizaciji. Zaradi zahtev podanih v razpisu in zato, ker so v okviru svoje trenutne zaposlitve 

odgovorni za drugo delo, pa to ni bilo mogoče.  

Projektno skupino Želve so sestavljale tri osebe (strokovna vodja, koordinator in administratorka), 

projektno skupino VDC Polža in VDC Zasavje pa strokovna vodja, administratorka, računovodkinja in dve 

strokovni delavki.  VDC Polž in VDC Zasavje sta imela vzpostavljeno tudi razširjeno projektno skupino, katere 

člana sta bila koordinatorka in računovodja, v začetnih fazah projekta pa so imeli tudi pomoč zunanje 

koordinatorke, saj so potrebovali nekaj pomoči pri pisanju prijave na razpis. Prav tako so se v začetnem 

obdobju izvajanja projekta v njihovo razširjeno projektno skupino vključevali njihovi že zaposleni strokovni 

delavci, ki so pomagali pri izdelavi osebnih načrtov. V Želvi niso imeli formalno vzpostavljene razširjene 

projektne skupine, a so po potrebi v projektu sodelovali različni zaposleni v podjetju Želva d. o. o.  

Sogovornice so povedale, da so člani projektnih skupin med sabo redno komunicirali. V Želvi niso imeli točno 

določenih terminov za sestanke, saj so vse reševali sproti, v VDC Polž pa so kljub dobri in redni komunikaciji, 

imeli enkrat na teden sestanek, enkrat na teden pa so se dobili še s svojim projektnim partnerjem - VDC 

Zasavje.  
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Kar se tiče supervizije, so predstavnice vseh organizacij povedale, da je niso izvajali. Imeli pa so redne 

sestanke z izvajalci (individualne ali skupinske), v okviru katerih so naslavljali različne problematike, s 

katerimi so se srečevali na terenu, ter jim nudili podporo.  

Razvoj in izvajanje storitev SV 

Zanimalo nas je, kako so se organizacije lotile razvoja in izvajanja storitev SV in kako so pri tem sodelovali 

uporabniki in pa izvajalci storitev.  

Organizacije so na podlagi usmeritev IRSSV naredile nabor aktivnosti znotraj storitev, ki se bodo izvajale, 

nato pa so na podlagi želja in potreb uporabnikov ter opažanj neposrednih izvajalcev storitev na terenu ta 

seznam še dopolnile. Nabor aktivnosti v okviru storitev se je ves čas spreminjal in dopolnjeval.  

Kar se tiče razvoja in izvajanja storitev SVI je v organizacijah, ki so izvajale projekt, prihajalo do nekaterih 

nejasnosti. Velika neznanka je bila storitev ohranjanja socialne vključenosti starejših invalidov (koga vključiti 

in kaj v okviru te storitve nuditi). Nejasnosti pa so se pojavljale tudi glede ostalih storitev, saj se je izvajalcem 

projekta zdelo, da lahko določena aktivnost sodi pod različne storitve. Pojavila se je tudi potreba, da se bolj 

jasno določi razlika med osebno asistenco in med storitvami SV. 

Mreža izvajalcev storitev SV 

Zanimalo nas je, kdo so bili neposredni izvajalci storitev v posamezni organizaciji, kakšni so bili pogoji, da 

nekdo postane izvajalec in kako so se lotili oblikovanja mreže izvajalcev.  

Pridobivanja izvajalcev storitev so se vsi sodelujoči partnerji lotili na podoben način. Projekt so predstavili 

županom, centrom za socialno delo in različnim nevladnim organizacijam na območjih, kjer se odvija pilotni 

projekt. Poziv za prostovoljce so objavili tudi v različnih medijih (Facebook, Instagram, spletna stran, 

občinska glasila). Nato pa so imeli s kandidati osebne razgovore, saj je bilo zanje velikega pomena, da so 

izvajalci zanesljivi in vredni zaupanja.  

Mrežo izvajalcev storitev so sestavljali predvsem ljudje, ki so že od prej imeli nekaj izkušenj z delom s ciljno 

populacijo projekta. Profili izvajalcev so se razlikovali (študenti, upokojenci, nezaposleni…). Med izvajalce 

pa se je vključilo tudi kar nekaj ljudi, ki so kot prostovoljci že prej sodelovali z organizacijami.  

Posebej predpisanih pogojev, ki bi jih morali izvajalci izpolnjevati, niso imeli, seveda pa so si organizacije 

prizadevale, da so bili to ljudje, ki imajo občutek za sočloveka in ki po možnosti že imajo nekaj izkušenj z 

delom s podobnimi populacijami. Pri izboru izvajalcev so gledali tudi na to, da izvajalec živi v bližini 

uporabnika. Sogovornice iz VDC Polž so kot problematično izpostavile dejstvo, da njihovi zaposleni niso 

mogli (kot del zaposlitve) delati kot izvajalci storitev SVI.  

Pri iskanju in kasneje tekom sodelovanja z izvajalci storitev pa je prihajalo tudi do nekaterih težav (finančnih, 

organizacijskih in vsebinskih). Zaradi pojave virusa Covid-19 in razglasitve epidemije je kar nekaj izvajalcev 

odpovedalo sodelovanje (npr. strah pred okužbo, oteženo prehajanje občinskih meja), pojavila se je slaba 

volja zaradi nepovračila potnih stroškov, prišlo je do nesoglasij in trenj med uporabniki in izvajalci storitev 

zaradi npr. težnje izvajalca, da bi spreminjal navade uporabnikov in mogoče premočno posegal v njegov 

način življenja.  

Izobraževanja za izvajalce storitev SV 

Tako VDC Polž kot Želva sta redno organizirala izobraževanja za izvajalce storitev. Sogovornice iz obeh 

organizacij so poročale, da je bila udeležba na izobraževanjih zelo visoka in da izvajalcem informacije in 

podpora, ki jo dobijo, veliko pomeni. Izobraževanja so bila vezana predvsem na teme kot so specifike dela 
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s ciljno populacijo projekta, komunikacija, postavljanje meja… (več o tem v poglavju 10.3 Usposabljanja 

neposrednih izvajalcev storitev socialnega vključevanja) 

Vzpostavitev enotnega podpornega okolja, promocije, stiki z deležniki 

V projektu naj bi se glede na zahteve javnega razpisa ukvarjali tudi z vzpostavitvijo trajnega enotnega 

podpornega okolja za izvajanje storitev SVI.  

Predstavnice nosilcev projekta so to aktivnost razumele predvsem kot vzpostavitev nediskriminatornega 

okolja, v katerem lahko različne skupine ljudi aktivno sobivajo in delujejo. Poročale so, da so v okoljih, kjer 

se je izvajal pilotni projekt, dobro prepoznani in sprejeti, ter da so bili kot organizacija zadovoljni s 

sodelovanjem z drugimi institucijami. Do sodelovanja z različnimi deležniki v okolju je prišlo spontano in pri 

tem niso imeli večjih težav, saj so imeli že iz obdobja pred izvajanjem projekta navezane stike z različnimi 

institucijami. V Želvi so ugotovili, da z vidika podpornega okolja za osebe, ki so ciljna skupina projekta, 

obstaja pomembna razlika med urbanimi in bolj ruralnimi okolji. V ruralnih okoljih se namreč srečujejo s 

pomanjkanjem storitev in infrastrukture, ki bi omogočala večjo participacijo in vključenost teh ljudi v 

družbo.  

Sogovornice so izpostavile pomen sprejetja in podpore projektu v njihovih lastnih organizacijah. Povedale 

so, da je bilo pri zaposlenih v organizacijah, ki so izvajale pilotni projekt, na začetku nekaj odpora, ki je 

najverjetneje izhajal iz strahu, kako bo projekt vplival na njihovo siceršnje delo in na uporabnike.  

»se ne ve kaj se pričakuje ane mogoče bolj ta dilema, na kak način bo to delovalo ane, ali bo to sedaj vplivalo na 

naše uporabnike v smislu, da zdaj pa v VDC-ju ne bodo želeli sodelovati ali pa da bo nekaj iz našega projekta vplivalo 

tako čustveno na njih, da bo težje v VDC, skratka neke take dileme ampak potem so dobro speljali.« 

Organizacije so projekt promovirale po različnih kanalih (radio, televizija, časopisi, socialna omrežja). Več o 

tem v poglavju 9 (Popis promocijskih aktivnosti in stikov z deležniki v pilotnem projektu). 

Delo z uporabniki in svojci 

Zanimalo nas je, kako so se organizacije lotile iskanja uporabnikov za vključitev v projekt, kakšne strategije 

»novačenja« so uporabljali in kakšno vlogo pri odločitvi za vključitev so imeli svojci uporabnikov.  

V vseh organizacijah so v projekt najprej vključili ljudi, ki so bili že od prej uporabniki storitev in programov 

njihovih organizacij. Niso pa se omejili le na njih, poskušali so pridobiti tudi nove uporabnike, s katerimi še 

niso sodelovali. Do teh je bilo bistveno težje priti, težko je bilo navezati stik in jih zmotivirati za vključitev v 

projekt. Ravno teh uporabnikov so si želeli vključiti več. Želeli so tudi, da bi v projekt vključili koga, ki bi sam 

dal pobudo in pokazal interes za vključitev. Večina uporabnikov projekta ima intelektualne ovire, izvajalci 

projekta pa so želeli vključiti več ljudi z drugimi oviranostmi (npr. avtizem, gluhoslepi).  

»Za lažji začetek smo začeli z našimi uporabniki, ki so v VDC-ju pri nas na Želvi.« 

»Ostali, sploh gluhoslepi in osebe z avtističnega spektra pa nas še čakajo. Še pridemo do njih. Zelo težko, ubistvu še 

sploh nismo prišli do uporabnikov, ki nekje so in niso nikamor vključeni.« 

Tekom projekta je nekaj uporabnikov prekinilo sodelovanje oziroma predčasno izstopilo iz projekta (npr. 

zaradi epidemije, intenzivnosti projekta). Sogovornice so povedale, da so si zato prizadevali vključiti večje 

število uporabnikov, kot je bilo predvideno v razpisu projekta, saj če nekdo npr. tik pred koncem projekta 

nepričakovano preneha s sodelovanjem, to za organizacije pomeni, da ne bi dosegale kazalnika, ki se nanaša 

na število vključenih v projekt. 

»Novačenja« uporabnikov so se lotili tako, da so projekt najprej predstavili uporabnikom, ki so že vključeni 

v njihove organizacije in pa njihovim svojcem. Svojcem so namenili posebno pozornost, saj je njihova 

privolitev za vključitev uporabnika v projekt ključna. Nato so se povezali z različnimi organizacijami, ki 
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delujejo v lokalnem okolju in ki sodelujejo z uporabniki, ki so ciljna skupina projekta. Tako v Želvi kot tudi v 

VDC Polž pa so povedali, da s strani centrov za socialno delo niso dobili želene oz. pričakovane pomoči pri 

pridobivanju uporabnikov.  

Pilotni projekt je bil zastavljen tako, da ni dopuščal vključitve osebam, ki nimajo odločbe  - statusa invalida 

po ZSI. Izvajalske organizacije pa so ugotavljale, da bi ravno uporabniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

(ti pa nimajo statusa invalida po ZSVI), ki za dokaj samostojno življenje potrebujejo le nekaj malega podpore, 

vključitev v projekt najbolj potrebovali.  

»Da, jaz bi mogoče tu rekla da se mi zdi, da tukaj izpade ta populacija z lažjo motnjo, ki funkcionalno.... mislim ti bi 

najbolj bili, ki bi rabili nek tak support… ampak nimajo uradno odločbe o statusu in edini vira dohodka je denarna 

pomoč od CSD-ja in ravno ti so v tej meji, ko bi lahko bili samostojni ampak rabijo nekaj supporta.« 

Sogovornice smo povprašali, kako je potekalo sodelovanje s svojci uporabnikov, ki so vključeni v projekt. 

Povedale so, da so sicer pričakovale, da bo potrebno veliko sodelovati s svojci, a da vseeno niso pričakovale, 

da bo vključevanje in sodelovanje uporabnikov v projektu tako zelo odvisno od volje staršev. Ugotovile so 

namreč, da so imeli svojci ključno besedo pri tem, ali se je uporabnik vključil v projekt ali ne. Če je uporabnik 

npr. izrazil željo po vključitvi v projekt, pa se svojci s tem niso strinjali, je vedno obveljala njihova volja. V 

organizacijah se zavedajo, da je sodelovanje s svojci veliko enostavnejše in bolj produktivno, če svojci 

organizaciji zaupajo in jo poznajo.  

Tekom sodelovanja s svojci so v organizacijah pogosto prepoznali njihov izrazito zaščitniški in pokroviteljski 

odnos do uporabnikov. Svojci so bili pogosto mnenja, da vključitev v projekt ni potrebna in smiselna, saj 

sami svojim otrokom že nudijo vse potrebno, ali pa se jim zdele aktivnosti, ki so se izvajale v okviru projekta, 

preveč zahtevne in neuporabne.  

»Zelo ključen moment je tudi, če že vemo kateri izvajalec bo. Če je to izvajalka, ki jo svojci poznajo in imajo dober 

odnos potem so vrata odprta.« 

»Pri nas se je v začetku pokazalo, že v štartu so bili uporabniki zainteresirani za vključitev v projekt in so tudi 

strokovne delavke že ocenile, da bi bilo dobro, ker so sami in znotraj družine. Ampak je potem prišlo s strani svojcev, 

da uporabnica tega ne potrebuje, ker jim to nudijo oni.« 

»Pa ne da bi bilo kaj narobe, nič ni narobe, pač se ji zdi da to kar mi delamo je že preveč znanja, ni okej.« 

Zanimalo nas je tudi, kako je potekalo delo z uporabniki po odločitvi za vključitev v projekt in kako tekom 

samega izvajanja projekta. Sogovornice so povedale, da so delo začeli s pogovorom o željah in pričakovanjih 

uporabnika, seznanili pa so jih tudi z njihovimi pravicami. Na podlagi uvodnega pogovora so začeli s pripravo 

osebnega načrta, ki je v projektu predstavljal podlago za določitev vrst(e) in obsega storitev. Seveda pa so 

tekom samega izvajanja projekta osebne načrte po potrebi spreminjali in dopolnjevali. Revizije osebnih 

načrtov so načeloma izvedli na pol leta, po potrebi pa tudi pogosteje. Pri izdelavi osebnega načrta so 

sodelovali uporabnik, svojci in strokovna delavka. Tekom celotnega procesa so se zaposleni veliko 

pogovarjali tudi s svojci uporabnika in ko so se ti strinjali, da se svojec vključi, je sledila sklenitev dogovora 

o vključitvi. Nato so se lotili iskanja izvajalca oz. izvajalcev storitev SV. Ko so izvajalca našli, je sledilo srečanje 

med izvajalcem, uporabnikom in svojci.  

Izvajanje projekta v času epidemije covid-19 

Projekt se je začel in se tudi v nadaljevanju deloma izvajal v obdobju epidemije Covid-19. Zanimalo nas je, 

kako je ta izredna okoliščina vplivala na začetni potek projekta.  

Sogovornice ocenjujejo, da je epidemija vplivala na vsa področja izvajanja projekta. V projekt se je zaradi 

strahu pred okužbo vključilo manj uporabnikov, nekaj pa jih je tekom samega izvajanja projekta sodelovanje 

odpovedalo. Do težav je prihajalo tudi pri vključevanju neposrednih izvajalcev storitev, saj se jih je zaradi 
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različnih omejitev in strahov vključilo manj, kot bi se jih (po ocenah sogovornic) sicer. Oteženo pa je bilo 

tudi sodelovanje z različnimi institucijami in organizacijami v lokalnem okolju.  

V projektu so organizacije načrtovale izvajanje različnih skupinskih aktivnosti, ki jih nato zaradi omejitev 

niso smeli izvesti, tako da je celotno delo v projektu potekalo bolj na individualni ravni. Izvajanje različnih 

aktivnosti v smeri socialnega vključevanja in povezovanja je bilo zato oteženo. Ob začetku projekta niso 

načrtovali dela na daljavo, a so tekom projekta spoznali, da morajo nekatere aktivnosti vseeno izvesti preko 

spleta (na daljavo), saj je to v obdobjih slabših epidemioloških razmer edina možnost izvajanja skupinskih 

aktivnosti. Nekateri uporabniki so se zato na novo naučili uporabljati elektronske naprave, kar pa je 

nepričakovana prednost izvajanja projekta v času epidemije. Vseeno pa se nekateri uporabniki tega niso 

uspeli naučiti in so torej iz skupinskih aktivnosti izpadli.  

»Večina storitev je bila ena na ena, kar pa ni smisel vseh podpornih storitev. Skupinske razen na e-povezavah niso 

bile izvedene…« 

»so pa pridobili tudi druge veščine, ki jih drugače ne bi ane tehnologija, telefonija.« 

»ampak so pa tudi uporabniki, ki se ne morejo iti online, ker ne znajo … in avtomatsko imaš 50% teh, ki bi lahko 

sodelovali pa tudi ne morejo…« 

Do neke mere je na potek izvajanja projekta vplivalo tudi nošenje mask, saj je to otežilo medsebojno 

komunikacijo ter v kasnejšem obdobju izpolnjevanje pogoja PCT.  
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5. UPORABNIKI PILOTNEGA PROJEKTA IN NJIHOVI SVOJCI 
 

 

5.1 Kdo so uporabniki pilotnega projekta? 

V nadaljevanju predstavljamo osnovne podatke o uporabnikih, vključenih v projekt. Pridobili smo jih s 

pomočjo nosilcev projekta, ki so informacije vnesli v vnaprej pripravljen excelov vnosnik. Podatki se 

nanašajo na demografijo in stanje uporabnikov v obdobju vključenosti v projekt. Več o tem v poglavju 2.2 

(Metodološki okvir). 

Podatki se nanašajo na 110 uporabnikov. V vzhodni kohezijski regiji je bilo v pilotni projekt od junija 2020 

do marca 2022 vključenih skupaj 57 uporabnikov (VDC Polž je imel 42 uporabnikov, VDC Zasavje pa 15), od 

tega sta dva uporabnika iz projekta v okviru VDC Polž izstopila predčasno. V zahodni kohezijski regiji 

(izvajalec Želva d. o. o.) je bilo vključenih 53 uporabnikov, vendar sta dva uporabnika predčasno izstopila iz 

projekta6. Bolj podrobne podatke o uporabnikih smo zbrali s spletnimi anketnimi vprašalniki ob vstopu, ki 

jih primerjamo tudi s podatki ob izstopu oziroma zaključku projekta. 

Med uporabniki je bilo 44,5 % oseb ženskega ter 55,5 % moškega spola. Povprečna starost uporabnikov ob 

zaključku projekta je bila 42,8 let, najmlajši uporabnik je imel 24, najstarejši pa 63 let. Največ uporabnikov 

je bilo starih od 41 do 50 let, in sicer 51 oziroma 46,4 % vseh uporabnikov. 

Slika 1: Starost in spol uporabnikov (število oseb)  

 

Tip invalidnosti in status vključenih uporabnikov 

Zakon o socialnem vključevanju invalidov določa, da glede na tip invalidnosti status invalida po tem zakonu 

lahko pridobijo polnoletne osebe: 

- z zmernimi, težjimi ali težkimi motnjami v duševnem razvoju,  

- z avtističnimi motnjami, ki imajo tako hudo obliko neprilagojenega vedenja, da jim onemogoča 

samostojno življenje in pridobivanje sredstev za preživljanje,  

 
6 Po podatkih MDDSZ je bilo v projekt pri izvajalcu Želva d.o.o. marca 2022, torej ob zaključku projekta, vključenih 47 oseb, 
kar kaže na to, da je tik pred zaključkom projekta izstopilo še nekaj uporabnikov, kar pa iz podatkov, ki nam jih je posredoval 
izvajalec Želva d.o.o., ni bilo možno razbrati. 
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- gluhoslepi z najmanj 50 odstotno izgubo sluha po Fowlerju in prvo do vključno peto kategorijo 

slepote in slabovidnosti,  

- z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in  

- najtežje gibalno ovirane osebe, ki se zaradi invalidnosti ne morejo same vključevati v družbo in si 

zagotavljati socialne varnosti. 

V pilotni projekt so se vključile praktično le osebe iz prve alineje upravičenosti glede na tip invalidnosti, saj 

je bilo med 110 osebami 109 oseb z zmernimi, težjimi ali težkimi motnjami v duševnem razvoju. Ena oseba 

ima zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro. Trinajst uporabnikov ima še druge oviranosti, in sicer 

gibalno oviranost, težave v duševnem zdravju, slabovidnost, multiplo sklerozo, epilepsijo in motnje govora. 

Skoraj vsi vključeni uporabniki tekom trajanja projekta niso bili zaposleni, niso opravljali plačanega dela 

preko podjemne/avtorske pogodbe in niso bili prostovoljci. Le en izmed uporabnikov je opravljal plačano 

delo, in sicer je šlo za integrirano zaposlitev. 

Iz katerih občin prihajajo uporabniki? 

Na spodnjem zemljevidu so prikazane občine bivanja uporabnikov ob vstopu v projekt. Uporabniki so ob 

vstopu bivali v 32 različnih občinah. Uporabniki nosilca pilotnega projekta Želva d. o. o., ki pokriva zahodno 

kohezijsko regijo, so ob vstopu v projekt bivali v 15 različnih občinah – Bled, Brezovica, Domžale, Grosuplje, 

Ig, Ivančna Gorica, Litija, Ljubljana, Nova Gorica, Radovljica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Škofljica, 

Šmartno pri Litiji in Vrhnika. Gre za uporabnike iz Osrednje Slovenije, gorenjske in goriške regije. Uporabniki 

nosilcev pilotnega projekta VDC Polž in VDC Zasavje, ki pokrivata vzhodno kohezijsko regijo, pa so ob vstopu 

v projekt bivali v 17 različnih občinah – Benedikt, Cerkvenjak, Hoče-Slivnica, Hrastnik, Lenart v Slovenskih 

goricah, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Oplotnica, Pesnica, Poljčane, Ptuj, Slovenska Bistrica, Sveta Ana, Sveti 

Jurij v Slovenskih goricah, Šentilj, Trbovlje, Zagorje ob Savi. Gre torej zlasti za uporabnike iz zasavske in 

podravske regije. 

Največ uporabnikov (25) prihaja iz Ljubljane, 17 uporabnikov je iz Maribora, devet pa iz Zagorja ob Savi. Iz 

ostalih zgoraj navedenih občin prihaja po en do pet uporabnikov. Tekom trajanja pilotnega projekta so se 

trije uporabniki preselili v druge občine, in sicer se je en uporabnik preselil iz Zagorja ob Savi v Trbovlje, drug 

uporabnik se je začasno preselil iz Zagorja ob Savi v Slovenske Konjice ter tretji uporabnik iz Hrastnika v 

Litijo (vsi trije so bili uporabniki projekta v okviru VDC Zasavje). 
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Slika 2: Občine prebivanja uporabnikov ob vstopu v projekt 

 

 

Kako in s kom bivajo uporabniki? 

Največ uporabnikov (slabih 80 %) je tekom trajanja projekta bivalo v stanovanju ali hiši, ki je last staršev 

in/ali drugih družinskih članov oziroma so ti najemniki/podnajemniki, sledijo jim tisti, ki so bivali v najetem 

stanovanju ali hiši (slaba desetina) ter tisti, ki so bivali v lastniškem stanovanju ali hiši (okrog pet odstotkov). 

Nekaj uporabnikov je ob vstopu v projekt bivalo bodisi: 

- v hiši nadomestne družine, 

- v bivalni enoti (institucionalni enoti), 

- kot najemnik stanovanja pri Zvezi Sonček, 

- v hiši partnerjevih staršev ali 

- v hiši družinskih članov s pogodbo o preužitku. 

 

Slika 3: Način bivanja uporabnikov 
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Nekaj uporabnikov se je tekom trajanja projekta preselilo, in sicer po en uporabnik: 

- iz najemniškega stanovanja v materinski dom, 

- iz lastniškega stanovanja, za čas ureditve družinskih razmer zaradi nasilja, v Hišo zaupanja (društvo 

Vizija), 

- iz bivalne enote v najemniško stanovanje, 

- iz najemniškega stanovanja v stanovanje, ki je v lasti staršev, 

- iz najemniškega stanovanja pri Zvezi Sonček v stanovanje, ki je last staršev in 

- iz lastniškega stanovanja v stanovanje, ki je v lasti staršev. 

Največ uporabnikov (okrog 70 %) je tekom trajanja projekta bivalo s starši ali s starši in sorojenci. Nekaj 

uporabnikov je bivalo samih, nekaj s partnerjem ali partnerico oziroma možem/ženo, nekaj pa z bratom oz. 

sestro. Najmanj pa jih je bivalo z drugimi osebami, ki so si jih sami izbrali za skupno bivanje.  

Uporabniki so na navedene načine v povprečju živeli že 34,4 let (najmanj eno leto in največ 63 let). 

Tekom trajanja projekta pa je kljub vsemu prišlo do nekaj sprememb v načinu bivanja, in sicer: 

- uporabnica, ki je ob vstopu v projektu živela sama, je rodila hčerko s katero sedaj stanuje, 

- dva uporabnika, ki sta ob vstopu v projekt živela s starši, sedaj živita sama, 

- uporabnik, ki je prej živel  v bivalni enoti z drugimi sostanovalci, sedaj živi sam, 

- uporabnik, ki je prej živel s partnerjem, sedaj živi s starši, 

- uporabnik, ki je prej živel s starši, začasno živi z drugimi sostanovalci v Hiši Zaupanja (društvo Vizija). 

 

Slika 4: S kom so bivali uporabniki 

 

 

Vključenost uporabnikov v druge storitve 

Zanimalo nas je v katere formalne storitve (zlasti na področju socialnega varstva) so bili vključeni uporabniki 

pilotnega projekta. Zanimalo pa nas je tudi, ali imajo neformalno pomoč ter kdo jo izvaja. Velika večina 

uporabnikov je bila tekom trajanja projekta vključena v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod 

posebnimi pogoji (107 uporabnikov). En uporabnik je imel ob vstopu v projekt družinskega pomočnika, 
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vendar ga ob zaključku projekta ni imel več. Trije uporabniki tudi po zaključku projekta še vedno prejemajo 

pomoč na domu. Pet uporabnikov je imelo ob vstopu v projekt drugo formalno pomoč, ob izstopu je drugo 

formalno pomoč prejemalo osem uporabnikov. Pri formalni pomoči gre v večini za pomoč s strani CSD-jev. 

. Ocenjujemo, da podatki o vključenosti uporabnikov v druge formalne storitve niso povsem zanesljivi, saj 

domnevamo, da vsi, ki so spraševali in vnašali podatke v zbirnik podatkov, niso povsem enako razumeli 

vprašanja oziroma dikcije »druge formalne storitve«. Na primer, mogoče ima še kateri od uporabnikov 

skrbnika na CSD, pa tega niso smatrali kot drugo formalno storitev in posledično tega tudi niso vnesli v 

zbirnik podatkov. 

Velika večina uporabnikov je imela tudi neformalno pomoč, in sicer gre najbolj pogosto za pomoč staršev 

in drugih družinskih članov ter zaposlenih v varstveno delovnih centrih, prostovoljcev, sosedov, svojih 

partnerjev in prijateljev.  

Slika 5: Portret tipičnega uporabnika projekta 

 

 

V poglavjih 5.2, 5.3 in 5.4 povzemamo rezultate kvalitativne analize portretov in življenjskih zgodb v 

individualnih načrtih uporabnikov. Več o uporabljeni metodologiji v poglavju 2.2. (Metodološki okvir). 

 

5.2 Življenjski svet uporabnikov pilotnega projekta 

Primarna družina 

Uporabniki projekta prihajajo iz najrazličnejših družinskih okolij. Velik del uporabnikov, kar smo že prikazali 

v predhodnih podpoglavjih, je v času trajanja projekta živelo s člani primarne družine. Starši in sorojenci 

uporabnikom predstavljajo pomemben vir moči in podpore in so v večini primerov tudi njihove ključne 

osebe. Uporabniki pripovedujejo o različnih strukturah primarnih družin in o tem, kako so se te strukture 

spremenile, pripovedujejo pa tudi o zdravstvenih težavah članov primarne družine in o vlogah, ki jih 

uporabniki sami prevzemajo v svojih primarnih družinah. 
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Uporabniki, ki so še živeli v primarni družini, so živeli bodisi s starši in sorojencem (sorojenci), ali pa le s starši 

(enem od staršev), sorojenci pa so se odselili. Če so se sorojenci odselili, so z njimi vzdrževali bodisi redne, 

ali pa zgolj občasne stike. Stiki z njimi večini zelo veliko pomenijo. 

Nekateri uporabniki niso imeli stika s svojimi biološkimi starši ali pa so po smrti staršev v obdobju otroštva 

odraščali v rejniški družini. To je lahko za uporabnike predstavljalo težke okoliščine odraščanja, v katerih so 

bili še posebej ranljivi in katerih posledice čutijo še danes. Uporabniki omenjajo tudi nastanitev pri rejniški 

družini le za čas šolanja.  

»Svoje biološke mamice nisem poznala. /…/ Bila sem nedonošenček in ko sem lahko šla iz inkubatorja me je k sebi 
vzela ena gospa v rejo, ki z mano ni lepo ravnala /…/ Potem sta me socialni delavki /ime in priimek  in /ime in priimek/ 
dali v posvojitev moji mamici in atiju /ime in priimek/  in /ime in priimek/….« (DOG-STL-11/2020) 

»Med šolo sem živel pri rejniški družini v /kraj/..« (DOG-STL-78/2020) 

Pri nekaterih uporabnikih so rejniško vlogo prevzeli stari starši. 

Uporabniki omenjajo tudi življenje v razširjeni družini, kjer so v primarno družino vključeni tudi stari starši 

ter življenje v veliki družini, kjer so v primarno družino vključeni tudi ostali sorodniki. To za uporabnike lahko 

predstavlja obremenilno situacijo. 

»Živim v hiši skupaj s starši in babico, zraven živi še brat s svojo družino. Ima dve hčerki, stari 19 in 13 let…« (DOG-

STL-54/2020). 

»Živela sem  na vasi (v /kraj/), z mamo in drugimi sorodniki v majhnem stanovanju. Očeta ne poznam in ga ni nikoli 

nisem poznala, bi ga pa želela spoznati. Življenje z mamo in drugimi sorodniki mi ni bilo všeč.« (DOG-STL-66/2020). 

Nekateri uporabniki so živeli (ali še živijo) v nadomestni družini. 

»Od rane mladosti sem živela z rejnico, ko pa sem bila stara 26 let, pa sem še naprej živela pri rejnici v nadomestni 

družini. Ko je rejnica umrla, sem ostala v družini pri njenem sinu in njegovi ženi.« (DOG-STL-43/2020) 

»…Pred tem sem od smrti mame živela v eni drugi nadomestni družini, v kateri sem bila zelo nesrečna. Ko sem zbrala 

dovolj poguma, sem zahtevala, da grem drugam.« (DOG-STL-44/2020) 

Nekateri uporabniki so v času trajanja projekta prevzeli skrb za katerega od staršev, kar lahko zanje pomeni 

dodaten izziv in stisko.  

»Pravi, da živi z očetom v /kraj/  in z njegovo novo partnerko. Mama je umrla. Skrbi za očeta, ker ga je kap. Oče je 

na invalidskem vozičku, v domačem okolju hodi sam.« (ML031) 

»Z bratom in z mamo živi v /kraj/. Oče je umrl lansko leto. Mama je bolna, zato veliko dela na kmetiji in skrbi zanjo. 

Ima še starejšega brata /ime/, ki živi v bližini.« (KU022). 

Uporabniki omenjajo tudi situacije, v katerih starši oz. skrbniki zaradi svoje bolezni niso bili zmožni skrbeti 

zanje. Takrat se je skrb za uporabnika porazdelila na ostale svojce, največkrat na sorojence.  

»Ima sestro, ki mu trenutno nudi pomoč. Živela sta z mamo in očetom, oče mu je umrl leta 2001, mama pa 2007.« 

(DOG-STL-77/2020). 

Osebe in dogodki iz otroštva in mladosti 

Uporabniki projekta so v individualnih načrtih spregovorili tudi o pomembnih osebah iz otroštva in mladosti. 

Ti so bili v večini člani primarne družine in ostali sorodniki. Poleg sorodnikov kot ključne osebe v tem 

obdobju navajajo še družinske prijatelje, strokovne delavke na centrih za socialno delo in strokovne delavke 

v šoli. 

»Enkrat je prišla pa botrca na obisk in je vidla, kako je, pa me je kar s sabo odpeljala. Takrat sem bila stara 20 let. 

Ne vem kako je izvedela za VDC, me je hitro vpisala in mi je bilo zelo fajn /…/ Do 26 leta sem živela pri botrci, potem 
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sva z botrom prišla navzkriž, saj veš, kajne /…/ Takrat sem že poznala /ime/. In /ime/  na CSD in sem jima povedala.« 

(DOG-STL-11/2020) 

»Učiteljica oziroma defektologinja v mali šoli je prepoznala /ime/ drugačnost in jo skupaj z njenim sinom odpeljala  

za teden dni na morje.« (DOG-STL-6/2020). 

Uporabniki so pripovedovali o pozitivnih in negativnih dogodkih v otroštvu. Čeprav je v njihovih 

individualnih načrtih manj podatkov iz otroštva in mladosti, je mogoče iz življenjskih zgodb uporabnikov 

izluščiti določene okoliščine, ki so uporabnikom skupne. Uporabniki so spregovorili o selitvah, vključevanju 

v razne izobraževalne institucije, športnem udejstvovanju, pa tudi o slabših bivalnih okoliščinah, smrti 

svojcev, zlorabah v rejniških družinah in nesrečah, katerih posledica je bilo poslabšanje zdravstvenega 

stanja. 

Velik del uporabnikov projekta je navedlo, da so se v otroštvu oziroma mladosti selili. Nekateri so se selili s 

primarno družino, drugi pa so se bili primorani seliti zaradi bivanja pri različnih rejniških družinah. 

»Rodil sem se /datum/  najprej sem živel v /kraj/ (kjer je policija in sodišče), potem smo se preselili v /kraj/, potem 

pa /kraj/. Potem smo se preselili v hišo na /kraj/ ker sem imel željo, da bi imel psa.« (DOG-STL-75/2020). 

»Kot dojenčka so me dali v dom za otroke brez staršev. Kot otrok sem zamenjal več rejniških družin.« (DOG-STL-

47/2020). 

Poleg vključevanja v različne izobraževalne institucije in pogosto zamenjavo izobraževalnih programov 

(bodisi kot posledica zbadanja sošolcev zaradi drugačnosti bodisi zaradi potrebe po prilagojenem programu 

izobraževanja) so uporabniki kot pomemben del otroštva in mladostništva navedli tudi udejstvovanje v 

različnih prostočasnih aktivnostih kot so športne dejavnosti in poletna letovanja.  

»Prvo sem začela hodit v vrtec, hodila sem v pet različnih vrtcev, ker so se ljudje delali norca iz mene. Mama se je 

borila zame in na koncu sem našla vrtec kjer mi je bilo OK. Potem sem začela hodit na OŠ /naziv osnovne šole/ kjer 

sem naredila šest razredov. Potem šla na oddelek s posebnim programom in sem tam začela hodit v različne 

aktivnosti (pevski zbor, navijaška skupina, nastopi, namizni tenis). Naučila sem se tudi tekat na smučeh. Preko šole 

sem hodila tudi v /kraj/, vsako leto smo hodili.« (DOG-STL-76/2020) 

»V osnovni šoli je igral košarko. Pravi, da je včasih rad tekel, ker ga tek pomirja in lažje funkcionira.« (MM025) 

Med dogodki v otroštvu in mladosti, ki so jih negativno zaznamovali, so uporabniki navedli slabe bivalne 

okoliščine, smrt enega ali obeh staršev ter smrt drugih sorodnikov, psihične, spolne in finančne zlorabe v 

rejniških družinah pa tudi nesreče, ki so bile neposredni vzrok pridobljene možganske poškodbe.  

»Živeli smo v stari hiši brez elektrike in vode, umivali smo se v vedru ali bližnji mlaki.« (DOG-STL-78/2020) 

»Ati je takrat reku, sedaj sva midva z mami tebe rihtala, ko boš stara 18 boš pa ti mene. Po mamini smrti je začel 

piti /.../ Velikokrat se je polulal, vse je smrdelo, jaz sem morala čisti za njim /…/  Veliko je kričal, sprva ni bil nasilen, 

je želel, da gledam z njim TV, enkrat je prišel pa v sobo in me je hotu udart, sam sem ga nazaj. /…/ Do 26 leta sem 

živela pri botrci, potem sva z botrom prišla navzkriž, saj veš, kajne. Dotikal se me je tam, ko se ne bi smel in mi je 

ponujal veliko denarja, če bom tiho, pa nisem hotela. /…/ Sem bila tudi jezna, ker je botrca iz mojega denarja 

kupovala stvari, pa miksar, pa vago, pa kaj vem kaj še vse. Tudi nikamor me ni pustila. Samo v VDC, tudi k 

zobozdravniku nisem smela. Praktično nikamor.« (DOG-STL-11/2020). 

Izobraževanje in usposabljanje 

Uporabniki projekta so spregovorili o vključitvi v vrtec, o začetkih in nadaljevanju šolanja v posebnih 

programih vzgoje in izobraževanja (PPVI) oziroma na oddelkih vzgoje in izobraževanja (OVI) v osnovnih 

šolah. Nekateri uporabniki so izobraževanje in usposabljanje nadaljevali tudi v srednjih šolah in na 

fakultetah, velika večina pa se je po končanem šolanju vključila v programe VDC-jev in CUDV-jev ali v 

programe poklicne rehabilitacije.  
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Pri nekaterih uporabnikih je po začetku izobraževanja na rednem programu prišlo do prešolanja na posebni 

program osnovne šole, drugi pa so osnovno šolo dokončali po rednem programu.  

Nekaj uporabnikov je spregovorilo tudi o begu iz izobraževalnih institucij, ki je bil posledica neprimernosti 

izobraževalnega programa, v katerega je bil uporabnik vključen ali kakih drugih okoliščin, zaradi katerih je 

uporabnik doživljal stisko. 

So uporabniki, ki so se že tekom šolanja vključevali v različne aktivnosti znotraj VDC-jev. 

»Ne spomnim se veliko, ko sem bil še majhen, spomnim se, da sem od začetka obiskoval /naziv osnovne šole/. /…/ 

Spomnim se še, da sem potem iz šole 1x na teden hodil še v ta stari VDC- tam dol v delavnice.« (DOG-STL-14/2020) 

Veliko uporabnikov je bilo vključenih v program poklicne rehabilitacije, nekateri so se v usposabljanja 

znotraj centrov poklicne in zaposlitvene rehabilitacije vključili takoj po zaključenem šolanju. 

»Po rehabilitaciji sem bila 1 leto na poklicni rehabilitaciji v /kraj/. Po tem sem se vključila v društvo /naziv društva/, 

leta 2008 pa sem se vključila v rehabilitacijo v /naziv društva/, ki ga obiskujem še danes.« (DOG-STL-33/2020). 

»Obiskoval sem  OŠPP v /kraj/. Po končanem šolanju sem bil vključen na delovno usposabljanje v /naziv zavoda/ v 

/kraj/, kjer ni bil uspešen. Okrog 22 leta mi je bil nato priznan status invalida na podlagi Zakona o družbenem varstvu 

telesno in duševno prizadetih oseb, leto kasneje pa sem se potem vključil v VDC.« (DOG-STL-8/2020). 

Večina uporabnikov projekta je vključena v programe VDC-jev in CUDV-jev, kjer so deležni usposabljanj za 

različne zaposlitvene priložnosti, nekateri pa kompetence in znanja pridobivajo tudi s prostovoljstvom. 

»Obiskoval sem posebno šolo v /kraj/, po tem pa sem šel delat v VDC.« (DOG-STL-42/2020). 

»Po poškodbi in rehabilitaciji sem se vključil na /naziv osnovne šole/in pa kasneje na oddelek za delovno 

usposabljanje na /kraj/. Vključen sem bil tudi v /naziv podjetja/, ter leta 1997 v VDC /naziv VDC-ja/.« 

Nekaj uporabnikov je izpostavilo izkušnjo, da so bili po končani osnovni šoli dlje časa ostali doma.  

»Kot otrok sem se naprej vključil v redno OŠ v /kraj/, kasneje pa bil premeščen v /naziv osnovne šole/. Šolo sem zelo 

rad obiskoval, v šoli sem bil med bolj uspešnimi učenci. Po OŠ sem bil vključen v zaposlitveni center in po petih letih 

ostal doma (se nisem vključil nikamor). Doma sem ostal do vključitve v storitev VVZ, torej cca 30 let.« (DOG-STL-

29/2020). 

Nekaterim uporabnikom so pri zaposlitvi pomagali svojci, bodisi tako, da so jih zaposlili v svojem podjetju 

bodisi tako, da so jim pomagali pri zaposlitvi v podjetju, kjer so bili zaposleni sami.  

»Oče je delal na zadrugi in me je spravil tja…« (DOG-STL-78/2020). 

»Najprej sem bila na zavodu za zaposlovanje, 2005 sem se zaposlila v podjetju pri svaku  - v tajništvu, kjer skrbim za 

administrativno računovodske zadeve.« (DOG-STL-69/2020). 

Institucionalna kariera uporabnikov 

V individualnih načrtih uporabnikov projekta je bilo mogoče zaslediti tudi institucionalno kariero 

uporabnika. Najbolj pogosta je bila namestitev v zdravstvenih institucijah ob hospitalizaciji uporabnikov, 

poleg te pa so uporabniki spregovorili tudi o bivanju v bivalnih enotah oziroma stanovanjskih skupinah, kjer 

so živeli z drugimi uporabniki. 

»Ko sem prišla v /naziv stanovanjske skupine/ sem se hitro navadila. Je bilo fajn.« (DOG-STL-11/2020). 

»Kot prostovoljec sem obiskoval VDC /naziv VDC-ja/ in se 2005 preselil v /kraj/ v najemniško stanovanje zveze /naziv 

društva/. Tukaj živim z drugo najemnico.« (DOG-STL-72/2020). 
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Karakterne lastnosti in vrednote uporabnikov 

Karakterne lastnosti uporabnikov smo preko osebnih načrtov sicer težko razbrali, vendar pa je bilo možno 

razbrati vsaj najbolj izrazite, in sicer: komunikativnost, družabnost, prijaznost, iskrenost pa tudi nekritičnost 

in razdražljivost. 

Več uporabnikov je izrazilo zaskrbljenost glede lastne pretirane zaupljivosti. Skrbelo jih je, da bi lahko ta 

privedla do tega, da bi jih kdo izkoristil. Enako zaskrbljenost so izražali tudi njihovi svojci.  

»… pa da bi bil bolj vztrajen, da nisem tolk mehak, ker pol vedno nasrkam, po domače – vsak me lahko naheca. Npr. 

se spomniš kako je bilo z /ime/, sem mislil, da mi je prijateljica, pol mi je pa s policijo grozila, pa non stop menja tipe, 

jaz sem enostavno preveč dober do vseh. Dobrota je nevarna v mojem življenju, me dela nesrečnega…« (DOG-STL-

13/2020). 

»Mama /ime/ vključuje v vsa dnevna  opravila, /../ pri samostojnih izhodih je v skrbeh, ker je /ime/ zelo zaupljiva, 

rada se pogovarja, da bi jo neznanci na takšen ali drugačen način izkoristili.« (DOG-STL-6/2020). 

Med uporabniki projekta je bilo veliko takih, ki so zelo družabni, komunikativni, zgovorni in samozavestni, 

nimajo problemov z vzpostavljanjem stika z okolico in se dobro znajdejo v socialnih situacijah. 

»…Močno imam razvit socialni čut in sem spreten v komunikaciji ter zgovoren in živahen. Večinoma pri meni 

prevladuje pozitivno čustvovanje, sem odprt za nove izkušnje.« (DOG-STL-67/2020). 

»Uporabnica je v določenih pogledih zelo samostojna, pri njej izstopa predvsem njena močna sposobnost 

socializacije, navezovanja stikov z ljudmi, je izredno zgovorna in prijazna.« (DOG-STL-76/2020). 

Vključeni pa so bili tudi uporabniki, ki so v odnosu do drugih bolj nezaupljivi, zadržani in redkobesedni. 

Odnose razvijajo počasi in pazljivo, z manj osebami naenkrat. Zanje je pomembno postopno pridobivanje 

zaupanja v sogovornika. 

»Sicer je bolj zaprta vase, odkar je imela neprijetno življenjsko izkušnjo.« (ŠT49). 

»V odnosih z ljudmi sem sramežljiva in zadržana ter potrebujem čas, da se sprostim in navadim na nove situacije.« 

(DOG-STL-27/2020). 

Nekaj uporabnikom je sodelovanje z okolico predstavljalo velik izziv, težje so izražali svoje nestrinjanje, za 

uspešno komunikacijo pa so potrebovali več usmerjanja in spodbude. 

»Pravi, da se zelo hitro razjezi, kar mu ni všeč. Takoj obupa, če ni pri nalogi uspešen, tudi v prometu, če kdo prehitro 

vozi, se razburi.« (KM033). 

»O sebi pove, da se zelo rad razjezi in sicer do te mere, da ga odstranijo v drug prostor. V skupini želi biti večinoma 

časa v središču pozornosti in uveljavljati svojo voljo.« (BD034). 

Skozi individualne načrte, ki smo jih analizirali v projektu, je redkokdaj neposredno zaslediti vrednote 

uporabnikov. Uporabniki so v svojih življenjskih zgodbah spregovorili predvsem o pomembnosti dobrih 

odnosov v družini in drugod, pa o pomenu stanovanjske in finančne varnosti ter zdravja in dela.  

»Dobro se počutim, zdravje mi zaenkrat služi. Pomembno mi je to, da se v družini, kjer živim, dobro razumemo med 

seboj, da je med nami zaupanje in vem, da če bi imel težave, da se lahko obrnem na njih.« (DOG-STL-47/2020). 

»Veliko mu pomeni, da se razume z drugimi ljudmi, ne želi se prepirati, saj rad vidi, da se ima lepo doma, kot tudi v 

VDCju.« (PL014). 

»Sej sva skromna, ne rabiva velik, sam mir pa en stanovanje, al pa hiško.«(DOG-STL-3/2020). 

»Rad delam, rad hodim v VDC, v KZ in imam rad svojo družino .«(DOG-STL-36/2020). 

Diagnoze in zdravstveno stanje uporabnikov 

Uporabniki projekta so svoje zdravstveno stanje opisovali bolj ali manj podrobno. Nekaj je uporabnikov, pri 

katerih je bilo splošno zdravje dobro in so bili povsem brez terapije, nekaj pa je bilo tudi takih, ki imajo več 
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zdravstvenih težav. Zdravstvene težave uporabnikov velikokrat pripomorejo tudi k povečevanju ostalih stisk 

uporabnika. Lahko so dodatna ovira pri komunikaciji z ostalimi ali pa razlog za konflikte v odnosih(npr. v 

primerih nerazumevanja svojcev). 

Pri opisovanju trenutnega zdravstvenega stanja so uporabniki omenjali tudi preteklo zdravstveno stanje in 

raznorazne načine, s katerimi so poskušali ublažiti posledice zdravstvenih težav. Obsežen del njihovih 

zdravstvenih težav so bile duševne stiske. Pri jemanju zdravil so bili nekateri uporabniki samostojni,  

nekateri pa so potrebovali pomoč in usmerjanje svojcev. 

Nekateri so omenjali težave s prebavo in prekomerno telesno težo, različne okužbe, srčno-žilna obolenja, 

oteženo hojo, slabovidnost, naglušnost, glavobole, težave s fino motoriko, bolečine v hrbtenici in križu, 

nevrološka obolenja (epilepsijo) ter težave z zobmi. Več uporabnikov je omenilo komunikacijske težave, ki 

so posledica njihovih zdravstvenih težav ali invalidnosti. 

Uporabniki so omenjali tudi svoje zdravstveno stanje v preteklosti. Znotraj tega so izpostavili okoliščine 

svojega rojstva in zdravljenja, ki so jih bili deležni v otroštvu. Ta so lahko predstavljala veliko finančno breme 

za celotno družino.  

»V /mesto/  jim je nek razvojni psiholog svetoval nekakšne injekcije, ki so se v tistem času dobila samo v /država/. 

Bile so tako drage, da je mama takrat morala vzeti kredit, se spominja, vendar pravi, da ji sedaj ni žal, saj se ne 

sprašuje, kako bi bilo če bi poizkusila. Po nekaj letih prejemanja teh injekcij ji je pediatrinja namignila, da ima 

občutek, da ne pomagajo kaj dosti, zato so z njimi prekinili.« (DOG-STL-6/2020). 

Odnos do življenja, splošno počutje in razpoloženje uporabnikov 

Nekateri uporabniki so bili s svojim življenjem na splošno zadovoljni in so izražali veselje do življenja. 

»/ime/  pravi, da ji v življenju ni bilo postlano z rožicami, vendar sta skupaj z možem sledila svojim željam, se odkrito 

pogovarjala, kakšne imata možnosti za skupno življenj z otroki ali brez, kdo jima bo pomagal, ko bosta naletela na 

težave, vendar sedaj pravita, da se je vse to izplačalo.« (DOG-STL-9/2020). 

»Sicer se uporabnica dobro počuti, je zdrava in zadovoljna z življenjem, na življenje gleda pozitivno.« (DOG-STL-

60/2020). 

Nekaj uporabnikov pa je v individualnih načrtih izrazilo vdanost v usodo oziroma pretežno negativen odnos 

do življenja. Ti so bili največkrat tisti, ki so ob rojstvu zaživeli v »normalno« življenje, potem pa se jim je 

tekom odraščanja pripetila nesreča, ki je spremenila njihovo življenje, pa tudi tisti, ki imajo slabše razvito 

socialno mrežo.  

»… Nisem tako zadovoljen, kot bi lahko bil. Lahko bi hodil v šolo in imel punco, pa sem si poškodoval glavo. Lahko bi 

bil bolj samostojen, pa ne smem in se mi ne da.« (DOG-STL-64/2020). 

»Spremenit ne morem nič. Kukr je, je. Pa o tej osamljenosti včasih gruntam, če mami ne bi bilo, bi bil verjetno kar 

precej sam.« (DOG-STL-7/2020). 

Iz zapisov v osebnih načrtih uporabnikov je bilo mogoče razbrati, da je njihovo splošno razpoloženje 

povezano predvsem z njihovim zadovoljstvom v lastnem življenju in z zadovoljstvom z odnosi, ki jih imajo z 

drugimi.  

Večina uporabnikov je svoje splošno razpoloženje opisala kot dobro. Zadovoljstvo jim prinaša predvsem 

varnost v rutini življenja, kakršnega so se navadili. Dobro razpoloženje pogojujejo tudi dobri odnosi z 

družinskimi člani in samostojnost, ki prinaša možnost izbire v življenju. Pomemben del samostojnosti 

uporabnikov je tudi podpora in pomoč svojca/ev, na katerega/katere se lahko zanesejo in pa splošna 

vpetost v okolje. Na drugi strani pa jih lahko odnosi tudi zelo bremenijo in jim grenijo življenje. 

»Življenja, ki ga živim, sem se navadila, z življenjem sem zadovoljna. Fajn mi je, da sem še toliko samostojna in se 

lahko sama odločam.« (DOG-STL-33/2020). 
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»Počutim se dobro, v družini mi nič ne manjka. Če kaj potrebujem, mi vse kupijo. Zadovoljna sem s svojim življenjem, 

uživam. V večini primerov sem samostojna, se pa zavedam, da pri določenih stvareh potrebujem pomoč in 

usmerjanje.« (DOG-STL-43-2020). 

 »Želim si družbe, drugače mi nič ne manjka.« (DOG-STL-65/2020). 

»Ja težko rečem, da sem zadovoljna. Tale odnos z /ime/ me zelo bremeni. Z drugimi nima težav. Moja in /ime/ beseda 

nič ne velja.  In sedaj,  ko pritiska za denar še na /ime/ in /ime/ me res jezi..« (DOG-STL-3). 

»Zdele nisem nič zadovoljna«. (ponovno jok). Res mi je grozno tole vse skupaj...« (DOG-STL-12/2020). 

Ključne osebe v življenju uporabnikov ter odnosi z njimi 

Uporabniki projekta so v individualnih načrtih veliko omenjali ključne osebe, ki predstavljajo osrednji vir 

podpore v njihovem življenju. Z njimi so se pogovarjali, posvetovali, v veliko primerih tudi sobivali ali pa se 

obiskovali, z njimi preživljali svoj prosti čas, se družili in delili izkušnje. Kot pomembne osebe so uporabniki 

navajali tudi osebe, s katerimi ne preživijo veliko časa, jim pa lahko zaupajo in se zanesejo nanje. 

Ključne osebe uporabnikov projekta lahko razdelimo v tri večje segmente, in sicer prvi segment 

predstavljajo družina in svojci, v drugem segmentu so prijatelji in skupnost, v kateri živi uporabnik, in tretji 

segment so strokovni delavci in ostali, ki formalno sodelujejo z uporabnikom. 

Družina in sorodniki so bili največkrat tisti, ki so bili najbolj prisotni v vsakdanu uporabnika, zato so tudi 

največkrat prevzemali vlogo ključne osebe v uporabnikovem življenju. V tem kontekstu so uporabniki 

največkrat izpostavljali starše in sorojence (pa tudi njihove družine), pa tudi širše sorodstvo (stare starše, 

nečake in njihove družine) in partnerje (ter njihove starše).  

»Sem dokaj samostojen, največ me podpira oče, ki me usmerja. Pa brat, ki kuha, jaz tega ne delam.« (DOG-STL-

42/2020). 

»/ime/ sama pove, da ji je med osebami, ki ji veliko pomenijo najprej mama, potem sestra /ime/, zelo ima rada tudi 

sosedo /ime/ s katero sta včasih hodili na sprehode, sedaj tudi soseda več ne utegne, rada ima tudi sestrično /ime/ 

ter mamino pravnukinjo S.« (DOG-STL-6/2020). 

Ključne osebe v uporabnikovem življenju so bili tudi uporabnikovi prijatelji in člani skupnosti, v kateri 

uporabnik živi. Ti prevzemajo vlogo ključne osebe predvsem, kadar uporabnik ne živi s svojo družino ali pa 

je nima. Člani skupnosti in prijatelji so bili uporabnikom pomembni predvsem, ker so zadovoljevali njihovo 

potrebo po družabništvu, pomagali pa so jim lahko tudi pri nekaterih opravilih, ki jih uporabniki iso zmogli 

sami (vzdrževalna dela, prevoz…). Prijatelje so predstavljali tudi njihovi »kolegi« iz VDC-ja, s katerimi so v 

posameznih primerih stkali tesne vezi. 

»… Od pomembnih oseb, ki nama ves čas pomagajo, ampak res pomagajo sta tukaj /ime/ in /ime/. Tudi prespala 

sta že pr nas, pa midva sva bla pr njima, smo ga skupi žural, ko smo še lahko. Ko sem bil v bolnici sta vozila /ime/ k 

men/…/ /ime/ in /ime/ nama res veliko pomagata.« (DOG-STL-8/2020). 

»Sprašuješ me, kateri ljudje so mi pomembni - najprej mami, nato ste vi v Varstveno delovnem centru in moji prijatelji 

iz VDC, ki me razumejo« (DOG-STL-16/2020). 

Uporabniki projekta v različnih organizacijah in društvih sodelujejo s strokovnimi delavci različnih strok. Ti 

lahko predstavljajo ključne osebe za uporabnike, saj lahko veliko pripomorejo k temu, da se uporabniki 

počutijo slišane, upoštevane in razumljene. Za uporabnike lahko tako predstavljajo spoštljive in odgovorne 

zaveznike ter vir podpore, kadar skupnost in družina ne zmorejo uporabnika podpreti. Strokovni delavci, ki 

so predstavljali pomembne osebe uporabnikov projekta, so bili največkrat strokovni delavci v VDC-jih, 

omenili pa so tudi strokovne delavke na centrih za socialno delo in zdravnike. 
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Iz zapisov življenjske zgodbe v individualnih načrtih je možno razbrati marsikaj o odnosih, v katere so bili 

vpeti uporabniki, o ključnih osebah v njihovem življenju, o razmerjih in relacijah z njimi ter o razmišljanjih in 

željah v zvezi s tem.  

Velika večina uporabnikov je kot ključne osebe v njihovem življenju, kot osebe, s katerimi imajo najbolj 

intenzivne odnose, s katerimi preživijo največ časa, se z njimi družijo, z njimi živijo ali se obiskujejo, skratka 

kot osebe, ki se v zvezi z najrazličnejšimi odnosi največkrat pojavljajo, izpostavila družinske člane. Gre 

najpogosteje za starše, enega od staršev, partnerja, sorojenca/e z družino ter nečake (ter njihove družine).  

Z domačimi (z več družinskimi člani ali pa le eno osebo) se bodisi zelo dobro razumejo, se z njimi veliko 

pogovarjajo, so nanje navezani, jih pogrešajo in jim zaupajo, ti pa so jim v oporo in jim pomagajo, skratka 

imajo lepe medčloveške odnose. 

»Od pomembnih oseb, ki nama ves čas pomagajo, ampak res pomagajo sta tukaj /ime/ in /ime/, moja starša pa od 

M. oči in brat. Z vsemi se lepo razumemo. Nismo skregani. /ime/ in /ime/ nama res veliko pomagata. Ko je bil /ime/ 

v bolnici me sta me vsak drugi dan peljala v /kraj/. Ves čas sta mi bila na razpolago. Nikoli ni problem. To mi res 

veliko pomeni.« (DOG-STL-9/2020). 

»Imam najboljša starša, s katerima se lahko pogovarjam o vsem in se imamo zelo radi. Zaenkrat mi ne manjka nič, 

sem zadovoljna s svojim življenjem.« (DOG-STL-49/2020). 

»Starši in ostali bratje in sestre so umrli. Včasih me pride pogledat nečak (od sestre v /kraj/), mi kaj uredi, če je nujno. 

Nazadnje je poklical dimnikarja in sta popravila dimnik, ker se je kadilo noter.« (DOG-STL-78/2020). 

»Oče je moja podporna oseba, dobro se razumem tudi z mamo. Tudi z bratom in sestro sem v kontaktih.« (DOG-STL-

74/2020). 

Na drugi strani pa so nekatere uporabnike odnosi z domačimi (oziroma z enim družinskim članom) zelo 

bremenili. Pojavljajo se primeri, ko so s svojimi domačimi sprti, ko se z njimi prepirajo, čutijo pritiske, si 

medsebojno ne zaupajo in si niso naklonjeni. Gre za primere, ko določenega družinskega člana uporabnik 

dojema kot tistega, ki ga ovira pri samostojnem življenju, ki ga na upošteva pri skupnih odločitvah in 

podobno. Nesoglasja in konflikti se velikokrat pojavljajo tudi zaradi denarnih zadev.  

»Ja težko rečem, da sem zadovoljna. Tale odnos z /ime/ me zelo bremeni. Z drugimi nima težav. Moja in /ime/ beseda 

nič ne velja.  In sedaj,  ko pritiska za denar še na /ime/ in /ime/ me res jezi.« (DOG-STL-3/2020). 

»Doma nimam skoraj nobene pravice – sicer me vprašajo za mnenje, vendar pri odločitvah nimam nobene besede.« 

(DOG-STL-55/2020). 

»Ob tem vprašanju se /ime/ počuti nelagodno, kar me ni upal pogledati v oči. Potem le pove, da ga najbolj moti, ko 

se z očetom prepirata in je oče nanj hud…. največkrat zaradi alkohola in če pride prepozno domov ali pa da očetu ne 

pove, kam gre in to je tisto kar ga najbolj moti.« (DOG-STL-15/2020). 

»/ime/ pove, da je na svoje zelo navezana, kljub temu, da se s sestrama pogosto sprejo, v večini so v ospredju težave 

z denarjem.« (DOG-STL-12/2020). 

Več uporabnikov je izpostavljala, da je z določenim družinskim članom v stalnem konfliktu, vendar mu ta 

oseba skuša pomagati, mu želi le dobro, on pa tega ne upošteva. Izpostavljali so torej nek zapleten, 

ambivalenten in turbulenten odnos z bližnjo osebo oziroma družinskim članom. Starši so lahko do 

uporabnikov zelo zaščitniški, kar uporabnika do določene mere bremeni. 

»Že sedaj imava pravo vojno z mami, ker jaz ne maram zlagati in pospravljati oblačil. Jih samo odložim, tudi svetuje 

mi mami, kaj je treba oblečt za katir letni čas, mi vedno mami pomaga.« (DOG-STL-73/2020). 

»Mama /ime/ vključuje v vsa dnevna  opravila, do nje je zelo zaščitnika, boji, se da bi se poškodovala (npr. pri rezanju 

z nožem), pri samostojnih izhodih je v skrbeh, ker je /ime/ zelo zaupljiva, rada se pogovarja, da bi jo neznanci na 

takšen ali drugačen način izkoristili.« (DOG-STL-6/2020). 

Nekaj uporabnikov je omenilo, da ima z domačimi zelo redke stike, čeprav je zaznati, da si želijo pogostejših. 
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Nekaj uporabnikov je kot zelo pomembno osebo v svojem življenju izpostavilo osebo, s katero so v 

partnerskem odnosu, z njo bodisi živijo ali pa le prijateljujejo oziroma hodijo na zmenke. Najpogosteje so 

omenili, da to osebo pogrešajo, da z njo rade preživljajo čas, ji zaupajo, se obiskujejo in družijo ter razmišljajo 

tudi o družini.  

»Imam fanta /ime/, skupaj sva že 7 let. On dela v /naziv podjetja/ v /kraj/. Ima avto in včasih pride k meni. Sem bila 

tudi jaz že pri njemu, sem prespala. Včasih greva kam ven, na koncert ali na pico.« (DOG-STL-54/2020). 

»Če bi lahko sama odločala bi živela skupaj s fantom, kar pa ji mama v tem trenutku ne dovoli.« (DOG-STL-4/2020). 

Več uporabnikov je omenjalo odnose s prijatelji. Njihov prijateljski krog običajno ni velik, kljub temu, da si 

želijo druženja, preživljanja prostega časa (tudi počitnic) s prijatelji, z ljudmi izven družine. Večkrat so 

izpostavili, da s strani drugih občutijo nenaklonjenost, da so osamljeni, imajo stran pred samoto, so 

razočarani nad ljudmi, ki nimajo časa zanje in jih ne sprejemajo. Ob prebiranju teh izpovedi je bilo zaznati 

neko splošno razočaranje oziroma globoko žalost glede tega. 

»Naj povem, da sem iz fb-ja zbrisal vse prijatelje, nimam nobenga več. Sem jokal, ko sem videl to objavo na fb.« 

(DOG-STL-13/2020). 

»Vključen sem v društvo /naziv društva/, tukaj pa nimam nobenih prijateljev, res prav nobenih, samo vas v VDC-ju, 

/ime/., in je to to. Še ko mislim, da imam se potem začnejo grdo obnašat do mene in sem potem spet razočaran.« 

(DOG-STL-13/2020). 

»Pravi, da se pogosto razjezi in trese, če ga drugi zbadajo, žalijo ali izzivajo.« (SM046). 

»Družbe ravno nimam, sem kar osamljen. Že v prvem valu karantene sem bil, sedaj pa še bolj.« (DOG-STL 

14/2020). 

»…. Rad bi odločil, da bi šel s kako prijateljico ali prijateljem na dopust, pa nihče noče. Ne smem iti sam ven, pa si to 

želim.« (DOG-STL-64/2020). 

Za uporabnike so pomembni tudi odnosi s sosedi, »kolegi« v VDC-ju, sovaščani in ljudmi na splošno. 

Izpostavili so tako lepe, prijateljske odnose, kjer si medsebojno pomagajo, kot tudi odnose, ki jih 

zaznamujejo konflikti. 

Kaj uporabnike veseli/radi počnejo ter kaj jih žalosti, potre oziroma ne marajo 

Uporabniki projekta so v individualnih načrtih izpostavili naslednje dejavnosti, ki jih še posebej veselijo: 

različne športne aktivnosti (fitnes, plavanje, jahanje, kolesarjenje, ples), fotografiranje, udeležba na 

kulturnih prireditev in koncertih, gledanje televizije, udejstvovanje v glasbi (igranje inštrumentov, tudi v 

glasbeni skupini), potovanja, stiki z živalmi. 

»Rada imam športne aktivnosti. Že 20 let redno obiskujem fitnes, hodim tudi na plavanje in jahanje – prilagojeno. 

Rada berem in rišem (na platno, pobarvanke za odrasle). Rada hodim na koncerte in razne kulturne prireditve, na 

izlete po Sloveniji in po tujini, rada pogledam zanimive oddaje na TV.« (DOG-STL-69/2020). 

»Rada poslušam glasbo, sama si jo znam poiskati na Youtubu. Rada grem na kak koncert. Igram bumbas v glasbeni 

skupini – z njimi smo že večkrat nastopali.« (DOG-STL-54/2020). 

»Izpostavlja tudi, da ima zelo rada živali in si želi stika z živalmi.« (DOG-STL-60/2020). 

Uporabniki so omenili tudi, kaj jih v življenju žalosti oziroma česa ne marajo. Pripovedovali so o strahovih 

za prihodnost, iz katerih je mogoče razbrati situacije, ki so za uporabnike obremenilne. 

Uporabnike žalostijo stiske, s katerimi se soočajo v odnosih. Posebej so izpostavili konfliktne situacije z 

bližnjimi, zelo obremenilna situacija je tudi izguba ali bolezen ljubljene osebe oziroma ključne podporne 

osebe v uporabnikovem življenju. 
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»... Jaz sam vem, da nočem it v /država/. /.../ Oče je v penziji in ima svojo vizijo, jaz imam pa svojo. Sem res žalosten, 

ker nikol ne prideva skup.« (DOG-STL-13/2020). 

»Prizadelo me je, ko mi je umrla mama. En čas se sploh pogovarjal nisem. /.../ Če povem po pravici sem žalosten, da 

sem na svetu.« (DOG-STL-55/2020). 

Uporabniki so omenili tudi potrtost zaradi pomanjkanja izbire v vsakdanjem življenju. Svojci so lahko na 

primer sprejeli ali pa sprejemajo neke odločitve glede uporabnika na načina, da ga ne vključujejo v odločanje 

ali razpravljanje o vsebini odločitev, kar uporabniku ni všeč.  

»Najbolj me jezi, da mi /ime/ vseskoz govori, da moram shujšat. To mi gre res na jetra. Pa jezi me, če mi govorijo, 

da ne smem k /ime/., da ji ne smem dajat denarja, sej zdej ji ga ne dajem, saj ga ima sama dovolj.« (DOG-STL-

2/2020). 

»Oče si želi, da bi šla v bivalno skupnost, meni pa to ni všeč.« (DOG-STL-61/2020). 

Uporabniki so spregovorili tudi o fobijah (pred klovni, živalmi…), pa o strahovih pred institucijami, ki izvirajo 

iz morebitnega nepoznavanja formalnih postopkov ali pa slabih izkušenj z institucijami v preteklosti. Prav 

tako kot pred institucijami samimi imajo nekateri uporabniki strah pred osebjem, ki je tam zaposleno. 

Uporabnike je bilo strah selitve, samostojnega življenja, bolezni ter naravnih nesreč (kot so poplave, težave 

z električno napeljavo). Skozi individualne načrte uporabnikov pa je bil vseskozi prisoten tudi strah pred 

nepredvidljivimi situacijami in strah pred koronavirusnim obolenjem Covid-19. Več v razdelku Covid-19. 

»Situacija okrog epidemije jo je v njenih aktivnostih močno zavrla, saj ima do tega kar pretiran strah pred morebitno 

okužbo, zato se  trenutno udeležuje v glavnem aktivnosti, ki potekajo na daljavo, prek elektronskih medijev, pri 

uporabi katerih je zelo spretna.« (DOG-STL-16/2020). 

»Prej je bil dosti aktiven, sedaj pa gre samo na sprehod okoli bloka, ker se boji, da bi zbolel za virusom COVID-19.« 

(PI043). 

 

5.3 Vključenost uporabnikov v skupnost ter okoliščine, ki trenutno zaznamujejo njihovo 

življenje  

Kje in s kom živijo uporabniki 

V življenjskih zgodbah uporabnikov se nemalokrat pojavi njihov kraj bivanja in življenjske okoliščine, v 

katerih bivajo. Podatki o načinu bivanja in osebah, s katerimi živijo uporabniki, so sicer predstavljeni v 

poglavju 5.1 (Kdo so uporabniki pilotnega projekta?), v nadaljevanju pa povzemamo nekaj zapisov 

(pripovedi uporabnikov) na to temo v individualnih načrtih. 

Uporabniki prihajajo iz najrazličnejših okolij, tako ruralnih kot tudi mestnih. Pri ruralnih okoljih so 

izpostavljali problem pomanjkanja prometnih povezav, kar jim onemogoča samostojno mobilnost in 

posledično povečuje izključenost uporabnikov iz okolja, saj samostojno ne zmorejo dostopati do 

posameznih storitev ali prostočasnih dejavnosti. 

So pa tudi uporabniki, ki živijo v središčih mest. Tem so omogočene dobre javne povezave, izbirajo lahko 

med več prostočasnimi dejavnostmi, lažje in bolj samostojno lahko obiskujejo prijatelje in sorodnike, urejajo 

formalnosti in so na sploh bolj neodvisni. 

Nekateri uporabniki projekta so živeli v istem gospodinjstvu s svojci. Ti imajo zasebnost le v svoji sobi, ostale 

prostore (dnevna soba, kuhinja, kopalnica) pa delijo s svojci. V redkih primerih so imeli uporabniki tudi svoje 

dodatne prostore kot denimo kopalnico in dnevno sobo. 

»Živi z očetom in mamo v skupnem stanovanju, ker živijo v bloku čisto na vrhu so odkupili zgornji del v katerem ima 

Sašo svoje stanovanje. Ima dnevno sobo, kopalnico in spalnico. Kuhinjo si deli s starši.« (DOG-STL-14/2020). 
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Pri ureditvi lastnega stanovanja je nekaterim uporabnikom pomagala občina. 

»Živi v res skromnih razmerah, hišo mu je pomagala urediti občina, tako da ima sedaj v njej elektriko in kopalnico. 

Ogreva se tako, da kuri v majhni peči na drva.« (DOG-STL-78/2020). 

Nekateri uporabniki so živeli samostojno v nepremičninah, ki so jih podedovali od staršev, drugi pa so si 

morali lastno stanovanje poiskati sami. Tem so pri iskanju pomagali strokovni delavci v društvih in VDC-jih, 

s katerimi sodelujejo. 

»Živim sam, v hiši, ki so mi jo zapustili starši, ...« (DOG_STL-52/2020). 

»... Pri iskanju stanovanja nama je zelo veliko pomagal /ime/ (zaposleni  mentor v VDC /naziv VDC-ja/). Res brez 

njegove pomoči bi še danes bila na listi, tako pa sva dobila sosednje stanovanje, kjer stanujeta moj oči in mami, 

kadar sta v Sloveniji. Tako živiva v svojem lastnem gospodinjstvu, samostojno skrbiva za vse, če potrebujeva pa 

pomoč, pa pokličeva.« (DOG-STL-9). 

Nekateri uporabniki so živeli v slabih bivalnih razmerah in so bili vsakodnevno izpostavljeni dejavnikom, ki 

ogrožajo njihovo zdravje ali jih kako drugače omejujejo v življenju. Tem so v nekaterih primerih pomagali 

svojci, so pa tudi uporabniki, ki niso imeli podpore in razumevanja svojcev, kar je vodilo v konfliktne odnose.  

»Star sem 43 let in živim v hiši skupaj z očetom. Hiša je stara domačija, kjer ni kopalnice in sanitarij. Za osebno nego 

poskrbim v sosednji hiši, kjer živita mlajša brata.« (DOG-STL-42/2020). 

»/Ime/ z možem in hčerko resnično živi v neprimernih okoliščinah. Spodnji del hiše v katerem živi je popolnoma 

dotrajan s številnimi individualnimi kurišči, ki so nevarni tudi zaradi zadušitve s CO2 v zimskih mesecih, ni nobene 

izolacije, okna so zapažena s cunjami, uporabnega prostora je malo. Vsako leto jim veliko stisko predstavlja tudi 

nakup drv za ogrevanje, streha je popolnoma dotrajana, z gnilim ostrešjem, ki se je že parkrat delno porušilo pod 

težo snega, tako, da se po posameznih delih takrat s pomočjo gasilskega društva nekako zadela vse skupaj. dejstvo 

pa je, da je bivanje v takšnem objektu za /ime/ in njeno družino nevarno.« (DOG-STL-3/2020). 

Uporabniki so največkrat v skupnem gospodinjstvu živeli s člani primarne družine, manj pogosto pa s člani 

nadomestne družine ali s svojim partnerjem/partnerko in z otroci. Nekateri uporabniki so živeli samostojno 

v najemniškem stanovanju z ostalimi najemniki, nekateri uporabniki pa so živeli popolnoma sami. Kadar so 

potrebovali pomoč pri vsakodnevnih opravilih, so jo poiskali v lastni socialni mreži - bodisi pri članih 

primarne družine, prijateljih ali strokovnih delavcih VDC. 

Nekateri uporabniki so pripovedovali o življenju z razširjeno družino, kar je lahko zanje obremenjujoče, saj 

je prisotnih več oseb in je v družinsko dinamiko vpletenih več različnih odnosov. Konflikti v razširjeni družini 

so pogosto nastali zaradi financ ali deljenja bivanjskega prostora. Včasih so se uporabniki počutili 

zapostavljene. 

»Poleg tega v isti hiši živi še žena pokojnega /ime/ brata z dvema otrokoma, s katero se nikakor ne razumejo, čeprav 

je to njena rojstna hiša ji svakinja pravice omejuje in je tako /ime/ res vseskozi pod nekim pritiskom in stisko, ki 

načenja tudi njeno psihično zdravje.« (DOG-STL-3/2020). 

»/ime/ živi v hiši skupaj z bratovo družino, /.../ Tam živi tudi nečakinja s svojo družino, ima enoletnega otroka - svojci 

opažajo, da se /ime/ po rojstvu dojenčka počuti zapostavljenega, ker ni več v središču pozornosti...« 

Nekateri uporabniki so zaživeli s svojim partnerjem/svojo partnerico šele po smrti staršev, spet drugi pa so 

takrat zaživeli sami v nepremičnini, ki so jo podedovali od staršev. 

Uporabniki so živeli tudi v bivanjskih enotah oz. stanovanjskih skupinah društev in VDC-jev, kjer so živeli z 

ostalimi uporabniki.  

Nekaj uporabnikov si je našlo življenjskega sopotnika oziroma sopotnico, s katerim/katero so si ustvarili 

družino, so pa tudi uporabniki, ki se s svojimi partnerji le družijo (z njimi ne živijo). Več uporabnikov je 

svojega partnerja/svojo partnerico našlo v VDC-ju. 
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Uporabniki, ki imajo otroke in so prekinili partnerski odnos s staršem otroka, pogosto potrebujejo pomoč 

in podporo pri vzgoji otroka in vzpostavljanju starševske vloge.  

»Živim pri svojih starših, skupaj s 25 letnim sinom. Živim samostojno (imamo ločena stanovanja). Starša mi nudita 

oporo v vsakodnevnem življenju. Pomagata mi tudi pri vzgoji sina.« (DOG-STL-26/2020). 

»Med tednom je hčerka v /naziv VIZ/, čez vikende in v počitnicah prihaja domov...« (DOG-STL-36/2020). 

Nekateri uporabniki si več let želijo, da bi imeli družino ali da bi samostojno zaživeli s partnerjem. To jim je 

bilo omogočeno iz različnih razlogov – bodisi slaba finančna situacija, bodisi bi za samostojno življenje 

potrebovali veliko podpore, ki pa je trenutno nimajo. V nekaterih primerih tudi starši uporabnikov 

nasprotujejo takim odločitvam in zato ne pride do skupnega življenja. 

»Vprašam jo, ali se ji zdi, /ime/  primeren, da bi si lahko z njim ustvarila družino) Mi takoj pove, da ne, da ne ve če 

bo kdaj tako dogovoren, da bi bil lahko starš. Vprašam jo tudi, ali se ji zdi, da bi Irena lahko vzgajala otroka, glede 

na to, da ima točno predstavo, kakšna naj bi ta družina bila, mi pove, da sama prav gotovo ne, če pa bi imela ob sebi 

nekoga, ki bi ji bil v poro in pomoč pa pravi, da bi bilo to mogoče.« (DOG-STL-11/2020). 

»Če bi lahko sama odločala bi živela skupaj s fantom, kar pa ji mama v tem trenutku ne dovoli.« (DOG-STL-4/2020).  

Prosti čas 

Uporabniki projekta so se v okviru prostega časa najpogosteje udejstvovali v športnih aktivnostih, se družili, 

ustvarjali, pomagali pri domačih opravilih ali urejali okolico doma, se sprehajali, gledali televizijo ali pa 

poslušali glasbo. Nekateri so prosti čas preživljali sami, drugim pa razne prostočasne aktivnosti predstavljajo 

priložnost za druženje s prijatelji ali svojci. 

Veliko uporabnikov se je v svojem prostem času gibalo zunaj, na prostem. Veliko so omenjali ukvarjanje s 

športom in rekreacijo (judo, hoja v hribe, badminton, vožnja s kolesom, balinanje, fitnes, plavanje, jahanje, 

nogomet, košarka, tek, skok v daljino, namizni tenis). Izpostavili so pomanjkanje in prekinitev rednih 

tovrstnih aktivnosti zaradi epidemije Covid-19. 

»Zelo rad kolesarim, grem v hribe, pazim, da zdravo jem, včasih tudi tečem do Savskega mosta….« (DOG-STL-

14/2020). 

»…Spregovori tudi o dveh prijateljih (/ime/ in /ime/), s katerima se srečuje na športnih aktivnostih. Na sprehode ne 

hodi, raje je bolj aktiven, doma dviguje uteži in dela trebušne vaje.« (MT003). 

V prostem času so uporabniki projekta v veliki meri pomagali ostalim članom gospodinjstva pri 

gospodinjskih opravilih, pospravljanje, delu na vrtu in urejanju okolice, pri uporabnikih, ki živijo na ruralnih 

območjih, pa je prisotna tudi skrb za živali in opravljanje kmečkih opravil. Nekateri uporabniki radi rešujejo 

križanke,  berejo, pišejo, rišejo, ročno ustvarjajo (vizitke, okraske, gobeline, klekljarski izdelki, pletenine), 

plešejo, pojejo (tudi v pevskem zboru, glasbenih skupinah), poslušajo glasbo ali radio. 

»… Pove, da mu veliko pomeni ročno delo, najraje dela gobeline in se na ta način sprosti.«  (PL014). 

»Imam veliko hobijev, v širšem okolju sem izredno aktivna. Rada se ukvarjam z glasbo (učim se igranja na klavir)…« 

(DOG-STL-19/2020). 

»Pred leti je pela v pevskem zboru, sedaj pa poje v cerkvi...« (JM029). 

Nekateri uporabniki prosti čas preživljajo doma na socialnih omrežjih, igrajo računalniške igrice, veliko pa 

jih tudi gleda televizijo-najpogosteje kvize, telenovele, poročila in športna tekmovanja. 

»Nimam posebnih hobijev, rada poslušam glasbo, aktivna sem na socialnih omrežjih in telefonu. Občasno grem na 

sprehod, vendar se bolj zadržujem doma.« (DOG-STL-49/2020). 

»V prostem času preko tablice zelo rada igra spletno igrico Človeče ne ljuti se, pove, da jo enostavno kar potegne 

notri in pozabi na čas,…« (DOG-STL-12/2020). 
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Pomemben del prostega časa uporabnikov je tudi druženje, radi gredo pa izlete, sproščajo pa se tudi ob 

kulturnih prireditvah in koncertih. 

»…Rada hodim na koncerte in razne kulturne prireditve, na izlete po Sloveniji in po tujini, /…/S prijateljico iz OŠ se na 

dva meseca dobivamo, jaz grem k njej v Ljubljano in greva na prireditve.« (DOG-STL-69/2020). 

So pa tudi uporabniki, ki se v svojem prostem času pogosto dolgočasijo ali pa svoj prosti čas preživljajo ob 

aktivnostih, ki jih načrtujejo starši.  

Socialna mreža uporabnikov pilotnega projekta 

Nekateri uporabniki so imeli razvejano socialno mrežo in tako tudi več možnosti za vključevanje in druženje, 

medtem ko je bilo veliko uporabnikov, ki imajo manjšo socialno mrežo ali pa je ta omejena le na družinske 

člane. Pri teh uporabnikih se je velikokrat pojavljala osamljenost. 

Tako smo torej v socialnem omrežju uporabnikov zasledili družinske člane, sorodnike, ljudi iz skupnosti, v 

kateri biva in/ali deluje uporabnik, sosede, sodelavce, prijatelje in ljudi, s katerimi se uporabnik srečuje v 

delovnih razmerjih-strokovne delavce, mentorje, sodelavce.  

Največkrat so socialno omrežje uporabnikov predstavljali partnerji, otroci, starši in sorojenci ter drugi 

sorodniki (stari starši, nečaki). Pomemben del socialne mreže uporabnikov so tudi prijatelji, poleg njih pa 

tudi »kolegi«, s katerimi se uporabniki srečujejo v delovnih okoljih ali na raznih aktivnosti znotraj storitev 

VDC-jev.  

Del socialne mreže uporabnikov so strokovni delavci v VDC-jih. Ti sodelujejo z uporabniki v obliki delovnega 

odnosa, ki pa je bil za uporabnike ravno tako pomemben vir podpore in pomoči. 

»… Pomagajo mi tudi strokovni delavci v VDC /naziv VDC-ja/ in v društvu /naziv društva/.« (DOG-STL-72/2020). 

»…Trenutno mi največ opore in pomoči nudi prijateljica, pogovarjam pa se tudi z inštruktorico v skupini.« (DOG-STL-

66/2020). 

Nekateri uporabniki so imeli z vzpostavitvijo odnosov z drugimi težave. Socialno omrežje je bilo v takih 

primerih manjše oziroma skromnejše. Uporabnik so težje vstopali v nove in ohranjali obstoječe odnose tudi 

zaradi slabih preteklih izkušenj glede tega. 

»Težava je v komunikaciji, saj težje govori in ga okolica pogosto ne razume. Nima prijateljev in je večkrat osamljen.« 

(DOG-STL-65/2020). 

»Nima veliko prijateljev, tudi v skupini se ne pogovarja z vsemi, ampak si izbere eno osebo in se druži z njo.« (NN041). 

Veliko je bilo uporabnikov, ki niso imeli dobro razvite socialne mreže, ta pa je obsegala manjše število ljudi, 

večinoma ožjih družinskih članov ali oseb, ki so vključene v VDC. 

»Včasih mi je dolgčas in si želim družbe. Nimam prijateljev, s katerimi bi preživljal prosti čas, razen bratov. Največkrat 

delam okrog hiše.« (DOG-STL-42/2020). 

»Včasih se je družila s sosedo, katera se je odselila. Pove, da jo pogreša. Drugih prijateljev v domačem okolju nima, 

se pa rada odpravi na sprehod z mamo.« (PŠ006). 

»Družbe nimam, največkrat sem sam doma.« (DOG-STL-65/2020). 

Vključenost uporabnikov v širše okolje - skupnost 

Uporabniki projekta so se v okolje in skupnost vključevali na različne formalne in neformalne načine (ob 

delu, rekreaciji, interesnih dejavnostih, verskem udejstvovanju…) in se ob tem družili z različnimi ljudmi 

(družinski člani, prijatelji, sosedi, sodelavci…). Vključevali so se tako sami, kot tudi v spremstvu, pri čemer je 

bila potreba po spremstvu prisotna predvsem zaradi prevoza. Prevoze in spremstvo so potrebovali 
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predvsem uporabniki, ki živijo v krajih s slabšimi povezavami javnega prometa ali pa uporabnik le teh ni 

samostojno uporabljal. 

»Če bi želela sama v kino ali na kakšnen dogodek, bi potrebovala spremstvo. Prav tako ne znam uporabljati 

primestnega prometa in sama priti do /kraj/.« (DOG-STL-44/2020). 

»Glede prevoza sta odvisni od drugih, saj mama ne vozi. Zato se manj vključuje v okolje, čeprav si tega želi.« (DOG-

STL-48/2020). 

Nekateri uporabniki so imeli možnost za vključevanje v skupnost le v okviru aktivnosti znotraj VDC-ja, saj se 
v druge aktivnosti niso vključevali, nekateri pa so bili vključeni tudi v povsem običajne aktivnosti v svojih 
okoljih. 

»…Drugač grem pa zlo rad balinat, je tuki bliz mene - pr /ime/, sam zdele tko ni nič, tako, da naredim kakšen krog 
po /kraj/.« (DOG-STL-15/2020). 

 »Rada pomaga tudi v župniji.« (JM029). 

»S prijateljico iz OŠ se na dva meseca dobivamo, jaz grem k njej v Ljubljano in greva na prireditve.« 
(DOG_STL_69/2020). 

»Vključena sem v društvo /naziv društva/, rada grem z njimi na kak izlet, grem sama ali pa z mamo. Vključena sem 
bila v pevski zbor in glasbeno skupino /naziv glasbene skupine/.« (DOG-STL-54/2020). 

»Športno je zelo aktiven, veliko hodi s sosedi v hribe.« (ZS018). 

»... Pri nas na vasi se med seboj ljudje dobro poznamo in si pomagamo. Imava z mami nekaj ljudi, ki jim greva midva 
kaj pomagat, potem pa tudi lahko midva prosiva za pomoč, če je kaj takšnega, da jaz ne zmorem.« (DOG-STL-
7/2020). 

Oviro ob vključevanju v okolje in skupnost je uporabnikom predstavljalo tudi obdobje epidemije Covid-19. 

Ob obdobjih samoizolacije in ukrepov za zajezitev epidemije so bili uporabniki v veliki meri izključeni iz vseh 

dejavnosti v okolju, delno pa tudi iz aktivnosti znotraj društev in VDC-jev. Več o tem v poglavju Covid-19. 

Običajen potek dneva pri uporabnikih pilotnega projekta 

Uporabniki projekta so v individualnih načrtih opisali običajen potek dneva. Opisali so kaj počnejo, s kom, 

kdo jim pomaga in jih spremlja. Večina uporabnikov v dopoldanskem času obiskuje VDC-je, zato so del 

vsakdana uporabnikov tudi aktivnosti znotraj VDC-jev. 

Uporabniki jutra v večji meri pričnejo z družinskimi člani ob zajtrku. Družinski člani so nekaterim 

uporabnikom pomagali pri izbiri oblačil, osebni higieni in pripravi zajtrka, medtem ko so nekateri uporabniki 

to opravili samostojno. V dopoldanskem času se je večina uporabnikov udeleževala aktivnosti znotraj VDC-

jev.  

»Brat mi je naredil alarm na telefon in zjutraj vstanem sama, se oblečem in skuham kavo za mene in ateja. Z zajtrkom 

počakam nanj. Po zajtrku grem v /naziv VDC-ja/, ki je blizu mojega doma. Tam sem do dveh...« (DOG-STL-61/2020). 

»Zjutraj se sama zbudim, umijem, oblečem tisto kar zvečer pripravim, vzamem zdravila, včasih kaj pojem. Vedno 

popijem kavo, to mora biti hi hi in grem v Varstveno delovni center, kamor me pripelje kombi. No, sedaj ko sem imela 

poškodbo me do kombija spremlja mami.« (DOG-STL-16/2020). 

Po aktivnostih v VDC-ju je veliko uporabnikov popoldanski čas preživljalo doma s svojci.  

»Popoldan sem rada doma, ne grem nikamor.« (DOG-STL-37/2020). 

»… Nato grem v VDC, popoldan pa sem večinoma doma. Doma pomagam ateju pri delu zunaj (npr. košnja), babici 

pomagam pri kuhanju – olupim krompir.« 

»V popoldanskem času opravlja vsa gospodinjska dela, najraje pa dela na vrtu in pomaga zetu pri delu okoli hiše. 

Prosti čas preživlja tudi z nečaki. Včasih gledajo skupaj televizijo.« (PL014). 
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»Po kosilu rada hodiva mal na sprehod, pa da koga srečava, greva v /naziv kavarne/ na kavo, mal poklepetamo, pa 

k nečakinji S. na kavo, sam ona tuk kadi, da smo zmeraj na balkonu. Doma pa kakšno nadaljevanko pogledava. Tele 

turške so mi všeč Moja boš, pa Esmeralda.«  (DOG-STL-2). 

»Doma tudi posesam, pobrišem pode, pomagam mami pri kuhanju, pomijem posodo. Znam spečt palačinke, jajca, 

pa skuhat krompirjevo juho. Mama ima vrt, ji pomagam, jaz štiham. Imama tudi kure, tudi tu pomagam. Pokosim, 

pograbljam listje, ko je treba ali pa nasekam drva...« (DOG-STL-51/2020). 

»Ob popoldnevih grem na sprehod z mamo, v knjižnico, pomagam pri opravilih doma, grem v trgovino, odnesem 

smeti« (DOG-STL-64/2020). 

Veliko je bilo uporabnikov, ki so bili v popoldanskem času sami. Ti so prosti čas preživljali na računalniku, na 

socialnih omrežjih, ob igranju igric na telefonu, poslušanju glasbe in gledanju televizije. V nekaterih primerih 

je bil odmik v virtualno realnost posledica primanjkljaja oseb, s katerimi bi se uporabniki lahko družili. 

 »… Ob prihodu domov se najprej preoblečem, nato pojem kosilo in po kosilu pospravim posodo. Nato pogledam, če 

je potrebno uredili perilo. Nato se umaknem v svojo sobo in poslušam glasbo...« (DOG-STL-45/2020). 

 »…Ko pridem domov, pospravim, malo gledam televizijo ali sem na telefonu. Popoldan mi manjka družbe.« (DOG-

STL-61/2020). 

Zaradi najstrožjih ukrepov v obdobju epidemije Covid-19 so bili VDC-ji, ki predstavljajo pomemben del 

uporabnikovega vsakdana, nekaj časa celo zaprti. Uporabniki so zato v tem času ostajali doma, se družili le 

z člani istega gospodinjstva, opravljali »domača« dela. 

»Drgač ko sem doma vstanem ob 7 – do 9 kukr je. Skuham kavo, čaj, zajtrk kr preskočiva… zdele beliva, imava še 

kuhinjo in hodnik, res sva vse prepucala in je velik bolj vzdušje not, Okrog 11, grem kuhat, pa jeva potem kosilo okrog 

13:00 Večerje ne kuham. Pa cune so potem za zihtat . Če hodim pa v  VDC, me največkrat /ime/ pele, včasih grem 

tud na avtobus, kukr je, popoldne se pa mal s /ime/ pa /ime/ podružimo, grem domov, skuham, doma poštimam kr 

je, pa minejo dnevi.« (DOG-STL-3/2020). 

»Zjutraj vstane okoli 8.ure ali kasneje in popije tablete proti pritisku, za ščitnico in za pomiritev. Potem skuha kavo 

za vse in poje zajtrk. Ker so trenutno VDC-ji zaprti zaradi ukrepov zajezitve virusa COVID-19, se v dopoldanskem času 

odpravi na sprehod v bližnjo okolico. Do VDC-ja za Bežigradom se je pripeljal z mestnim avtobusom. Delal je ščipalke, 

voščilnice, stregel v jedilnici in bil vključen v terapevtski zeleni program. Zelo rad pomaga drugim.« (SM047). 

Uporabniki, ki živijo na kmetijah, so se v prostem času vključevali v običajna kmečka opravila.   

»Ko pridem domov, se naprej preoblečem, grem jest in pol pomagam pri delih na kmetiji (ličkanje, grabljanje 

trave,..). Manj se vključujem v gospodinjska opravila, ker se mi ne ljubi. Drugače pa znam tudi kaj skuhati, 

pospravljam in likam.« (DOG-STL-44/2020). 

»Popoldan delam doma – pobiram grozdje, delam drva, delam s stroji, vozim in delam s traktorjem.« (DOG-STL-

36/2020). 

»Ker imajo doma večjo kmetijo, je vedno obilo dela, pri katerem po svojih močeh pomaga. Zaradi tega je starši 

velikokrat ne morejo peljati na dogodke, ki bi jih želela obiskati.« (DOG-STL-54/2020). 

Materialno stanje uporabnikov pilotnega projekta 

Materialno stanje uporabnikov projekta je bilo v individualnih načrtih razvidno iz življenjskih okoliščin, kot 

so jih opisali uporabniki. Neposredno o materialnem stanju smo tako lahko izvedeli zelo malo, smo pa 

posredno v posameznih primerih zaznali zelo slabo materialno stanje pri nekaterih uporabnikih.  

»Največja težava ji predstavlja kuhanje, pogosto si je pomagala tako, da je topel obrok naročila kar v VDC-ju in ga 

nesla domov, če pa je bila na tesnem z denarjem pa  sta bila s partnerjem tudi brez toplega obroka.« (DOG-STL-

2/2020). 

»/ime/ živi z očetom v starejši kmečki hiši, kjer nimata urejenih sanitarij.« (DOG-STL-42/2020). 
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Nekateri uporabniki živijo v lastniških stanovanjih, za katera odplačujejo kredite, drugi živijo s svojimi starši 

ali v nepremičninah, ki so jih podedovali.  

»Mal imava še kredita zarad stanovanja, drugač ni šlo. Oči men tuki skoz razlaga, poglej, kaj je nujno, drug pa na 

stran.« (DOG-STL-8/2020). 

»Vse se ustavi pri denarju. Želim si, da bi bilo že enkrat konec tega kredita in bi imela več denarja. vedno ga imam 

premalo in mi ga zmanjka za tisto kar potrebujem.« (DOG-STL-4/2020). 

 »Ponosen sem na to, da imam svojo hiško in skrbim zanjo. Dobil sem jo od sosede, kateri sem hodil pomagat, pa mi 

je zapustila hišo.«  (DOG-STL-48/2020). 

Nekaterim uporabnikom so na poti do lastnega stanovanja pomagali družinski člani, nekaterim druge 

neformalne mreže, nekaterim pa občina in center za socialno delo. 

»Leta 2005 sem si pričel skupaj z bratom urejati stanovanje. Vsako leto sem nekaj privarčeval in si uredil. Na koncu 

leta 2016, 2017 sem si uredil lastni vhod v zgornje nadstropje.« (DOG-STL-36/2020). 

»Imava stanovanje v zgornjem nadstropju hiše pri /ime/ starših, sva si ga sama uredila in opremila, nekaj preko 

socialne.« (DOG-STL-37/2020). 

»Starši in ostali bratje in sestre so umrli. Včasih me pride pogledat nečak (od sestre v /kraj/), mi kaj uredi, če je nujno. 

Nazadnje je poklical dimnikarja in sta popravila dimnik, ker se je kadilo noter. Ostali sorodniki ne pridejo. Brat je 

dobil pomoč in prodal kravo, pa je zgradil to hišo, kjer živim. Občina je še malo pomagala in uredila, da imam 

elektriko in vodo. Ta hiša je samo moja.« (DOG-STL-78/2020). 

Iz individualnih načrtov je moč razbrati tudi primer, ko so družinski člani izkoriščali uporabnika ter porabljali 

njegove dohodke za svoje potrebe.   

»Želi si, da bi imela že enkrat normalen račun za telefon, /…/ pove, da so jo sestre, ki so vse brez denarja in rednih 

služb prisilile, da jim je vzela na svojo naročnino, /…/ pravi, da so ji sprva obljubljale, da ji bodo mesečno prispevale, 

sedaj pa je ravno največ sporov prav na to temo, saj /ime/ več kot polovico nadomestila za invalidnost porabi, da 

plača položnico za telefon.« (DOG-STL-12/2020). 

 

5.4 Vsakodnevno življenje: v čem so uporabniki samostojni in kje potrebujejo pomoč 

Gospodinjska opravila 

V individualnih načrtih so uporabniki projekta pripovedovali o opravljanju raznih gospodinjskih del, pomoči, 

ki so jo potrebovali ob tem in osebah, ki so jim pri tem pomagale. V več primerih so izražali tudi željo po 

priučitvi novih znanj v zvezi z gospodinjskimi opravili. 

Uporabniki so opravljali različna gospodinjska opravila, kot so priprava obrokov (kuhanje, peka), čiščenje in 

pospravljanje (odnašanje smeti, pometanje, pomivanje tal, sesanje, brisanje prahu, likanje, pranje in 

zlaganje perila, pomivanje posode, pripravljanje in pospravljanje mize), nakup živil, upravljanje z raznimi 

gospodinjskimi aparati (grelnik vode, pomivalni stroj, pralni stroj, sušilni stroj, likalnik, sesalec). 

Pri izvedbi posameznih gospodinjskih opravil je veliko uporabnikov potrebovalo podporo, nadzor, pomoč 

ali usmerjanje druge osebe, so pa tudi gospodinjska opravila, ki so jih uporabniki zmogli v celoti izvesti 

samostojno. Pomoč so potrebovali predvsem pri organizaciji dela, težjih, bolj kompleksnih opravilih 

(kuhanje, uporaba gospodinjskih aparatov), nakupovanju živil. 

»V hiši lahko veliko opravil naredim samostojno, znam kuhati, likati in čistiti. Ne znam vklopiti pralnega stroja. /…/ 
Nekaj preprostih stvari znam skuhati, drugače pomagam očetu pri kuhanju...« (DOG-STL-61/2020). 

»Mama jo vključuje v vse aktivnosti;  kuhata skupaj,  mama jo vseskozi vodi in usmerja, /ime/ pa dela po navodilih…« 

(DOG-STL-6/2020). 
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Uporabnikom so pri izvedbi gospodinjskih opravil pomagali svojci (partnerji, starši, sorojenci, širši člani 

družine), neposredno pa so jim pomagali tudi različni izvajalci storitev (pomoč na domu, čistilke). 

»Mami mi pomaga skuhati ter prinese na mizo, nalije pijačo, opere perilo ga zlika, če mi pa pripravi, ga pa tudi sama 

dam prat in zlikam. Mami gre v trgovino oz. greva skupaj, saj zaradi mojih rok, ne morem nič varno vzeti iz police, 

prav tako doma. Pomaga mi prati, likati in me pelje naokrog.« (DOG-STL-16/2020). 

»…ata plača tudi čistilko (pride enkrat na teden)…« (DOG-STL-74/2020). 

Med uporabniki so bili tudi taki, ki so neradi opravljali gospodinjska opravila, jih niso znali ali zmogli 

opravljati oziroma pri njih niso sodelovali. Ti so za opravljanje gospodinjskih del potrebovali dodatno mero 

motivacije in usmerjanja, ki so jo običajno prejeli s strani svojcev. 

»Ne znam kuhati – to me ne veseli, tudi pospravljam in čistim ne rada. To za mene naredijo drugi. Ne likam perila.« 

(DOG-STL-49/2020). 

»Sem dokaj samostojen, največ me podpira oče, ki me usmerja. Pa brat, ki kuha, jaz tega ne delam /…/ pripravim 

si samo kak sendvič ali pa kaj namažem na kruh. Tudi za urejanje po hiši nisem najbolj spreten. Naredim samo tisto 

nujno (pometem, pospravim iz mize..). Perilo si operem sam, likam ne, ampak lepo zložim in se samo zlika.« (DOG-

STL-42/2020). 

»…Pravi, da ima slabo koncentracijo, zato ne kuha…« (BK040). 

»Po nakupih hodi z mamo, včasih tudi sama. Rada pomiva, pometa in poskrbi za čist in urejen prostor. S kuhanjem 

se ne ukvarja, ker se boji, da bo dobila epileptični napad.« (DS013). 

Na drugi strani pa so bili uporabniki, ki so opravljali gospodinjska opravila za celo družino.  

»Pri skrbi za samega sebe sem samostojen, se sam umijem, oblečem. Kuham  za sebe in za brata, čez vikend še za 

drugega brata in očeta.« (DOG-STL-41/2020). 

Določeni uporabniki so se zaradi spleta življenjskih okoliščin (npr. bolezen ali smrt ključne osebe, ki jim je 

prej pomagala) morali osamosvojiti pri opravljanju določenih gospodinjskih opravil, nekateri uporabniki pa 

so izrazili zavedanje in željo po osamosvojitvi preden bi lahko prišlo do izgube ključne osebe. 

»…Pere, kuha, lika, to mami. Zdele ko je bila v bolnici je nakuhala naprej, pa sva potem iz skrinje vzela in pogrela. 

...« (DOG-STL-14/2020). 

 »Glede kuhanja bi tudi, če bi enkrat ostala sama potrebovala podporo, sej kej na hitro si znam pripravit, kej bolj 

konkretno pa bi mi zelo prav prišlo.« (DOG-STL-4/2020). 

Opravljanja gospodinjskih opravil so se uporabniki v večini priučili od svojcev, nekaj usposabljanja za to pa 

so prejeli/prejemajo tudi od delovnih terapevtov in z udeležbo na različnih delavnicah znotraj VDC-jev. 

Veliko uporabnikov je izrazilo željo po pridobivanju novih znanj in veščin v zvezi z gospodinjskimi opravili, 

saj bi tako pridobili tudi večjo samostojnost v vsakdanjem življenju.  

Pojavil se je tudi primer, ko je uporabnik precenil svoje sposobnosti, kar nakazuje na pomembnost 

usposabljanja uporabnikov za samostojno življenje v okviru njihovih zmožnosti in z omogočanjem ustrezne 

pomoči in podpore.  

»Kej na hitro si tudi skuham sam,  s štedilnikom na plin znam, prižgem in držim, znam hrenovke skuhat, jajca speči, 

čaj, kavo tudi naredim, ja pa makarone. Ko ga vprašam, če bi kuhal zase in za brata ali bi bilo dovolj da bi vzel kg – 

dve vrečki makaronov za oba. Po premisleku mi odgovori, da ne, da bi morala biti vsaj dva kilograma.« (DOG-STL-

15/2020). 

Uporaba IKT 

Uporabniki projekta v svojem vsakdanjem življenju uporabljajo različno informacijsko komunikacijsko 

tehnologijo (IKT). V največji meri uporabljajo telefone (stacionarne ter mobilne pametne telefone) in 
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računalnike (prenosnike, namizne ali tablične), v posameznih primerih pa tudi radio in pametne televizorje 

(SmartTV). 

Uporaba IKT pripomore k večji samostojnosti uporabnika. Preko tablice, telefona in računalnika uporabniki 

največkrat samostojno komunicirajo s prijatelji in znanci, zdravstvenim osebjem (naročanje zdravil, na 

preglede), pridobivajo informacije o dogajanju v svetu (gledanje poročil, brskanje po spletu) in se učijo novih 

spretnosti (denimo kuhanje po kuharskih receptih iz spleta). 

»V neznanem okolju bi vprašal za pot do glavne avtobusne postaje ali pa bi »poguglal« kako priti do postaje. Na 

voznem redu bi preveril ob kateri uri pelje avtobus do domačega kraja.« (SM047). 

S pomočjo mobilnih telefonov so uporabniki komunicirali s prijatelji in na njih uporabljali različne aplikacije 

(denimo za štetje korakov, branje novic, poslušanje glasbe). S telefonom tudi fotografirajo, na njem igrajo 

igrice, uporabljajo pa ga tudi v urgentnih situacijah za klic na pomoč. 

»…Po telefonu ohranjam kontakt s prijatelji iz VDC-ja.« (DOG-STL-60/2020). 

 »Mama jo na računalnik ni navajala, ker slabše vidi, zna pa toliko bolje opravljati s pametnim telefonom. Po telefonu 

posluša glasbo, katero si zna naložiti. Ima svoj e-mail, bi se pa želela naučiti pošiljati elektronsko pošto in osnovnega 

računalniškega znanja.« (ŠT49). 

»Kadar se izgubi pokliče po telefonu.« (BA016) 

Na računalnikih uporabniki preko socialnih omrežij komunikacijo s prijatelji, pošiljajo elektronska sporočila, 

se informirajo in nakupujejo, poslušajo glasbo, pišejo dokumente (uporaba Word-a), igrajo igrice ter se 

naročajo na pregled pri zdravniku oz. naročajo zdravila. 

»… Zelo pogosto grem na net in pogledam Kulinarika za otroke s posebnimi potrebami in tam kaj dol snamem.« 

(DOG-STL-13/2020). 

»Računalnik, mobitel, televizija, vse obvladam. Tudi zdravila naročim sama. Sedaj ko je tehnologija je vse lažje tudi 

za invalide, ki težko govorimo. Lahko pa napišemo in je stvar rešena,…« (DOG-STL-16/2020). 

»Uporablja tablični računalnik, na katerem spremlja novice 24ur. Pove, da ima svoj FB profil, ne zna pa naložiti 

fotografij in bi se zelo rada naučila. Ima osvojene osnovne računalniške veščine, sama izpolni obrazce, zna napisati 

dokument in ga shraniti.«  (NN041). 

So tudi uporabniki, ki obvladujejo uporabo bolj kompleksnih aplikacij na računalniku, denimo takih za 

obdelovanje fotografij ali montažo videov. 

»Izrazito rad se ukvarja z računalništvom, programiranjem in grafičnim oblikovanjem (pokaže tudi primere iz svojega 

USB ključka) slik kot spletnih strani. Pravi, da če bi imel možnost, bi v prihodnosti zelo rad počel nekaj v povezavi z 

omenjenimi aktivnostmi.« (DOG-STL-29/2020).  

Nekateri uporabniki so bili pri uporabi IKT popolnoma samostojni, drugi pa so potrebovali pomoč. Nekaj 

uporabnikov projekta pa niti ni imelo želje in potrebe po teh znanjih. 

»Po televiziji najraje gleda nadaljevanke, včasih pa posluša tudi radio. Računalnik je ne zanima preveč, zaveda pa se 

pomena osnovnega znanja in pisanja.« (JD008). 

Upravljanje z denarjem 

Uporabniki projekta so z denarjem razpolagali sami ali pa so z njihovim denarjem upravljali skrbniki 

(družinski člani, partnerji, CSD…). Potreba po tem, da bi sami znali prepoznati vrednosti denarja in 

posledično tudi sami upravljali z njim, je bila izražena pri kar nekaj uporabnikih.  

»Pove, da bi se včasih želela sama odločati koliko denarja potrebuje in sama voditi svoje finance...« (DOG-STL-

21/2020). 

»…Pri plačevanju mu pomagajo starši, želel pa bi se bolje spoznati na denar in biti tako bolj samostojen pri 

plačevanju.« (MT003) 
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Med uporabniki projekta je bilo nekaj takih, pri katerih so z denarjem v celoti upravljali drugi.  

»Kuhat ne znam, za to skrbi mami, položnice to vse mami plača, vzame od mojega denarja in prispevke za moj del 

stanovanja plača iz mojega denarja. Mi pa vedno da, ko rabim, al pa ko rečem, da nekaj potrebujem. /…/ Mami  tudi 

tko kupuje vse stvari.« (DOG-STL-14/2020). 

»Potrebne nakupe opravi zanj CSD, saj /ime/ ne pozna denarja in z njim ne upravlja. CSD prav tako poskrbi za plačilo 

položnic in ureditev ostalih upravnih stvari.« (DOG-STL-78/2020). 

Nekaj uporabnikov je spregovorilo o tem, da sami ne zmorejo in ne znajo upravljati z denarjem. 

»Kuhati ne znam ne vem kaj, z denarjem pa tudi ne bi znala razpolagati. Če že dobim kak denar, to pri meni ne 

ostane dolgo in kupim stvari, ki jih ne potrebujem. Ne bi znala razporediti denar za cel mesec, kot to naredi mami, 

kolikor se poznam tudi za položnice ne bi imela.« (DOG-STL-73/2020). 

Uporabniki so omenjali žepnino, ki jo dobijo od svojcev, ki upravljajo z njihovim denarjem. Tako imajo na 

voljo manjši del svojega denarja, ki ga lahko porabijo samostojno. Preostanek denarja (torej tisti del s 

katerim upravlja svojec) nekateri porabijo v dogovoru s svojcem. 

Žepnino so uporabniki največkrat porabili za vsakodnevne malenkostne stvari, kot so kava in drugi priboljški, 

z varčevanjem žepnine pa si kdaj omogočijo tudi izlete. 

»Z mojim denarjem ne ravnam sam – mi ga hranijo. Če ga rabim, mi ga dajo. Imam nekaj malega za kavo. Oblačila 

kupujeva s sestro, pa če rabim kaj za obrit – vse te stvari ve ona in mi pomaga.« (DOG-STL-51/2020). 

»Pomoč potrebujem pri urejanju osebnih dokumentov, ne poznam denarja in tudi ne znam ravnati z njim. /Ime/  mi 

da žepnino, ki jo imam za kavico. Ker ne poznam denarja, tudi ne hodim samostojno v trgovine.« (DOG-STL-43/2020). 

»Z denarjem razpolaga mama. Denar včasih potrebuje za izlete in za kavo, vendar se velikokrat zgodi, da nič ne 

zapravi.« (PI043).  

Nekateri uporabniki pa so z denarjem upravljali sami, a pri tem potrebujejo usmerjanje in podporo. To so v 

največji meri nudili svojci, od katerih so se tudi učili razpolaganja z denarjem. 

»…položnice znam plačat, z denarjem se rihtam, kukr se pač da, zdej je malo lažje, prej mi je šlo pa včasih kar za 

nohte.« (DOG-STL-3/2020). 

»Ravno tako denarja ne pozna. Sicer gre sam na kavo v bližnji lokal, točen znesek za kavo mu pripravi mama.« 

(KB042). 

»Vem, da je vsak mesec potrebno plačati položnice, oči mi jih spravi skupaj in mi da denar in potem grem na delavsko 

in jih plačam. Če očita ne bi bilo, bi od začetka najbrž potreboval, da mi nekdo pomaga, potem bi pa že plačal sam, 

pa da bi mi kdo razdelil, koliko za položnice, koliko pa za hrano.« (DOG-STL-15/2020). 

V projekt so bili vključeni tudi uporabniki, ki so pri upravljanju z denarjem samostojni. 

»Je zelo samostojna in sama plača nakup z gotovino ali s svojo bančno kartico. Kadar potrebuje gotovino, dvigne 

denar na bankomatu.« (NN041). 

V čem so uporabniki spretni, obvladajo, počnejo dobro ter kaj jih veseli 

Uporabniki projekta so v individualnih načrtih pripovedovali o stvareh, v katerih so spretni. Omenjali so 

posamezna področja, na katerih so aktivni, ponekod pa njihovo pripovedovanje dopolnijo tudi povzetki 

načrtovalca, ki izpostavijo spretnost uporabnika.  

Veliko uporabnikov je spretnih v športu, udeleževali so se raznih športnih aktivnosti, nekateri so tudi 

tekmovali. Nekateri uporabniki pa so bili bolj spretni in obvladajo razne ročne spretnosti. 

Uporabnike veselijo razne ustvarjalne dejavnosti ter dejavnosti, ki spodbujajo miselno aktivnost. 

Razveseljujejo jih tudi razne delovne obveznosti v VDC-jih ali doma in pa druženje, dogodki, izleti ter 

potovanja.  
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»Lušt mi je tud, če lahko kam grem, sam je vedno problem prevoz.« (DOG-STL-2/2020). 

»Rada gre na sprehod in prireditve, vendar jo pri tem oče pogosto brzda in ne more uresničiti vsega, kar si želi.« 

(DOG-STL-61/2020). 

Največ uporabnikov je omenilo zadovoljstvo ob udejstvovanju v raznih dejavnostih s področja umetnosti. 

Radi se udejstvujejo v glasbi, poslušajo različne izvajalce na računalniku ali preko radia in/ali igrajo kak 

inštrument (tudi v glasbeni skupini). Radi tudi plešejo, pojejo, rišejo, fotografirajo, berejo(časopise, revije, 

pišejo in rišejo, pa tudi izvajajo razne ročne spretnosti (pletenje, šivanje, izdelovanje zapestnic prijateljstva, 

čestitk in vizitk, koledarjev, gobelinov, …). 

»…Svoj prosti čas nameni izdelovanju zapestnic prijateljstva, šivanju, veseli jo tudi ples, petje in risanje.« (BN021) 

»V prostem času se sprehaja in montira video, izdeluje voščilnice, časopis in letne koledarje z različnimi motivi.« 

(KU022). 

Uporabniki so pripovedovali tudi o zadovoljstvu ob raznih športnih aktivnostih. Teh so se udeleževali znotraj 

VDC-jev, DC-jev in društev ali pa doma oz. v skupnosti (košarka, nogomet, tek, jahanje, plavanje, balinanje, 

pohodništvo, suvanje krogle, smučanje…). Velikokrat pa so omenili tudi sprehode, na katere se podajo sami 

ali pa s sorodniki, prijatelji, sosedi. 

»Od hobijev imam najrajši pohode. Zelo rad grem na /ime/ ali tja na /ime/ (dva hriba v bližini).  Grem tud sam, samo 

da lahko hodim. /…/ Pohodništvo mi je res všeč.« (DOG-STL-7/2020). 

»Pravi, da zelo rad teče, ker se po teku bolje počuti…« (ZM035). 

Velik del dejavnosti, v katerih so uporabniki našli zadovoljstvo, je bilo neposredno povezanih z druženjem. 

Uporabniki radi obiskujejo prijatelje/sorodnike ali se z njimi družijo na sprehodih in pijačah, radi tudi 

zahajajo v VDC-je, kjer se družijo s kolegi in se udeležujejo raznih koncertov, športnih dogodkov, prireditev 

in praznovanj. 

»Zelo uživam tudi, če grem lahko na kakšno nogometno tekmo pa na kakšen rokomet ali pa ojoj, koncert od Tanje 

Žagar al pa ktir drug. Takšne stvari imam res rada in mi veliko pomenijo, če lahko grem.« (DOG-STL-12/2020). 

»Ob vikendih radi gremo kam na obisk, piknik. Udeležujem se raznih praznovanj in to me zelo veseli…« (DOG-STL-

43/2020). 

»Nečak je star 27 let. Rad se druži z nijm in se odpravi na daljši sprehod« (LM017). 

Nekaj pa je bilo tudi uporabnikov, ki so radi sami.  

»Rada sem tudi sama, zato ne potrebujem in si ne želim stalno nekoga ob sebi.« (DOG-STL-16/2020). 

V čem so uporabniki samostojni  

Uporabniki projekta so bili na določenih področjih življenja povsem samostojni, spet drugje pa so 

potrebovali pomoč in podporo svojcev, znancev, prijateljev ali strokovnih delavcev, pa tudi podporo 

lokalnega okolja. Njihova samostojnost je bila odvisna tudi od tega, koliko usmeritev, pomoči in podpore so 

prejemali pri dotedanjih poskusih samostojnosti in od tega, v kakšnem okolju – znanem ali neznanem – so 

poskušali biti samostojni.  

Uporabniki, ki so živeli samostojno, potrebujejo več podpore kot uporabniki, ki so denimo živeli s partnerji. 

V skupnem življenju se obveznosti in opravljanje le teh porazdelijo na dve osebi, ki si medsebojno pomagata, 

se dopolnjujeta in drug drugemu predstavljata ključni osebi. 

»Tudi zdravila, zdravnika, to vse sama naročiva, pokličeva. To se kar dobro znajdeva. /ime/ ima sedaj precej zdravil, 

jih pripravim zanj. To obvladam, sem skrbna in /ime/ potem nikoli ne pozabi. Tudi na občini, upravni enoti, če je kaj 

potrebno znava vse samostojno uredit.« (DOG-STL-9/2020). 
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Največ uporabnikov projekta je bilo samostojnih pri skrbi zase. Samostojno so poskrbeli za osebno higieno, 

izbrali oblačila glede na letni čas, se oblekli, samostojno jemljejo zdravila, si pripravljajo preproste obroke 

in se samostojno tudi prehranjujejo, nakupujejo, načrtujejo dnevne opravke in aktivnosti. 

»Živim sam in svoje stvari urejam sam – grem v trgovino, na pošto, k zdravniku, na pokopališče. Občasno si skuham 

preproste jedi (enolončnica, žganci, spečem meso…). Operem perilo in ga obesim.« (DOG-STL-52/2020). 

»Oče pravi, da je zelo samostojen, zjutraj se sam zbudi, poskrbi za osebno higieno in si umije zobe. Vsako jutro si 

pripravi zajtrk in pospravi za sabo.« (KM033). 

V nekaterih primerih so bili uporabniki samostojni v tolikšni meri, da so skrbeli tudi za druge člane družine. 

»Pri skrbi za samega sebe sem samostojen, se sam umijem, oblečem. Kuham  za sebe in za brata, čez vikend še za 

drugega brata in očeta. Prav tako samostojno plačujem položnice, dvigujem denar in skrbim za vsa domača opravila 

in opravila okrog hiše.« (DOG-STL-41/2020). 

Večina uporabnikov je bila dobro orientirana le v domačem in že poznanem okolju, medtem ko bi za nova 

ali bolj oddaljena okolja, denimo taka dostopna z medkrajevnimi avtobusi, potrebovali spremstvo oziroma 

usmerjanje.  

»Znajde se na utečenih in naučenih poteh. V neznanem, širšem okolju se ne bi znašel in bi potreboval usmeritve.« ¸

 (PL014). 

Z mobilnostjo imajo uporabniki omogočen dostop do več aktivnosti, obiskovanja znancev in sorodnikov in 

posledičnega poglabljanja odnosa s tistimi, ki ne živijo blizu, možnost za lažje vključevanje v širšo skupnost 

na prireditvah, koncertih, aktivnostih v lokalnem okolju, samostojno obiskovanje VDC-ja, opravljanje raznih 

opravkov. Samostojni uporabniki so med drugim uporabljali javna prevozna sredstva (avtobuse, vlake) ali 

pa se posluževali kakih drugih organiziranih prevozov, kolesa ali motornega kolesa.  

»… Obvladam vožnjo s skuterjem in v vožnji zelo uživam. Sam se peljem z avtobusom v VDC…« (DOG-STL-47/2020). 

 »V naši okolici sem glede avtobusa čist samostojna, ne morem pa nikamor več drugam, ker tudi mami me ne more 

več vozit okrog.« (DOG-STL-4/2020). 

»Vključujem se v /ime VDC-ja/ dnevni center v /kraj/, kamor se vsak dan pripeljem z vlakom iz /kraj/.« (DOG-STL-

60/2020). 

»Je zelo samostojna, saj se sama pelje z vlakom v /kraj/  in potem z avtobusom do /mestna četrt/ v VDC /naziv VDC-

ja/« (MJ046) 

Nekateri uporabniki so bili samostojni tudi pri urejanju formalnih zadev in dokumentacije v uradnih 

ustanovah, oddajanju vlog, urejanju denarnih socialnih pomoči, razreševanje postopkov (upravna enota, 

policija, CSD). Tisti, ki tega niso zmogli popolnoma samostojno, so se za nasvet obrnili k strokovnim 

delavcem ali h kaki drugi osebi, ki ji zaupajo (družinski član, partner, prijatelj).  

»Zmorem tudi urediti večino stvari – naročnino za telefon, kupiti TV, iti na banko…Urejam tudi potrebne papirje za 

hčerko (CSD, letovanja, izredno pomoč).« (DOG-STL-36/2020). 

Pomemben del uporabnikove samostojnosti je tudi njegova možnost izbire. Ta neposredno omogoča, da 

uporabnik raziskuje, izkorišča in odkriva nove priložnosti za samostojnost in učenje samostojnosti v svojem 

življenju. Možnost izbire je pri nekaterih uporabnikih okrnjena ali močno zmanjšana zaradi svojcev, ki so bili 

do uporabnika velikokrat preveč zaščitniški. Na možnost izbire je vplivalo tudi v kakšnem okolju je uporabnik 

živel ter kakovost njegovega socialnega omrežja.  

»Ja marsikaj bi rad spremenil. Mami mi sploh ne pusti, tudi tisto kar bi rad jaz naredil. Sploh ne more bit na miru, 

tudi sedaj ne, ko je bolna. Pravi, da vidi tisto, kar drugi ne vidimo  in da samo ona zna tko poštimat, da je uredu. Bi 

znal marsikaj, velikokrat rečem, da si bom sam postlal posteljo, pa potem kar ona zrihta, sej bi znal, sam potem pa 

kar pustim.« (DOG-STL-14/2020). 

»Če bi lahko sama odločala bi živela skupaj s fantom, kar pa ji mama v tem trenutku ne dovoli.« (DOG-STL-4/2020). 
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»Doma nimam skoraj nobene pravice – sicer me vprašajo za mnenje, vendar pri odločitvah nimam nobene besede. 

Ko je bila mama, sem pa jo še imel. Po smrti mame se je marsikaj doma spremenilo. Jaz sem rekel, da bi imel 

spremstvo na kombi, pa doma nočejo. Jaz sem rekel, da bi šel v bivalno, pa doma tega nočejo.« (DOG-STL-55/2020). 

V nekaterih primerih je bila možnost izbire zmanjšana zaradi skrbništva. 

»Pove, da bi se včasih želela sama odločati koliko denarja potrebuje in sama voditi svoje finance (predvsem zato, ker 

mora center odobriti vsak dvig denarja in takšen odnos predstavlja precej birokracije).« 

Pomemben del uporabnikov pa je bil deležen ustrezne podpore in pomoči svojcev in skrbnikov ali pa 

strokovnih delavcev v smeri večje samostojnosti. 

»Odločam se o tem, če kdaj kam grem – samo povedati moram, da grem ven. Odločam se tudi kaj bom oblekel, kam 

gremo na dopust. Čeprav sedaj grem raje s Sožitjem ali v Punat kot s starši in to upoštevajo. Odločil sem se tudi da 

imam punco, starša sta rekla da sem dovolj star.« (DOG-STL-53/2020). 

»Znotraj družine lahko povem, kaj si želim, želje pa niso vedno realne. Zato skupaj preverimo, kaj je možno in kaj ne. 

Zaenkrat ne bi nič spremenila, zadovoljna sem s tem, kako živim.« (DOG-STL-43/2020). 

»Sama lahko odločam, kaj bom oblekla, kaj bom počela. O mojih željah se lahko pogovorim s starši. Če je le mogoče, 

mi pomagata uresničiti moje želje.« (DOG-STL-49/2020). 

»O sebi zaenkrat odločam sam. Se pa v VDC posvetujem, če mi kaj ni jasno.« (DOG-STL-52/2020). 

Kje uporabniki potrebujejo pomoč  

Uporabniki projekta so potrebovali pomoč in podporo za samostojno bivanje na zelo različnih življenjskih 

področjih; nekateri na več področjih, nekateri pa le na enem ali nekaj področjih. Pri tem je pomembno, da 

sta pomoč in podpora na voljo kontinuirano ter, da se uporabniki na osebe, ki zagotavljajo pomoč, lahko 

zanesejo. Gre bodisi za potrebe po stalni, kontinuirani pomoči manjšega obsega, ali pa za večji obseg pomoči 

v določenih situacijah, nepredvidljivih in nenadnih dogodkih, pri sprejemanju pomembnih odločitev ipd. 

Več uporabnikov je izpostavilo potrebo po pomoči, ki je povezana z mobilnostjo in spremljanjem v različnih 

situacijah. Izražali so potrebo po prevozih njih samih ali pa npr. stvari iz trgovine, po spremstvu in pomoči 

pri uporabi javnega prevoza, po spremstvu na različne dogodke in prireditve, na obiske, po opravkih, po 

spremstvu v situacijah, ki so jim neznane ali v kraje, ki jih ne poznajo dobro. 

»/Ime/ potrebuje podporno osebo za redno družabništvo in spremstvo po opravkih, ki se jih še boji.« (DOG-STL-

11/2020). 

»Doma nič kaj veliko več ne zmorem, ker sem trikrat padel in ne morem več. Jezni so, ker več ne hodim peš – me 

preveč boli. Brez spremstva ne zmorem v trgovino.« (DOG-STL-55/2020). 

»Če bi želela sama v kino ali na kakšen dogodek, bi potrebovala spremstvo. Prav tako ne znam uporabljati 

primestnega prometa in sama priti do /kraj/.« (DOG-STL-44/2020). 

Pojavljala se je potreba po družabništvu, želja in potreba po osebi, s katero bi se uporabnik družil, preživljal 

prosti čas, se pogovarjal in ji lahko zaupal tudi zelo intimne zadeve. Izražali so potrebo po tem, da bi imeli 

osebo, ki bi jim nudila čustveno podporo, jim prisluhnila in bila v oporo, ko bi bili v stiski, ko so s kom v 

konfliktu in situacije ne znajo razrešiti, ko so osamljeni, jim niha razpoloženje in »imajo slabe dneve«.  

»Koristna bi bila tudi opora v razpoloženjskih nihanjih.« (DOG-STL-26/2020). 

»Predvsem potrebuje tudi spodbudo za oblikovanje in širjenje socialne mreže, saj je bolj zadržan in noče prositi za 

pomoč pri stvareh, ki jih ne obvlada najbolje. Potrebuje tudi spodbudo za izražanje želja in potreb.« (DOG-STL-

41/2020). 

»Tisto kar zelo pogrešam, sploh sedaj v tem času je, da bi se lahko z nekom zaupno pogovorila, saj me poznate, jaz 

ne morem vsakemu zaupat svojih osebnih in intimnih stvari, to mi manjka, ker se mi stvari potem nabirajo, pa potem 

z zdravili to urejam, pa vem da ni dobr.« (DOG-STL-4/2020). 
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Veliko je bilo tudi potreb po pomoči pri vstopanju v odnose z drugimi (predvsem neznanimi ljudmi), pri 

splošni komunikaciji z drugimi, pri navezovanju in vzpostavitvi stikov z drugimi, pri ohranjanju stikov z 

bližnjimi, pri reševanju konfliktov npr. v družini, partnerskih in prijateljskih odnosih. Želeli so si pomoči in 

napotkov pri tem, kako oceniti druge ljudi, kako se soočiti z izzivi in z nepredvidenimi dogodki, želijo si 

podporo in pomoč pri tem, da bi se v življenju oz. o svojem življenju več odločali sami. Želeli so podporo pri 

tem, da bi znali in zmogli prepoznati čustva drugih, bolje izražati lastna čustva, ter bolj jasno izražati svoje 

želje in potrebe. Izpostavljajo tudi potrebo po podpori v partnerskem in družinskem življenju, pri starševstvu 

in vzgoji otrok. 

»/Ime/ večino vsakodnevnih aktivnosti opravlja samostojno, kljub temu pa bi potreboval podporo predvsem na 

področju utrjevanja starševske vloge, pri uspešni komunikaciji s starši, podporo za uspešno partnerstvo, spodbudo 

in podporo za preživljanje kvalitetnega prostega časa skupaj z družino.« (DOG-STL-36/2020). 

»Potrebuje tudi učenje in spodbujanje k ustrezni komunikaciji z okoljem, saj je velikokrat preveč direkten, zaupljiv in 

neposreden. Potrebuje tudi spodbudo in pomoč pri vključevanju v okolje in aktivnem preživljanju časa zunaj, ne samo 

pred računalnikom.« (DOG-STL-39/2020). 

»Sem tudi precej naivna in vsakemu vse verjamem. Ne znam oceniti človeka. Ne razberem ali mi hoče dobro ali 

slabo.« (DOG-STL-73/2020). 

Uporabniki so potrebovali veliko vodenja, usmerjanja, opominjanja, podpore in spodbude za aktivno in 

samostojno življenje, za načrtovanje, organizacijo in izvajanje vsakodnevnih opravil in aktivnosti, za časovno 

in prostorsko orientacijo. Potrebovali so tudi pomoč in napotke o tem, kam oz. na koga se obrniti v primeru 

različnih težav (npr. v primeru poškodbe, zdravstvenih težav, nesreče, okvare gospodinjskih aparatov ipd.), 

kam se obrniti in koga poklicati za redno vzdrževanje stanovanja ali hiše ter okolice.  

»Potrebno ga je večkrat opozoriti kaj naj naredi, ker drugače pozabi.« (KM033). 

»Tudi ura mi dela težave.« (DOG-STL-61/2020). 

»Zmorem vse, vendar počasi in vse skupaj po navadi dolgo traja. Velikokrat kakšno pomembno stvar pozabim (npr. 

naročiti dimnikarja), nato pa je sila. Potrebujem nekoga, da bi me spomnil na to, kdaj je potrebno kaj narediti, da 

me malo usmerja. Ne vem kdaj sem rojen. Tudi ne vem, kam bi se moral obrniti, če bi se kaj nepričakovanega 

zgodilo...« (DOG-STL-41/2020). 

Več uporabnikov je izpostavilo potrebo po pomoči pri izvajanju gospodinjskih opravil, pripravi (predvsem 

zdrave) prehrane, kuhanju, peki peciva, uporabi gospodinjskih pripomočkov, ravnanju z oblačili, 

pospravljanju in vzdrževanju čistoče v stanovanju, urejanju okolice stanovanja ali hiše, vzdrževanju 

stanovanja ali hiše in skrbi za domače živali.  

»Rabil bi tudi kako pomoč doma – pri planiranju in urejanju stanovanja.« (DOG-STL-36/2020). 

»Pomoč potrebujem pri … večjem čiščenju, saj nekaterih stvari fizično ne zmorem (okna, zavese…), pri likanju, 

obešanju perila, pri napenjanju rjuhe. Pomoč potrebujem tudi pri pakiranju kovčkov, ko kam grem..« (DOG-STL-

72/2020). 

»…pa za v Spin, da se fasnga nakup, no kuhat mal bi se tud še mogu naučit, mal bi gledu pol pa bi šlo. Likat tud ne 

znam, oči ima eno takšno čudno mašino, da bi jo jz prec zlomu, če bi jo dobil v roke.« (DOG-STL-15/2020). 

Pojavljale so se potrebe po pomoči pri nakupu oblačil in obutve ustrezne velikosti, nakupu kozmetike ter 

pomoči izbiri ustreznih oblačil in obutve glede na vremenske razmere. 

»V trgovino s kozmetičnimi izdelki zahaja sam, vendar ne zna ločiti moške kozmetike od ženske«. (LT019). 

Nekaj uporabnikov je potrebovalo pomoč pri vzdrževanju in popravilu kolesa, motorja ali avta. 

Veliko je bilo tudi potreb po pomoči pri jemanju zdravil in osebni higieni, potreba po pomoči pri menjavi 

urinskega katetra in pri tolmačenju zdravniških izvidov. 

»Zjutraj se polovično sama umijem….« (DOG-STL-68/2020).   
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»Za zdravila poskrbi žena, bi tudi sam, mi jih pripravi v dozator, jaz pa jemljem.« (DOG-STL-8/2020). 

Veliko je bilo tudi potreb po pomoči pri ravnanju z denarjem, pri upravljanju svojih (domačih) financ, pri 

plačevanju mesečnih obveznosti, pri urejanju dokumentacije, pošte, pri uporabi IKT (telefona, tablice, 

računalnika) in različnih zadev, ki jih je treba urediti preko spleta, pri naročanju na zdravniške preglede in 

druge storitve, pri naročanju zdravil, pri izpolnjevanju obrazcev, pri tolmačenju uradnih zadev oz. dopisov 

oz. pri ureditvi različnih formalnosti. 

»Ne znam si sama urediti dokumentov ali dvigniti denarja.« (DOG-STL-48/2020). 

»Želel bi si urediti papirje (odločbe, položnice, obvestila o dohodnini), ki jih imava doma. Sedaj te papirje nimam 

urejene.« (DOG-STL-36/2020). 

»Zelo si želim, da bi si lahko poštimala zobe, to je prvo, kar bi naredila. Trenutno nisem niti naročena, tukaj pa bi kar 

potrebovala tudi pomoč.« (DOG-STL-2/2020). 

Vpliv epidemije Covid 19 in omejevalnih ukrepov na izkušnje uporabnikov v pilotnem 

projektu 

Vsi individualni načrti uporabnikov so nastajali v obdobju epidemije koronavirusne bolezni Covid-19. 

Uporabniki projekta spadajo med skupine prebivalcev, ki jih je epidemija še posebej prizadela, saj so 

okoliščine epidemije Covid-19 brez dvoma neposredno vplivale na njihov vsakdan in njihovo vključenost v 

lokalno okolje. Stiske, ki so uporabnike spremljale ob epidemiji, so bile predvsem strah, osamljenost, 

primanjkljaj aktivnega preživljanja prostega časa, izključenost iz lokalnega okolja, neznanje uporabe IKT in 

posledično veliko manj komunikacije z osebami izven gospodinjstva. 

Veliko uporabnikov je omenjalo predvsem občutno pomanjkanje prostočasnih dejavnosti,  socialnih stikov, 

zadovoljstva z življenjem nasploh. Epidemija in njene posledice so vplivale na njihovo splošno razpoloženje 

in jih postavljale v stisko. V zvezi s tem so izražali potrebo po zaupni osebi za pogovor, ki bi jih razbremenil. 

Skrbelo jih je za svoje in zdravje bližnjih. 

 »Nimam se nad čem pritožit, razen nad to korono. Zaradi tega mi razpoloženje niha, saj sem bil navajen aktivnega 

življenja, sedaj pa ne morem nikamor. So trenutki, ko rabim nekoga za pogovor, družbo.« (DOG-STL-72/2020). 

»Tisto kar zelo pogrešam, sploh sedaj v tem času je, da bi se lahko z nekom zaupno pogovorila, saj me poznate, jaz 

ne morem vsakemu zaupat svojih osebnih in intimnih stvari, to mi manjka, ker se mi stvari potem nabirajo, pa potem 

z zdravili to urejam, pa vem da ni dobr.« (DOG-STL-4/2020). 

Uporabniki projekta, ki so delali ali pa pomagali v društvih, tega dela takrat niso mogli opravljati. 

»Sedaj ko ni bilo VDC-ja sem redno hodil na /naziv društva/, smo zlagal pregrade, me /ime/ kar pokliče pa pridem, 

sem vsak dan hodu, sedaj pa ne več.« (DOG-STL-15/2020). 

»Zaposlena sem za krajši delovni čas, trenutno sem zaradi epidemije Covid 19 in s tem povezanih poslovnih težav 

delodajalca na čakanju na delo. Skrbi me, da bom delo izgubila.« (DOG-STL-69/2020). 

Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije Covid-19 so uporabniki projekta drugače preživljali svoj prosti čas, kot 

pred tem. Na splošno so bili manj aktivni. Če so čas prej preživljali predvsem ob športnih aktivnostih, 

obiskovanjem in druženjem s prijatelji, so ga v času epidemije in najbolj strogih ukrepih za njeno zajezitev 

na sprehodih ali ob gledanju TV, družili so se le z člani istega gospodinjstva in v domačem okolju.  

 »Pred ukrepi zajezitve virusa COVID-19, je bil športno aktiven v okviru aktivnosti društva /ime društva/. Zelo dobro 

je igral namizni tenis, včasih je balinal, smučal in plaval. Telesno aktivnost nadomešča z daljšimi sprehodi na Toško 

Čelo in njemu dostopnimi lokacijami.« (DRI48). 

»Prej je bil dosti aktiven, sedaj pa gre samo na sprehod okoli bloka, ker se boji, da bi zbolel za virusom COVID-19.« 

(PI043). 
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Nekateri uporabniki so zaradi situacije povezane s Covid-19 izrazili potrebo po novem znanju, s katerim bi 

bili bolje opremljeni za spopadanje z epidemijo. 

»Zaradi situacije COVID-19, bi se rad podučil, kako si dvigneš imunski sistem, ter pomena preventive za zdravje.  

Zaveda se, da pri tem veliko pomagajo rastline in zelišča, vendar ne ve katera so zdravilna, užitna in kako jih pripraviti 

za uživanje.« (DD010).  

S posledicami epidemije Covid-19 so se bolje spopadali tisti uporabniki, ki so bili vešči uporabe IKT. Ti so 

imeli tudi v času samoizolacije možnost vključevanja v aktivnosti VDC-jev in društev, ki so potekale na 

daljavo, preko IKT pa so imeli tudi možnost komunikacije z osebami iz drugih gospodinjstev. 

»/Ime/ je oseba z neizmerno zalogo trdne volje, optimizma. Loti se vseh stvari, s svojo energijo in voljo opogumlja 

tudi druge. Situacija okrog epidemije jo je v njenih aktivnostih močno zavrla, saj ima do tega kar pretiran strah pred 

morebitno okužbo, zato se  trenutno udeležuje v glavnem aktivnosti, ki potekajo na daljavo, prek elektronskih 

medijev, pri uporabi katerih je zelo spretna.« (DOG-STL-16/2020). 
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6. OSEBNI NAČRTI UPORABNIKOV PILOTNEGA PROJEKTA 
 

 

V skladu z določili Javnega razpisa (Uradni list RS št. 61/2019) mora izvajalec pilotnega projekta za vsakega 

uporabnika skupaj z njim pripraviti osebni načrt. Storitve SV se morajo izvajati v skladu z osebnim načrtom, 

pa tudi kazalnik učinka7 iz omenjenega Javnega razpisa je pri posameznem nosilcu projekta dosežen takrat, 

ko le ta z osebo iz ciljne skupine podpiše dogovor o vključitvi v program in pripravi osebni načrt za vključitev 

osebe v program. 

Za pripravo osebnih načrtov v okviru evalvacije pilotnega projekta enotnih navodil in obrazcev nismo 

pripravljali, pač pa so pilotni nosilci že pred pričetkom izvajanja projekta prejeli okvirne usmeritve (glej 

Rafaelič idr., 2019) za oblikovanje načrtov. Nosilci projekta so se tako priprave osebnih načrtov za 

uporabnike lotili na podlagi omenjenih usmeritev ter pretekle prakse oblikovanja osebnih načrtov v okviru 

svoje siceršnje dejavnosti. Kot bomo videli v nadaljevanju poglavja, sta vsebina in struktura osebnih načrtov 

med pilotnimi nosilci do neke mere različni. 

Od izvajalcev pilotnega projekta smo pridobili tako prvotne osebne načrte, kot tudi revizije oziroma vmesne 

evalvacije načrtov in zaključne evalvacije osebnih načrtov.  

Dobili smo skupaj 114 osebnih načrtov, ki so bili pripravljeni ob vstopu uporabnika v projekt,  67 vmesnih 

evalvacij osebnih načrtov, ki so bile narejene v oktobru in novembru 2021, ter 107 zaključnih evalvacij 

osebnih načrtov ob koncu projekta. Te so izvajalci projekta pripravljali v zadnjih mesecih izvajanja projekta 

ter tudi po njegovem izteku. Ker so se izvajalci projekta vmesnih evalvacij osebnih načrtov lotili dokaj pozno, 

zaradi časovne stiske niso uspeli izvesti vseh. So pa potem izvajalci ob zaključku projekta izvedli evalvacije 

osebnih načrtov za skoraj vse vključene uporabnike (za 94 %).  

Preglednica 16: Število osebnih načrtov, njihovih vmesnih in zaključnih evalvacij po izvajalcih projekta 
Izvajalec projekta Število osebnih načrtov Število vmesnih evalvacij 

osebnih načrtov 
Število zaključnih evalvacij 
osebnih načrtov 

VDC Polž 48 37 40 

VDC Zasavje 15 14 15 

Želva d.o.o. 51 16 52 

Skupaj 114 67 107 

 

Pri osebnih načrtih nas zanimata tako struktura (zapis in elementi načrtov) kot tudi vsebina načrtov 

(življenjski svet uporabnikov, njihovi cilji, želje in potrebe ter izvedbene aktivnosti in cilji), vendar se v tem 

poglavju osredotočamo pretežno na strukturo načrtov, vmesnih in končnih evalvacij osebnih načrtov 

V nadaljevanju tako predstavljamo informacije o strukturi in posameznih elementih osebnih načrtov, ter 

vmesnih in končnih evalvacij osebnih načrtov, medtem ko samo vsebino te leh prikazujemo v drugih 

poglavjih. Kvalitativna analiza vsebine osebnih načrtov, in sicer portretov in življenjskih zgodb uporabnikov, 

je prikazana v poglavjih o uporabnikih 5.2, 5.3 in 5.4, analiza vsebine zaključnih evalvacij osebnih načrtov, 

podatkov o napredkih, pridobitvah, spremembah in doseganju ciljev uporabnikov projekta pa so prikazani 

v poglavju 12.1 (Učinki pilotnih aktivnost na samostojnost in večjo neodvisnost uporabnikov pilotnega 

projekta). 

Od nosilcev pilotnega projekta smo v marcu lanskega leta pridobili vse osebne načrte uporabnikov pilotnega 

projekta. Na podlagi pregleda in analize osebnih načrtov smo nosilcem projekta posredovali naše 

 
7 Število oseb iz ciljnih skupin, vključenih v program 
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ugotovitve, jih predstavili na enem izmed rednih mesečnih sestankov, predebatirali ugotovljeno ter na željo 

nosilcev projekta tudi izvedli delavnico na to temo. Pripravljavci osebnih načrtov so uspeli nekatere načrte 

korigirati, popraviti glede na nove usmeritve in naša priporočila, predvsem pa so pridobili novo znanje za 

oblikovanje osebnih načrtov v prihodnje. V nadaljevanju povzemamo ugotovitve o strukturi in vsebini 

prvotnih osebnih načrtov.  

Osebni načrti uporabnikov pilotnega projekta 

Osebni načrti uporabnikov pri izvajalcih VDC Polž in VDC Zasavje so imeli približno enako strukturo, kljub 

temu pa je bilo možno zaznati določene razlike, opaziti »stil« zapisa načrtovalca oziroma osebe, ki je pisala 

osebni načrt. Življenjska zgodba je bila v teh načrtih dobro zapisana, dosledno so upoštevali uporabniško 

perspektivo, saj je ta del pisan v prvi osebi ednine. Na splošno v zapisu uporabljajo prvo in tretjo osebo 

ednine, pri čemer je možno razbrati, kaj je pripoved uporabnika, in kaj »dodatek«, komentar, videnje 

načrtovalca oz. strokovnega tima organizacije, ki izvaja projekt. Opredelitev potreb uporabnika po storitvah 

SV vsebuje veliko informacij o uporabniku, dragocen pa je tudi vidik strokovnega tima (vsaj za »zunanjega« 

bralca, saj na podlagi tega vso situacijo bolje razume). Gre za opis uporabnika, njegovih potreb in ciljev s 

strani načrtovalca – nek dodaten zapis načrtovalca. V zvezi s tem smo predlagali, da se rubriko prestavi na 

konec življenjske zgodbe (pri osebnih načrtih VDC Zasavje je večinoma ta vsebina navedena pri ciljih). 

Osebni načrti uporabnikov VDC Polž in VDC Zasavje so vključevali rubriko 'samoocena'. V prvotnih osebnih 

načrtih je bila v več primerih napisana ocena strokovnega delavca, oz. načrtovalca, ne pa uporabnika, na 

kar smo organizaciji tudi opozorili. Opozorili smo jih tudi, da je treba razlikovati med potrebami uporabnika 

in aktivnostmi, ki se bodo znotraj storitev SV, izvajale. Rubrika »Terminska opredelitev izvajanja potreb« je 

bila v prvotnih osebnih načrtih z vidika uporabe ustreznih izrazov nekoliko nejasna (najbrž je bila mišljena 

terminska opredelitev aktivnosti, ne pa potreb).  

Tudi zapis ciljev je v osebnih načrtih uporabnikov VDC Polž in VDC Zasavje je bil vezan na posamezne storitve 

socialnega vključevanja. Organizaciji smo opozorili, naj cilje navedejo ločeno (za delom osebnega načrta, ki 

se nanaša na življenjsko zgodbo), potem pa preidejo na izvedbeno raven načrta (terminsko opredelitev 

izvajanja aktivnosti). V izvedbenem delu načrtov tudi ni bilo definirano, kateri cilj(i) se zasledujejo z 

izvajanjem posamezne storitve SV oz. posamezne aktivnosti znotraj storitev. 

Prvotni osebni načrti uporabnikov izvajalca Želva d. o. o. so imeli v prvem delu teksta dober opis okoliščin 

in poteka pogovora, na katerem temelji osebni načrt (kje je potekal pogovor, kako se je vključeval 

uporabnik). Bralec lahko tudi razbere, koliko je bilo pogovorov za pripravo osebnega načrta. V drugem delu 

osebnega načrta je predstavljen uporabnik in njegov življenjski svet ter vsakodnevne aktivnosti in 

funkcioniranje. Razberemo lahko tudi njegove navade in stopnjo samostojnosti na področjih prostočasnih 

aktivnosti, upravljanja s tehnologijo, skrbi za gospodinjstvo, skrbi za zdravje in osebno higieno ter 

upravljanje z denarjem. Osebni načrti so vsebovali tudi informacijo o tem, ali se uporabnik strinja, da se 

osebni načrt predstavi njegovemu zakonitemu zastopniku.  

Pri osebnih načrtih uporabnikov Želve d.o.o so bile že pri opisu uporabnika (pri posameznih sklopih opisa) 

navedene storitve SVI. Informacije o uporabniku in njegovih potrebah so bile zato omejene oz. sfokusirane 

na področja, za katera nosilec projekta predvideva, da jih bo lahko »pokril« s storitvami SV. 

Pri predstavitvi uporabnika so bile po večini predstavljene le trenutne okoliščine in stanje, ne pa širša 

uporabnikova življenjska zgodba (npr. pomembni dogodki in osebe iz preteklosti, primarna družina, šolanje, 

spomini iz otroštva). Po tem delu osebni načrt preide na rubriko »Predvidene storitve in udejanjanje ciljev«. 

Posebnega dela, ki bi bil namenjen predstavitvi ciljev uporabnika, ni bilo, ampak osebni načrt kar preide na 

izvedbeno raven (izvedbeni načrt). Ta je bil sicer dobro zastavljen, vendar vmes manjka del, ki bi bil bolj 

neposredno namenjen ciljem uporabnika. Opazili smo tudi, da so imeli uporabniki Želve d.o.o zelo 
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poenotene cilje in tudi poenotene aktivnosti (razlaga, demonstracija, spodbujanje/motivacija, pohvala, 

pogovor, usmerjanje) za dosego teh ciljev. Zaradi vnaprej določenega orisa možnih aktivnosti v okviru 

storitev SV je bilo veliko ciljev pri uporabnikih enakih (razvidno je, da so osebno načrtovanje zastavili tako, 

da so uporabniki prišli do zelo poenotenih ciljev, pa tudi aktivnosti za njihovo dosego so zastavili zelo 

uniformno). 

Za osebne načrte uporabnikov pri vseh izvajalcih pilotnega projekta velja, da so bili izvedbeni deli načrtov 

premalo ločeni od »osrednjega« osebnega načrta. Splošno priporočilo izvajalcem projekta je torej bilo, naj 

bodo osebni načrti v prvem delu bolj splošni, narativni, bolj vezani na uporabnikov svet, na njegovo 

perspektivno in cilje, v drugem delu pa naj bo ločeno predstavljen izvedbeni načrt. Ta je konkretizacija 

aktivnosti za doseganje ciljev (kaj se bo počelo, terminski plan, itd.).  

Ugotovili smo, da so izvajalci projekta v osebnih načrtih premalo pozornosti namenili definiranju ciljev 

uporabnika. Že v prvih delih načrtov so se prevečkrat skoncentrirali (in s tem omejili) na sklope storitev SV 

in s tem omejili zaznavo potreb uporabnika v širšem smislu. Pomembno bi bilo uporabnikove cilje in potrebe 

popisati v širšem oziru, v drugem (izvedbenem) delu načrta pa določiti katere cilje in potrebe se bodo 

skušalo zasledovati v okviru storitev SV ter v katerih primerih bodo uporabnika usmerili v druge službe in/ali 

poiskati vire (po)moči v okviru neformalnih mrež. 

V nadaljevanju predstavljamo ugotovitve (za vsakega izvajalca projekta posebej) o vmesnih in zaključnih 

evalvacijah osebnih načrtov uporabnikov projekta. Analizirali smo tako strukturo kot tudi vsebino evalvacij. 

Rezultati analize vsebine vmesnih evalvacij so prikazani v 6. poglavju tretjega vmesnega evalvacijskega 

poročila (glej Smolej Jež idr., 2021), rezultati analize vsebine zaključnih evalvacij osebnih načrtov pa v 

poglavju 12.1.2 (Ugotovitve na podlagi evalvacij osebnih načrtov uporabnikov v projektu). V nadaljevanju 

tega poglavja pa le povzemamo ključne ugotovitve glede strukture vmesnih in zaključnih evalvacij osebnih 

načrtov. 

Vmesne evalvacije osebnih načrtov  

Vmesne evalvacije osebnih načrtov uporabnikov projekta pri izvajalcu Želva d. o. o. vključujejo tri ključne 

točke. Najprej so opredelili postopek izvedbe ciljev, kjer so predstavili metode, ki jih uporabljajo za izvajanje 

prvotno dogovorjenih ciljev ter na kratko nanizali te cilje. Gre za nekoliko neroden naziv rubrike oz. prve 

točke vmesne evalvacije. Sledi točka Realizacija ciljev, v kateri so opisali v kolikšni meri uporabnik dosega 

cilje, ki so jih zastavili v prvotnem načrtu ter razloge za tako realizacijo. Ugotavljajo, s katerimi cilji je 

smiselno nadaljevati in v kolikšnem obsegu. Zadnja točka vmesne evalvacije se imenuje Dopolnitev ciljev. 

Tekom izvajanja projekta so se pogosto pokazale potrebe po vključitvi novih ciljev, ki sprva niso bili 

predvideni in v tem poglavju so predstavili nove cilje uporabnika in razloge za njihovo vključitev v osebni 

načrt. Po koncu opisnega dela, so navedli kdo je evalvacijo pripravil, datum evalvacije, sledi pa še podpis 

odgovorne osebe.  

Razlogi za vmesno evalvacijo in dopolnitev osebnih načrtov uporabnikov projekta pri Želvi d.o.o so bile 

predvsem dodatne potrebe, ki so jih tekom izvajanja projekta zaznali neposredni izvajalci storitev ter želje 

uporabnikov, da bi načrtu dodali nove cilje. Evalvacijo osebnega načrta pa so naredili tudi, če se je v času 

izvajanja projekta spremenila življenjska situacija uporabnika, kar je zahtevo pridobitev novih veščin in 

izvajanje dodatnih aktivnosti v okviru storitev SVI.  

V vmesnih evalvacijah osebnih načrtov uporabnikov Želve d. o. o. so popisane pridobitve in doseženi cilji 

uporabnikov. V teh delih evalvacij se osredotočajo predvsem na samostojnost pri izvajanju določenih 

aktivnosti uporabnika in pa osvojitvi različnih novih veščin. Iz evalvacij je razvidno, da so uporabniki po večini 

vsaj deloma že med trajanjem projekta dosegli zastavljene cilje. Kljub (vsaj delnemu) doseganju določenih 
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ciljev, pa je večina uporabnikov, pri katerih je bila narejena vmesna evalvacija načrta, ohranila prvotno 

zastavljene cilje, kar pogosto utemeljujejo s tem, da se mora pridobljeno znanje - veščine utrditi.  

V vmesnih evalvacijah osebnih načrtov uporabnikov Želve d. o. o. se nadaljnji izzivi navezujejo na cilje 

zastavljene v prvotnem načrtu, ki jih uporabniki še ne dosegajo in pri doseganju katerih potrebujejo 

nadaljnjo spodbudo in podporo. Omenjajo predvsem različne aktivnosti uporabnikov, pri izvedbi katerih so 

le ti načrtovali večjo samostojnost, pa v času evalvacije načrtov še niso bili uspešni (npr. naučiti se kuhati, 

uporaba računalnika, razpolaganje z denarjem…).  

Na podlagi želja uporabnikov in na podlagi opažanj izvajalcev storitev SVI glede dodatnih potreb 

uporabnikov so se določeni cilji dopolnili, nekateri uporabniki pa so v svoje načrte dodali povsem nove cilje.  

V VDC Zasavje so se izdelave vmesnih evalvacij osebnih načrtov svojih uporabnikov lotili po približno enem 

letu od datuma potrditve prvotnih osebnih načrtov. Od 15 narejenih osebnih načrtov so za 14 načrtov 

naredili vmesno evalvacijo.  

Vmesne evalvacije osebnih načrtov uporabnikov izvajalca VDC Zasavje sestavlja šest poglavij. V prvem 

poglavju »Evalvacija podpornih storitev uporabnika« so uporabniki podali svoj splošen vtis o sodelovanju v 

projektu. Sledi poglavje evalvacija podpornih oseb, v katerem so neposredni izvajalci storitev opisali 

sodelovanje z uporabnikom in podali svoj splošen vtis o njegovem napredku. Sledi poglavje o izpolnjevanje 

ključnih ciljev postavljenih ob vstopu v projekt, v katerem je opisano, kako poteka doseganje zastavljenih 

ciljev, kje uporabnik še potrebuje podporo in kje je že samostojen. Nato so navedeni novi cilji, ki naj bi jih 

uporabnik skušal doseči do marca 2022. V tabeli nato predstavijo načrt izvajanja storitev SVI za naprej, kjer 

navedejo vrsto storitve, katere aktivnosti ta storitev zajema in koliko ur na teden se bo storitev izvajala. 

Sledi evalvacija strokovnega delavca, v kateri je le ta ocenil kako poteka uporabnikovo sodelovanje v 

projektu, katere veščine je pridobil in kakšno podporo še potrebuje. Sledi tabela »Evalvacija po 12 mesecih«, 

v kateri navedejo podporne storitve, ki so se izvajale do vmesne evalvacije načrta. Uporabnik in pa izvajalec 

storitve sta podala svojo oceno izvajanja vsake storitve, ki zajema informacije o zadovoljstvu s storitvijo, 

splošno oceno doseganja zastavljenih ciljev in pa cilje za naprej. Na koncu vmesne evalvacije osebnega 

načrta je zapisan datum vmesne evalvacije in kdo je evalvacijo pripravil.  

Preko vmesne evalvacije osebnih načrtov uporabnikov VDC Zasavje je večina uporabnikov v svoje osebne 

načrte dodala nove cilje. V nekaterih primerih pa osebne načrte niso dodajali novih ciljev, ampak so 

predvideli nadaljevanje izvajanja že obstoječih storitev, ali pa se je spremenili obseg izvajanja storitev SVI. 

V primerih, ko so se v osebni načrt dodali novi cilji, se je tudi povečal obseg storitev SVI. Tekom izvajanja 

projekta se je v nekaterih primerih pokazala potreba po vključitvi dodatne podporne osebe oz. 

neposrednega izvajalca storitev. Bodisi je uporabnik sam izrazil željo, da bi želel večji obseg storitev SVI in 

je bila zato potrebna vključitev dodatne osebe, bodisi so izvajalci storitev zaznali, da sami uporabniku ne 

zmorejo zagotoviti podpore v obsegu, kot jo potrebuje.  

Strokovni delavci VDC Zasavje so v vmesnih evalvacijah osebnih načrtov njihovih uporabnikov podali oceno 

kako poteka sodelovanje uporabnika v projektu, kaj se je od njegove vključitve pri njem spremenilo, kaj še 

ostaja in na čem je še potrebno delati. Predlagali so tudi različne spremembe in prilagoditve. V nekaterih 

premerih so ocenili psihično stanje uporabnika in na podlagi te ocene podali predloge glede nadaljevanja 

sodelovanja. Tako uporabniki, kot tudi strokovni delavci so podali oceno glede izvajanja posamezne storitve 

oziroma doseganja ciljev uporabnika. Slednji so tudi podali komentar o strinjanju z oceno uporabnika.  

V nekatere vmesne evalvacije načrtov je bil vključen tudi vidik svojcev. Predstavljeni so splošni vtisi svojcev 

glede uporabnikovega sodelovanja v projektu in njihovo mnenje glede različnih ugotovitev, do katerih so 

prišli izvajalci.  
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V VDC Polž so pripravili vmesne evalvacije osebnih načrtov za 37 uporabnikov, in sicer po pol leta od izdelave 

prvotnega osebnega načrta. Vmesno evalvacijo načrta so sestavljala tri poglavja. V poglavju »Opažanja in 

ocena uporabnika« uporabniki podajo svoj splošni vtis o projektu, navedeno je, kaj jim je v projektu všeč in 

kaj ne. Podajo oceno doseganja zastavljenih ciljev in izrazijo želje, kaj bi še želeli doseči in pridobiti. 

Ovrednotijo tudi izvajanje aktivnosti v okviru storitev SVI. Sledijo »Opažanja in evalvacija izvajalcev«, v 

kateri izvajalci storitev SVI podajo svoje doživljanje sodelovanja v projektu in dela s posameznim 

uporabnikom. Ozrejo se na zastavljene cilje uporabnika in evalvirajo kako je potekalo njihovo doseganje. 

Podajo pa tudi predloge in pobude za naprej. V poglavju »Opažanja in ocena strokovnega tima«, strokovni 

delavci na projektu podajo svoj vidik uporabnikovega sodelovanja v projektu, opišejo potek izvajanja 

aktivnosti v okviru storitev SVI in ovrednotijo doseganje zastavljenih ciljev uporabnika. Pregledajo realizacijo 

števila dogovorjenih ur storitev SVI in podajo predloge za naprej. V to poglavje je vključen tudi vidik svojcev 

uporabnikov, saj so v nekaterih primerih izvajalci projekta izvedli tudi pogovor s svojci.  

V nekaterih osebnih načrtih uporabnikov VDC Polž smo opazili, da so bile spremembe ob vmesni evalvaciji 

(novi cilji in spremenjen obseg izvajanja storitev) z drugo barvo vnesene v prvotni načrt. Na koncu evalvacije 

zapišejo kdo so člani strokovnega tima, sledi podpis strokovnega vodje izvajalca in pa datum vmesne 

evalvacije načrta.  

Uporabniki so v vmesnih evalvacijah osebnih načrtov sodelovanje v projektu po večini ocenili kot pozitivno 

in uspešno. Tudi sodelovanje in odnos z izvajalci storitev SVI so ocenili kot dobro, po večini so se z njimi 

povezali in v njih vidijo zaupno osebo. V vmesnih evalvacijah načrtov so navedene tudi nove želje in cilji, ki 

jih želijo doseči. Predloga za vmesno evalvacijo načrta predvideva, da uporabniki predstavijo dobre in slabe 

strani projekta, po večini pa so navedeni zgolj dobri in pozitivni vidiki projekta, ki jih uporabniki izpostavljajo. 

Le v posameznih primerih je navedeno tudi kaj je uporabnike motilo in kaj bi želeli, da se spremeni. Splošni 

vtisi uporabnikov so zapisni v prvi ali v tretji osebi.  

V primerih, ko je z uporabnikom sodeloval več kot en izvajalec storitev SVI, je vsak od njih predstavil svojo 

izkušnjo. Poročajo o različnih aktivnostih, ki so jih izvajali in naredijo pregled spretnosti in veščin, ki so jih 

uporabniki tekom njihovega sodelovanja osvojili. Predstavijo tudi ugotovitve, do katerih so prišli tekom 

sodelovanja z uporabniki in na podlagi svojih opažanj, podajo predloge za naprej. Navedejo tudi, kaj bi bilo 

dobro, da bi po njihovi oceni uporabniki še osvojili in navedeno se v večini primerov ujema z željami, ki jih 

v prvem poglavju izrazijo uporabniki. Nekaj izvajalcev opiše tudi ovire, s katerimi so se srečali tekom 

sodelovanja, ki zajemajo predvsem težave pri vzpostavitvi odnosa in pri motiviranju uporabnikov za 

sodelovanje v zastavljenih aktivnostih.  

V poglavju »Opažanja in ocena strokovnega tima« se v nekaterih vmesnih evalvacijah pojavi tudi vidik 

svojcev. Opazili smo, da je mnenje in ocena svojca v veliki meri odvisna od tega, ali se njihovo prepričanje o 

tem kaj uporabnik potrebuje ujema z mnenji nosilcev projekta in pa uporabnika. V primerih, ko se npr. vsi 

vključeni strinjajo, da mora uporabnik postati pri neki aktivnosti ali opravilu bolj samostojen in se potem res 

dela v tej smeri, je zadovoljstvo večje, kot če so svojci mnenja, da večja samostojnost na nekem področju ni 

prioriteta, saj za njih poskrbijo oni, potem mnenje o celotnem projektu ni tako pozitivno.  

Strokovni delavci na projektu v vmesnih evalvacijah osebnih načrtov predstavijo koliko ur storitev SV je 

posamezen uporabnik koristil, podajo oceno uspešnosti izvajanja storitev in ocenijo primernost 

terminskega načrta izvajanja storitev, ki je bil zastavljen v prvotnem osebnem načrtu. Ocenijo sodelovanje 

med uporabnikom in izvajalcem storitev SV in na podlagi teh ugotovitev podajo predloge za naprej. Svoja 

opažanja podajo tudi strokovne delavke v VDC, ki večinoma poročajo o tem, da uporabniki prihajajo V VDC 

bolj urejeni, da so bolj družabni in da se raje vključujejo v različne aktivnosti v okviru VDC-ja. Svoja opažanja 

pa, kot že omenjeno, poda tudi strokovno osebje projekta. 
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Nekaj uporabnikov je tekom projekta prekinilo sodelovanje in izstopilo iz projekta. Razlogi za to so različni, 

in sicer:  tekom projekta so soglasno ugotovili, da aktivnosti projekta za uporabnika niso najbolj primerne, 

uporabnik se je zelo navezal na izvajalca storitev, nato pa ga je prizadelo postavljanje meja s strani izvajalca, 

aktivnosti se niso izvajale v željenem in dogovorjenem obsegu, saj niso uspeli najti primernega izvajalca za 

uporabnika ali pa je uporabnik začel prejemati osebno asistenco in zato izstopil iz projekta. Strokovni delavci 

in izvajalci storitev so se v vseh primerih, ko so uporabniki (ali njihovi svojci) želeli izstopiti iz projekta, trudili, 

da bi uporabniki s projektom nadaljevali, vendar v posamičnih primerih niso našli skupnega jezika in rešitev. 

Zaključne evalvacije osebnih načrtov 

Zaključne evalvacije osebnih načrtov uporabnikov projekta pri izvajalcu Želva d.o.o. sestavljajo tri glavne 

točke, in sicer: opredelitev postopka izvedbe ciljev, realizacija ciljev in zaključek. V prvi točki – opredelitev 

postopka izvedbe ciljev, je opisano v doseganje katerih glavnih ciljev so se tekom pilotnega projekta usmerili 

uporabniki in zakaj. Na kratko je tudi predstavljeno, kako je potekalo izvajanje aktivnosti za doseganje ciljev 

uporabnika. V naslednji točki – realizacija ciljev, je predstavljeno v kolikšni meri so uporabniki realizirali v 

osebnem načrtu zastavljene cilje, obenem pa izvajalci projekta v tej točki navajajo tudi razloge in pojasnila 

glede predstavljene realizacije ciljev. V zadnji točki evalvacije – zaključek, je narejen kratek pregled ciljev 

uporabnikov, in sicer glede na to, ali so bili doseženi v celoti, delno ali pa ne. V tem delu evalvacije osebnih 

načrtov gre v bistvu za nadaljevanje druge točke evalvacije oziroma v določenem delu za podvajanje 

podatkov iz druge točke. Predstavljena je tudi ocena, kakšno podporo bi uporabnik potreboval v prihodnje, 

da bi osvojene veščine, spretnosti in znanja ohranil, oziroma razvijal nove, ki bi mu še dodatno pomagale 

pri samostojnejšem življenju. Na koncu evalvacij je zapisano kdo je evalvacijo pripravil, sledi še datum in 

podpis odgovorne osebe pri izvajalcu projekta. 

Zaključne evalvacije osebnih načrtov uporabnikov projekta v okviru VDC Zasavje se začnejo s splošno 

evalvacijo podpornih storitev s strani porabnika. V tem delu, uporabniki predstavijo svoje vtise o projektu, 

v nekaterih evalvacijah pa že v tem delu splošno oceno uporabnikovega sodelovanja poda tudi strokovna 

delavka. Sledi splošna evalvacija podpornih oseb, kjer podporne osebe (neposredni izvajalci storitev) opišejo 

kaj so z uporabnikom počele in predstavijo kako je sodelovanje potekalo. V naslednji točki – izpolnjevanje 

ključnih ciljev postavljenih ob vstopu v projekt je predstavljeno katerih aktivnosti so se uporabniki 

udeleževali, na doseganje katerih ciljev so se osredotočali, kaj so se v projektu novega naučili, katerih 

spretnosti niso osvojili in kje še potrebujejo podporo. Sledi načrt podpornih storitev za naprej, kjer je 

ocenjeno kakšne storitve in kakšen obseg storitev bi uporabniki potrebovali v prihodnje. V zadnji točki – 

evalvacija strokovnega delavca, strokovna delavka poda oceno uporabnikovega sodelovanja v projektu, kjer 

se osredotoči predvsem na dosežke in napredek uporabnika in na področja, na katerih je še potrebno delati 

in kjer bi še uporabnik tudi v prihodnje potreboval dodatno podporo. Nekatere evalvacije na tem mestu 

vsebujejo tudi vidik svojcev, kjer svojci uporabnikov podajo svoje vtise o projektu. Sledi še tabelarni pregled 

storitev, ki so jih uporabniki v projektu prejemali, ponovi se ocena uporabnika in strokovne delavke glede 

samostojnosti na različnih področjih oziroma potrebe po dodatni podpori v prihodnje. Zanimivo v tem delu 

evalvacije pa je, da je v tabeli naveden komentar predstavnika izvajalca projekta (strokovne delavke) o tem 

kako je uporabnik ocenil lastno samostojnost na različnih področjih (npr. »njena ocena je realna«, »ocena 

v tem delu ni realna«). Evalvacije osebnih načrtov se zaključijo z navedbo osebe, ki je evalvacijo pripravila 

in datumom izdelave. 

V zaključnih evalvacijah osebnih načrtov uporabnikov izvajalca VDC Polž je najprej predstavljeno od kdaj do 

kdaj je bil uporabnik vključen v projekt in koliko ur je v okviru posamezne storitve SVI prejemal. 

Predstavljeno je, v doseganje katerih ciljev je bila usmerjena podpora in kakšne aktivnosti je zajemala. V 

evalvaciji je na kratko predstavljeno tudi mnenje uporabnika, informacije o tem kako je doživljal svoje 

sodelovanje v projektu in kje ocenjuje, da je najbolj napredoval ter kakšen je bil njegov odnos s posameznimi 
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podpornimi osebami oziroma neposrednimi izvajalci storitev. Predstavljeni so tudi izzivi, s katerimi so se 

tekom izvajanja projekta srečevali vsi vključeni deležniki (uporabniki, koordinator, svojci in podporne osebe 

(npr. menjave podpornih oseb, nesoglasja s svojci, nespoštovanje osebnega prostora izvajalke…)). Na koncu 

evalvacij je opisano, kako so uporabniki sprejeli zaključek projekta in  kakšne podpore si želijo v prihodnje. 

Uporabniki si po večini želijo nadaljevati sodelovanje s podpornimi osebami, s katerimi so sodelovali že 

tekom projekta. Sledita še datum zapisa zaključne evalvacije in navedba odgovorne osebe za pripravo 

evalvacije. Pri VDC Polž gre v bistvu za kratek povzetek dogajanja v projektu z različnih vidikov, pregled 

izvajanja storitev in doseganja ciljev. Zaznati je, da so bile zaključne evalvacije osebnih načrtov pripravljene 

v časovni in kadrovski stiski, s katero so se pri tem izvajalcu projekta soočali ob zaključku in tik po zaključku 

projekta, ko so se v bistvu šele lotili omenjenih zaključnih evalvacij, hkrati pa že bili zaposleni na drugih 

delovnih mestih. 
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7. SVOJCI UPORABNIKOV PILOTNEGA PROJEKTA 
 

 

Poleg neposrednih uporabnikov storitev socialnega vključevanja so za projekt pomembni tudi njihovi svojci. 

Tako kot uporabnike, smo ob vstopu in izstopu (zaključku projekta) anketirali tudi njihove svojce. Z 

anketama smo želeli pridobiti podatke o količini in pogostosti zagotavljanja pomoči osebam, ki so vključene 

v projekt, občutkih, ki se svojcem porajajo ob nudenju pomoči, njihovih pričakovanjih in izpolnitvi 

pričakovanj v pilotnem projektu ter socio-demografske podatke o svojcih. Več o vprašalnikih se nahaja v 

poglavju 2.2 (Metodološki okvir). O morebitnih razlikah, zlasti v količini in pogostosti zagotavljanja pomoči 

osebam, ki so bile vključene v projekt, pa pišemo v podpoglavju 12.2 (Učinki pilotnih aktivnost na svojce 

uporabnikov pilotnega projekta). 

Predstavljena analiza temelji na odgovorih 93 svojcev (gre za svojce 92,1 % vključenih uporabnikov), ki so 

izpolnili anketo ob vstopu uporabnikov v projekt. Od skupno 101. vključenega uporabnika v času 

izpolnjevanja anket ob vstopu v projekt, jih šest ni imelo svojcev (5,9 %), dva svojca pa ankete ob vstopu 

uporabnika v pilotni projekt nista želela izpolniti (2 %).  

Svojci so v veliki večini živeli (87 oziroma 93,5 % svojcev) skupaj z uporabniki. V veliki večini (79 oziroma 

84,9 %) so bili to starši uporabnikov, nekaj je bilo bratov ali sester (sedem oziroma 7,5 %) ter partnerjev 

(štirje oziroma 4,3 %). Navedli so tudi druga sorodstvena razmerja, in sicer skrbnik ali skrbnica (dva) ter teta 

(ena). 

 

Slika 6: Sorodstveni odnosi (deleži) 

 

Nudenje pomoči in obremenjenost 

Večina svojcev (89 oziroma 95,7 %) je osebam, ki so bile vključene v pilotni projekt, nudila vsaj minimalno 

pomoč. V tej pomoči niso upoštevane aktivnosti, ki jih opravljajo za vse člane gospodinjstva (npr. kuhanje 

skupnega kosila). Več o količini in pogostosti pomoči svojcev uporabnikom projekta ter razlikah, ki so pri 

tem nastale v obdobju vključitve uporabnika v projekt, pišemo v poglavju 12.2 (Učinki pilotnih aktivnost na 

svojce uporabnikov pilotnega projekta). 

Pri skrbi za osebe, ki so vključene v pilotni projekt, je svojce najpogosteje bremenila njihova nesamostojnost, 

trmoglavost, zdravstveno stanje, skrbelo pa jih je predvsem za njihovo prihodnost. Nekatere svojce je 

skrbela tudi prevelika medsebojna navezanost, uporabnikovo »jezikanje«, neposlušnost, nepoznavanje in 

nekritičnost do denarja, težave s prevozom, skrb za nego, »nepoznavanje na uro«, nezdravo prehranjevanje 

ter to, da osebe, ki so vključene v projekt nimajo partnerja oziroma partnerke. 

Pričakovanja svojcev 

 

4,3 84,9 7,5 3,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Partner Starš Brat/sestra Drugo sorodstveno razmerje
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Slika 7: Pričakovanja svojcev 

 

Od pilotnega projekta so si svojci želeli predvsem, da bi vključenim osebam prinesel večjo samostojnost in 

da bi z vključitvijo v projekt pridobile več znanj, veščin ter izkušenj. Pričakovali so, da bodo imele osebe več 

družbe, da bodo prosti čas preživljale drugače kot do vključitve in da bodo bolj odločne ter zadovoljne. Eden 

izmed svojcev je izpostavil željo, da bi njegov otrok »…znal bolje izražati svoja čustva«. 

Pridobitve z vključenostjo v pilotni projekt 

Svojci so ocenili, da bo vključitev v pilotni projekt vključenim osebam prinesla predvsem večjo samostojnost, 

samozavest, razumevanje samostojnega bivanja ter nova poznanstva in nove možnosti druženja. Eden 

izmed svojcev je navedel, »…da bo na ta način pričel razmišljati, kako bo, ko ne bom več mogel poskrbeti 

zanj«. 

Svojci so bili mnenja, da bodo zaradi vključitve osebe v pilotni projekt imeli predvsem več časa zase, manj 

skrbi, več miru in zaupanje, kar pomeni, da bodo tudi bolj razbremenjeni. Pričakovali so, da jim bo pilotni 

projekt prinesel tudi zadovoljstvo, saj so v njem videli možnost napredka v tistih delih, kjer imajo njihovi 

bližnji primanjkljaj. 

Pomisleki in strahovi 

Večini svojcev se v zvezi s sodelovanjem uporabnikov v pilotnem projektu niso porajali pomisleki in strahovi 

(90,3 %). Med tistimi, ki so imeli v zvezi s tem nekaj pomislekov in strahov, se je eden od svojcev bal, »…da 

ne bi toliko napredoval, kot si želi in bi ga to še potem bolj potrlo«. Skrbelo jih je tudi, kaj bo po koncu 

projekta, ker so nekateri še vedno menili, da oseba, za katero skrbijo, ne bi zmogla živeti sama. Skrbela jih 

je tudi sama kompatibilnost z izvajalcem storitev socialnega vključevanja. 

Demografija 

Med svojci je bilo 77,4 % oseb ženskega ter 22,6 % moškega spola. Povprečna starost svojcev je ob vstopu 

uporabnikov v projekt znašala 65,3 let - najmlajši je imel 36 let, najstarejši pa 86 let. 
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Slika 8: Starost in spol svojcev (število oseb) 

 

Največ svojcev je imelo dokončano srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo (32,6 %), sledijo jim tisti 

z (ne)dokončano osnovno šolo (30,4 %), nižjo ali srednjo poklicno šolo ima zaključeno 18,5 % svojcev, 

višješolsko ali višjo strokovno 10,9 %, najmanj pa jih je imelo pridobljeno visokošolsko strokovno, 

univerzitetno ali višjo izobrazbo (7,6 %). 

Dobri dve tretjini svojcev sta upokojeni (64 oziroma 68,8 %), sledijo jim tisti, ki so bili zaposleni za polni 

delovni čas (18 oziroma 19,4 %), brezposelni (trije oziroma 3,2 %), samozaposleni (trije oziroma 3,2 %) ali 

pa bile gospodinje (tri oziroma 3,2 %). Najmanj je bilo zaposlenih za krajši delovni čas (eden oziroma 1,1 %) 

oziroma imajo drug zaposlitveni status (eden oziroma 1,1 %). Pri drugem zaposlitvenem statusu je eden 

izmed svojcev navedel, da je družinski pomočnik, vendar ne osebi, ki je vključena v pilotni projekt. Trije 

svojci (4,1 %) so navedli, da so zaradi pomoči osebi, ki je bila vključena v pilotni projekt, svoje delovno 

razmerje prekinili oziroma se zaradi situacije sploh nikoli niso zaposlili. 
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8. IZVAJANJE STORITEV IN AKTIVNOSTI V OKVIRU 
PILOTNEGA PROJEKTA  

 

 

Namen pilotnega projekta »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov« je bil razviti 

in pilotno preizkusiti vse štiri skupine storitev po ZSVI. Te storitve so namenjene usposabljanju za 

samostojno življenje, vseživljenjskemu učenju, prebivanju s podporo in ohranjanju socialne vključenosti 

starejših invalidov. V nadaljevanju prikazujemo analizo podatkov o izvajanju storitev (in posameznih 

aktivnosti v okviru teh storitev), ki se nanašajo na pretežen del izvajanja pilotnega projekta, in sicer na 

obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2022. Pilotni projekt se je sicer začel izvajati že sredi leta 2020, vendar smo 

enoten način beleženja aktivnosti in storitev v projektu vzpostavili šele z januarjem 2021. Več o tem v 

poglavju 2.2 (Metodološki okvir). 

Izvajalci storitev so v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2022 v okviru pilotnega projekta v največji meri izvajali 

aktivnosti v sklopu prebivanja s podporo (skupaj 35.041,5 ur oziroma 79,8 % vseh izvedenih storitev, kar 

okvirno ustreza zahtevanemu razmerju ur različnih sklopov storitev v javnem razpisu8). Bistveno manj je 

bilo aktivnosti v okviru vseživljenjskega učenja (8.432 ur oziroma 19,2 %), le za vzorec pa aktivnosti 

usposabljanja za samostojno življenje (419,5 ur oziroma 1 %). Aktivnosti za ohranjanje vključenosti starejših 

invalidov izvajalci v okviru pilotnega projekta praktično niso preizkusili, saj je edino VDC Polž izvedel nekaj 

ur aktivnosti v okviru te storitve (15,5 ur).  

Pri VDC Polž so torej izvajali aktivnosti v sklopu vseh štirih storitev, pri Želva d. o. o. v treh (usposabljanje za 

samostojno življenje, prebivanje s podporo in vseživljenjsko učenje) ter pri VDC Zasavje v dveh 

(usposabljanje za samostojno življenje in prebivanje s podporo).  

Skupno število opravljenih ur storitev v projekta v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2022 znaša 43.908,5, od 

tega so 22.620,5 ur oziroma dobro polovico (51,5 %) vseh ur opravili v zahodni kohezijski regiji (Želva d. o. 

o.), 21.288 ur oziroma slabo polovico (48,5 %) vseh ur pa v vzhodni kohezijski regiji (15.267 ur (34,8 %) so 

izvedli v VDC Polž in 6.021 ur (13,7 %) v VDC Zasavje). 

Preglednica 17: Število ur po posameznih storitvah 

Izvajalec 
Usposabljanje za 

samostojno življenje Prebivanje s podporo 
Vseživljenjsko 

učenje 

Ohranjanje 
vključenosti starejših 

invalidov 
Skupaj 
(ure) 

VDC Polž 312,5 14.044 895 15,5 15.267 

VDC Zasavje 86 5.935 0 0 6.021 

Skupaj KRVS 398,5 19.979 895 15,5 21.288 

Želva d. o. o. - 
KRZS 21 15.062,5 7.537 0 22.620,5 

Skupaj (ure) 419,5 35.041,5 8.432 17,5 43.908,5 

 

Največ vključenih uporabnikov je v pilotnem projektu prejelo od 200 do 299 ur (18,3 %) oziroma od 400 do 

499 ur (18,3 %) storitev SVI, najmanj pa od 700 do 799 ur (4,6 %) oziroma od 900 do 1009 ur (4,6 %). V 

 
8 Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov« (Uradni 
list RS št. 61/2019) določa, da mora biti najmanj 600 ur (od zagotovljenih sredstev za skupno 750 ur) letno namenjenih 
storitvi prebivanje s podporo. Gre torej za določbo, da mora uporabnik prejeti na leto v povprečju 80 % ur iz paketa storitev 
prebivanje s podporo.  



85 
 

povprečju je en uporabnik prejel 402,8 ur storitev SVI v obdobju od januarja 2021 do konca trajanja 

projekta, kar je slabih 27 ur (26,9 ur) na mesec oziroma slabih šest ur na teden. 

Slika 9: Število uporabnikov glede na prejeto število ur storitev SVI 

 

Število ur izvajanja posameznih aktivnosti po izvajalcih projekta 

V nadaljevanju predstavljamo število ur izvajanja posameznih aktivnosti za vse tri izvajalce pilotnega 

projekta. Vsak izmed projektnih izvajalcev je namreč v okviru posameznega sklopa storitev razvil in 

preizkušal drugačne aktivnosti. Izvajalci pilotnega projekta so pri tem izhajali iz zelo splošnega opisa 

posameznega paketa storitev v ZSVI ter iz nabora možnih aktivnosti v okviru posameznih storitev SV, ki smo 

ga na IRSSV pripravili že pred začetkom izvajanja pilotnega projekta (glej Rafaelič idr., 2019). Drugih izhodišč 

in usmeritev pri razvoju storitev niso imeli, tako da so razvijali in preizkusili dokaj različne pakete aktivnosti 

v okviru posameznih storitev SV. Kot že omenjeno, pa so se ukvarjali predvsem s storitvama prebivanje s 

podporo in vseživljenjsko učenje.  

Izvajalci projekta so torej oblikovali vsak svoje šifrante aktivnosti, ki sodijo pod posamezno storitev SVI. 

Velika večina aktivnosti, ki se nanašajo na pomoč, vodenje in podporo pri samostojnemu bivanju 

uporabnikov, se je pri vseh izvajalcih projekta izvajala v okviru storitve prebivanje s podporo. Bistvena 

vsebinska razlika med izvajalcem projekta v KRZS (Želva d. o. o.) in KRVS (VDC Polž in VDC Zasavje), ki jo na 

podlagi podatkov lahko opazimo, je ta, da je izvajalec v KRZS vse prostočasne aktivnosti (naziv aktivnosti je 

prostočasovne aktivnosti in šport) izvajal v okviru vseživljenjskega učenja, medtem ko sta izvajalca v KRVS 

tovrstne aktivnosti izvajala v okviru prebivanja s podporo (naziv teh aktivnosti: podpora pri preživljanju 

prostega časa in družabništvo (VDC Polž), družabništvo v živo (VDC Zasavje)). Ne gre sicer za povsem enako 

poimenovanje aktivnosti, vendar ocenjujemo, da je šlo po vsebini za zelo podobne dejavnosti, ki pa so jih, 

kot že omenjeno, izvajali v okviru dveh različnih storitev. 

*** 

Pri VDC Polž so največ ur izvajanja namenili aktivnostim v sklopu storitve prebivanja s podporo (14.044 ur 

oziroma 92 % vseh opravljenih ur). Največ ur v sklopu storitve prebivanja s podporo so imeli pri aktivnosti 

podpora pri preživljanju prostega časa (4.246,4 ur oziroma 27,8 % vseh opravljenih ur), sledi ji družabništvo 

(2.624,1 oziroma 17,2 % vseh opravljenih ur), spremljanje po opravkih, družbenih dogodkih (1.739 ur 

oziroma 11,4 % vseh opravljenih ur), svetovanje pri načrtovanju opravljanja domačih opravil in izvedbi 

(1.136,5 ur oziroma 7,4 % vseh opravljenih ur) ter krepitev moči, samostojnosti uporabnika (981 ur oziroma 

6,4 % vseh opravljenih ur). V sklopu storitve vseživljenjsko učenje so imeli 895 ur (5,9 % vseh opravljenih 
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ur), pri storitvi usposabljanje za samostojno življenje 312,5 (2 % vseh opravljenih ur) ter pri storitvi 

ohranjanje vključenosti starejših invalidov 15,5 ur. 

Preglednica 18: Število ur po posameznih aktivnostih, VDC Polž 
VDC Polž Storitev 

Skupno 
število 
ur 

Aktivnost 

Vseživljenjsko 
učenje 

Usposabljanje 
za samostojno 
življenje 

Prebivanje 
s podporo 

Ohranjanje 
vključenosti 
starejših 
invalidov 

Učenje opravljanja vsakodnevnih domačih 
opravil 

 136   136 

Podpora svojcem, partnerjem, prijateljem, 
sosedom,... 

 1,5   1,5 

Učenje skrbi za osebno higieno in higieno 
bivalnega okolja 

 35,5   35,5 

Učenje urejanja finančnih in birokratskih 
zadev 

 8   8 

Učenje iskanja informacij v različnih 
medijih  

 9,5   9,5 

Učenje uporabe informacijske tehnologije 
za urejanje osebnih zadev, nakupov 

 6   6 

Individualno učenje v življenjskem okolju 
preko izkušnje 

 7,5   7,5 

Prilagoditve okolja za samostojno življenje  29,5   29,5 

Spodbujanje k dejavnostim, interesom, 
obiskom in druženju 

 32,5   32,5 

Podpora pri vzpostavljanju in obnavljanju 
stikov s socialno mrežo 

 46,5   46,5 

Treningi spretnosti in veščin (kuhanje, 
šivanje, vrtnarjenje,…) 

165,5    165,5 

Tečaji  (računalništvo, tuji jeziki, šport,…) 5    5 

Delavnice o pomembnih temah 724,5    724,5 

Svetovanje pri načrtovanju opravljanja 
domačih opravil in izvedbi 

  1.136,5  1.136,5 

Podpora pri iskanju 
stanovanja/stanovanjske skupine in 
preselitvi 

  3  3 

Podpora v kriznih situacijah   421  421 

Podpora pri iskanju, prijavi in ohranjanju 
zaposlitve 

  6  6 

Podpora pri preživljanju prostega časa   4.246,4  4.246,4 

Družabništvo   2.624,1  2.624,1 

Krepitev moči, samostojnosti uporabnika   981  981 

Načrtovanje aktivnosti v projektu in 
evalvacija 

  106  106 

Usmerjanje pri uporabi IKT tehnologije   136,5  136,5 

Podpora na daljavo (video klic, telefon)   967,5  967,5 

Usmerjanje pri osebni higieni   219  219 

Svetovanje pri vzpostavitvi dnevnega 
urnika, razporejanju prostega časa 

  46,5  46,5 

Ohranjanje kognitivnih sposobnosti in 
usvajanje novih znanj 

  495  495 

Svetovanje in usmerjanje pri pripravi 
jedilnika in pripravi obrokov 

  633,5  633,5 

Svetovanje pri načrtovanju financ in 
gospodarnem ravnanju z viri 

  33,5  33,5 

Svetovanje pri urejanju dokumentov in 
uradnih zadev 

  67,5  67,5 

Usmerjanje pri vodenju samostojnega 
gospodinjstva 

  143,5  143,5 
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VDC Polž Storitev 

Skupno 
število 
ur 

Aktivnost 

Vseživljenjsko 
učenje 

Usposabljanje 
za samostojno 
življenje 

Prebivanje 
s podporo 

Ohranjanje 
vključenosti 
starejših 
invalidov 

Informiranje glede dostopa do sredstev in 
oblik podpore 

  2  2 

Spremljanje po opravkih, družbenih 
dogodkih 

  1.739  1.739 

Podpora pri stikih in komunikaciji z drugimi   36,5  36,5 

Omogočanje dostopa do splošnih storitev 
za stare ljudi 

   13,5 13,5 

Aktivacija in spodbujanje    2 2 

Skupno število ur 895 312,5 14.044 15,5 15.267 

Pri VDC Zasavje so prav tako največ ur izvajanja namenili aktivnostim v sklopu storitve prebivanja s podporo 

(5.935 ur oziroma 98,6 % vseh opravljenih ur). Največ ur so imeli pri aktivnosti družabništvo v živo (2.696 

oziroma 44,8 %), sledi ji podpora pri gospodinjskih opravilih (826,5 ur oziroma 13,7 % vseh opravljenih ur), 

podpora pri osnovni negi (607,5 ur oziroma 10,1 % vseh opravljenih ur) ter komunikacija po telefonu in 

elektronski pošti (604 ur oziroma 10 % vseh opravljenih ur). V sklopu storitve usposabljanje za samostojno 

življenje so imeli 86 ur, kar predstavlja 1,4 % vseh opravljenih ur. 

Preglednica 19: Število ur po posameznih aktivnostih, VDC Zasavje 
VDC Zasavje Storitev Skupno 

število 
ur Aktivnost 

Usposabljanje za 
samostojno življenje 

Prebivanje s 
podporo 

Družabništvo v živo  2.696 2.696 

Prevoz  55 55 

Spremstvo   270 270 

Strokovna podpora  43 43 

Aktivnosti za širitev socialne mreže pri samostojnem bivanju  36 36 

Spremstvo za višjo kakovost življenja  503,5 503,5 

Komunikacija po telefonu, elektronski pošti,…  604 604 

Podpora pri birokratskih opravilih  114 114 

Podpora pri gospodinjskih opravilih  826,5 826,5 

Podpora pri osnovni negi  607,5 607,5 

Podpora pri redni terapiji  79,5 79,5 

Podpora pri urejanju stanovanjske problematike   72 72 

Podpora pri vzdrževalnih opravilih  21,5 21,5 

Pomoč pri načrtovanju svojega časa  4,5 4,5 

Podpora na daljavo (video klic, telefon)  2 2 

Gospodinjske delavnice 80  80 

IT opismenjevanje 1  1 

Kuharske delavnice 5  5 

Skupno število ur 86 5.935 6.021 

Pri Želva d. o. o. so prav tako največ ur izvajanja namenili aktivnostim v sklopu storitve prebivanja s podporo 

(15.062,5 ur oziroma dve tretjini vseh opravljenih ur), vendar v deležu od vseh opravljenih storitev bistveno 

manj kot pilotna izvajalca v KRVS. Največ ur v sklopu te storitve so imeli pri skrbi za gospodinjstvo, nabavo 

in pripravo hrane (3.979 oziroma 17,6 % vseh opravljenih ur), sledi ji skrb za zdravje in osebno higieno (2.634 

ur oziroma 11,6 % vseh opravljenih ur), upravljanje s tehnologijo (2.433 ur oziroma dobro desetino vseh 

opravljenih ur) ter orientacija v prostoru in upravljanje z denarjem (2.087 ur oziroma slabo desetino vseh 

opravljenih ur). V sklopu storitve vseživljenjskega učenja so izvajali prostočasovne aktivnosti in šport, kjer 

je bilo opravljenih 7.537 ur (tretjino vseh opravljenih ur). V sklopu storitve usposabljanje za samostojno 

življenje pa so imeli opravljenih 21 ur. 
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Preglednica 20: Število ur po posameznih aktivnostih, Želva d. o. o. 
Želva d. o. o. Storitev 

Skupno 
število ur 

Aktivnost 
Vseživljenjsko 
učenje 

Usposabljanje za 
samostojno življenje 

Prebivanje s 
podporo 

Učenje umetniških spretnosti  21  21 

Prostočasovne aktivnosti in šport 7.537   7.537 

Upravljanje s tehnologijo   2.433 2.433 

Skrb za zdravje in osebna higiena   2.634 2.634 

Skrb za gospodinjstvo, nabavo in pripravo hrane   3.979 3.979 

Orientacija v prostoru in upravljanje z denarjem   2.087 2.087 

Krepitev moči   1.244 1.244 

Stiki in medsebojni zapleti   1.530 1.530 

Dejavnosti oskrbe   234 234 

Spremljanje pri opravkih in urejanje formalnosti   134 134 

Odziv v krizni situaciji   192 192 

Komunikacija v medosebnih odnosih in pomen   197,5 197,5 

Pridobivanje veščin branja in pisanja   255 255 

Pridobivanje znanja s področja geografije, 
zgodovine in kulture 

  113 113 

Razvijanje matematičnih sposobnosti in veščin   30 30 

Skupno število ur 7.537 21 15.062,5 22.620,5 

 

Število ur izvajanja storitev po mesecih 

Vsi nosilci pilotnega projekta skupaj so največ ur izvajanja storitev opravili v mesecu marcu 2022 (4.822 ur), 

torej povsem v zadnjem mesecu izvajanja projekta, najmanj pa v mesecu januarju 2021 (1.619 ur). če 

pogledamo količino ur opravljenih storitev, vidimo, da so v VDC Polž največ ur opravili v mesecu marcu 2022 

(1.618,5 ur), pri VDC Zasavje v mesecu avgustu 2021 (718 ur) ter v Želva d. o. o. prav tako v mesecu marcu 

2022 (4.821,5 ur). Povprečno je vsak uporabnik mesečno prejel 26,9 ur pomoči, kar je okvirno slabih šest ur 

storitev SVI na teden. 

 

Slika 10: Število ur izvajanja storitev po mesecih 
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9. POPIS PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI IN STIKOV Z 
DELEŽNIKI 

 

 

V tem poglavju najprej predstavimo izvedene promocijske aktivnosti, v nadaljevanju pa še popis stikov z 

deležniki. Vse aktivnosti in stike predstavimo po posameznih nosilcih projekta, podatki, ki so nam jih 

posredovali nosilci projekta, pa se nanašajo na obdobje od začetka izvajanja projekta (junij oziroma avgust 

2020) do konca marca 2022. 

Pilotni projekt "Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov" je poleg razvoju in 

pilotnemu preizkušanju storitev socialnega vključevanja invalidov, namenjen tudi oblikovanju trajnostnega 

podpornega okolja (mreže izvajalcev storitev) za opolnomočen vstop invalidov po ZSVI v družbo in ohranitev 

njihovega čim daljšega bivanja v domačem okolju. Zato so promoviranje projekta, njegova prepoznavnost 

in sprejetost v okolju zelo pomembni, prav tako tudi dolgoročno vzpostavljene vezi z odločevalci in 

organizacijami, pomembnimi za to ciljno skupino.  

 

9.1 Popis promocijskih aktivnosti  

VDC Polž 

Pilotni nosilec VDC Polž je v času trajanja projekta izvedel 86 različnih promocijskih aktivnosti. Daleč najbolj 

številčne so bile objave na Facebooku in spletni strani (55 objav oz. slabi dve tretjini vseh aktivnosti). 

Objavljenih je bilo tudi osem prispevkov v tiskanih medijih (9,3 %) ter šest prispevkov (7,0 %) na spletnih 

straneh občin, medijev, itd. Dvakrat so sodelovali v radijski oddaji, enkrat pa na televiziji. Projekt je bil 

predstavljen tako na slovenski kot na mednarodni konferenci (Bolgarija), kjer je bil prispevek nosilca 

projekta objavljen tudi v zborniku. Ob vsem tem je bilo izvedenih še nekaj posameznih aktivnosti kot so npr. 

snemanje promocijskih videov, elektronsko obveščanje, predstavitev na stojnici, itd.  

Na splošno so bile vse aktivnosti usmerjene (tudi) k širši zainteresirani javnosti, znotraj tega pa so ožje 

definirano ciljno skupino predstavljali potencialni izvajalci, uporabniki in svojci uporabnikov (le-ti so 

primarno ciljno skupino predstavljali pri 53 aktivnostih oz. v slabih treh četrtinah vseh aktivnosti). VDC Polž 

ocenjuje, da je posamezna aktivnost dosegla od nekaj sto do nekaj tisoč oseb (za večino aktivnosti se ocene 

dosega gibljejo med 1.000 in 2.000 oseb).  

Preglednica 21: VDC Polž – število in vrsta izvedenih promocijskih aktivnosti 
Promocijska aktivnost N % 

FB objava, objava na spletni strani 55 64,0 

Na MDDSZ poslan letni načrt komuniciranja 1 1,2 

Novice o dogajanju na projektu za vse e-naslove 1 1,2 

Objava novice na spletni strani (občin, medijev, institucij, itd.) 6 7,0 

Objava prispevka o projektu v zborniku na mednarodni konferenci v Bolgariji 1 1,2 

Objava prispevka S teboj lahko – 5. oddaja VDC Zasavje na portalu 1 1,2 

Objava prispevka v tiskanih medijih 8 9,3 

Predstavitev oz. sodelovanje v radijski oddaji 2 2,3 

Predstavitev prispevka o projektu na mednarodni konferenci v Bolgariji 1 1,2 

Predstavitev projekta na konferenci Zveze Sožitje v Laškem 1 1,2 

Priprava promocijskih materialov 4 4,7 

Prispevek oz. sodelovanje v TV oddaji 1 1,2 

Snemanje promocijskih videov v sodelovanju s televizijsko hišo BK TV 1 1,2 

Sodelovanje uporabnikov projekta na stojnici VDC Polž na Trojicafest 1 1,2 
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Promocijska aktivnost N % 

Srečanje z izvajalci in uporabniki, šivanje promocijskega materiala 1 1,2 

Tiskovna konferenca in okrogla miza ob pričetku izvajanja projekta 1 1,2 

Skupaj 86 100,0 

 

S časovnega vidika so bile promocijske aktivnosti relativno enakomerno razporejene čez celotno obdobje 

izvajanja projekta (v povprečju so bile na mesec izvedene štiri različne aktivnosti), izjemo predstavlja le 

marec 2021, ko je bilo izvedenih 16 različnih aktivnosti oz. 18,6 % vseh promocijskih aktivnosti). 

Slika 11: VDC Polž – časovni razpored promocijskih aktivnosti (v %) 

 
N = število izvedenih promocijskih aktivnosti 

 

VDC Zasavje 

VDC Zasavje, kot organizacija, ki pomaga VDC Polž pri širjenju projekta v Zasavju, je v času trajanja projekta 

izvedel 72 različnih promocijskih aktivnosti. Največ je bilo televizijskih oddaj, in sicer 23 prispevkov oz. slaba 

tretjina vseh promocijskih aktivnosti (gre za različne prispevke, oddaje in nastope, ki so bili večinoma 

predvajani preko različnih lokalnih televizijskih postaj). Skoraj enako število prispevkov (21 prispevkov oz. 

29,2 %) je bilo objavljenih preko digitalnih medijev (spletni časopisi in portali). Sledile so radijske oddaje 

(osem prispevkov oz. 11,1 %) ter objave na spletnih straneh (šest prispevkov oz. 8,3 %) in v tiskanih medijih 

(pet prispevkov oz. 6,9 %).  

Aktivnosti so bile usmerjene k širši zainteresirani javnosti, glede na medije prenosa (TV, radio, digitalni 

mediji) pa VDC Zasavje ocenjuje, da so dosegle več tisoč ljudi oz. v nekaterih primerih (prispevek na javni 

televiziji) več deset tisoč ljudi.  

 

Preglednica 22: VDC Zasavje – število in vrsta izvedenih promocijskih aktivnosti 
Promocijska aktivnost N % 
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Promocijska aktivnost N % 

spletna stran 6 8,3 

tiskani medij 5 6,9 

TV oddaja 23 31,9 

drugo 5 6,9 

Skupaj 72 100,0 

 

S časovnega vidika je število aktivnosti iz meseca v mesec precej nihalo (od nič do 14), tako da povprečje 

znaša dobre štiri aktivnosti na mesec. Promocijsko najbolj aktivni meseci so bili januar 2021 (14 aktivnosti 

oz. petina vseh aktivnosti), junij 2021 (13 aktivnosti oz. 18,1 %) ter marec, julij in oktober 2021 (po osem 

aktivnosti oz. 11,1 %).  

Slika 12: VDC Zasavje – časovni razpored promocijskih aktivnosti (v %) 

 
N = število izvedenih promocijskih aktivnosti 

 

Želva d.o.o  

Promocijske aktivnosti pilotnega nosilca Želva d.o.o. so bile usmerjene predvsem v vzpostavitev celostne 

grafične podobe projekta (logotip, spletna stran, poenotenje vizualne podobe dokumentacij), v vzpostavitev 

Facebook in Instagram profila projekta ter v »brandbook« projekta – za potrebe projekta so ustvarili nekaj 

potencialnih kreativnih rešitev (pisala, letaki, notesniki, majice, eko vrečke iz blaga, svinčniki, itd.). Celostna 

grafična podoba je bila vzpostavljena v prvih mesecih projekta (september – november 2020), brandbook 

projekta ter vzdrževanje družabnih omrežij pa je potekalo ves čas trajanja projekta. Do konca marca 2022 

so oblikovali in dokončno izvedli personalizirani orientacijski dnevnik za uporabnike »Moj osebni planer«, 

pripravili pa so tudi promocijske materiale ob zaključku projekta (puloverji, nahrbtniki, flaške za vodo, 

darilne vrečke). 

Poleg javne predstavitve projekta, ki so jo julija 2021 izvedli skupaj s preostalima dvema pilotnima nosilcema 

projekta, so izvedli še predstavitev projekta preko videokonference, na povabilo Evropskega parlamenta in 

Evropskega socialnega sklada pa so junija 2021 izvedli tudi avdiovizualno predstavitev projekta kot primera 

dobre prakse na področju dela z invalidnimi osebami.  
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Preostale promocijske aktivnosti zajemajo objavo časopisnega članka ter predstavitev projekta v radijski 

(Radio prvi) in televizijski oddaji (TVSLO). Aktivnosti so bile usmerjene predvsem k širši splošni javnosti, 

dosega pa ni možno oceniti. Izvedene so bile v marcu 2020 in juliju 2021.  

Poleg tega so v marcu 2022 predstavili projekt v oddaji Med štirimi stenami na Radiu Prvi ter v oddaji Jutro 

na Planetu na Planet TV, pripravili pa so tudi zaključni video posnetek projekta, ki so ga razširili preko 

spletnih platform.  

 

9.2 Popis stikov z deležniki 

VDC Polž 

Pilotni nosilec Polž Maribor se je tekom projekta sestal s 35 različnimi deležniki oz. skupinami deležnikov. 

Te deležnike predstavljajo predvsem centri za socialno delo, varstveno delovni centri ter društva, ki 

sodelujejo oziroma delajo z različnimi ciljnimi skupinami projekta (npr. Društvo Sonček Maribor, Sožitje, 

Društvo DLAN, Društvo ASPI, itd.). Poleg tega pa so bila izvedena tudi srečanja s predstavniki občin in 

dobrodelnih organizacij (OZ Rdečega Križa Slovenska Bistrica), vzpostavljen pa je bil tudi kontakt z lokalno 

knjižnico in Ljudsko univerzo Lenart.  

Ta srečanja so bila poleg predstavitve projekta (osrednji cilj večine srečanj) namenjena tudi  vzpostavitvi in 

nadgradnji sodelovanja med izvajalcem VDC Polž in izbranimi deležniki, nekatera srečanja pa so zajemala 

tudi izobraževanje in izmenjavo strokovnih mnenj.  

Z večino deležnikov oz. skupin deležnikov so se izvajalci srečali le enkrat (20 deležnikov oz. 57,1 %). S šestimi 

deležniki (17,1 %) so se srečali dvakrat, s sedmimi (petina srečanj) pa trikrat. Le z dvema deležnikoma (5,7 

%) – zvezo Sožitje in Želvo d.o.o. –  so bila do sedaj organizirana štiri srečanja.  

VDC Zasavje 

Pilotni nosilec VDC Zasavje se je tekom trajanja projekta sestal s 26 različnimi deležniki oz. skupinami 

deležnikov. Večino teh deležnikov predstavljajo različne organizacije iz lokalnega okolja, kot so društva (npr. 

DPM Trbovlje in Zagorje, Zveza Sožitje in njihova društva), izobraževalne ustanove (osnovne on srednje šole, 

ljudska univerza), knjižnice, zdravstveni domovi, lokalni mediji, itd.. Poleg predstavitve projekta so bila ta 

srečanja namenjena predvsem vključevanju in sodelovanju omenjenih deležnikov pri projektu.  

Izvajalec se je z večino deležnikov (17 oz. slabima dvema tretjinama) redno sestajal ves čas trajanja projekta, 

saj so ti deležniki (društva, izobraževalne ustanove, lokalni mediji, zdravstveni domovi, itd.) aktivno 

sodelovali v samem projektu. S šestimi deležniki (23,0 %) so se izvajalci sestali enkrat, z dvema dvakrat, z 

enim pa petkrat.  

Ob zaključku projekta v Zasavju pa so izvedli še skupni sestanek s svojci, strokovnimi delavci šole in vrtca ter 

s strokovnimi delavci CSD-ja.  

Želva d.o.o 

Tekom trajanja projekta se je pilotni nosilec Želva d.o.o. sestal s 13 različnimi deležniki. Te deležnike so 

predstavljala društva (npr. različna društva Zveze Sožitje, Zveza Sonček, Zveza za avtizem Slovenije, 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana, itd.), dva VDC-ja (VDC Tončke Hočevar in VDC Koper) 

ter Ljudska Univerza Nova Gorica.  

Srečanja so bila namenjena predvsem predstavitvi projekta in vsebinskih aktivnosti, v katere bi bili lahko 

vključeni potencialni uporabniki. Z večino deležnikov (devet deležnikov oz. 60 % vseh) se je izvajalec srečal 

enkrat, s petino (3 deležniki oz. 20,0 %) pa dvakrat ali trikrat.   
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10 NEPOSREDNI IZVAJALCI STORITEV SOCIALNEGA 
VKLJUČEVANJA INVALIDOV 

 

 

V evalvacijo pilotnega projekta 'Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov' smo 

vključili tudi neposredne izvajalce storitev socialnega vključevanja invalidov. Želeli smo pridobiti njihove 

povratne informacije o projektu in njihovem delu v njem, vtise, ocene in mnenja. V anketi nas je zanimalo, 

s katerimi skupinami oseb oziroma upravičenci do storitev SVI po ZSVI so že delali in/ali imeli stike pred 

začetkom pilotnega projekta, kako so doživljali delo neposrednega izvajalca storitev SVI, kakšno je bilo 

sodelovanje z različnimi deležniki v pilotnem projektu ter kakšni so bili po njihovem mnenju neposredni 

učinek vključitve v pilotni projekt za uporabnike. Pridobljene podatke in informacije podrobno 

predstavljamo v nadaljevanju poglavja, na koncu pa so predstavljeni tudi socio-demografski podatki o 

neposrednih izvajalcih storitev SVI. 

Nekaj informacij o izvajalcih storitev SVI smo pridobili tudi iz podatkov o obsegu izvedenih ur posameznih 

storitev in pripadajočih aktivnostih v okviru projekta. V okviru teh podatkov so izvajalci projekta za vsako 

uro opravljene storitve zabeležili tudi kdo jo je izvedel (kdo je bil izvajalec storitve) in za koga (kdo je bil 

uporabnik). Na podlagi teh podatkov smo lahko pridobili informacije o obsegu izvedenih ur storitev po 

posameznih izvajalcih storitev. 

V nadaljevanju torej prikazujemo rezultate analize ankete za neposredne izvajalce storitev SVI. V 

podpoglavju 1.3, ki se nanaša na usposabljanja izvajalcev storitev SVI, so navedene tudi informacije o 

obsegu in vsebinah usposabljanj, ki so nam jih posebej posredovali nosilci projekta, v podpoglavju 1.6 pa 

informacije o obsegu izvedenih ur storitev SVI iz podatkovnih zbirk izvajalcev projekta. 

Na anketo je skupno odgovorilo 63 neposrednih izvajalcev storitev (od skupno 90 izvajalcev), od tega jih je 

26 (41,3 %) izvajalo storitve pri pilotnem partnerju VDC Polž, 15 (23,8 %) pri VDC Zasavje in 22 (34,9 %) pri 

Želva d. o. o. Neposredni izvajalci SVI prihajajo iz 22 različnih občin, in sicer: Apače, Benedikt, Dornava, 

Gorenja vas-Poljane, Hrastnik, Ivančna Gorica, Lenart, Ljubljana, Log-Dragomer, Maribor, Medvode, 

Mengeš, Nova Gorica, Pesnica, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Sveta Ana, Sveta 

Trojica v Slovenskih Goricah, Škofja Loka, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Uporabniki, za katere so izvajalci 

izvajali storitve SVI, so prihajali iz 24 različnih občin: Bled, Cerkvenjak, Grosuplje, Hrastnik, Ivančna Gorica, 

Lenart, Litija, Ljubljana, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Medvode, Nova Gorica, Pesnica, Poljčane, Ptuj, 

Radovljica, Renče-Vogrsko, Ruše, Slovenska Bistrica, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Šentilj, 

Vrhnika in Zagorje ob Savi. 

 

10.1 Stiki z različnimi skupinami oseb oziroma upravičenci do storitev socialnega 

vključevanja po ZSVI pred začetkom pilotnega projekta 

Največ neposrednih izvajalcev storitev SVI (43 oziroma 36,4 %) je pred začetkom pilotnega projekta delalo 

oziroma imelo stik z osebami z zmernimi, težjimi ali težkimi motnjami v duševnem zdravju. Sledijo jim tisti, 

ki so delali oziroma imeli stik z osebami z avtističnimi motnjami (20 oziroma 16,9 %), najtežje gibalno 

oviranimi osebami (17 oziroma 14,4 %), osebami z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro (12 

oziroma 10,2 %) ter gluhoslepimi (11 oziroma 9,3 %). Le dobra desetina neposrednih izvajalcev storitev SVI 

(15 oziroma 12,7 %) pred začetkom pilotnega projekta ni bila v stiku z nobeno skupin oseb, ki so sicer po 

ZSVI upravičene do storitev socialnega vključevanja. 
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Slika 13: Stiki z različnimi skupinami upravičencev do storitev socialnega vključevanja po ZSVI pred začetkom 
pilotnega projekta 

 

Zanimalo nas je, na kakšen način so neposredni izvajalci storitev SVI pred začetkom izvajanja pilotnega 

projekta prišli v stik z različnimi skupinami oseb, ki so do teh storitev upravičene. Če so bili pred začetkom 

projekta v stiku s katero izmed skupin upravičencev, je bilo v največji meri preko zaposlitve oziroma 

pogodbenega dela (48 oziroma 46,6 %). Sledijo jim tisti, ki so v stik z različnimi skupinami upravičencev do 

storitev SVI  prišli preko prostovoljstva (34 oziroma 33 %), tisti, ki imajo v družini oziroma sorodstvu osebo, 

ki sodi v eno izmed skupin upravičencev (15 oziroma 14,6 %) ali pa so sosedi teh oseb (eden oziroma 1 %). 

Nekateri (pet oziroma 4,9 %) so v stik s katero od skupin upravičencev do storitev SVI prišli preko šolske 

prakse, znancev ali pa so z osebami v prijateljskem razmerju.  

Tisti neposredni izvajalci, ki so pred začetkom pilotnega projekta delali kot prostovoljci, so prostovoljsko 

delo opravljali v nevladnih organizacijah ali pa zavodih in centrih, ki se sicer ukvarjajo z različnimi skupinami 

upravičencev do pravic po ZSVI: Zveza društev Sožitje, Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo 

Slovenije, VDC Koper, VDC Zasavje, Zavod za varstvo in usposabljanje Dr. Marijana Borštnarja Dornava, VDC 

Polž, CSD Grosuplje, Spominčica - Alzheimer Slovenija, Karitas, VDC Nova Gorica in Zavod Neva. Nekateri so 

prostovoljstvo opravljali v obliki nudenja pomoči svojim sorodnikom. 

Večina neposrednih izvajalcev storitev SVI se je za to delo odločili predvsem zaradi želje pomagati ljudem, 

ki so do teh storitev upravičeni. Navajajo, da jih pomoč drugim veseli in izpopolnjuje, posledično pa se 

počutijo koristne. Nekaj neposrednih izvajalcev se je za delo odločilo zaradi svojih družinskih članov, 

nekateri pa so želeli pridobiti nove izkušnje, ki bi jim v bodoče koristile pri iskanju nove zaposlitve. 

Slika 14: Način, na katerega so neposredni izvajalci storitev socialnega vključevanja po ZSVI, prišli v stik z različnimi 
skupinami upravičencev pred začetkom pilotnega projekta 

 

36,4%

16,9%

9,3% 10,2%
14,4% 12,7%

Osebe z zmernimi,
težjimi ali težkimi

motnjami v
duševnem razvoju

Osebe z
avtističnimi
motnjami

Gluhoslepi Osebe z zmerno do
hudo možgansko

poškodbo ali
okvaro

Najtežje gibalno
ovirane osebe

Z nobeno od
navedenih skupin
oseb nisem imel

stikov

46,6%

33%

14,6%

4,9%
1%

Zaposlitev/
pogodbeno delo

Prostovoljstvo Družina Drugo Sosed



95 
 

10.2 Doživljanje dela in izvajanje storitev socialnega vključevanja 

Način in samostojnost izvajanja storitev SVI 

Največ neposrednih izvajalcev storitev SVI (34 oziroma 54 %) je delo v projektu opravljalo na način, da jim 

je nosilec projekta okvirno naročil kaj je treba izvesti oziroma kaj naj bi vsebinsko počeli z uporabnikom, 

sam način izvedbe aktivnosti pa je neposredni izvajalec storitve sproti prilagajal uporabniku. Dobra tretjina 

neposrednih izvajalcev storitev SVI (22 oziroma 34,9 %) je svoje delo opravljalo povsem v skladu z navodili 

nosilca projekta, nekaj (pet oziroma 7,9 %) neposrednih izvajalcev storitev pa je svoje delo opravljajo na 

način, da jim je nosilec projekta naročil kaj okvirno naj bi počeli z uporabnikom, kako in na kakšen način pa 

je bilo odvisno od njih samih. Dva izvajalca (3,2 %) sta navedla, da sta delo opravljala na drug način, in sicer 

je eden izmed njiju delo opravljal popolnoma samostojno, drugi je delo opravljal glede na postavljene cilje 

uporabnika. 

Ocena in doživljanje dela neposrednih izvajalcev 

Zanimalo nas je, kako neposredni izvajalci storitev SVI ocenjujejo in doživljajo svoje delo. Na lestvici od 1 

(sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) so ocenili strinjanje z različnimi trditvami (glej Sliko 3). 

Neposredni izvajalci storitev SVI svoje delo ocenjujejo kot precej dinamično, na splošno pa jim delo z 

uporabniki daje energijo in jih izpolnjuje. Dela z uporabniki ne ocenjujejo kot stresnega in utrujajočega, prav 

tako se po delu z uporabniki v večini ne počutijo izmučene. Med samim izvajanjem storitev SVI se le redko 

počutijo nelagodno. Sicer pa delo z uporabniki glede na pridobljene podatke zna biti kdaj pa kdaj tudi 

zahtevno (ocena strinjanja z izjavo 'Delo z uporabniki je zahtevno' je 3,2), neposredni izvajalci pa so pri 

svojem delu kdaj pa kdaj prepuščeni lastni iznajdljivosti (ocena strinjanja z izjavo 'Pri delu z uporabniki sem 

pogosto prepuščen lastni iznajdljivosti ' je 3,2). 

Neposredni izvajalci storitev SVI se sicer zelo veselijo, ko uporabniki osvojijo nove veščine. Pri svojem delu 

se le redko soočajo s težavami ter redko potrebujejo pomoč nosilca projekta. Večjih odstopanj med ocenami 

neposrednih izvajalcev storitev SVI po posameznih nosilcih projekta ni zaznati. 

Slika 15: Ocena in doživljanje dela neposrednih izvajalcev storitev SVI 

 

Pri pilotnih partnerjih VDC Polž in VDC Zasavje so v okviru pilotnega projekta oblikovali enotni informacijski 

sistem, v katerega so med drugim beležili tudi posamezne storitve. Zanimalo nas je, kako neposredni 

izvajalci storitev SVI ocenjujejo uporabo in delo z informacijskim sistemom. Neposredni izvajalci storitev SVI 

se v povprečju strinjajo, da je uporaba informacijskega sistema enostavna, da jim omogoča enostavno 

usklajevanje dela z uporabnikom ter jim omogoča enostavno poročanje o opravljenem delu. Na lestvici od 

1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) so ocenili strinjanje z nekaj trditvami (glej Sliko 4). 
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Slika 16: Ocena uporabe in dela z informacijskih sistemom (VDC Polž in VDC Zasavje) 

 
Opomba: *Strinjanje s trditvami, ki se nanašajo na uporabo  informacijskega sistema, so podali le neposredni izvajalci storitev pri VDC Polž in 
VDC Zasavje. 

Pogostost izvajanja storitev SVI popoldne, ob koncih tedna in ob praznikih 

Največ neposrednih izvajalcev storitev SVI (23 oziroma 36,5 %) ob praznikih nikoli ni izvajalo storitev SVI. 

Ob nedeljah (19 oziroma 30,2 %)  in sobotah (28 oziroma 44,4 %) je največ neposrednih izvajalcev storitve 

SVI izvajalo le občasno. Največ neposrednih izvajalcev storitev SVI (26 oziroma 41,3 %) pa je pogosto izvajalo 

storitve med tednom po 17. uri popoldne. Ugotavljamo torej, da so se storitve SVI večinoma izvajale med 

tednom popoldne, pomemben del pa tudi ob sobotah.  

Slika 17: Pogostost izvajanja storitev SVI 

 

Zadovoljstvo s plačilom ter pogodbenim delom 

Neposredni izvajalci storitev SVI so bili v povprečju zadovoljni s plačilom, ki so ga prejeli za izvajanje storitev 

SVI, prav tako so bili v povprečju zadovoljni z institutom podjemne pogodbe, preko katere so opravljali to 

delo. Kljub temu pa pomemben delež neposrednih izvajalcev storitev SVI ni bil zadovoljen s plačilom za 

izvedbo storitev SVI. Takih je bila ena petina anketirancev. Večjih odstopanj med zadovoljstvom 

neposrednih izvajalcev storitev SVI po posameznih nosilcih projekta ni bilo.  
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Slika 18: Zadovoljstvo s plačilom ter pogodbenim delom 

 

Tisti neposredni izvajalci storitev, ki so bili s plačilom manj zadovoljni oziroma niso bili zadovoljni (15 

oziroma 20 %), so izpostavili, da jim največjo težavo povzročajo nastali potni stroški, ki niso bili povrnjeni, 

prav tako pa tudi ostali stroški, ki običajno nastanejo tekom izvajanja storitev (npr. kava, pijača, vstopnice 

itd.). Izpostavili so tudi, da je njihovo delo odgovorno in težko, s plačilom pa premalo ovrednoteno. Dva 

neposredna izvajalci storitev, ki sta navedla, da se jima institut podjemne pogodbe zdi neustrezen, sta kot 

možno rešitev predlagala redno zaposlitev. 

Pozitivne in negativne izkušnje v projektu 

Neposredne izvajalce storitev SVI smo zaprosili, naj izpostavijo eno pozitivno in eno negativno izkušnjo v 

pilotnem projektu. Med pozitivnimi izkušnjami se pojavljajo zadovoljstvo in veselje izvajalca storitve: 

- ob napredkih, dobrih rezultatih, doseženih ciljih, majhnih in velikih pozitivnih spremembah pri 

uporabnikih, ob osvojenih novih veščinah, spretnostih in znanjih pri uporabnikih (npr. ko je 

uporabnica sama poklicala izvajalko in jo povabila na sprehod (pred tem je bila pobuda za gibanje 

vedno na izvajalkini strani), ko je uporabnik premagal tremo, ko se je uporabnica začela obnašati 

bolj varčno, ko se je uporabnica, ki je bila sicer zelo zaprta, odprla in ji začela zaupati); 

- ko uporabniki pokažejo veselje (se npr. veselijo naslednjih srečanj in načrtovanih aktivnosti), 

navdušenje, hvaležnost, pozitiven odnos do njihovega sodelovanja, aktivnosti in druženja; 

- ob dejstvu, da so z določenimi uporabniki spletli tesne prijateljske stike, da imajo spoštljiv in odprt 

odnos, da jim uporabniki zaupajo (tudi intimne stiske in težave, ki jih npr. ne povedo staršem) in so 

skupaj tudi ob težkih življenjskih trenutkih (npr. smrt v družini uporabnika, rojstvo otroka, skupni 

izlet z otroki, ki so v rejništvu), da so drug ob drugem sproščeni; 

- ob večji vključenosti uporabnikov v okolje, skupnost, kjer živijo (da niso ves čas le doma) ter 

- ob dejstvu, da preko projekta razbijajo predsodke na različnih ravneh. 

Med negativnimi izkušnjami se pojavljajo: 

- težave povezane z epidemijo Covid 19 (prekinitev aktivnosti, manj osebnih stikov z uporabniki, 

strah in prepoved druženja s strani staršev, logistične težave na izletih);  

- nezainteresiranost in nemotiviranost uporabnika, izmikanje srečanjem in različni razlogi za 

nesodelovanje, neizpolnitev dogovorjenega; 

- prenehanje sodelovanja uporabnika in izključitev iz projekta na njegovo pobudo; 

- premočna navezanost uporabnika na točno določeno izvajalko storitev, prekoračitev osebnih meja 

izvajalke; 

- neprimeren odnos staršev do uporabnikov, njihovo omejevanje in nerazumevanje uporabnika ter 

nezavedno zaviranje napredka; 

- nedelovanje ključnih javnih institucij. 
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10.3 Usposabljanja neposrednih izvajalcev storitev socialnega vključevanja 

Osnovno (začetno) izobraževanje, ki ga je organiziral izvajalec projekta v KRZS (Želva d. o. o.), je potekalo 

dva dni, vsak dan po približno štiri ure. V okviru izobraževanja so bodočim izvajalcem storitev predstavili 

VDC enote podjetja Želva d. o. o., predstavili so jim vsebino in aktivnosti pilotnega projekta in pa Zakon o 

socialnem vključevanju invalidov. Dotaknili so se tudi vsebin kot so, kdo so ljudje z motnjo v duševnem 

razvoju in specifike dela z njimi, psihologija dela in komunikacije v medosebnih odnosih, predstavili pa so 

tudi Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu in izobraževanje zaključili z uvajanjem v delo. V okviru Želve 

d. o. o. so z vsakim bodočim izvajalcem najprej opravili intervju, potem pa so se dobili še enkrat (skupina ali 

pa individualno) v enem izmed njihovih VDC-jev, da je kandidat tam lahko spoznal populacijo uporabnikov. 

Pri tretjem srečanju so podpisali pogodbo, potem pa so imeli izvajalci storitev omenjeno osnovno 

izobraževanje. Ob začetku izvajanja projekta so imeli skupinsko izobraževanje, potem je bilo novih izvajalcev 

storitev vse manj in je izobraževanje potekalo individualno. Šlo je za obvezno izobraževanje, brez katerega 

izvajalec ni mogel začeti z delom oz. izvajati storitev SV. Po potrebi so imeli tudi kasneje še kakšno dodatno 

usposabljanje. 

Izobraževalni program, ki ga je organiziral VDC Polž, je potekal 1 - ob začetku sodelovanja s posameznim 

izvajalcem storitev SV ter 2 - tudi potem tekom celotnega projekta. Prvi del so vodile zaposlene na projektu 

in je bil namenjen pridobivanju splošnih znanj in kompetenc za delo. Udeležba na tem sklopu izobraževanj 

je bila obvezna za vse, ki so želeli delati kot izvajalci storitev v okviru projekta. Izvedli so ga takrat, ko se je 

nabralo nekaj izvajalcev, ki so se želeli na novo priključiti projektu. V okviru tega sklopa izobraževanj so 

izvajalci storitev pridobili znanje o osnovnih značilnostih ciljne populacije, o učinkoviti komunikaciji z 

uporabniki in svojci, spoznali Etični kodeks ravnanj v socialnem varstvu, spoznali vsebine pilotnega projekta, 

ZSVI in se naučili uporabljati informacijski sistem ISOV. Drugi del izobraževalnega programa pa so sestavljali 

mesečni moduli, ki so jih vodili zunanji strokovnjaki in v okviru katerih so izvajalci storitev pridobili bolj 

poglobljena in specifična znanja. Izobraževali so se o specifikah dela z vsemi petimi skupinami upravičencev 

po ZSVI, podrobneje spoznali področje socialnega varstva, spoznali so se z vsebinami osebnostne rasti, 

motivacije, timskega dela in spoprijemanja s stresom. Mesečni moduli so se začeli izvajati marca 2021, z 

njimi pa so zaključili decembra 2021. Vsebine teh dodatnih modulov so prilagajali potrebam in željam 

izvajalcev storitev SV. 

Obe organizaciji pa sta za izvajalce storitev organizirali redne mesečne sestanke, na katerih so evalvirali 

svoje delo in reševali različne tekoče težave.  

Udeležba na osnovnem in dodatnih usposabljanjih 

Velika večina neposrednih izvajalcev storitev SVI (49 oziroma 79 %) se je udeležila osnovnega usposabljanja 

za izvajanje teh storitev v organizaciji nosilcev pilotnega projekta, ko so začeli izvajati storitve SVI. Kasnejših 

dodatnih usposabljanj se je udeležilo 42 oziroma dobra tretjina neposrednih izvajalcev storitev. Večjih 

odstopanj med udeležbo na usposabljanjih neposrednih izvajalcev storitev SVI po posameznih nosilcih 

projekta ni bilo. 
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 Slika 19: Udeležba na osnovnem in dodatnih usposabljanjih  

 

Tisti neposredni izvajalci storitev, ki se osnovnega usposabljanja niso udeležili, so kot razloge za neudeležbo 

navedli pomanjkanje časa (ta razlog so navajale zlasti zaposlene osebe), nepotrebo po usposabljanju zaradi 

dolgoletnih izkušenj, kasnejšo vključitev v pilotni projekt in odsotnost v času osnovnega usposabljanja. Tisti 

neposredni izvajalci, ki se niso udeležili dodatnih usposabljanj, pa so kot razloge neudeležbe navedli 

pomanjkanje časa, nepotrebo po dodatnem znanju, neutreznost termina usposabljanj ter bolezen. 

Kakovost osnovnega usposabljanja 

Neposredni izvajalci storitev SVI so kakovost osnovnega usposabljanja v splošnem ocenili kot zelo dobro. V 

anketi so na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) ocenili strinjanje z nekaterimi 

trditvami glede osnovnega usposabljanja (glej Sliko 8). Menijo, da osnovno usposabljanje ni bilo preveč 

splošno, prav tako se strinjajo, da je bilo usposabljanje uporabno, da so izvedeli novosti, prejeli koristne 

informacije, znanja in napotke, ki so jih kasneje lahko uporabili pri svojem delu. Osnovno usposabljanje je 

izpolnilo njihova pričakovanja in priporočili bi ga vsem novo zaposlenim v projektu. Večjih odstopanj med 

ocenami neposrednih izvajalcev storitev SVI po posameznih nosilcih projekta ni bilo. 

Slika 20: Kakovost osnovnega usposabljanja  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Neposrednim izvajalcem storitev so bile nekatere vsebine na osnovnem usposabljanju še posebej zanimive, 

koristne in uporabne. V anketi so kot take izpostavili naslednje vsebine:  
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- splošne informacije o projektu, njegovemu poteku in ciljih, praktični napotki in nasveti (npr. o 

iskanju ustreznega gradiva na spletu, o plačilu za opravljeno delo, o poročanju, beleženju ur in 

pisanju poročil ipd.), predstavitev Zakona o socialnem vključevanju invalidov; 

- komunikacija z uporabniki, njihovimi starši in/ali skrbniki, pristopi in načini dela z uporabniki; 

- informacije o populaciji, s katero bodo delali v okviru projekta, njihove značilnosti in posebnosti, 

ključne potrebe; 

- načini razreševanja konfliktov, oblikovanje spoštljivih medsebojnih odnosov, postavitev meja in 

ohranitev avtonomije, ravnanje s čustvi, sprejemanje različnosti, svoboda izbire; 

- odprtje varnega prostora za pogovor, za vprašanja in razrešitev dilem. 

Kljub splošnemu zadovoljstvu z osnovnim usposabljanjem pa so izvajalci storitev pogrešali nekatere vsebine 

oziroma bi si želeli več izobraževanj o določenih temah. Najbolj se je izrazila potreba po večjem obsegu 

izobraževanj o splošnih značilnostih in specifikah različnih skupin upravičencev do storitev po ZSVI. 

Neposredni izvajalci storitev so si očitno želeli več izobraževanj, usmeritev, predavanj, informacij in delavnic 

o teh osebah, saj bi po njihovem mnenju z več znanja znali bolje delati in komunicirati z njimi. Pogrešali so 

tudi vsebine povezane s spolnostjo teh oseb, več informacij in napotkov o beleženju in pisanju poročil o 

opravljenem delu, pogrešali pa so tudi več druženja in izmenjave izkušenj med različnimi izvajalci storitev. 

Kakovost dodatnih usposabljanj 

Neposredni izvajalci storitev SVI menijo, da so bila dodatna usposabljanja uporabna, po udeležbi so bolje 

poznali področje dela in v svoje delo spretno vpeljali nova znanja, ki so jih pridobili. Njihova delovna 

učinkovitost se je povečala, zaradi pridobljenih znanj so bolje komunicirali s svojci, posledično so postali 

tudi bolj zadovoljni s svojim delom. Večjih odstopanj med ocenami neposrednih izvajalcev storitev SVI po 

posameznih nosilcih projekta ni bilo. 

Slika 21: Kakovost dodatnih usposabljanj 

 

Izvajalci storitev so se v največji meri udeležili naslednjih dodatnih usposabljanj, ki so jih organizirali nosilci 

pilotnega projekta: etični kodeks dela z uporabniki, delo v projektu v času epidemije Covid 19, beleženje 

dela in pisanje poročil, psihologija dela in odnosov z uporabniki, agresija, komunikacija, Hospic (procesi 

žalovanja), sodelovanje, delo in odnosi s starši/skrbniki uporabnikov, predstavitev področne zakonodaje in 

delo z osebami z avtistično motnjo. 
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Usposobljenost za delo 

V povprečju se neposredni izvajalci storitev SVI počutijo dobro usposobljene za izvajanje storitev socialnega 

vključevanja. Večina neposrednih izvajalcev storitev SVI se namreč počuti dobro (70,5 %) oziroma zelo 

dobro (21,3 %) usposobljene za to delo. Večjih odstopanj med ocenami usposobljenosti za to delo med 

neposrednimi izvajalci storitev SVI po posameznih nosilcih projekta ni bilo zaznati. 

Slika 22: Ocena usposobljenosti za delo 

 

10.4 Podpora nosilcev projekta in sodelovanje z deležniki  

Zagotovljenost in ocena podpore s strani nosilca projekta 

Neposredni izvajalci storitev SVI so imeli tekom dela v večini (VDC Polž – 96 %, VDC Zasavje – 100 %, Želva 

d. o. o. – 100 %) zagotovljeno stalno podporo s strani nosilca projekta. S podporo so bili v večini zadovoljni 

(33,3 %) oziroma zelo zadovoljni (65 %). Večjih odstopanj med ocenami neposrednih izvajalcev storitev SVI 

po posameznih nosilcih projekta ni bilo.  

Podpora nosilcev projekta je potekala na različne načine, in sicer preko telefona, preko elektronske pošte, 

osebno na skupnih sestankih ali individualno, preko občasnih druženj, pohodov ter preko spletnih platform 

za avdio in video komuniciranje. Neposredni izvajalci storitev v anketi izpostavljajo, da so bili koordinatorji 

projekta zelo odzivni, profesionalni, vedno na voljo za pomoč, razreševanje dilem in vprašanj, za kakšen 

nasvet in reševanje kriznih situacij na terenu. 

Sodelovanje z drugimi deležniki v pilotnem projektu 

Zanimalo nas je, kako neposredni izvajalci storitev ocenjujejo sodelovanje z drugimi deležniki v projektu. 

Svoje sodelovanje z drugimi deležniki so ocenili na način, da so na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 

(popolnoma se strinjam) ocenili strinjanje z nekaterimi trditvami (glej Sliko 11). 

Neposredni izvajalci storitev SVI so z nosilci projekta dobro sodelovali in se strinjajo, da so jim bili vedno na 

razpolago, če so rabili pomoč. Delo so si lahko časovno razporejali in delali toliko kot so želeli sami. Svojci 

uporabnikov so jih v večini sprejeli in tudi samo sodelovanje z njimi je potekalo korektno. Neposredni 

izvajalci storitev navajajo, da so v določeni meri sodelovali tudi z drugimi izvajalci pilotnih storitev SVI. Večjih 

odstopanj med ocenami neposrednih izvajalcev storitev SVI po posameznih nosilcih projekta ni bilo. 
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Slika 23: Sodelovanje z drugimi deležniki v pilotnem projektu 

 

10.5 Ocena neposrednega učinka vključitve v pilotni projekt za uporabnike 

Neposredni izvajalci storitev so v povprečju neposredne učinke oziroma vpliv vključitve uporabnikov v 

pilotni projekt na različne vidike njihovega življenja ocenili kot pozitivne. Na lestvici od 1 (sploh se ne 

strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) so ocenili strinjanje z nekaterimi trditvami glede tega (glej Sliko 12). 

Strinjali so se, da so uporabniki ob zaključku projekta bolj informirani o dostopu do različnih vrst pomoči in 

podpore, so bolj aktivni, so bolj opremljeni z osnovnimi veščinami za samostojno življenje, so bolj odločni 

pri svojih stališčih ter lažje izražajo svoje mnenje, želje in potrebe, kot ob vstopu v projekt. Neposredni 

izvajalci storitev menijo, da so uporabniki pridobili eno ali več oseb, na katere se lahko vedno obrnejo, jim 

zaupajo in jim pri samostojnem bivanju nudijo konkretno pomoč in podporo ter, da so bolj seznanjeni s tem 

na koga se lahko v krizni situaciji obrnejo. Večjih odstopanj med ocenami neposrednih izvajalcev storitev 

SVI po posameznih nosilcih projekta ni bilo. 

Slika 24: Ocena neposrednih učinkov projekta na uporabnike 
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10.6 Obseg ur izvedenih storitev SVI 

V podatkovnih zbirkah izvajalcev projekta, kamor so beležili izvedene storitve SVI in pripadajoče aktivnosti, 

je bilo zabeleženih 90 različnih aktivnih neposrednih izvajalcev storitev SVI, in sicer v obdobju od januarja 

2021 do marca 2022, ko se je projekt zaključil. Pri VDC Polž so jih imeli 36, pri VDC Zasavje 25 in Želva d. o. 

o. 29. Pri vseh treh izvajalcih pilotnega projekta je posamezen neposredni izvajalec storitev pomoč nudil 

najmanj enemu uporabniku ter največ 19 različnim uporabnikom. Pri VDC Polž je en posamezen neposredni 

izvajalec storitev v povprečju pomoč nudil 3,7 različnim uporabnikom, pri VDC Zasavje 2,7 različnim 

uporabnikom in pri Želva d. o. o. 3,1 različnim uporabnikom. V skupnem povprečju je posamezen 

neposredni izvajalec pomoč nudil trem različnim uporabnikom.  

Neposredni izvajalci storitev so v opazovanem obdobju petnajstih mesecev opravili zelo različen obseg ur 

storitev, in sicer od 10 ur do največ okoli 2.000 ur storitev. Pri VDC Polž je en posamezen neposredni 

izvajalec storitev v povprečju opravil 424,1 ur, pri VDC Zasavje 240,8 ur in pri Želva d. o. o. 780 ur storitev. 

V skupnem povprečju je posamezen neposredni izvajalec storitev v tem obdobju opravil 487,9 ur. To 

pomeni, da je pri VDC Polž en posamezen neposredni izvajalec storitev mesečno v povprečju opravil 28,3 

ur, pri VDC Zasavje 16,1 ur ter pri Želva d. o. o. 52 ur. 

Slika 25: Število opravljenih ur posameznega neposrednega izvajalca storitev 

 

 

10.7 Demografski podatki o neposrednih izvajalcih storitev socialnega vključevanja 

Med neposrednimi izvajalci storitev SVI je bilo bistveno več žensk kot moških (83,1 % žensk in 16,9 % 

moških). V povprečju so bili stari slabih 50 let (povprečno 49,4 let - najmlajši ima 20 let, najstarejši pa 77 

let). 
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Slika 26: Starost in spol neposrednih izvajalcev storitev SVI (število oseb) 

 

Največ neposrednih izvajalcev storitev ima pridobljeno srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo 

(53,4 %), sledijo jim tisti z visokošolsko univerzitetno izobrazbo (17,2 %), višješolsko izobrazbo ima 

zaključeno 13,8 % neposrednih izvajalcev storitev, visokošolsko strokovno izobrazbo 6,9 %, nižjo ali srednjo 

poklicno izobrazbo 5,2 % neposrednih izvajalcev storitev, najmanj pa jih ima pridobljeno osnovnošolsko 

izobrazbo (1,7 %) ter specializacijo, znanstveni magisterij ali doktorat (1,7 %). 

Slaba tretjina neposrednih izvajalcev storitev je upokojenih (19 oziroma 32,8 %), sledijo jim tisti, ki so 

zaposleni (16 oziroma 27,6 %), so študenti (12 oziroma 20,7 %) ali pa so samostojni podjetniki (sedem 

oziroma 12,1 %). Eden izmed neposrednih izvajalcev (oziroma 1,7 %) je brezposeln in ne prejema 

nadomestila za brezposelnost ali denarne socialne pomoči. Ostali imajo drug zaposlitveni status (trije 

oziroma 5,2 %). Pri drugem zaposlitvenem statusu je ena izmed neposrednih izvajalk navedla, da je 

gospodinja in ni prijavljena na zavodu za zaposlovanje. Dva neposredna izvajalca sta zaposlena za krajši 

delovni čas in za določen čas.  

Največ neposrednih izvajalcev storitev ima izobrazbo na področju družbenih ved (šest oziroma 10,5 %), 

osnovnih in splošnih izobraževalnih aktivnosti (šest oziroma 10,5 %), poslovnih in upravnih ved (šest 

oziroma 10,5 %) ter tehničnih, proizvodnih tehnologij in gradbeništva (šest oziroma 10,5 %). Sledijo jim tisti, 

ki imajo izobrazbo v smeri socialnega varstva (štirje oziroma 7 %), zdravstva (štirje oziroma 7 %), umetnosti 

in humanistike (štirje oziroma 7 %) ter transporta, varnosti, gostinstva, turizma in osebnih storitev (štirje 

oziroma 7 %). Pet (oziroma 15,8 %) neposrednih izvajalcev storitev ima izobrazbo v smeri izobraževalnih 

znanosti, prava, naravoslovja, informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter kmetijstva, gozdarstva, 

ribištva ter veterinarstva. Ostalih osem oziroma 14 % neposrednih izvajalcev storitev navaja druge smeri 

izobrazbe, in sicer defektologijo, psihoterapijo, zakonsko in družinsko terapijo, šivilja, tekstilno mehanski 

tehnik ter vojaško akademijo. 

Zanimalo nas je, kakšno delo so neposredni izvajalci storitev SVI sicer opravljali v času izvajanja pilotnega 

projekta oziroma so ga opravljali nazadnje, ko so bili zaposleni. Največ oseb je delalo v varstveno delovnih 

centrih (kot varuhi, terapevti, inštruktorji, habilitatorji ali pa tehnologi), ali pa so bili zaposleni v drugih 

organizacijah na področju socialnega varstva. Nekaj je bilo osebnih asistentov, nekaj delavcev v proizvodnji, 

turističnih delavcev, ekonomistov, zaposlenih v sodstvu, zdravstvu in marketingu. Večina pa je, kot že 

omenjeno, delala v organizacijah na področju socialnega varstva. 
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Neposredni izvajalci storitev SVI v splošnem izpostavljajo pozitivne izkušnje ter različne pozitivne učinke 

projekta na več ravneh. Projekt podpirajo, prav tako njegovo nadaljevanje, saj večini uporabnikov prinaša 

oziroma ponuja možnost za pridobitev novih spretnosti, veščin in znanj, napredek v samostojnosti, večjo 

socialno mrežo, večjo socialno vključenost in aktivno udejstvovanje v skupnosti. Ob tem pa izpostavljajo 

tudi dileme in pasti projekta ter točke za izboljšanje nadaljnje skrbi in obravnave skupin upravičencev do 

storitev SVI. 
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11. DELEŽNIKI V PROJEKTU 
 

 

V evalvacijo pilotnega projekta 'Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov', smo 

vključili tudi deležnike oz. skupine deležnikov, s katerimi so imeli izvajalci oziroma nosilci projekta stike 

tekom izvajanja projekta. V anketi, ki smo jo izvedli med deležniki projekta (več o tem v poglavju 2.2 

Metodološki okvir), nas je zanimalo za kakšen tip organizacij gre, kako dobro poznajo pilotni projekt, na 

kakšen način so sodelovali v projektu oziroma z izvajalcem projekta, kako obsežno je bilo sodelovanje in 

kako ga ocenjujejo. Poleg tega nas je zanimalo ali sodelujejo z izvajalci tudi v okviru drugih projektov, kako 

so izvedeli za projekt in ali so se tekom izvajanja projekta v pilotnem okolju razvile druge oblike sodelovanja 

in povezovanja različnih deležnikov. Podali so nam oceno ali je pilotni projekt pripomogel k večji vključenosti 

in bolj kakovostnem življenju odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju in drugih ciljnih skupin po Zakonu 

o socialnem vključevanju invalidov v skupnost ter ali je v okoljih, kjer delujejo, dovolj poskrbljeno za to ciljno 

skupino ljudi. 

V nadaljevanju prikazujemo rezultate analize ankete za deležnike pilotnega projekta. Na anketo je skupno 

od 86 identificiranih deležnikov odgovorilo 39 deležnikov, od tega jih dvanajst (oziroma slaba tretjina) 

pilotni projekt pozna zelo dobro, 18 (oziroma slaba polovica) jih je za projekt slišalo, a ga poznajo le bežno, 

ostalih devet (oziroma 23,1 %) pa projekta ne poznajo. Tisti deležniki, ki so navedli, da projekta ne poznajo, 

niso odgovarjali na preostala vprašanja v anketi. Z VDC Polž je sodelovalo 19 deležnikov (oziroma 63,3 % 

vseh deležnikov, ki je odgovorilo na našo anketo), z VDC Zasavje šest (oziroma 20 %) ter z Želva d. o. o. pet 

(oziroma 16,7 %) deležnikov. 

Največ deležnikov predstavljajo občine (devet oziroma 30 %), sledijo jim nevladne organizacije (osem 

oziroma 26,7 %), varstveno delovni centri (pet oziroma 16,7 %), tri izobraževalne ustanove (oziroma 10 %), 

dva centra za socialno delo (oziroma 6,7 %), ena humanitarna organizacija, ena reprezentativna invalidska 

organizacija ter ena gospodarska družba. 

Načini - oblike, pogostost in ocena sodelovanja 

Deležniki so v projektu oziroma z izvajalcem projekta sodelovali na različne načine, od tega, da so se 

deležniki s projektom le seznanili, do tega, da so v projektu sodelovali kot izvajalci posameznih aktivnosti, 

sodelovali pri iskanju potencialnih uporabnikov in/ali neposrednih izvajalcev storitev SVI ali na kakršenkoli 

drug način.  

Veliko večino deležnikov (26 oziroma 86,7 %) so izvajalci le seznanili s projektom oziroma so jim ga 

predstavili. Dobra četrtina (osem oziroma 26,7 %) deležnikov je izvajalcem pomagala pri naboru kandidatov 

za vključitev v projekt. Slaba četrtina deležnikov (sedem oziroma 23,3 %) je z izvajalci sodelovala tudi pri 

načrtovanju aktivnosti in vsebini projekta. Pet deležnikov je neposredno sodelovalo pri izvedbi posameznih 

aktivnosti in vsebini projekta. Le en izmed deležnikov je nosilcu projekta pomagal pri iskanju podpornih 

oseb oziroma neposrednih izvajalcev storitev SVI. Ostali deležniki (štirje oziroma 13,3 %) so z izvajalci 

sodelovali na druge načine. Eden izmed deležnikov je VDC Polž seznanil s specifikami potreb oseb z 

avtističnimi motnjami in praksami podpore odraslim s temi motnjami, ki so se pokazale kot učinkovite v 

tujini. Drugi so sodelovali z VDC Zasavje, in sicer v obliki dogovora za oddajo primernega stanovanja v najem 

in v primeru vključitve uporabnika v projekt z namenom reševanje njegove stiske. Eden izmed deležnikov je 

navedel, da je bi s projektom seznanjen preko medijev oziroma ob spremljanju spletne strani VDC Zagorje. 

Večina deležnikov (22 oziroma dobre tri četrtine sodelujočih deležnikov) je za izvajanje pilotnega projekta 

izvedela le preko sodelovanja z izvajalcem projekta. Sedem deležnikov je za projekt izvedelo še na druge 
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načine, in sicer skozi pogovore s strokovnimi delavci različnih ustanov, preko staršev tistih, ki so bili vključeni 

v projekt, preko spremljanja (lokalnih) medijev in preko spletnih strani izvajalcev. 

Tisti deležniki, ki so neposredno sodelovali pri izvedbi posameznih aktivnosti in vsebini projekta, so v okviru 

pilotnega projekta izvajali razne delavnice, predavanja in dogodke. Tako so recimo vključeni uporabniki pri 

VDC Zasavje sodelovali s kandidatkami za Miss Slovenije. 

Slika 27: Oblike sodelovanja deležnikov z izvajalci pilotnega projekta 

 

Intenziteta sodelovanja in pogostost stikov nosilcev projekta in deležnikov je bila različna. Slaba polovica 

deležnikov (14 oziroma 46,7 %) je imela z izvajalci projekta le enkraten stik oziroma sodelovanje. Petina 

izvajalcev (šest oziroma 20 %) je navedla, da z izvajalcem sodelovala ves čas trajanja projekta in bila z njimi 

v rednih stikih. Ostali so bili v določenem obdobju izvajanja projekta v dokaj rednih stikih (pet oziroma 16,7 

%) ali pa se so z izvajalci pogovarjali samo nekajkrat (pet oziroma 16,7 %).  

Deležniki so sodelovanje z izvajalci v večini ocenili kot dobro (14 oziroma 46,7 %) oziroma zelo dobro (14 

oziroma 46,7 %).  

Dve tretjini deležnikov z izvajalci projekta sodelujeta tudi v okviru drugih projektov ali njihovega siceršnjega 

rednega dela. Več kot tretjina deležnikov (12 oziroma 40 %) navaja, da so se tekom izvajanja projekta v 

pilotnem okolju razvile oblike sodelovanja in povezovanja različnih deležnikov, ki bi jih bilo smiselno ohraniti 

tudi po izteku projekta. Poudarjajo predvsem pomembnost povezovanja in sodelovanja za zagotavljanje 

celovite oskrbe oseb te ciljne skupine, sporočanje potreb in iskanja možnosti za odgovor nanje. 

Ocena projekta  

Slaba tretjina deležnikov (devet oziroma 31 %) ocenjuje, da je projekt le malenkost oziroma nekoliko 

pripomogel k večji vključenosti in bolj kakovostnem življenju odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju in 

drugih ciljnih skupin po ZSVI. Dobra četrtina dežnikov (osem oziroma 27,6 %) se strinja, da je projekt zelo 

pripomogel k temu, dva deležnika menita, da projekt ni bistveno pripomogel k temu, ostalih deset 

deležnikov (dobra tretjina) pa ocene glede vpliva pilotnega projekta k večji vključenosti in bolj kakovostnem 

življenju odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju in drugih ciljnih skupin po ZSVI v skupnosti, ni podalo. 
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Slika 28: Vpliv projekta na večjo vključenost in bolj kakovostno življenje oseb s statusom invalida po ZSVI v pilotnih 
okoljih 

 

Največ deležnikov (12 oziroma 36,4 %) se strinja, da je za to skupino invalidov v njihovem okolju sicer na 

voljo nekaj storitev in programov, ki podpirajo njihovo življenje in vključevanje v skupnost, vendar menijo, 

da je ta ponudba šibka. Slaba četrtina deležnikov (osem oziroma 24,2 %) meni, da je za to skupino invalidov 

v njihovem okolju zelo dobro poskrbljeno, na voljo je dovolj storitev ter programov za življenje in 

vključevanje v skupnost. Prav toliko deležnikov (osem oziroma 24,2 %) ocenjuje, da je za to skupino invalidov 

sicer v njihovem okolju dobro poskrbljeno, vendar bi morali ponudbo storitev in programov v ta namen 

okrepiti. Ostali deležniki (pet oziroma 15,2 %) ocenjuje, da za to skupino invalidov v njihovem okolju ni 

dobro poskrbljeno. Menijo, da ponudbe storitev in programov za življenje in vključevanje v skupnost 

praktično ni, ciljna skupina pa je povsem odvisna od pomoči svojcev in ko oziroma če te pomoči ni dovolj, 

jim preostane le odhod v institucijo. 

 

Po mnenju deležnikov bi bilo potrebno v lokalnih okoljih okrepiti informiranost uporabnikov o možnostih 

različnega vključevanja ter razviti financirano ponudbo podporne mreže za uporabnike, predvsem v obliki 

prevozov na različne aktivnosti. Eden izmed deležnikov je predlagal nadgraditev pilotnega projekta s 

koncesijo ter zagotovitev možnosti za okrepljeno sodelovanje s prostovoljci in drugimi strokovnjaki pri 

vključevanju ciljnih skupin v aktivno življenje izven doma. Menijo, da bi država in lokalna skupnost morali 

poskrbeti za ustrezne bivalne pogoje v skupnosti za zainteresirane invalide in da bi mreža izvajalcev storitev 

socialnega vključevanja invalidov morala biti postavljena in regulirana s strani države. Izpostavili so tudi 

izzive, ki se pojavijo, če osebe z MDR postanejo starši ter nujnost spremembe odnosa do teh ljudi in ljudi s 

težavami v duševnem zdravju. 

 

Deležniki so izrazili podporo pilotnemu projektu in pohvalili njegovo izvedbo, vendar pa se strinjajo, da je 

zaradi COVID-19 le ta prinesel nekaj manj pozitivnih rezultatov, kot bi jih lahko sicer. Želijo si, da bi se 

projektne aktivnosti izvajale tudi po zaključku projekta in v bodoče predlagajo še več podobnih projektov. 
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12. REZULTATI PROJEKTA IN UGOTOVITVE EVALVACIJE 
 

Rezultate projekta lahko ugotavljamo na različnih ravneh. Tekom spremljanja in evalviranja pilotnega 

projekta so nas zanimali njegovi učinki na ravni uporabnikov in njihovih svojcev, na ravni izvajalcev projekta 

ter na ravni doseganja splošnih ciljev projekta. 

Rezultati projekta in ugotovitve evalvacije, ki sledijo v nadaljevanju, so predstavljeni na omenjenih treh 

ravneh. 

12.1 Učinki pilotnih aktivnost na samostojnost in večjo neodvisnost uporabnikov 

pilotnega projekta 

 

Rezultate pilotnega projekta, neposredne učinke izvajanja projektnih aktivnosti na uporabnike in doseganje 

njihovih individualnih ciljev v smislu pridobitve novih veščin, znanj in spretnosti za bolj samostojno življenje, 

smo ugotavljali na tri različne načine, in sicer: 

- na podlagi anketiranja uporabnikov, ki smo ga izvedli ob vstopu v projekt in ob izstopu uporabnika 

iz projekta oziroma njegovem zaključku, 

- na podlagi zaključnih evalvacij osebnih načrtov uporabnikov projekta in  

- preko intervjujev z nekaj uporabniki pilotnega projekta. 

Ker le z eno navedeno metodo ni bilo mogoče pridobiti zadostnih informacij o neposrednih učinkih izvajanja 

projektnih aktivnosti na uporabnike, smo kombinirali vse zgoraj navedene načine zbiranja podatkov, 

rezultate analiz in ugotovitve, ki iz njih izhajajo, pa predstavljamo v naslednjih podpoglavjih. 

 

12.1.1 Ugotovitve na podlagi anketiranja uporabnikov ob vstopu v projekt in ob 
njegovem zaključku 
 

Anketiranje uporabnikov o neposrednih učinkih izvajanja projektnih aktivnosti nanje v smislu pridobitve 

novih veščin, znanj in spretnosti za bolj samostojno življenje smo izvedli ob vstopu uporabnika v projekt in 

zaključku projekta.  

Ugotavljali smo ali so uporabniki ob zaključku projekta bolj opremljeni z osnovnimi veščinami za samostojno 

življenje (ravnanje in upravljanje s financami, gospodinjska opravila, osebna nega in zdravje, ravnanje z 

IKT)9. 

Na anketo je odgovorilo 107 uporabnikov ob vstopu in 113 uporabnikov ob izstopu iz projekta. Slednjih je 

nekoliko več najverjetneje zato, ker bodisi niso želeli izpolniti ankete ob vstopu ali pa je bila anketa le delno 

izpolnjena in je zato nismo uporabili pri analizi.  

 

 

 
9 Pri analizi podatkov (dihotomnih spremenljivk) smo večinoma uporabili McNemarjev test za testiranje dveh opisnih 

spremenljivk pri ponavljajočih se poskusih. Test se uporablja se v situacijah, kjer pridobimo od anketirancev dva odgovora, in 
sicer enega pred določenim dogodkom (v našem primeru pred vstopom v projekt) in drugega po končanem dogodku (ob 
izstopu iz projekta). S testom lahko ugotavljamo razlike med odgovoroma, ki jih smatramo za posledico dane intervencije 
(pilotnega projekta).  
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Preglednica 23: Število in delež uporabnikov po pilotnih okoljih, ki so odgovorili na anketo 

 

VSTOP IZSTOP 

število delež število delež 

VDC Polž 40 37,4 % 45 39,8 % 

VDC Zagorje (pomoč pri širitvi projekta v Zasavje) 15 14,0 % 15 13,3 % 

Želva d.o.o. 52 48,6 % 53 46,9 % 

Skupaj 107 100 % 113 100 % 

 

Uporabnikom smo v anketi zastavili vrsto vprašanj, ki so se nanašala predvsem na aktivnosti, ki jih izvajajo 

v svojem življenju in na njihovo stopnjo samostojnosti pri izvajanju le-teh. V nadaljevanju na sliki 29 najprej 

prikazujemo, v katere prostočasne aktivnosti so se oziroma se vključujejo uporabniki. 

Slika 29: Delež uporabnikov, ki se vključuje v prostočasne aktivnosti ob vstopu v projekt in v času zaključka projekta 
(N = 113) 

 

Ob zaključku projekta večji delež uporabnikov poroča o vključevanju v prostočasne aktivnosti kot ob vstopu 

v projekt. Razlike v deležih so med vstopom in izstopom statistično značilne, razen v primeru nakupovanja, 

kjer pa je delež uporabnikov ob izstopu prav tako večji. Najvišji delež uporabnikov se je tako ob vstopu kot 

izstopu ukvarjal s športom, se peljal z avtobusom ali vlakom, obiskal kulturno prireditev ali šel nakupovat. 

Največje razlike v deležu med vstopom in izstopom iz projekta pa so pri obiskovanju kulturnih prireditev, 

nakupovanju, druženju s prijatelji in obiskovanju knjižnice, galerije oziroma muzeja. Druženje je ena od 

aktivnosti, ki so jo uporabniki v intervjujih izpostavili kot eno najljubših aktivnosti v projektu.  

Poleg vključevanja v prostočasne aktivnosti in druženja, so uporabniki tekom projekta pridobivali tudi 

različne veščine in znanja za bolj samostojno življenje. Uporabnike smo v obeh časovnih točkah (ob vstopu 

in izstopu – zaključku projekta) spraševali o tem, na kakšen način ravnajo oziroma razpolagajo z denarjem 

in kakšne so njihove želje pri ravnanju z denarjem, ali opravljajo različna gospodinjska opravila (sami ali s 

pomočjo drugih oseb), ali sami skrbijo za osebno higieno in ali sami jemljejo zdravila.  
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Slika 30: Delež uporabnikov, glede na način razpolaganja s svojim denarjem (N = 113) 

 

Ob vstopu v projekt slabih 55 % uporabnikov ni razpolagalo s svojim denarjem, za to je skrbela druga oseba. 

Dobrih 15 % uporabnikov je razpolagalo le z delom svojega denarja (žepnino), nekaj več kot 14 % 

uporabnikov je razpolagalo s svojim denarjem ob pomoči druge osebe, povsem samostojno pa je s svojim 

denarjem razpolagalo dobrih 15 % uporabnikov. Delež slednjih se je ob izstopu iz programa zvišal na dobrih 

20 %, prav tako se je zvišal delež tistih, ki samostojno razpolagajo »le« z žepnino. Na drugi strani se je 

zmanjšal delež tistih, z denarjem katerih razpolaga druga oseba oz. jim pomaga pri razpolaganju z denarjem.  

Slika 31: Delež uporabnikov, ki si želi oziroma ne želi samostojno razpolagati s svojim denarjem (N = 113) 

 

Medtem, ko si je ob vstopu v projekt četrtina uporabnikov želela sama v celoti razpolagati s svojim 

denarjem, je bilo ob izstopu iz projekta takih dobrih 59 % uporabnikov. 

Ob zaključku projekta večji delež uporabnikov navaja, da kuha (razlike med vstopom in izstopom so 

statistično značilne). Hkrati jih manjši delež navaja, da pri kuhanju rabi pomoč. Tako pomoč pri odmerjanju 

količin in pri dajanju navodil za kuhanje potrebuje ob izstopu manjši delež uporabnikov kot pri vstopu 

(razlike so statistično značilne).   
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Slika 32: Delež uporabnikov, ki potrebuje pomoč pri posameznih kuhinjskih opravilih (N = 113) 

 

Večji delež uporabnikov ob zaključku projekta kot ob vstopu tudi navaja, da zmorejo samostojno zlagati 

oblačila. Na drugi strani pa ob izstopu večji delež uporabnikov navaja, da potrebujejo pomoč pri vklapljanju 

pralnega (sušilnega) stroja ali izbiri programa pranja (sušenja) ter pri likanju (kjer je delež precej podoben 

tako ob vstopu kot pri izstopu). Gre za opravila, ki so z vidika varnosti nekoliko bolj zahtevna, zato se 

uporabniki verjetno še ne počutijo dovolj samostojne za ta opravila.  

Slika 33: Delež uporabnikov, ki potrebuje pomoč pri opravilih povezanih s skrbjo za oblačila (N = 113) 

   

Pri skrbi za osebno higieno in pri izvajanju le-te večina uporabnikov (81 % ob vstopu in 84 % ob izstopu) ne 

potrebuje pomoči. 

S kroničnimi zdravstvenimi težavami (npr. sladkorna bolezen, hipertenzija, astma,…) se sooča dobrih 36 % 

uporabnikov, večina le-teh za obvladovanje bolezni potrebuje zdravila. Dobrih 57 % uporabnikov pri 

jemanju zdravil ob vstopu v projekt ni potrebovalo pomoči, delež le-teh se je ob izstopu še nekoliko povečal, 

in sicer na dve tretjini uporabnikov. 

Internet je ob vstopu v program dnevno uporabljalo 48 % uporabnikov, ob izstopu se je delež nekoliko 

zmanjšal. Na drugi strani se je povečal delež tistih, ki internet uporabljajo večkrat tedensko. Pomembna je 
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tudi ugotovitev, da se je delež tistih, ki interneta nikoli ne uporabljajo, ob izstopu iz projekta kar precej znižal 

(iz dobre četrtine, na nekaj več kot 19 %).  

Slika 34: Delež uporabnikov glede na pogostost uporabe interneta (N = 113)  

 

 

Največji delež uporabnikov, tako ob vstopu kot ob zaključku projekta, internet uporablja za iskanje 

informacij, uporabo družabnih omrežij, branje novic in igranje iger. Delež uporabnikov glede na vrsto 

uporabe interneta se je ob izstopu iz programa povečal le pri branju oz. pisanju e_pošte in branju novic, pri 

drugih vrstah uporabe pa se je zmanjšal. Razlogi za zmanjšanje so najverjetneje različni, eden izmed njih pa 

bi bil lahko bilo tudi obdobje okužb s Covid – 19, ki je zaznamoval začetek izvajanja pilotnih projektov in je 

uporabnike v večji meri »prisilil« k bolj pogosti in bolj raznoliki rabi interneta.   

Slika 35: Delež uporabnikov glede na vrsto uporabe interneta (N = 113)  

 

Glede pridobitve veščin za samostojnejše in bolj neodvisno življenje uporabnikov ugotavljamo, da se je ob 

zaključku projekta zvišal delež uporabnikov, ki povsem samostojno razpolagajo s svojim denarjem, prav tako 

se je zvišal delež uporabnikov, ki samostojno razpolagajo le z delom svojega denarja. Več uporabnikov ima 

tudi željo po samostojnem razpolaganju z lastnim denarjem. Ob izstopu iz projekta več uporabnikov tudi 
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navaja, da kuha, pri tem pa rabijo tudi manj pomoči. Več uporabnikov tudi navaja, da zmorejo samostojno 

zlagati oblačila. Pri skrbi za osebno higieno je samostojna večina uporabnikov, delež le-teh pa se je tekom 

izvajanja projekta še nekoliko povečal. Glede uporabe interneta ugotavljamo, da ga prav tako uporablja 

večina uporabnikov, predvsem za iskanje informacij, igranje iger, uporabo družbenih omrežij in branje 

novic. Pogostost in vrsta uporabe interneta se je z vključenostjo uporabnikov v projekt sicer nekoliko 

zmanjšala, kar lahko pojasnimo z večjo aktivnostjo pri drugih dejavnostih, ki so jim bile omogočene z 

vključitvijo v projekt, deloma pa tudi s sprostitvijo ukrepov zaradi Covid – 19.  

Eden izmed pomembnih ciljev projekta je tudi, da uporabniki razširijo svoje socialno omrežje. Pomembno 

je, da imajo uporabniki ob zaključku projekta na voljo eno ali več oseb, na katero/katere se lahko vedno 

obrnejo in ji/jim zaupajo. 

V anketi smo uporabnike povprašali, katere so tiste osebe, s katerimi se običajno pogovarjajo o osebnih 

stvareh, ki so za njih pomembne (na primer kadar se s kom, ki jim je blizu sprejo; ko se soočajo z različnimi 

težavami in podobno). Gre za t.i. emocionalno oporo. Vprašanje smo zastavili tako ob vstopu kot ob 

zaključku projekta.  

Preglednica 24: Delež uporabnikov glede velikost omrežja od vstopu in zaključku projekta (N = 113) 

Velikost omrežja 

% uporabnikov 

VSTOP IZSTOP 

1 oseba 22,5 % 27,6 % 

2 osebi 41,2 % 32,4 % 

3 osebe 20,6 % 21,9 % 

4 osebe 11,8 % 10,5 % 

5 oseb 2,9 % 5,7 % 

6 oseb 1,0 % 1,9 % 

 

Uporabniki so imeli tako ob vstopu kot ob izstopu iz projekta na voljo vsaj eno osebo, s katero se lahko 

pogovarjajo o osebnih stvareh. Največji delež uporabnikov ima za pogovor o osebnih stvareh na voljo dve 

osebi (41,2 % ob vstopu in 32,4 % ob izstopu), slabih 21 % (vstop) oziroma 22 % (izstop) uporabnikov pa se 

lahko obrne na tri osebe. Ob vstopu v program se je tako uporabnik v povprečju lahko obrnil na 2,3 osebe, 

ob izstopu pa na 2,4 osebe.  

Preglednica 25: Sestava omrežja ob vstopu in izstopu iz projekta (N = 113) 

 VSTOP IZSTOP 

partner 6,3% 6,3% 

oče/mati 33,5% 29,8% 

otrok 0,8% 1,2% 

drug sorodnik 20,5% 18,7% 

sostanovalec 1,3% 0% 

sosed 6,3% 6,0% 

prijatelj 18,8% 16,7% 

druga oseba 12,6% 21,4% 

 

Če pogledamo sestavo omrežja ugotovimo, da največji delež v omrežju emocionalne opore (pogovor o 

pomembnih osebnih stvareh) uporabnikov predstavljajo njihovi starši (ob vstopu dobrih 33 %, ob izstopu 

slabih 30 %), sledijo jim drugi sorodniki (dobrih 20 % oziroma slabih 19 %) ter prijatelji (slabih 19 % oziroma 

nekaj manj kot 17 %). V primerjavi z vstopom v projekt se je ob zaključku projekta precej povečal delež 

drugih oseb v omrežju, in sicer iz slabih 13 % na dobrih 21 %. Ob vstopu v projekt so uporabniki kot druge 

osebe navajali predvsem zaposlene pri izvajalcih pilotnih projektov, ob izstopu iz projekta pa so poleg teh 

navedli še podporne osebe oziroma neposredne izvajalce storitev SVI.  
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Uporabniki so tekom vključenosti v pilotne projekte nekoliko razširili svojo socialno mrežo (v povprečju iz 

2,3 na 2,4 osebe). Tako ob vstopu kot tudi pri izstopu iz projekta imajo na voljo vsaj eno osebo, na katero 

se lahko pogovarjajo o stvareh, ki so za njih pomembne. Več kot 93 % uporabnikov tudi navaja, da imajo 

osebo oziroma osebe, na katere se lahko vedno zanesejo oziroma jim zelo zaupajo. Ugotavljamo tudi, da se 

je z vključitvijo v pilotne projekte spremenila tudi sestava omrežja, saj so uporabniki svoje podporne osebe 

(neposredne izvajalce storitev SVI), kot tudi zaposlene pri izvajalcih pilotnih projektov prepoznali kot 

pomemben vir socialne opore.  

Uporabnikom smo zastavili tudi nekaj vprašanj, ki se nanašajo na njihovo samostojnost v smislu bivanja, 

občutenja varnosti in lastne samopodobe. Večina uporabnikov je tako ob začetku kot ob koncu izvajanja 

projekta živela v stanovanju ali hiši, ki je last staršev ali drugih družinskih članov ali pa so ti najemniki. V 

lastniškem stanovanju ali hiši je ob vstopu živelo 8,4 % uporabnikov, ob izstopu pa 10,2 %. Tudi po podatkih, 

ki smo jih dobili od izvajalcev projekta, se je nekaj uporabnikov tekom projekta preselilo, in sicer iz 

najemniških stanovanj v lastno stanovanje ali hišo, ki so jo podedovali, nekaj pa je bilo tudi preselitev od 

staršev v najemniško stanovanje. Ocenjujemo, da podatki o lastniški strukturi stanovanj ali hiš, kjer 

uporabniki živijo, nekoliko nezanesljivi in da do pomembnih razlik pri tem v času trajanja projekta ni prišlo. 

Slika 36: Delež uporabnikov glede na način bivanja (N = 113) 

 

Polovica uporabnikov je imela tako ob vstopu kot ob zaključku projekta, v bivališču, kjer živijo, lastno sobo. 

Pri tem je ob vstopu v projekt 49 % uporabnikov navedlo, da drugi lahko vstopajo v njihovo sobo le, če jim 

to dovolijo, ob izstopu iz projekta pa se je ta delež zvišal, in sicer na 57 %. 

Uporabniki so ocenjevali tudi zadovoljstvo s trenutnimi stanovanjskim razmerami (na lestvici od 1 

nezadovoljen do 3 zadovoljen). Tako ob vstopu kot izstopu so bili zadovoljni s trenutnimi stanovanjskimi 

razmerami (AS10 = 2,9), zadovoljni so bili tudi z ljudmi, s katerimi so živeli (AS = 2,8 ob vstopu in AS = 2,9 ob 

izstopu). V primerjavi z vstopom v projekt večji delež uporabnikov kot ob vstopu navaja, da so v trenutnem 

bivalnem prostoru popolnoma samostojni (AS = 2,4 ob vstopu in AS = 2,7 ob izstopu) in da o tem kako živijo, 

lahko odločajo sami (AS = 2,8 ob vstopu in AS = 2,9 ob izstopu). Razlike so statistično značilne.  

 
10 Aritmetična sredina ali povprečje. 
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Uporabniki so s svojo varnostjo na splošno zadovoljni, povprečne ocene so visoke tako ob vstopu (AS = 2,8) 

kot ob izstopu iz projekta (AS = 2,9), ko se je zadovoljstvo z varnostjo v povprečju še nekoliko povečalo. 

Razlika je statistično značilna.  

Poleg večje samostojnosti pri bivanju in povečanju občutka varnosti ugotavljamo tudi, da se je nekoliko 

zvišala tudi samopodoba uporabnikov oziroma pojmovanje sebe11 ob izstopu iz projekta, kar pomeni da so 

bili uporabniki bolj zadovoljni sami s seboj. 

Uporabnike smo ob zaključku projekta povprašali o njihovem zadovoljstvu s projektom kot celoto. V veliki 

večini so bili z njim zadovoljni (94,4 %), 3,7 % uporabnikov je izbralo srednjo možnost (niti zadovoljni, niti 

nezadovoljni), 0,9 % uporabnikov pa s projektom ni bilo zadovoljnih. 

 

12.1.2 Ugotovitve na podlagi evalvacij osebnih načrtov uporabnikov v projektu  
 

Doseganje individualnih ciljev uporabnikov, rezultate projekta ter neposredne učinke projektnih aktivnosti 

na uporabnike v smislu pridobitve novih veščin, znanj in spretnosti za bolj samostojno življenje, smo 

ugotavljali tudi na podlagi zaključnih evalvacij osebnih načrtov uporabnikov projekta. 

Od izvajalcev projekta smo pridobili 107 zaključnih evalvacij osebnih načrtov njihovih uporabnikov. Te so 

izvajalci projekta pripravljali v zadnjih mesecih izvajanja projekta ter tudi po njegovem izteku. Analizo 

strukture in elementov samih evalvacij predstavljamo v poglavju 6 (Osebni načrti uporabnikov pilotnega 

projekta), v pričujočem podpoglavju pa se ukvarjamo pretežno z vsebino evalvacij. Ker so evalvacije osebnih 

načrtov med izvajalci projekta zelo različne, smo se lotili analize za vsakega izvajalca posebej in na tej podlagi 

skušali izluščiti: 

- področja, vsebine ciljev, kjer so bili uporabniki uspešni, kjer so bili zaznani napredki in pozitivne 

spremembe, cilji pa (v večjem delu) realizirani; 

- področja in vsebine ciljev, kjer so bili uporabniki deloma uspešni, cilji delno realizirani, napredek pa 

majhen ali zmeren ter 

- področja in vsebine ciljev, kjer uporabniki niso napredovali, cilji niso bili realizirani, kjer bo v 

prihodnje potrebno bo še veliko podpore in pomoči. 

V nadaljevanju predstavljamo ugotovitve o stopnjah doseganja ciljev uporabnikov v projektu, in sicer za 

vsakega izvajalca projekta posebej. 

Želva d. o. o 

Na podlagi analize vseh treh točk evalvacij osebnih načrtov uporabnikov pilotnega projekta pri izvajalcu 

Želva d. o. o. lahko oblikujemo nekaj skupin ciljev, ki so si jih uporabniki zastavili, in ki so vezani na 

pridobivanje novih znanj, spretnosti in veščin na različnih področjih življenja. Gre za področja, ki jih očitno 

uporabniki smatrajo za ključna za samostojno življenje oziroma jih prepoznavajo kot področja, na katerih 

potrebujejo največ pomoči, spodbude in podpore. Cilji uporabnikov so bili torej v večini vezani na: 1 - 

upravljanje z gospodinjstvom, načrtovanje in izvajanje gospodinjskih opravil, pripravo obrokov in kuhanje 

 
11 Samopodobo oziroma pojmovanje sebe smo merili na podlagi osmih trditev, in sicer: Vreden sem vsaj toliko kot drugi; 

Imam vrsto dobrih lastnosti; Stvari lahko opravim enako dobro kot večina drugih; Lahko sem ponosen na veliko stvari; O sebi 
imam pozitivno mnenje; Na splošno sem zadovoljen sam s seboj; Lahko bi se bolj spoštoval; Od časa do časa se počutim 
nekoristno. Uporabnike smo prosili, da na lestvici od 1 (se ne strinjam) do 3 (se strinjam) ocenijo, v kolikšni meri se strinjajo s 
posamezno trditvijo. Na podlagi posameznih vrednosti odgovorov smo oblikovali sestavljeno spremenljivko z vrednostmi od 
1 do 3, kjer višja vrednost pomeni višje oziroma boljše pojmovanje samega sebe. Ob vstopu je povprečna vrednost 
spremenljivke znašala 2,7 ob iztopu iz programa pa 2,8.  
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ter nakupovanje; 2 - upravljanje s financami in boljše poznavanje denarja; 3 - uporabo informacijsko 

komunikacijske tehnologije (računalnik, mobitel, različne aplikacije), 4 - zdrav življenjski slog (izboljšanje 

telesne kondicije, več gibanja, zdravo prehranjevanje); 5 - izboljšanje medosebnih odnosov, soočanje in 

regulacijo lastnih čustev, obvladovanje konfliktov in kriznih situacij ter večjo motiviranost ter 6 - osvojitev 

nekaterih ročnih spretnosti.  

V okviru analize evalvacij osebnih načrtov uporabnikov smo cilje uporabnikov razdelili v tri kategorije, in 

sicer: 1 - cilji, ki so bili realizirani; 2 - cilji, ki so bili delno realizirani in 3 - cilji, ki niso bili realizirani. Na podlagi 

ocen realizacije ciljev ter uvrstitve teh ciljev oziroma področij v eno od treh omenjenih kategorij ni možno 

izluščiti skupin ciljev ali posameznih področij, na katerih bi bili uporabniki bolj ali pa manj uspešni, cilji pa v 

splošnem v večji ali pa manjši meri realizirani. Kar nekaj uporabnikov je uspešno dosegla cilje vezane na 

športne in rekreativne aktivnosti, pripravo obrokov, kuhanje in skrb za gospodinjstvo. Vseeno pa se ti cilji 

pojavljajo tudi v kategoriji ciljev, ki jih uporabniki niso uspeli doseči. Med cilji, ki niso bili realizirani, se 

večkrat pojavljajo cilji vezani na razpolaganje z denarjem, regulacijo čustev in uporabo IKT, a kar nekaj 

uporabnikov je uspešno dosegla tudi cilje na omenjenih področjih. Težko torej izluščimo posamezne skupine 

ciljev, ki bi bili v splošnem bolj, ali pa manj realizirani. Izvajalci projekta ocenjujejo, da so bili uporabniki 

najbolj uspešni pri doseganju tistih ciljev, za katere so imeli največ notranje motivacije in ki so se jim zdeli 

najbolj pomembni. Je pa pomembno ob tem omeniti, da je bilo glede na količino ciljev, ki so si jih uporabniki 

v pilotnem projektu zastavili, bistveno več (vsaj delno) realiziranih kot nerealiziranih. 

VDC Zasavje 

Na podlagi analize evalvacij osebnih načrtov uporabnikov VDC Zasavje ugotavljamo, da si je večina 

uporabnikov zastavila cilje, ki so pomembni za samostojno življenje, upravljanje lastnega gospodinjstva ter 

zvišanje kakovosti življenja na splošno. V okviru pilotnega projekta so se osredotočali predvsem na 

doseganje ciljev na naslednjih področjih: 1 – kuhanje in priprava obrokov, skrb za čistočo, uporaba 

gospodinjskih pripomočkov; 2 – uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije; 3 – skrb za finance, 

prepoznavanje vrednosti denarja, smotrna poraba denarja, 4 – aktivnejše preživljanje prostega časa, več 

gibanja in športnih aktivnosti; 5 – skrb za osebno higieno, skrb za zdravje in odgovorno jemanje zdravil; 6 – 

asertivnejša komunikacija (reševanje konfliktov, izražanje lastnih interesov).   

V okviru analize evalvacij osebnih načrtov uporabnikov smo cilje uporabnikov razdelili v tri kategorije, in 

sicer glede na stopnjo doseganja cilja, doseganja napredka in sprememb. V prvi skupini (1) so cilji oziroma 

področja, na katerih je uporabnik v času projekta postal (večinoma) samostojen, zna poiskati pomoč, ve na 

koga se obrniti v določenih situacijah in poišče pomoč, ko je treba; 2 – področja oziroma cilji, na katerih je 

napredek uporabnika zmeren; 3 – cilji oziroma področja, na katerih tekom projekta pri uporabniku ni bilo 

napredka, v prihodnosti bo potrebno še veliko podpore.  

Ugotavljamo, da so uporabniki po večini največji napredek dosegli na področju priprave obrokov, novih jedi 

in kuhanja ter na področju aktivnejšega preživljanja prostega časa. Uspešni so bili tudi pri spoznavanju in 

učenju uporabe IKT. Kar nekaj jih zna bolje skrbeti in upravljati gospodinjstvo, a ta cilj se pojavlja tudi v 

kategoriji, kjer tekom projekta napredek ni bil zaznan. Cilji s področja upravljanja s financami, ravnanja z 

denarjem, smotrnejše porabe denarja pa se najpogosteje pojavljajo v kategoriji tistih ciljev, pri katerih 

napredka skorajda ni bilo oziroma bo potrebno v prihodnje uporabniku nuditi še veliko podpore in pomoči. 

Cilji, ki se vežejo na medsebojne odnose, reševanje konfliktov, izboljšanje partnerskega razmerja, se v 

največji meri vsaj delno realizirani, v večini primerov je bilo torej zaznati nek zmeren napredek na teh 

področjih. Je pa pomembno ob tem omeniti, da je bilo glede na količino ciljev, ki so si jih uporabniki v 

pilotnem projektu zastavili, bistveno več takih, kjer je bil zaznan znaten ali pa vsaj delen napredek, kot tistih, 

kjer napredka ni bilo. 



118 
 

V evalvacijah osebnih načrtov uporabnikov projekta pri VDC Zasavje so izvajalci projekta navedli še, da so 

pogosto svojci uporabnikov vzrok, zakaj uporabniki niso dosegli določenih ciljev in zakaj niso bolj 

napredovali. V nekaterih primerih se svojci niso strinjali z izvajanjem določenih aktivnosti, ki so bile 

navedene v prvotnem osebnem načrtu, posledično uporabniki tudi niso dosegli ciljev in napredovali na 

želenih področjih. V posameznih primerih tudi uporabniki sami niso bili motivirani za doseganje prvotno 

zastavljenih ciljev, če so čutili, da jih doma pri tem ne podpirajo.  

VDC Polž 

Iz evalvacij osebnih načrtov uporabnikov projekta pri VDC Polž je razvidno, da so bili cilji uporabnikov v 

projektu v največji meri usmerjeni 1 – k izboljšanju in okrepitvi socialne mreže, 2 – h krepitvi socialnih veščin 

in 3 - k aktivnejšemu preživljanju prostega časa. Ostali, nekoliko manj pogosti cilji so bili vezani na naslednja 

področja: 4 – učenje kuhanja in skrb za gospodinjstvo; 5 – boljše znanje uporabe informacijsko 

komunikacijske tehnologije; 6 – preudarno ravnanje s financami; 7 – izboljšanje odnosov z družinskimi člani 

in opolnomočenje uporabnikov v vlogi staršev; 8 – opravljen vozniški izpit. V okviru projekta so uporabniki 

sodelovali pri pripravi in izvedbi lutkovne predstave in velik del njihovih ciljev je bil vezan na uspešno 

sodelovanje v tej predstavi.  

V okviru analize evalvacij osebnih načrtov uporabnikov smo njihove cilje razdelili v tri kategorije, in sicer 

glede na stopnjo doseganja cilja, doseganja napredka in sprememb. V prvi skupini (1) so realizirani cilji 

oziroma področja, na katerih je uporabnik v času projekta napredoval in postal bolj samostojen; 2 – 

področja oziroma cilji, na katerih je napredek uporabnika zmeren; 3 – cilji oziroma področja, na katerih 

tekom projekta pri uporabniku ni bilo napredka, cilj pa ni bil realiziran.  

Večino ciljev, ki so si jih uporabniki zastavili uporabniki projekta pri VDC Polž, smo umestili v prvo kategorijo, 

kar pomeni, da so uporabniki te cilje v večini realizirali, oziroma na opredeljenem področju znatno 

napredovali.  

Med cilji, ki so jih skoraj vsi uporabniki realizirali, izstopata povečana in okrepljena socialna mreža in 

sodelovanje v lutkovni predstavi. Uporabniki so navezovali stike z ljudmi, s katerimi se pred projektom niso 

družili, postali so bolj družabni in aktivneje preživljali prosti čas. K temu je v veliki meri pripomogla tudi 

lutkovna predstava, saj so uporabniki med sabo sodelovali in tkali nova prijateljstva, izvedba predstave pa 

je pozitivno vplivala na njihovo samozavest, kar jim je olajšalo vzpostavljanje socialnih stikov in vstopanje v 

nove odnose. Med cilji, pri katerih je bil napredek uporabnikov zmeren, izstopa upravljanje s financami in 

premišljena poraba denarja. Med cilji, pri katerih tekom projekta uporabniki niso napredovali, pa se 

pojavljajo zlasti tisti s področja gospodinjskih opravil in cilj, vezan na pridobitev vozniškega izpita. Kot glavni 

razlog, da uporabniki ciljev, ki so si jih zastavili v osebnem načrtu, niso realizirali oziroma na področjih, na 

katerih so si želeli napredka, le tega ni bilo, se je izkazalo pomanjkanje njihove lastne motivacije in 

nestrinjanje svojcev, da bi se določene aktivnosti sploh ali pa v obsegu, ki bi omogočal napredek, izvajale.  

 

12.1.3 Vidik uporabnikov in njihove izkušnje v projektu – ugotovitve na podlagi 
intervjujev 
 

Proti koncu izvajanja projekta smo z nekaj uporabniki izvedli kratke intervjuje. Več o tem v poglavju 2.2 

(Metodološki okvir). Zanimalo nas je, kako je potekala vključitev v projekt, kaj konkretno so v projektu 

počeli, kaj so se v projektu naučili, kje so po njihovem mnenju napredovali, kakšen je vpliv projekta na 

njihovo življenje v splošnem (zaznane spremembe), kakšno je bilo sodelovanje in kakšni so bili odnosi v 

projektu ter kakšni so njihovi splošni vtisi in mnenje o projektu. Ugotovitve, ki izhajajo iz teh intervjujev, 

povzemamo v nadaljevanju.  
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Vključitev v projekt 

Projekt so bodočim uporabnikom predstavili v okviru VDC-jev, ki so jih le ti obiskovali. Predstavili so jim, 

kako bo projekt potekal in kaj naj bi v projektu počeli. K sodelovanju so jih v večini vabili koordinatorji 

projekta, v nekaterih primerih pa tudi ostalo osebje VDC-jev. 

 »Prhajala je gospa /ime/ k nm, pa gospod /ime/ in oni so pol ns povabl na ta projekt. Vsakega posameznika. (P22)« 

»Ja, so nam predstavli kaj bomo vse počeli pa to, pa kdo bojo podporne osebe.(P10)« 

Večina uporabnikov je poročala, da glede vključitve v projekt niso imeli nikakršnih pomislekov in skrbi in da 

so se takoj odločili za vključitev. Nekateri pa so imeli nekaj več pomislekov, sploh glede tega, kako bo projekt 

potekal in ali so oni pravi kandidati za vključitev. Potrebovali so nekaj dodatnih informacij o projektu, da so 

se nato odločili za sodelovanje.  

»Čisto iskreno povedano, to me je skrbelo, kako bo to potekalo. Sčasoma pa sem opazil, da mi je projekt ful pomagal 
v življenju. (P9)« 

Nekateri uporabniki so se glede vključitve v projekt posvetovali s svojci, drugi pa so jih le obvestili, da bo 

projekt potekal in da bodo v njem sodelovali. S sodelovanjem v projektu so se svojci strinjali. Po trditvah 

uporabnikov, nekateri svojci sicer glede tega niso imeli posebnega mnenja oz. ga niso izrazili, v večini pa so 

se odzvali pozitivno in so bili veseli, da se bo njihov sorodnik vključil in pridobil dodatna znanja in veščine za 

samostojnejše življenje.  

“Sicer staršev nimam, mam pa sestro pa brata, ampak oni nič niso nasprotovali. Ker so tudi veseli, da hočem malo 
več kuhat. (P1)” 

Aktivnosti projekta oziroma kaj so uporabniki v projektu počeli 

Uporabniki so v projektu največ časa preživeli s podpornimi osebami (neposrednimi izvajalci storitev SVI), s 

katerimi so se družili in učili veščin za bolj samostojno življenje. Izvajali so številne individualne in skupinske 

aktivnosti na različnih področjih, in sicer: 

- Aktivnosti vezane na opravljanje gospodinjskih opravil, kuhanje, peko in pripravo novih jedi. 

 »Pekli smo pecivo, pa marmelado smo kuhali, pa cmoke delali. (P2)« 

- Aktivnosti, ki se nanašajo na uporabo računalnika in telefona oziroma različnih IK naprav, 
tehnologije in aplikacij. 

»Učimo se pisat po računalniku, potem k neki napišeš moreš v vsakem stavku vejca, pa pika, pa vejca. 
(P22)« 

- Aktivnosti, vezane na urejanje in izvajanje različnih vsakodnevnih zadev in opravil, ki so pomembna 

za čim bolj samostojno življenje, kot so plačevanje položnic, pisanje vlog, izdelava osebnih 

dokumentov, naročanje k zdravniku ipd.. Podporne osebe so po potrebi uporabnike tudi spremljale 

po raznih opravkih (npr. k zdravniku ali na pokopališče). Skupaj so hodili po nakupih in se učili 

ravnanja z denarjem. 

»Pokazal mi je, kje se na občini urejajo osebni dokumenti, na zdravstveni zavarovalnici sva tut bla. Pač čim 
bol mi pokaže kako biti samostojen. Kje se položnice plačujejo, kako se plačujejo. (P9)« 

- Uporabniki so se preko projekta lotili učenja tujih jezikov, branja in izboljšanja ročnih spretnosti.  

»Z Ano sva pa pol še neki ustvarjale, tut brale sva knjigo pa tko. (P13)« 

- Pretežen del aktivnosti projekta pa je bil vendarle namenjen druženju, pogovorom in aktivnemu 

preživljanju prostega časa. Veliko časa so preživeli v naravi, hodili so na sprehode in izlete ter se 

ukvarjali s športom. Nekateri so s podporno osebo obiskali kakšno mesto, v katerem še niso bili, šli 

so v kino in v gledališče.  
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»Greva vn, nabirava te zdravilne rože za čaj, greva tko na sprehode, na morje, pa na izlete. (P19)« 

Skratka, na podlagi izvedenih intervjujev z uporabniki, lahko ugotovimo, da je bilo sicer nekaj aktivnosti 

vezanih na pridobivanje novih znanj, veščin in spretnosti na različnih področjih življenja, vendarle pa so se 

uporabniki v okviru projekta večinoma družili, pogovarjali in aktivno preživljali proste popoldneve s 

podpornimi osebami. 

Uporabniki so se z izvajalcem storitev SVI po večini družili sami. Če je bil v projekt vključen par, sta se 

aktivnosti z izvajalcem storitev v večini udeleževala oba. Tudi če je bil v projekt vključen le en izmed 

partnerjev, sta se aktivnostim z izvajalcem storitev včasih pridružila oba.  

»Zdej se je zadnje čase partnerka vključla, ampak bolj kot ne za sprehode. (P9)« 

Nekaj izvajalcev storitev je v okviru projekta sodelovalo z več kot enim uporabnikom. Včasih so se aktivnosti 

udeležili vsi uporabniki, s katerimi je izvajalec storitev sodeloval. Občasno so šli na primer vsi skupaj na 

sprehod, skupaj so kuhali in se učili uporabe računalnika.  

Uporabniki in podporne osebe so se po večini družili zunaj (npr. v naravi, v trgovinah), včasih pa tudi v 

prostorih VDC-jev, ali pa na domu podpornih oseb in uporabnikov.  

»Ja, ja, ker smo tudi z /ime/ v mojem stanovanju kuhale in pekle. (P10)« 

Izvajalci storitev so po večini predlagali kaj bodo z uporabniki počeli, oni pa so se s tem najpogosteje strinjali. 

Občasno so aktivnosti predlagali tudi uporabniki ali pa sta se uporabnik in podporna oseba skupaj 

dogovorila, kaj bosta počela. Podporne osebe so želje uporabnikov po večini upoštevale, v nekaterih 

primerih pa se z njihovimi predlogi niso strinjale, kar je uporabnike zmotilo. Nekateri uporabniki pa so izrazili 

željo, da bi s podporno osebo počeli nekaj, česar do takrat še niso.  

»Zdaj včasih se skupaj odločima, včasih pa tut ona reče, zdej boma pa to delala. Ona pravi ja, jaz bi šla pa tja pa tja. 
Meni tolk, niso tolko te hribi, mene pa bolj kakšne fuzbal tekme. Ampak ona pa tja noče. (P5)« 

»Bol je skor ona predlagala, jaz sem se pa strinju. (P21)« 

V okviru projekta so poleg individualnih aktivnosti, potekale tudi skupinske aktivnosti, pri katerih je 

sodelovalo večje število uporabnikov vključenih v projekt. Skupinske aktivnosti, o katerih so poročali 

uporabniki, so bile naslednje: pohodi, izleti, delavnice na temo zdravega življenjskega sloga in različna 

predavanja (npr. o ustni higieni). V okviru projekta so organizirali lutkovno predstavo in muzikal, uporabniki 

pa so sodelovali v njuni pripravi in izvedbi. Nekateri uporabniki pa se skupinskih aktivnosti niso udeleževali, 

saj jim je bilo ljubše individualno druženje s podporno osebo.  

»pa sm prek tega projekta šla na izlet v Koper, kjer smo kuhal, spal pa si ogledoval. (P16)« 

Med najljubše aktivnosti uporabnikov spadajo sprehodi, druženje s podporno osebo (npr. pogovori, pitje 
kave, reševanje križank) in kuhanje.  Uporabniki pa niso izpostavili nobene aktivnosti, ki jim ne bi bila všeč.  

»Najbol kuhanje. Jaz zlo rada kuham, res. (P10)« 

Nekateri uporabniki so se z izvajalcev storitev družili  pogosteje (npr. vsak delavnik), drugi redkeje (npr. 

enkrat tedensko), in sicer najpogosteje popoldne, ko niso bili v VDC-ju. Dosti je bilo tudi takih, ki niso imeli 

fiksno določenih terminov aktivnosti, ampak so se s podporno osebo o tem dogovarjali sproti, glede na to 

koliko časa in drugih obveznosti je imela podporna oseba. Uporabniki so bili s pogostostjo aktivnosti po 

večini zadovoljni, nihče ni bil mnenja, da je bilo aktivnosti preveč, nekateri pa bi si vseeno želeli več 

aktivnosti in več druženja z izvajalcev oziroma izvajalci storitev. 

»Kokr ma /ime/ al pa /ime/  čs ne, kokr je. (P15)« 

»Za mene je to uredu no, lahko pa tudi več. Ampak oba delata. (P10)« 

Med epidemijo nekateri uporabniki niso bili v kontaktu s podpornimi osebami, drugi pa so bili v rednem 
stiku preko različnih spletnih in mobilnih aplikacij.  
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»Na Skypu. Pol, ko se je pa sprostilo, sva se pa vidle. (P10)« 

Odnosi 

Podporne osebe oziroma neposredni izvajalci storitev socialnega vključevanja invalidov 

Uporabniki so poročali, da so se s podpornimi osebami dobro razumeli, da so vzpostavili tesne, prijateljske 

odnose in da cenijo čas, ki so ga preživeli skupaj. Uporabniki so izvajalce storitev po večini doživljali kot svoje 

zaupnike. Povedali so, da bi v primeru kakršnihkoli osebnih težav, težav doma ali v VDC-ju, to zaupali 

podporni osebi. Tisti, ki svojih težav ne bi podelili s podporno osebo, pa tudi na sploh, svoje težave in skrbi 

raje zadržijo zase.  

»/Ime/ tut vzame si čas, da ga pohvalim res. Navezal sem stike, kot da je moj domač. Mam ga kot prijatelja. (P9)« 

»Ja, ja. Sem se ji tut vmes zaupal in mi je mal tut svetovala. Zlo zaupna oseba.(P21)« 

Do konfliktov oziroma nesoglasij med uporabniki in izvajalci storitev praktično ni prihajalo, vsaj intervjuvani 

uporabniki jih niso navajali. Le nekaj uporabnikov je omenilo posamezne primere, ko je bilo na eni ali na 

drugi strani nekaj slabe volje. Eden izmed uporabnikov je na primer omenil, da se je podporna oseba, ki je 

prihajala k njemu na dom, pritoževala nad neurejenostjo in umazanijo v stanovanju, kar ga je prizadelo. Po 

posredovanju koordinatorke projekta so nesoglasja razrešili. Tudi v prepričanjih, kaj početi v prostem času, 

je bilo nekaj nestrinjanja. Uporabnik in izvajalec storitev sta imela na primer različne želje glede tega, kako 

preživeti skupen čas. Uporabniku niso bile najbolj všeč nekatere izmed aktivnosti, ki jih je predlagal izvajalec 

storitve, a je pri njih vseeno sodeloval, na drugi strani, pa izvajalec storitve ni želel sodelovati pri nekaterih 

aktivnostih, ki jih je predlagal uporabnik. Kot je poročal uporabnik, tega nesoglasja nista uspela razrešiti, kar 

je na strani uporabnika privedlo do nekaj slabe volje.  

»Je blo zamazano, tist ji ni pasalo.(P6)« 

Uporabniki so se zavedali, da je pomembno spoštovati zasebnost in osebni prostor podpornih oseb, o čemer 

so se nekateri pogovarjali tudi s koordinatorji projekta.  

»Da ona ma svoje otroke, pa svojga moža, pa samo na sprehode lahko grema. (P6)« 

Nekateri uporabniki so izvajalca storitev, s katerim so sodelovali, spoznali šele ob začetku projekta, nekateri 

pa so se poznali že prej (izvajalec storitve je bil npr. zaposlena v VDC-ju). Uporabniki, ki so sodelovali z 

izvajalcem storitve, ki ga poznajo že dlje časa, so povedali, da jim je veliko pomenilo, da so delali z nekom, 

s komer so že imeli vzpostavljen dober odnos.  

»Super, ker je že delala tukaj, pa sma že prej bla skupaj, je bla moja inštruktorca v delavnici, tako da se že od prej 
poznama. (P3)« 

Tekom projekta so nekateri uporabniki zamenjali podporno osebo. V vseh primerih je do tega prišlo zaradi 

razlogov na strani podpornih oseb (npr. menjava službe, druge obveznosti, stiska s časom). Nekateri 

uporabniki so poročali, da so potrebovali kar nekaj časa, da so se navadili na novo podporno osebo.  

»Samo ni  mel tok časa, je mel obveznosti, pa ni mogu več, pa sem njo dubu. (P20)« 

Koordinator-ka v projektu 

Nekateri uporabniki so bili tekom projekta pogosto v stiku s koordinatorko/koordinatorji projekta, nekateri 

so skupaj z njimi zgolj oblikovali osebni načrt, spet drugi pa so povedali, da s koordinatorji niso sodelovali. 

Tisti, ki so bili s koordinatorji v rednem stiku so povedali, da koordinatorjem zaupajo in da bi se v primeru 

težav in nesoglasij z izvajalcem storitev, pa tudi v primeru kakršnihkoli drugih osebnih težav oz. težav doma 

ali v VDC-ju, obrnili nanje. Uporabniki so po večini sicer poročali, da do konfliktov z izvajalci storitev ni 

prihajalo, tisti, ki pa so imeli težave s posameznim izvajalcem storitev, so se o tem s koordinatorji pogovorili.  

»Se lahko na njih zanesem, ker vem da niso take, da bi naprej govorile, da se bomo usedl, se v štiri oči pogovoril. 
(P9)« 
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Pridobitve, napredki, spremembe pri uporabnikih projekta 

Od uporabnikov smo preko intervjujev skušali pridobiti informacije in vtise o kakršnihkoli spremembah, 

pridobitvah in napredkih, ki bi bili po njihovih ocenah posledica vključitve v projekt. O neposrednih učinkih 

na uporabnike v smislu pridobitve novih veščin, znanj in spretnosti za bolj samostojno življenje sicer na 

podlagi odgovorov uporabnikov v večini težko govorimo. Vsekakor pa za večino uporabnikov projekta velja, 

da so tekom vključitve v projekt preživljali bolj pestre in aktivne popoldneve kot pred tem. Več so se družili 

z ljudmi izven lastnega doma oz. družine, več so se gibali, bili zunaj, v naravi, kakovostno preživljali prosti 

čas, se udeleževali izletov, pohodov, delavnic, prireditev in skupinskih projektov, razširili socialno mrežo, 

skratka bili bolj socialno vključeni in aktivni.  

Izpostavljamo nekaj področij, kjer lahko zaznamo določene spremembe, napredek in pridobitve pri 

uporabnikih zaradi vključitve v projekt. 

Nekateri uporabniki so že pred začetkom projekta samostojno kuhali in pripravljali obroke, nekateri so le 

občasno pripravljali bolj enostavne obroke, pri nekaterih za gospodinjstvo in pripravo obrokov skrbijo svojci, 

oni pa so občasno le pomagali, ali pa tudi to ne. Večina uporabnikov je izpostavila, da so tekom projekta 

osvojili nekaj novih znanj in veščin na tem področju. Naučili so se na primer pripraviti različne jedi, ki jih prej 

niso znali, zdaj znajo samostojno poiskati in slediti receptom in uporabljati različne kuhinjske in 

gospodinjske pripomočke. Nekateri uporabniki pa niso pridobili novega znanja na področju gospodinjskih 

opravil, saj so povedali, da to niti ni bilo v njihovem načrtu.  

»Ja v projektu sem se naučila kuhat, rezat, pa kuham tut doma. Za naju prpravm testenine, makarone, za očeta pa 

prpravm hrenovko (P16)« 

Kar se tiče uporabe interneta in telefona, so imeli uporabniki zelo različno predznanje. Nekateri so že pred 

projektom internet redno uporabljali, nekateri pa so ga uporabljali bolj malo, ali celo nič. Internet 

uporabljajo predvsem za poslušanje glasbe, gledanje filmov, igranje igric, branje novic, iskanje receptov in 

za komunikacijo. Skoraj vsi uporabniki imajo mobilni telefon, nekateri ga uporabljajo le za klice, nekateri pa 

tudi za pošiljanje sporočil, igranje igric in uporabo interneta. Pri večini uporabnikov učenje uporabe 

interneta in telefona ni bilo v ospredju, nekateri pa so vseeno osvojili nekaj novih spretnosti. Naučili so se 

na primer pisanja elektronskih sporočil in uporabe spletne strani projekta, spoznali pa so tudi spletne 

aplikacije za komuniciranje na daljavo, ki so jih uporabljali predvsem med epidemijo.  

»Pa messenger uporabljama in neko novo aplikacijo ZOOM, ki je tudi za pogovarjanje in nam jo je dala /ime/.(P2)« 

Ker smo intervjuje opravljali ravno v obdobju veljavnosti ukrepa PCT (prebolel, cepljen, testiran) za zajezitev 

širjenja virusa Covid 19, smo uporabnike povprašali, kako dokazujejo ta pogoj (imajo kodo nameščeno na 

telefonu, imajo tiskano kodo ali karkoli drugega). Nekateri uporabniki so imeli kodo na telefonu, nekateri 

so jo imeli skopirano, nekateri pa so si s pomočjo podporne osebe izdelali kartice, na katerih so imeli kopijo 

kode in osebnega dokumenta. Nekateri uporabniki, ki so imeli PCT kodo na telefonu, so si jo naložili sami, 

nekaterim pa so pomagali svojci, zaposleni v VDC-ju, ali pa podporna oseba.  

Tudi kar se tiče skrbi za finance in plačevanja mesečnih obveznosti, imajo uporabniki različna znanja in 

navade. Nekateri sami skrbijo za plačevanje mesečnih obveznosti, pri večini pa za to poskrbijo svojci. Tekom 

projekta so nekaterim izvajalci storitev pomagali pri urejanju financ in plačevanju mesečnih obveznosti. 

Uporabniki poročajo, da so si z njihovo pomočjo bolje uredili finance in da vodijo evidence o porabljenem 

denarju in plačanih obveznostih.  

»Nekaj sma že prej vedla, zdej sma se pa še s /ime/ zmenle, da sma kuple en zvezek, če se slučajno položnice založijo, 
kar se tudi lahko zgodi, potem sva začeli pisati v zvezek notri. (P1)« 

 



123 
 

Uporabniška ocena projekta 

Zanimalo nas je, kako neposredni uporabniki ocenjujejo projekt, v katerega so bili vključeni. Zanimalo nas 

je, katere so glavne spremembe, ki so po njihovem mnenju posledica vključitve v projekt, kaj bi posebej 

pohvalili, kaj pokritizirali, kaj jim je bilo všeč in kaj ne ter ali je projekt izpolnil njihova pričakovanja. Nekateri 

uporabniki so poročali, da je z vključitvijo v projekt v njihovem življenju prišlo do različnih sprememb. Glavne 

spremembe, ki so jih izpostavili, so, da se več gibljejo, so več zunaj in da svoj prosti čas preživljajo bolj 

aktivno. Dosti jih je povedalo, da se je z vključitvijo v projekt njihovo življenje spremenilo na bolje, niso pa 

znali točno opredeliti, kaj je tisto, kar je k temu najbolj pripomoglo. Nekateri so zaradi vključitve v projekt 

in novih spretnosti, ki so jih osvojili, doma začeli prevzemati več opravil. Svojcem na primer pomagajo pri 

različnih gospodinjskih opravilih, pri katerih prej niso sodelovali, kakšna opravila pa zdaj opravljajo tudi 

popolnoma samostojno. Uporabniki so po večini poročali, da se zaradi vključitve v projekt njihovi odnosi s 

svojci niso spremenili, ali pa da so se izboljšali.  

»To, da zdej tut mamici pomagam kej pospravt, pa kej skuhat. (P22)« 

Uporabniki so izpostavili, da so preko sodelovanja v projektu osvojili različne spretnosti, zaradi katerih so 

bolj samostojni. Naučili so se na primer kuhanja, uporabe gospodinjskih aparatov in boljšega razpolaganja 

z denarjem. Kot pomembne pridobitve so, kot že omenjeno, izpostavili tudi več gibanja, bolj aktivno 

preživljanje prostega časa in posledično bolj zdrav življenjski slog. Z vključitvijo v projekt pa se je povečala 

njihova socialna mreža, pridobili so nove prijatelje in postali bolj družabni in vključeni.  

»Pa spoznal sem tudi nove prijatlje. To pa lah rečem, da mi res veliko pomeni, da sem spoznal nove prijatelje, ker 
nima tko nobenega v svojem okolju, da bi se družu. (P9).« 

Svojci uporabnikov so po večini zadovoljni, da so se uporabniki vključili v projekt. Največje odobravanje in 

zadovoljstvo izkazujejo tisti svojci, ki so pri uporabnikih opazili različne spremembe, kot so večja 

samostojnost in bolj aktivno preživljanje prostega časa.  

»Domači so zadovolni, ker zdej tut recimo zajtrk. Sm reku zdej bom dal iz skrinje vn, pa si bom hrenovke naredu. 
(P22)« 

Uporabniki so z vključitvijo v projekt zadovoljni in le redki so podali kakršnokoli kritiko. Kritike so bile vezane 

predvsem na neodobravanje mentorjev v VDC-jih, da so se uporabniki vključili v projekt in pa na neodzivnost 

ali prezasedenost podpornih oseb.  

»Edino kar mi je žal, da me niso mentorce spodbujale. Kaj sem mela najbolj upanje v njih, da mi bodo stale ob strani 
in ni blo tega. (P9)« 

Uporabniki po večini poročajo, da so s projektom zelo zadovoljni in da je projekt izpolnil, ali pa celo presegel 

njihova pričakovanja. Pohvalili so predvsem podporne osebe, s katerimi so po večini vzpostavili prijateljske 

in zaupne odnose. Všeč so jim aktivnosti, pri katerih so sodelovali, predvsem pohodi, izleti in učenje 

spretnosti pomembnih za samostojno življenje.  

»Ja to, da nas učijo samostojnosti in da nas pripravljajo na to, da ne bomo rabli it v bivalne skupnosti, da bomo lahko 
doma. (P3)« 

Uporabnikom je žal, da se bo projekt zaključil, saj so se navezali na izvajalce storitev in pravijo, da jim bo 

težko, ko bodo izgubili podporo in družbo, ki so jim jo le ti nudili. Želijo si, da bi se projekt podaljšal, saj se 

bojijo »luknje«, ki bo nastala po zaključku projekta.  

»Res mi je žal, da ga ne bo več. Rada bi še sodelovala. (P10)« 

 

*** 

Na podlagi anketiranja uporabnikov ob vstopu v projekt in ob njegovem zaključku, zaključnih evalvacij 

osebnih načrtov uporabnikov projekta ter intervjujev z nekaj uporabniki pilotnega projekta lahko 
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izpostavimo nekaj področij, za katera lahko z veliko mero gotovosti trdimo, da je prišlo pri uporabnikih do 

določenih pozitivnih sprememb in napredka v smeri večje samostojnosti. Težko sicer trdimo, da so vse 

spremembe posledica vključitve uporabnika v projekt (nekaj zaslug vsekakor lahko pripišemo tudi 

sproščanju ukrepov po epidemiji Covid 19 v zadnjih mesecih pilotnega projekta), vendar pa je glavnina 

napredka v smislu pridobitve novih veščin, znanj in spretnosti za bolj samostojno življenje nedvomno 

povezana z vključitvijo uporabnika v projekt, saj so bile projektne aktivnosti oziroma storitve SVI, ki so se v 

tem projektu izvajale, usmerjene prav v pridobitev novih veščin, znanj in spretnosti za bolj samostojno 

življenje.  

Področja življenja, na katerih lahko ugotovimo precej očitne pozitivne spremembe in napredek v smeri večje 

samostojnosti, so: 

- Vsekakor za večino uporabnikov projekta velja, da so tekom vključitve v projekt preživljali bolj 

pestre in aktivne popoldneve kot pred tem. Več so se družili z ljudmi izven lastnega doma oz. 

družine, več so se gibali, bili zunaj, v naravi, kakovostno preživljali prosti čas, se udeleževali izletov, 

pohodov, delavnic, prireditev in skupinskih projektov, skratka bili bolj socialno vključeni in aktivni. 

Ob zaključku projekta je bil večji delež uporabnikov vključen v prostočasne aktivnosti kot ob vstopu 

v projekt. Največje razlike v deležu med vstopom in izstopom iz projekta pa so pri obiskovanju 

kulturnih prireditev, nakupovanju, druženju s prijatelji in obiskovanju knjižnice, galerije oziroma 

muzeja. Uporabniki so tekom vključenosti v pilotne projekte nekoliko razširili svojo socialno mrežo 

(v povprečju iz 2,3 na 2,4 osebe). Tako ob vstopu kot tudi pri izstopu iz projekta imajo na voljo vsaj 

eno osebo, s katero se pogovarjajo o stvareh, ki so za njih pomembne. Več kot 93 % uporabnikov 

tudi navaja, da imajo osebo oziroma osebe, na katere se lahko vedno zanesejo oziroma jim zelo 

zaupajo. Ugotavljamo tudi, da se je z vključitvijo v pilotni projekt spremenila tudi sestava omrežja, 

saj so uporabniki svoje podporne osebe (neposredne izvajalce storitev SVI), kot tudi koordinatorje 

pri izvajalcih projekta, prepoznali kot pomemben vir socialne opore. 

- Veliko uporabnikov je napredovalo in uspešno doseglo cilje vezane na športne in rekreativne 

aktivnosti, saj so se v družbi podpornih oseb v času trajanja projekta bistveno več gibali, hodili na 

sprehode in pohode v hribe, izboljšali so svojo telesno pripravljenost in splošno psihofizično 

kondicijo. 

- Veliko uporabnikov je napredovalo in uspešno doseglo cilje vezane na pripravo obrokov, kuhanje 

in skrb za gospodinjstvo. Ob zaključku projekta več uporabnikov navaja, da kuha, pri tem pa rabijo 

manj pomoči kot ob vstopu v projekt. Večina uporabnikov je izpostavila, da so tekom projekta 

osvojili nekaj novih znanj in veščin na tem področju. Naučili so se na primer pripraviti različne jedi, 

ki jih prej niso znali, upajo se lotiti tudi bolj kompleksnih jedi, zdaj znajo samostojno poiskati in 

slediti receptom in uporabljati različne kuhinjske in gospodinjske pripomočke. 

- Ugotavljamo, da se je ob zaključku projekta zvišal delež uporabnikov, ki povsem samostojno 

razpolagajo s svojim denarjem, prav tako se je zvišal delež uporabnikov, ki samostojno razpolagajo 

le z delom svojega denarja. Več uporabnikov ima tudi željo po tem, da bi samostojno razpolagali z 

lastnim denarjem.  

- Različno IKT in internet jen že pred vstopom v projekt uporabljalo veliko uporabnikov. Pogostost in 

vrsta uporabe interneta se je z vključenostjo uporabnikov v projekt sicer nekoliko zmanjšala, kar 

lahko pojasnimo z večjo aktivnostjo pri drugih dejavnostih, ki so jim bile omogočene z vključitvijo v 

projekt, deloma pa tudi s sprostitvijo ukrepov zaradi Covid – 19. so pa na splošno uporabniki 

pridobili dodatna znanja in veščin uporabe interneta in IKT. 

- Zvišala se je samopodoba uporabnikov, bolj so zadovoljni, bolj si zaupajo, bolj so samozavestni in 

posledično tudi bolj pogumni. Doma prevzemajo več opravil, so bolj aktivni in vključeni v aktivnosti 

doma in zunaj doma. 
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12.2. Učinki pilotnih aktivnost na svojce uporabnikov pilotnega projekta  
 

Kot že omenjeno v poglavjih 2.2 (Metodološki okvir) in 7 (Svojci uporabnikov pilotnega projekta) smo 

podobno kot uporabnike projekta ob vstopu in zaključku projekta anketirali tudi njihove svojce. Zanimali so 

nas podatke o količini in pogostosti zagotavljanja pomoči osebam, ki so vključene v projekt, občutkih, ki se 

svojcem porajajo ob nudenju pomoči, podatke o njihovih pričakovanjih in izpolnitvi pričakovanj v pilotnem 

projektu. Želeli smo pridobiti informacij o posrednih učinkih izvajanja projektnih aktivnosti na svojce ter 

njihovo mnenje o (ne)posrednih učinkih na uporabnike. 

Obseg in pogostost nudenja pomoči 

Svojci ob koncu pilotnega projekta uporabnikom še vedno v večini nudijo pomoč, vendar malenkost manj 

kot ob vstopu v projekt. Ob vstopu je 95,9 % svojcev navedlo, da osebam, ki so vključene v projekt, nudijo 

vsaj minimalno pomoč, ob izstopu pa je takšnih 94,5 %. Ob vstopu je skupno povprečje ur pomoči, ki so jo 

svojci nudili osebam, ki so vključene v projekt, znašalo 18,7 ur na teden. Ob izstopu se je povprečje nudene 

pomoči znižalo na 12,6 ur na teden. 

Skoraj polovica svojcev (48,3 %) navaja, da so v času, ko je bila oseba vključena v projekt, porabili manj časa 

za pomoč kot pred vstopom. Slaba polovica (48,3 %) navaja, da so za pomoč svojcu porabili enako časa kot 

pred vstopom v projekt, ostali (trije oziroma 3,4 %) pa so za pomoč porabili več časa kot sicer. 

Slika 37: Poraba časa za nudenje pomoči 

 

Zanimalo nas je, kako pogosto svojci uporabnikom pomagajo pri različnih aktivnostih. V spodnji preglednici 

je predstavljena primerjava podatkov iz ankete ob vstopu uporabnika v projekt in zaključku projekta, kjer 

so z odebeljeno pisavo označeni najvišji odstotki odgovorov.  

Svojci so ob zaključku projekta v povprečju redkeje spremljali uporabnike pri obiskovanju aktivnosti, srečanj 

in hobijev ter pri obiskih prijateljev in družine, in sicer je ob zaključku projekta največ takih, ki uporabnike 

nikoli niso spremljali pri aktivnostih in obiskih. Največ svojcev (29 %) je uporabnike pred vstopom v projekt 

dnevno spremljalo pri opravkih in urejanju formalnosti, sedaj največ svojcev (31 %) uporabnike pri opravkih 

spremlja mesečno.  

Dobra tretjina svojcev je uporabnikom mesečno organizirala različne oblike pomoči, ob zaključku pa največ 

svojcev (36,8 %) uporabnikom različne oblike pomoč nudi manj pogosto. Uporabniki so ob zaključku 

projekta še bolj samostojni pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije, prav tako pa jih skoraj 

polovica ne potrebuje pomoči pri pomivanju posode. Svojci uporabnikom v največji meri (39,1 %) še vedno 

dnevno nudijo pomoč pri ravnanju z denarjem in finančno podporo, vendar pa vseeno precej manj kot ob 

vstopu. Ob zaključku projekta svojci ocenjujejo, da uporabniki redkeje potrebujejo prevoz in redkeje 

3,4%

48,3%
48,3%

Več časa Enako Manj časa
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potrebujejo pomoč pri nakupovanju. Polovica uporabnikov je ob vstopu pri pranju in likanju potrebovalo 

pomoč na dnevni ravni, ob koncu projekta pa skoraj polovica svojcev navaja, da jim to pomoč nudijo le na 

tedenski ravni. Pri čiščenju stanovanja je še vedno največ (36,8 %) svojcev, ki uporabnikom nudi pomoč 

tedensko, vendar pa je znatno nižji delež tistih svojcev (9,4 %), ki uporabnikom pri tem nudi pomoč vsak 

dan. Svojci nudijo dnevno pomoč uporabnikom pri kuhanju in pripravi obrokov, vendar je delež teh svojcev 

ob zaključku projekta precej nižji. Pri nakupih in jemanju zdravil ter osebni higieni slaba tretjina uporabnikov 

že pred vstopom v projekt ni potrebovala pomoči, ob zaključku projekta je takih uporabnikov še za 

malenkost več. 

Preglednica 26: Nudenje pomoči svojcev pri različnih aktivnostih (primerjava vstop/izstop) 

 
Dnevno Tedensko Mesečno Manj pogosto Nikoli 

Obiskovanje aktivnosti, srečanj, hobijev 

Vstop 21,8 % 20,7 % 17,2 % 13,8 % 33,3 % 

Izstop 19,5 % 20,7 % 9,2 % 16,1 % 34,5 % 

Spremljanje pri obiskih prijateljev in družine 

Vstop 17,2 % 29 % 19,4 % 18,3 % 16,1 % 

Izstop 12,6 % 14,9 % 27,6  % 13,8 % 31 % 

Spremljanje pri opravkih in urejanje formalnosti (npr. v knjižnici, banki) 

Vstop 29 % 19,4 % 19,4 % 16,1 % 16,1 % 

Izstop 17,2 % 10,3 % 31 % 23 % 18,4 % 

Organiziranje različnih oblik pomoči (npr. naročanje k zdravniku…) 

Vstop 20,4 % 10,8 % 36,6 % 20,4 % 11,8 % 

Izstop 16,1 % 9,2 % 25,3 % 36,8 % 12,6 % 

Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije (npr. mobilnega telefona, računalnika) 

Vstop 23,7 % 9,7 % 4,3 % 15,1 % 47,3 % 

Izstop 1,1 % 14,9 % 9,2 % 20,7 % 54 % 

Pomivanje posode 

Vstop 33,3 % 17,2 % 4,3 % 18,3 % 26,9 % 

Izstop 23 % 12,6 % 3,4 % 14,9 % 46 % 

Ravnanje z denarjem (npr. plačevanje računov za osebo, ki ji pomagate) 

Vstop 52,7 % 14 % 11,8 % 7,5 % 14 % 

Izstop 39,1 % 10,3 % 34,5 % 11,5 % 4,6 % 

Finančna podpora (npr. dajanje denarja) 

Vstop 43 % 20,4 % 9,7 % 8,6 % 18,3 % 

Izstop 31 % 14,9 % 17,2 % 11,5 % 25,3 % 

Prevozi 

Vstop 32,3 % 18,3 % 12,9 % 10,8 % 25,8 % 

Izstop 20,7 % 24,1 % 13,8 % 14,9 % 26,4% 

Nakupovanje, nabava živil, gospodinjskih potrebščin, čistil ipd. 

Vstop 38,7 % 28 % 6,5 % 10,8 % 16,1  % 

Izstop 19,5 % 32,2 % 19,5 % 13,8 % 14,9 % 

Pranje perila, likanje 

Vstop 50,5 % 24,7 % 4,3 % 10,8 % 9,7 % 

Izstop 11,5 % 43,7 % 6,9 % 14,9 % 23 % 

Čiščenje stanovanja 

Vstop 20,4 % 36,6 % 6,5 % 17,2 % 19,4 % 

Izstop 6,9 % 36,8 % 12,6 % 19,5 % 24,1 % 

Kuhanje, priprava obrokov 

Vstop 78,5 % 7,5 % 4,3 % 5,4 % 4,3 % 

Izstop 52,9 % 24,1 % 5,7 % 8  % 9,2 % 

Nakup in jemanje zdravil 

Vstop 34,4 % 2,2 % 6,5 % 11,8 % 45,2 % 

Izstop 12,6 % 3,4 % 5,7 % 20,7 % 57,5 % 

Izvajanje osebne higiene 

Vstop 19,4 % 5,4 % 4,3 % 9,7 % 61,3 % 

Izstop 13,8 % 3,4 % 2,3 % 11,5 % 69 % 
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Slika 38: Pomoč svojcev pri pranju perila in likanju                                       Slika 39: Pomoč svojcev pri kuhanju in pripravi obrokov 

 

Počutje ob nudenju pomoči 

Zanimalo nas je, kako se svojci počutijo ob nudenju pomoči osebam, ki so bile vključene v projekt. Že ob 

vstopu uporabnikov v projekt je skoraj polovica svojcev menila, da jim zaradi pomoči, ki jo nudijo, nikoli 

ne zmanjkuje časa. Ob zaključku projekta se je ta delež še povišal. Ob vstopu uporabnika v projekt je dobra 

polovica svojcev navedla, da ni nikoli doživljala stresa zaradi usklajevanja delovnega in družinskega 

življenja, takih svojcev je bilo ob zaključku projekta še več, skoraj dve tretjini. Ob vstopu je največ svojcev 

(39,8 %) navedlo, da jih je skoraj vedno strah za prihodnost oseb, katerim nudijo pomoč. Ob zaključku 

projekta se je ta delež precej znižal, in sicer je največ svojcev navedlo, da jih le včasih skrbi za njihovo 

prihodnost (39,8 %). Največ svojcev (57 %) je ob vstopu uporabnika v projekt navedlo, da se jim zdi, da je 

oseba, ki ji nudijo pomoč, skoraj vedno odvisna od njih. Ta delež se je ob zaključku projekta znižal na 34,5 

%. Že ob vstopu je največ svojcev menilo, da zaradi pomoči nikoli ne trpi njihovo zdravje in da nikoli nimajo 

občutka, da bi morali za osebo, ki ji pomagajo, narediti več. Ob zaključku projekta je delež teh svojcev še 

višji. Velika večina svojcev meni, da zaradi tega, ker nudijo pomoč osebi, njihovo družabno življenje nikoli 

ne trpi.  

Preglednica 27: Počutje ob nudenju pomoči osebam, ki so bile vključene v projekt 

 
Nikoli Redko Včasih Precej pogosto Skoraj vedno 

Se vam zdi, da vam zaradi pomoči osebi, ki ji pomagate, zmanjkuje časa zase? 

Vstop 48,4 % 18,3 % 23,7 % 8,6 % 1,1 % 

Izstop 63,2 % 16,1 % 14,9 % 3,4 % 2,3 % 

Doživljate stres zaradi usklajevanja delovnega in družinskega življenja? 

Vstop 53,8 % 21,5 % 16,1 % 6,5 % 2,2 % 

Izstop 65,5 % 17,2 % 10,3 % 3,4 % 3,4 % 

Vas je strah za prihodnost osebe, ki ji pomagate? 

Vstop 14 % 5,4 % 23,7 % 17,2 % 39,8 % 

Izstop 10,3 % 12,6 % 37,9 % 16,1 % 23 % 

Se vam zdi, da je oseba, ki ji pomagate, odvisna od vas? 

Vstop 2,2 % 5,4 % 14 % 21,5 % 57 % 

Izstop 2,3 % 10,3 % 25,3 % 27,6 % 34,5 % 

Se vam zdi, da zaradi pomoči tej osebi trpi vaše zdravje? 

Vstop 62,4 % 11,8 % 17,2 % 7,5 % 1,1 % 

Izstop 79,3 % 8 % 8 % 4,6 % 0 % 

Se vam zdi, da zaradi tega, ker pomagate tej osebi trpi vaše družabno življenje? 

Vstop 73,1 % 12,9 % 9,7 % 2,2 % 2,2 % 

Izstop 71,3 % 11,5 % 8 % 8 % 1,1 % 
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Nikoli Redko Včasih Precej pogosto Skoraj vedno 

Imate občutek, da bi morali za osebo, ki ji pomagate, narediti več? 

Vstop 44,1 % 20,4 % 30,1 % 3,2 % 2,2 % 

Izstop 51,7 % 17,2 % 21,8 % 6,9 % 2,3 % 

 

Slika 40: Se vam zdi, da je oseba, ki ji pomagate, odvisna od vas? Slika 41: Prisotnost strahu za prihodnost osebe, ki ji nudijo pomoč 

 

Obremenjenost zaradi nudenja pomoči bližnjemu 

Svojci ob zaključku projekta na splošno ocenjujejo, da so zaradi nudenja pomoči svojemu bližnjemu manj 

obremenjeni kot pred njegovim vstopom v projekt. Malenkost višji delež je sicer tistih, ki so ocenili, da se 

počutijo zelo obremenjene, vendar pa je bolj občutna razlika v deležu svojcev, ki se sploh ne počutijo 

obremenjene. 

 Slika 42: Ocena obremenjenosti zaradi pomoči (vstop/izstop) 

 

(Ne)izpolnjena pričakovanja 

Velika večina svojcev (73,9 %) se strinja, da je pilotni projekt v celoti izpolnil njihova pričakovanja. Sledijo 

jim tisti, ki menijo, da je projekt le deloma izpolnil pričakovanja (18,5 %), pričakovanja ostalih (7,6 %) pa niso 

bila izpolnjena.  

V poglavju 7 (Svojci uporabnikov pilotnega projekta) smo navedli, da so bila pričakovanja svojcev ob 

vključitvi njihovega bližnjega v projekt vezana zlasti na večjo samostojnost, pridobitev novih znanj, veščin 

ter izkušenj, na okrepitev socialne mreže, bolj kakovostno preživljanje prostega časa, več odločnosti, 

samozavesti, zadovoljstva, bolj konstruktivno izražanje čustev ter boljši vpogled oz. večje razumevanje kaj 

pomeni samostojno življenje.  
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Svojci so ob vključitvi njihovega bližnjega v projekt tudi pričakovali, da bodo sami imeli več časa zase, manj 

skrbi, več miru, skratka, da bodo bolj razbremenjeni.  

Tisti svojci, ki so ob zaključku projekta izpostavili, da projekt ni izpolnil njihovih pričakovanj, so omenili, da 

bi bil za občuten napredek, kakršnekoli spremembe pri uporabniku v smeri večje samostojnosti, potreben 

bistveno višji obseg pomoči, torej več ur storitev SVI. Nekateri so ob tem poudarili, da se zavedajo, da je 

bilo aktivnosti in obsega ur storitev manj zaradi epidemije Covid 19 in ukrepov za zajezitev širjenja virusa. 

Nekaj svojcev je izpostavilo, da se njihov bližnji ni naučil upravljanja s financami, še vedno ne pozna 

vrednosti denarja in ne zna ravnati z denarjem. Nekaj svojcev je poudarilo, da so to področja, kjer je njihov 

bližnji najmanj samostojen, torej ima na teh področjih veliko potreb po pomoči in podpori, vendar so se, 

glede na te potrebe, v okviru projekta s tem premalo ukvarjali. Eden izmed svojcev poudarja, da v okviru 

projekta sam ni prejel nobene pomoči, pojavlja pa se tudi kritika, da je bilo premalo aktivnosti na prostem 

ter da je prepogosto prihajalo do menjav neposrednih izvajalcev storitev, kar je posamezne uporabnike 

potrlo. 

Slika 43: Izpolnitev pričakovanj 

 

Pridobitve in ocena projekta 

Ob zaključku projekta nas je zanimalo, kaj je projekt kot celota prinesel svojcem, kako so ga doživljali in 

videli ter v kolikšni meri se to ujema z njihovimi pričakovanji ob vstopu bližnjega v projekt.  

Veliki večini je projekt prinesel nekaj več prostega časa, več časa zase, razbremenitev, zadovoljstvo, srečo, 

veselje ob zadovoljstvu svojega bližnjega ter ponos ob napredkih, spremembah, novih znanjih in osvojenih 

veščinah svojega bližnjega. Več svojcev je omenilo, da je imelo v času vključitve svojega bližnjega v projekt 

nekoliko manj skrbi, par svojcev pa je omenilo, da so imeli zaradi odhoda bližnjega od doma na aktivnosti 

eno skrb več kot prej. Ena izmed mater je omenila, da sta se s svojo hčerjo v času projekta bolj zbližali, se 

več družili na sprehodih in se več pogovarjali. Eden izmed svojcev je navedel, da je prišel do uvida, … »da 

lahko nekdo drug mojega otroka nauči novih stvari«. 

Zanimalo nas je tudi, kaj je po mnenju svojcev projekt prinesel uporabnikom, torej njihovim bližnjim. Po 

njihovem mnenju je projekt uporabnikom prinesel zlasti:  

- nova poznanstva, nova prijateljstva, več družbe, nove ljudi, s katerimi so se družili izven njim 

običajnih socialnih mrež; 

- veselje, zadovoljstvo, srečo; 

- nove izkušnje, spretnosti, veščine in znanja na različnih področjih življenja; 

- samopotrditev in več samozavesti ter posledično tudi poguma; 

- postali so bolj telesno aktivni, pridobili nekaj kondicije ter boljše psihofizično počutje; 

73,9%

18,5%

7,6%
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- sprostitev, razvedrilo in bolj kakovostno preživet prosti čas; 

- boljše poznavanje zakonodajnih okvirjev ter pomoč pri ločitvenem postopku; 

- napredek v komuniciranju, izražanju svojega mnenja, čustev in potreb; 

- večjo samostojnost na posameznih področjih; 

- občutek veljave in slišanosti; 

- večjo umirjenost, več razmišljanja o življenju, večjo občutljivost in pozornost ter 

- višjo kakovost življenja. 

Dobra polovica svojcev je bila s pilotnim projekt zelo zadovoljna. Slaba četrtina svojcev navaja, da so bili s 

projektom zadovoljni, sledijo jim tisti, ki so bili glede ocene nevtralni (7,6 %) in tisti, ki so bili s projektom 

nezadovoljni (5,4 %). S projektom so bili zelo nezadovoljni le štirje svojci (4,3 %). 

Slika 44: Zadovoljstvo s projektom 

 

 

12.3. Vidik izvajalcev – nosilcev projekta in njihove izkušnje v projektu  
 

Z nosilci pilotnega projekta (VDC Polž, VDC Zasavje in Želva d.o.o.) smo kmalu po zaključku projekta izvedli 

poglobljen zaključni intervju. Gre za organizacije, ki so bile ključne za izvedbo projekta, imajo dolgoletne 

izkušnje dela z upravičenci do storitev SVI, sodelovale pa so tudi pri pripravi Pravilnika. Njihove ocene 

projekta, pridobljene izkušnje, pogledi, komentarji in predlogi po izteku projekta so v tem oziru izredno 

dragoceni. 

Učinki in rezultati projekta ter vpliv epidemije Covid 19 

Od izvajalcev projekta smo želeli pridobiti mnenje in ocene o tem, kateri so ključni učinki pilotnega projekta, 

ki so ga izvajali, in katere so glavne pridobitve za uporabnike in njihove svojce. Zanimalo nas je tudi, kako je 

epidemija Covid 19, v času katere je potekal večji del projekta, vplivala na dosežene cilje in učinke projekta.  

Izvajalci ocenjujejo, da so podporne storitve – storitve socialnega vključevanja invalidov v okviru pilotnega 

projekta mnogim uporabnikom omogočile nadaljevanje bivanja doma in izognitev namestitvi v 

institucionalno varstvo oziroma učenje samostojnega bivanja za čas, ko svojcev ne bo oziroma le ti ne bodo 

mogli poskrbeti zanje (večina uporabnikov namreč živi z ostarelimi starši). Samostojno življenje s podporo 

storitev SVI vidijo kot pomemben vmesni element med življenjem doma, kjer večino domačih obveznosti 

oziroma vsakodnevnih opravil prevzemajo svojci, in med bivanjem v instituciji. Uporabniki so se v okviru 

projekta učili veščin pomembnih za samostojno življenje in nekateri so imeli prvič priložnost določene stvari 

opraviti samostojno, brez prisotnosti svojcev. Z vključitvijo v projekt se je povečala njihova socialna mreža, 

saj so se nekateri s podpornimi osebami povezali tudi na prijateljski ravni, počeli so stvari, v katerih uživajo 

4,3% 5,4%
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in ki jih običajno nimajo priložnosti početi, kar je pripomoglo k bolj aktivnemu preživljanju časa, ko niso v 

VDC-ju. V okviru projekta so se nekateri uporabniki prvič srečali s konceptom odgovornosti (kaj pomeni 

bivati samostojno, se samostojno odločati in sprejemati odgovornost za svoje odločitve) in se s pomočjo 

podpornih oseb (neposrednih izvajalcev storitev) učili, kaj to pomeni za njihovo življenje. 

“mogoče bi mogl za dva-tri uporabnike namestitev iskat v tem času, če ne bi blo tega, teh podpornih storitev.” 
 
“Mnogi so tudi prvič imeli možnost nekatere stvari opraviti sami ob podpori, ne pa s svojci (nakup, izbira, urejanje 
birokratskih stvari).” 
 

Tekom projekta se je v nekaterih primerih pokazalo, da svojci, s katerimi uporabniki živijo, pogosto 

nezavedno omejujejo uporabnike s tem, ko dvomijo o njihovih sposobnostih in stvari opravljajo namesto 

njih. Izvajalci projekta so ugotovili, da so svojci pogosto razlog, zakaj uporabniki ne napredujejo, iz česar 

izhaja njihova ugotovitev, da bi bilo potrebno več pozornosti nameniti tudi delu s svojci. Pomembno vlogo 

v tem oziru je odigral pilotni projekt, saj so morali koordinatorji projekta že pred vključitvijo uporabnikov v 

projekt ter tudi tekom njegovega izvajanja veliko delati s svojci. Sogovorniki v intervjuju ocenjujejo, da so s 

tem v določeni meri pripomogli k drugačnemu razmišljanju svojcev. Izpostavljajo več primerov, ko so svojci 

ugotovili, da so »njihovi otroci« zmožni več kot so sprva mislili. Svojcem, ki so pred projektom sami podpirali 

in skrbeli za uporabnike, pa je projekt predstavljal razbremenitev, saj niso bili več edini, ki so uporabnikom 

nudili podporo.  

»Pa to mogoče no, da se je začel premik v glavah. Ker do tega je blo tist, nš to zmore, tega pa ne zmore. In smo se 
zlo haklal, pa še vedno se. To je, sej pravm, en pomembn korak, en pomembn mejnik.« 

Večji del projekta je potekal v času epidemije Covid 19 in različnih omejitev namenjenih zajezitvi le te. 

Izvajalci projekta so poročali, da je epidemija in vsi z njo povezani ukrepi, vplivala na potek in učinke 

projekta, a da so kljub temu zadovoljni z rezultati, ki so jih dosegli. Zaradi strahu pred okužbo so nekateri 

uporabniki in njihovi svojci odklanjali storitve SVI, zaradi česar je v projektu sodelovalo manj uporabnikov 

kot bi jih sicer lahko, opravili pa so tudi manjši obseg storitev kot je bilo predvideno. Srečali so se tudi s 

težavami pri pridobivanju podpornih oseb oziroma neposrednih izvajalcev storitev, saj jih je zaradi različnih 

omejitvenih ukrepov za zajezitev epidemije in strahov pred okužbo kar nekaj odpovedalo sodelovanje, 

hkrati pa je bilo zaradi istih razlogov otežkočeno pridobivanje novih oseb. Zaradi povečane odsotnosti 

uporabnikov in neposrednih izvajalcev storitev (bolezen, karantena) so, kot že omenjeno, opravili manjši 

obseg ur aktivnosti, kot je bilo predvideno. Izvajalci so predvideli tudi kar nekaj skupinskih aktivnosti, pri 

katerih bi sodelovalo večje število uporabnikov, a zaradi omejitev povezanih z epidemijo, se večji del teh 

aktivnosti ni izvedel oz. so jih nekaj izvedli v prilagojeni, omejeni obliki. En izmed pomembnejših ciljev 

projekta je bil povezovanje z deležniki v lokalnem okolju in vzpostavitev podporne mreže, izvajalci pa 

poročajo, da je bilo zaradi epidemije tega mreženja občutno manj od načrtovanega, manj je bilo 

povezovanja z različnimi društvi v lokalnem okolju, manj je bilo terenskega dela, manj je bilo mreženja v 

skupnosti, tudi prisotnosti uporabnikov projekta v skupnosti (na dogodkih in prireditvah, saj teh določen 

čas sploh ni bilo). Izvajalci projekta obžalujejo, da jim ni uspelo vzpostaviti tako trdne podporne mreže 

organizacij v lokalnem okolju, kot so sprva načrtovali. VDC Polž in VDC Zasavje sta kot cilj projekta navedla 

študijski obisk na Švedsko, kjer bi se seznanili z načini dela, praksami in pristopi dela s populacijo, ki je pri 

nas upravičena do storitev SVI, a zaradi epidemije jim tega obiska ni uspelo izvesti.  

»Kasneje pa tudi to, da te mreže različnih izvajalcev v lokalnem okolju nismo mogli tak vzpostavit, kot mi jo 
mogoče, ne vem, leto dni pred kovidom, ko se nam je zdelo vse vau, to bo šlo super, to se bomo med sabo povezali, 
družli, mrežli, ampak to takrat sigurno ne.« 
 

Kljub po večini negativnim vplivom epidemije Covid 19 na potek projekta pa so izvajalci izpostavili tudi nekaj 

pozitivnih vidikov. Tekom obdobja, ko so bili omejeni stiki v živo, se je dosti uporabnikov in neposrednih 

izvajalcev storitev povezalo in ohranjalo stike na daljavo, preko različnih spletnih in mobilnih aplikacij za 
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komuniciranje na daljavo. To je pripomoglo k temu, da so uporabniki izboljšali in pridobili nova znanja glede 

uporabe IK tehnologije, kar je bil pri nekaterih tudi eden izmed ciljev v okviru projekta. Nekateri uporabniki 

pa iz različnih razlogov, kot je npr. slabša finančna situacija doma, niso imeli možnosti uporabe IK 

tehnologije in ohranjanja stikov z izvajalci storitev, kar izvajalci izpostavljajo kot problem, saj je tako 

prihajalo do velikih razlik med uporabniki. V času najbolj strogih ukrepov, ko uporabniki niso mogli 

obiskovati VDC-jev, so se nekateri prvič srečali z občutki osamljenosti in strahom pred boleznijo, s čimer so 

se učili spopadati ob podpori izvajalcev projekta.  

»Načeloma pa je res pozitivno to, da so se bli prisiljeni naučit tehnologije, ker so meli skoraj vsi to v načrtih, se 
naučit upravljat s tehnologijo.« 

Domet pilotnega projekta na različnih ravneh 

V izvajalskih organizacijah, ki so izvajale pilotni projekt, v treh VDC-jih torej, so se na začetku srečali z 

določeno mero skepse, nenaklonjenosti projektu s strani zaposlenih. Vendar, ko so videli začetne pozitivne 

vidike projekta in rezultate pri uporabnikih, so zaposleni projekt sprejeli. Izvajalskim organizacijam je tako 

projekt v splošnem dal nov zagon za delo, preko projekta so se odprle nove možnosti za delo in sodelovanje 

s ciljnimi skupinami projekta, kot tudi z drugimi deležniki v projektu. Izvajalci projekta so poudarili, da se je 

tekom projekta izkazalo, da uporabniki ob določeni podpori lahko kakovostno živijo doma, kar je pomembna 

ugotovitev, saj to pomeni, da se lahko številni uporabniki s pomočjo storitev SVI izognejo namestitvi v 

institucionalno varstvo.  

»te podporne storitve dokazujejo, da lahko uporabnik sam živi doma z neko podporno osebo.« 
 

Na ravni lokalne skupnosti je projekt in promocija le tega pripomogla k osveščanju o pomenu samostojnosti, 

bivanja doma in podpore za različne ranljive skupine prebivalstva. Tekom projekta so se izvajalci povezali s 

številnimi organizacijami v lokalnem okolju, ki so njihove storitve začele prepoznavati kot potencialno 

možnost, kamor lahko usmerijo tudi svoje uporabnike. Je bil pa domet projekta na ravni lokalne/regionalne 

skupnosti zaradi epidemije Covid 19 in različnih omejitev namenjenih zajezitvi le te nekoliko manjši od 

načrtovanega (več o tem v razdelku Učinki in rezultati projekta ter vpliv epidemije Covid 19). 

 »Ta vrzel k je /ime/ rekla, da smo zdej pršl do neke vmesne točke med bivanjem doma pa institucijo, se je pa 
pokazal tut prek centrov za socialno delo, ker včasih majo tut oni zvezane roke in so zlo hitr iskal kontake, kako pa 
je s tem vašim projektom, a lahko mogoče to situacijo rešmo s pomočjo projekta.« 

Izvajalci projekta so kot pomemben vidik dometa pilotnega projekta na sistemski ravni izpostavili sprejetje 

Pravilnika o storitvah socialnega vključevanja invalidov, kar se jim zdi velik uspeh, čeprav z njegovo vsebino 

niso povsem zadovoljni. Prišlo je do povezovanja med VDC-ji na nacionalni ravni, saj so izvajalci svoje 

ugotovitve predstavili ostalim Slovenskim VDC-jem. Projekt je odprl nove možnosti za sodelovanje z 

uporabniki in deležniki v posameznih pilotnih okoljih. Izvajalci projekta so povedali, da so preko projekta 

uspeli storitve nuditi uporabnikom, ki jim druge socialnovarstvene storitve ne pripadajo, vseeno pa 

potrebujejo nekaj podpore. Poudarjajo pa, da jim vseeno ni uspelo zajeti vseh potencialnih uporabnikov, 

sploh tistih, ki nimajo dostopa do informacij ali pa jih obstoječe službe s svojimi siceršnjimi storitvami in 

programi ne naslavljajo. Iskanje potencialnih uporabnikov, ki niso vključeni v nobeno drugo storitev, je bil 

otežen tudi zaradi odsotnosti enovitega informacijskega sistema, ki bi omogočal dostop do osnovnih 

informacij o teh ljudeh.  

Mreža izvajalcev storitev socialnega vključevanja invalidov 

Zanimalo nas je, kako so izvajalci projekta razvili mrežo izvajalcev storitev SVI v svojih pilotnih okoljih, s 

kakšnimi izzivi so se pri tem srečevali in kakšne so njihove napovedi glede razvoja mreže izvajalcev storitev 

SVI za prihodnost.  
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Predstavnici VDC Zasavje sta izpostavili, da so imeli veliko prednost pri vzpostavitvi mreže izvajalcev, saj so 

lahko kot izvajalci delali tudi zaposleni njihovega VDC, kar pri ostalih dveh izvajalcih pilotnega projekta ni 

bilo možno12. Zaposleni v tej organizaciji so pri njih predstavljali kar velik del mreže izvajalcev storitev. Na 

splošno pa so mrežo neposrednih izvajalcev storitev SV sestavljali predvsem prostovoljci in bivši zaposleni 

pri izvajalcih projekta, pa tudi drugi, ki pred tem z njimi še niso sodelovali (študenti, upokojenci, 

brezposelni).  

Izvajalci projekta so se srečali s številnimi težavami pri pridobivanju in ohranitvi stabilne mreže izvajalcev 

storitev. Izpostavili so npr., da so se srečevali s težavami, ko so izvajalci iz različnih razlogov (npr. študijske 

obveznosti, pridobitev zaposlitve) nenadoma odpovedali sodelovanje, zaradi česar so mogli hitro najti 

novega izvajalca. To je povzročalo slabo voljo tudi uporabnikom, saj so morali sprejeti in se navaditi na novo 

osebo, s katero sodelujejo. Izvajalcem projekta je izziv predstavljalo tudi pridobivanje izvajalec storitev na 

bolj oddaljenih lokacijah, stran od večjih naselij. Uporabnikom, ki živijo na takšnih območjih, so težko 

zagotovili izvajalca storitev, saj potni stroški niso bili vključeni v plačilo za izvedene storitve oziroma potni 

stroški niso bili povrnjeni.  

»Nekaj težav smo imeli z zagotavljanjem kontinuitete podpornih oseb. Razpoložljivost študentov variira glede na 
njihove študijske obveznosti, kar vpliva na izvajanje ur podpore. Pogosto uporabniki ne želijo vključitve drugega 
izvajalca. Tako je opravljene manj podpore kot je načrtovano v osebnem načrtu.« 
 
»v bistvu smo meli največ težav z iskanjem izvajalcev na oddaljenih terenih. Tam na enih področjih tut do konca 
nismo dobili. Še mogoče tisti, ki so bli pripravljeni, so pa ble to res omejitve z izplačilom. Ker kr dosti porabiš v 
finančnem smislu, da prideš do njih.« 
 

Izvajalci projekta izražajo zadovoljstvo, da bodo lahko v prihodnje delo neposrednih izvajalcev storitev SV 

opravljali tudi njihovi zaposleni, saj bo to pripomoglo k lažjemu oblikovanju stabilne mreže izvajalcev in sami 

organizaciji izvajanja storitev na terenu. Opozarjajo pa, da opravljanje dela izvajalcev storitev preko 

podjemnih pogodb ni najbolj ustrezen način. Ugotavljajo tudi, da je plačilo, ki ga za opravljeno delo po 

Pravilniku o storitvah socialnega vključevanja invalidov prejmejo izvajalci storitev precej nizko, v plačilo pa 

niso vključeni potni stroški. V zvezi s tem izražajo zaskrbljenost, če se bodo ljudje, glede na nizko plačilo, 

sploh odločali za to delo. Sogovorniki sicer poročajo, da je kljub temu kar nekaj obstoječih izvajalcev storitev 

izkazalo interes, da bi želeli sodelovati tudi v prihodnje. Izvajalci projekta pa si želijo v mrežo izvajalcev 

storitev vključiti tudi različna društva in organizacije v lokalnem okolju, kar bi pomenilo, da bi uporabnik 

sodeloval z več kot eno osebo. V tem pa vidijo izziv, saj se je tekom projekta izkazalo, da uporabniki težko 

sprejemajo menjave podpornih oseb.  

»Potrebno pa bo iskati najugodnejše načine plačila izvajalcem (podjemna pogodba to ni), saj zaradi stroška, ki se 
nam ga s pravilnikom  o storitvah SV priznali, na določenih predelih (bolj oddaljenih) ne bomo mogli zagotavljati 
izvajalcev – kjer so večji potni stroški za prihod do uporabnika oz. ni javnega prevoza.…).« 

Dostopnost storitev socialnega vključevanja invalidov v pilotnem projektu 

Izvajalce smo vprašali, kako je bilo z dostopnostjo podpornih storite v pilotnem projektu – so bile storitve 

za uporabnike dostopne s finančnega, časovnega in krajevnega vidika. Storitve SVI so bile uporabnikom 

finančno dostopne, saj so jih prejemali brezplačno. Sogovorniki ocenjujejo, da je bila tudi časovna 

dostopnost storitev dobra. Uporabniki in neposredni izvajalci storitev so se med sabo dobro časovno 

uskladili, nekateri so skupaj preživljali tudi konce tedna in celo nekatere praznike, uporabnikom pa je bila 

podpora po potrebi na voljo tudi zvečer. Tudi po koncu projekta, ko podporne osebe za svoje delo ne 

prejemajo več plačila, so nekateri uporabnikom še vedno na voljo za pomoč in druženje. Krajevna 

 
12 VDC Zasavje je v projektu sodeloval kot partner VDC Polž z nalogo širjenja projekta na območju Zasavja. Ker niso bili 

neposredni izvajalci – nosilci projekta, tako kot VDC Polž in Želva d.o.o., so lahko zaposleni v VDC Zasavje sodelovali kot 
neposredni izvajalci storitev SV. VDC Polž in Želva d.o.o. sta glede na določila JR morala za to iskati zunanje sodelavce. 
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dostopnost storitev pa je bila nekoliko slabša, saj so za uporabnike, ki živijo v bolj odročnih krajih, izven 

mestnih središč, izvajalci projekta večkrat težko našli izvajalca oz. izvajalce storitev. Na to je po ocenah 

nosilcev projekta, kot že omenjeno, vplivalo dejstvo, da izvajalcem storitev potni stroški v projektu niso bili 

povrnjeni. Sogovorniki ocenjujejo, da je to velik problem, saj so tako uporabniki, ki že sicer zaradi kraja 

bivanja težje dostopajo do različnih storitev, ponovno prikrajšani. Skrbi jih, da bo tudi v prihodnje krajevna 

nedostopnost storitev SVI za uporabnike, ki živijo izven večjih krajev, ostal velik problem, saj tudi Pravilnik 

o storitvah socialnega vključevanja invalidov (Ur. l. RS, št. 58/22) ne predvideva povračila potnih stroškov 

za neposredne izvajalce storitev.  

»Pri nas tut kar se te časovne komponente tiče, ni blo nobenih težav. So se zlo lepo uskladili tut čez vikende, med 
prazniki, celo Božič so eni skup praznovali, tok so se povezali. Pa ta dostopnost je bla tut pri nas, tut včasih zvečer 
in tko naprej.« 
 
»Ker stroški niso vključeni, izvajalce pa mi težko najdemo iz nekih takih bolj nedostopnih krajev, to morš res met 
srečo. Tko, da glede tega nas kr mal skrbi no.« 

Sodelovanje z naročnikom projekta in različnimi deležniki 

Izvajalci projekta so z nami podelili svoje vtise o sodelovanju z naročnikom pilotnega projekta, torej z 

MDDSZ. Povedali so, da so bili zelo zadovoljni z osebo na ministrstvu, s katero so najtesneje sodelovali. 

Sodelovanje s to osebo so opisali kot strokovno, vrhunsko, odlično. Pohvalili so komunikacijo in povedali, 

da je oseba odgovore posredovala hitro, da je bila zelo odzivna, da je dajala jasna navodila in jih pravočasno 

opozarjala na dokumentacijo, ki so jo morali posredovati. Na njegov odgovor so dlje časa čakali le, ko je 

odgovore iskala pri drugih službah. Sogovorniki so znotraj MDDSZ sodelovali še s Službo za kontrolo in tudi 

sodelovanje z njimi so pohvalili.  

»Bil je ažuren, nudil je potrebno pomoč in podporo, tudi odgovore je posredoval hitro.« 

V zvezi s sodelovanjem z MDDSZ jih je zmotilo le to, da so jim bili pogosto postavljeni zelo kratki roki za 

posredovanje različnih odgovorov in dokumentacije. Nezadovoljstvo so izrazili tudi zaradi dolgega čakanja 

na odgovore glede različnih vlog, ki so jih podali na Ministrstvo.  

»Da ne govorimo o naših vlogah za spremembo projekta (kazalniki, zaposleni, podaljšanje), na medresorsko 
urejene zadeve smo čakali tudi dva meseca.« 
 

Izvajalci so povedali, da so v okviru projekta vzpostavili sodelovanje z različnimi organizacijami in društvi v 

njihovem lokalnem okolju. Izpostavili so različne humanitarne organizacije (Karitas, RK), multimedijske hiše, 

društva, ki izvajajo psihoterapijo in druge dejavnosti in aktivnosti za ciljne skupine projekta, ljudske 

univerze, VDC-je in druge javne zavode. Poudarili so, da je projekt veliko pripomogel k temu, da so še 

dodatno utrdili odnose z deležniki, s katerimi so sodelovali že pred projektom. Tekom projekta se je torej 

njihovo sodelovanje še okrepilo. Kljub temu, da so uspeli navezati stike z novimi deležniki in okrepili 

sodelovanje z nekaterimi, s katerimi so že sodelovali, pa obžalujejo, da jim ni uspelo razviti še bolj trdne in 

obširne mreže podpornih organizacij. Menijo, da je k temu v veliki meri pripomogla epidemija in pa premalo 

oglaševanja projekta (več o tem v razdelku Učinki in rezultati projekta ter vpliv epidemije covid 19).  

»Pri nas podobno, da se ne ponavljam, krepilo se je tisto, kar je tudi že vzpostavljeno.« 
 
»Tega sodelovanja je bilo v okviru projekta občutno premalo zaradi epidemije.« 
 

Delo v projektu, splošen vtis in izpolnitev pričakovanj izvajalcev projekta 

Izvajalce projekta smo povprašali kaj so v okviru projekta počeli najraje, kaj so po njihovem mnenju naredili 

dobro in tudi kaj jim je bilo pri delu odveč, kaj jih je oviralo, kje ocenjujejo, da niso bili tako uspešni in koliko 

so bili z delom v projektu obremenjeni.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1260
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Vsi izvajalci so enotni, da so najbolj uživali pri delu z uporabniki. To delo so opisali kot dinamično in veliko 

jim je pomenilo, ko so videli, da so uporabniki s projektom zadovoljni in da se s pomočjo storitev SVI 

izboljšuje njihova kvaliteta življenja. Predstavnik VDC Želve je kot primer dobre prakse izpostavil kvalitetno 

sodelovanje z vsemi uporabniki, ne glede na to, kje živijo in kateri VDC obiskujejo. Zadovoljni so bili tudi z 

neposrednimi izvajalci storitev, s katerimi so imeli redno in učinkovito komunikacijo.  

»Kar se pa pozitivnega tiče pa isto, delo z uporabniki, tisti napredek, ki ga zaznaš.« 
 

Izvajalci projekta so prav tako enotni, da so ogromno časa porabili za administracijo, kar jih je pri delu najbolj 

oviralo, saj so imeli občutek, da zaradi »ukvarjanja s papirji« premalo časa preživijo z uporabniki. Strinjajo 

se, da je bilo administrativnega dela več kot so pričakovali in da so bili roki za posredovanje različne 

dokumentacije zelo kratki. Kot negativno so izpostavili tudi znižanje sredstev sredi projekta. Izvajalci so 

poročali, da jih je pri delu nekoliko oviral tudi sam razpis, na primer z omejitvijo ciljnih skupin, ki so lahko 

vključene v projekt, kar sicer določa že sam ZSVI, vendar so na terenu ugotovili veliko potreb po tovrstnih 

storitvah pri populaciji, ki nima statusa invalida po ZSVI.  

Ovire so se pojavile tudi pri iskanju izvajalcev storitev, saj se kar nekaj brezposelnih, ki bi bili primerni za to 

delo, ni odločilo za vključitev v projekt, saj bi se jim zaslužek odbil od nadomestila za brezposelnost ali pa 

od DSP. Pomembna ovira pri vzpostavitvi in ohranitvi stabilen mreže izvajalcev storitev pa je bila (in bo tudi 

v bodoče) tudi ta, da stroški prevoza niso bili povrnjeni. 

»Ja in vsakič ko se srečata to povzroči na koncu izvajalcu strošek, ker je plačan samo od storitve, ki jo izvede.« 

»Ta mogoče negativni del, ki ga vidimo, je pa mogoče ta administracija. Administracije je blo ogromno, čeprav 
smo lahko zaposlili osebo samo za administracijo, je blo vseeno tega zlo veliko ane. Mogoče tut zarad tega je 
težava, to kar je tut že /ime/ mal omenla na začetku, kr naenkrat smo dobili mejl, da mormo nekaj pripravit do 
jutri, al pa čez pet dni, al pa čez en teden.« 
 
»Omejitev je bila obveza dela po podjemni pogodbi, kar je bilo za nas kot izvajalce velik strošek – podjemna 
pogodba je najdražja, največ je dajatev, ki gredo nanjo, tako da delo izvajalcev ne moremo plačati, kolikor je 
vredno – je pa to zahtevno delo.« 
 

Prav tako pa razpis ni predvidel zaposlitve v mesecih po uradnem zaključku projekta, ko je bilo še vedno 

veliko dela z dokumentacijo in poročanjem.  

Izvajalci projekta so ocenili, da so bili z delom v projektu kar precej obremenjeni, predvsem zaradi veliko 

administrativnega dela, ki so ga morali opraviti poleg dela z uporabniki, svojci in izvajalci podpornih storitev, 

ki že samo po sebi vzame veliko časa. Povedali so, da je bilo potrebnega ogromno usklajevanja in 

komunikacije z vsemi vključenimi v projekt, a delo z ljudmi jim je bližje kot administrativno delo, tako da 

tega vseeno niso doživljali kot takšno obremenitev. S službenimi zadevami so se pogosto ukvarjali tudi izven 

svojega delavnika, saj so se pojavljale nepričakovane situacije, ko so morali hitro ukrepati. Pogosto so morali 

sklicati različne ne-planirane sestanke z izvajalci podpornih storitev, ali pa z uporabniki in njihovimi svojci. 

Tekom projekta so se pojavljali različni konflikti, ki jih niso predvideli in ki so zahtevali njihovo ukrepanje – 

na primer, konflikti med uporabniki, ki so vključeni v projekt in tistimi, ki niso. Preko projekta so na primer 

dobili še boljši vpogled v življenja uporabnikov in prišli so do različnih ugotovitev, ki so zahtevale hiter odziv 

in ukrepanje – na primer, uporabnik ne jemlje zdravil, ima veliko dolgov, itd. Menijo, da se je s tem še 

povečala odgovornost njihovih VDC-jev do uporabnikov, saj so, čeprav uporabniki niso v njihovem 

institucionalnem varstvu, čutili odgovornost, da jim nudijo skoraj stalno podporno. Občasno so jim bili na 

razpolago tudi zvečer in ob koncih tedna in ko se je pojavila potreba so se odzvali, čeprav se je njihov uraden 

delavnik že zaključil. Menijo, da je pri delu v projektu izjemno pomembna dobra časovna organizacija in 

postavljanje prioritet, saj drugače dela ne bi uspeli opraviti.  
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»Men se je zdelo, da je blok kr veliko neke administracije pa evalvacije. Tut recimo z vidika do vas, je blo kr nekaj 
dela, potem z vidika ministrstva pa zahtevki, potem so dopolnitve. Tako, da kaj se tega dela tiče, se mi zdi, da smo 
bli kr preveč obremenjeni.« 
 
»Mi smo včasih meli neke težave pri uporabnikih, pač z vidika do staršev in smo mogli hitro, urgentno it do tja, do 
VDC-ja, oziroma do staršev in met nek sestanek. Al pa s skupino izvajalk in tak naprej. In to so take stvari, ki jih ne 
predvidiš, to se zgodi z dans na jutri in morš urgirat.« 
 

Zanimalo nas je, kako so izvajalci doživljali evalvacijo projekta – jim je ta predstavljala zgolj dodatno breme 

ali se jim je zdela koristna za njihovo delo. Izvajalci so evalvacijo na eni strani doživljali kot dodatno delo in 

obremenitev, na drugi strani pa so jo ocenili kot potrebno in koristno. Povedali so, da jim je evalvacija 

omogočila refleksijo njihovega lastnega dela, s pomočjo katere so lažje začrtali smernice za delo naprej, kar 

je pripomoglo h kvalitetnejšem delu.  

»Kar se obremenjenosti glede evalvacij tiče, pa so sicer bile dodatno delo, so pa tudi potrebne, da si lahko začrtaš 
smernice za naprej.« 

Sogovorniki so poročali, da je projekt, tako na njihovi osebni ravni, kot tudi na ravni njihove organizacije, po 

vsebinski plati (z vidika izpolnitve ciljev uporabnikov) v večini izpolnil njihova pričakovanja, ni jih pa izpolnil 

v smislu širše prepoznavnosti projekta, mreženja v lokalnem/regionalnem okolju, oblikovanja trdne mreže 

izvajalcev storitve ter pri prispevanju k oblikovanju zakonskega okvirja na tem področju (Pravilnika). K 

neizpolnjenim pričakovanjem je v določeni meri prispevala epidemija, zaradi katere je projekt potekal 

nekoliko drugače, kot so si predstavljali. Pričakovali so, da se bodo uspeli bolj povezati z različnimi 

organizacijami, ki delujejo v lokalnem okolju, kar pa je bilo zaradi epidemije oteženo. Prav tako so 

pričakovali, da bodo ugotovitve, do katerih so prišli tekom projekta, bolj vplivale na vsebino Pravilnika, ki 

pa je bil sprejet zelo na hitro, še pred zaključkom projekta. Razočarani so bili tudi nad nepodaljšanjem 

izvajanja projekta oziroma nad neodzivnostjo organov, ki bi morali v tem odločati. 

»Mogoče ta konec je bil res grenak, ker smo vseeno upali, da se bo projekt podaljšal in smo mogoče res zaključli ne 
tak kot smo si zaželeli no.« 

Zanimalo nas je tudi, kako izvajalci projekta z nekoliko časovne distance gledajo na projekt in kakšni so 

njihovi splošni vtisi o poteku projekta.  

Izvajalci upajo, da bodo uporabniki, ki so bili vključeni v projekt, čim prej spet dobili storitve SVI, saj jih je 

strah, da bodo v nasprotnem primeru pomoč primorani iskati drugje (osebna asistenca, institucionalno 

varstvo). Prav tako upajo, da administrativni vidik dela v zakonu ne bo tako intenziven kot je bil v pilotnem 

projektu, saj menijo, da bi to lahko VDC-je odvrnilo od izvajanja storitev. Če bi imeli na začetku projekta 

znanje in izkušnje, kot jih imajo ob koncu projekta, bi se nekaterih stvari lotili nekoliko drugače. Predvsem 

bi okrepili računovodstvo, administrativni dela kadra na projektu, več poudarka pa bi namenili tudi 

promoviranju in oglaševanju projekta.  

»Pa to da res upamo, te uporabniki k so bli že zdele uklučeni v piloten projekt, da bo res s strani CSD-ja al pa inštituta, 
k so že osebni načrti, vse mate gor, da bodo te postopki res hitr stekl, da lahko te k so že bli, čim hitrej te podporne 
storitve dobivajo, da ne bojo si kake osebne asistence vmes omislil no.« 
 

Izvajalci menijo, da so kljub različnim nepričakovanim izzivom in oviram tekom izvajanja projekta le tega 

dobro izpeljali in da so prišli do pomembnih ugotovitev za delo na tem področju v bodoče.  

Pravilnik o storitvah socialnega vključevanja invalidov 

Zanimalo nas je ali so izvajalci projekta zadovoljni z vsebino Pravilnika o storitvah socialnega vključevanja 

invalidov in z načinom njegove priprave, ali se je pri pisanju Pravilnika upoštevalo ugotovitve, do katerih so 

prišli tekom projekta in ali menijo, da so storitve SVI ustrezno razmejene od ostalih socialnovarstvenih 

storitev na tem področju.  
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Izvajalci so zadovoljni, da je bil Pravilnik sprejet, čeprav niso povsem zadovoljni z njegovo vsebino in 

načinom njegove priprave. Opazili so, da so nekateri deli Pravilnika napisani nenatančno, kar lahko vodi do 

tega, da si bo vsak izvajalec storitev SVI vsebino razlagal nekoliko po svoje, s čimer lahko pride do razlik pri 

zagotavljanju storitev uporabnikom. Menijo tudi, da bi moral Pravilnik določati vrstni red dostopa do 

storitev, omenjajo pa tudi možnost, da bi vse storitve združili pod en »dežnik« oziroma krovno storitev, in 

sicer prebivanje s podporo. Ugotavljajo, da je plačilo za izvajanje storitev zelo nizko, Pravilnik ne predvideva 

povračila potnih stroškov, vse skupaj pa ima lahko potencialno slab vpliv na oblikovanje mreže neposrednih 

izvajalcev storitev. Na splošno menijo, da bi bilo za področje invalidskega varstva dobro, da bi bile različne 

pravice na tem področju opredeljene v enem zakonu, saj bi bil sistem na ta način bolj pregleden, odziv na 

potrebe uporabnikov pa lahko bolj učinkovit.  

»Pa mogoče nek vrstni red storitev – najprej tiste, ki mu omogočajo večjo samostojnost in šele nato tiste 'tadražje', 
bolj oskrbne. Sedaj pa si marsikdo 'preračuna, kaj se mu najbolj splača, kje dobi največ.« 
 
»Pa strokovni delavc rečmo, z vidika tega tut ne, fiksni stroški ko jih maš, če boš te storitve začel izvajat, dejansko 
ni tuki pokritja ne računovodkam dela, administracijo k boš mel, ni tuki bom rekla.« 
 

Sogovorniki so nekoliko razočarani, saj so pričakovali, da bodo ugotovitve, do katerih so prišli tekom 

pilotnega projekta, bolj upoštevane in vključene v nastajanje samega Pravilnik, kar pa se ni zgodilo. 

Presenečeni so bili, da je bil Pravilnik v bistvu sprejet že pred zaključkom projekta. Pričakovali so, da se bo 

projekt najprej zaključil, Pravilnik pa začel pripravljati na podlagi ugotovitev, do katerih so tekom trajanja 

projekta prišli. Pri pisanju Pravilnika MDDSZ različnih pobud in predlogov s strani izvajalcev ni upoštevalo. 

»Verjetno smo vsi, ko smo se vključli, pričakoval mal drugačno sosledje stvari. Da se bo najprej projekt zaključu, na 
osnovi nekih zaključkov se bo potem oblikoval pravilnik ne.« 
 
»Sem pa glede na način sprejetja pravilnika in naše vključenosti dobila občutek, da smo pač projekt morali speljati, 
ker so bila odobrena evropska sredstva, da pa ni bilo preveliko politične volje, da se upošteva rezultate.« 

 

Sogovorniki ocenjujejo, da so storitve socialnega vključevanja invalidov jasno razmejene od drugih 

socialnovarstvenih storitev, kot so na primer osebna asistenca, institucionalno varstvo, pomoč na domu. 

Ugotavljajo pa, da same storitve SVI med sabo niso najbolj jasno ločene, da se prepletajo in da pogosto ni 

jasno, katera aktivnost naj se pod posamezno storitvijo izvaja.   

»Preplet je, ker je blo na hitr narjen, pa noben ni vedu ker je ta zakon, nismo dobil tistga k je ta zakon napisu, da bi 
točno vedl kaj paše pod vsako storitev.« 

Ciljna skupina uporabnikov, ustreznost storitev socialnega vključevanja invalidov 

Želeli smo izvedeti ali izvajalci projekta menijo, da so storitve socialnega vključevanja invalidov pravi 

odgovor na potrebe ciljne skupine, ali celovito naslavljajo njihove potrebe in ali so osebe s statusom invalida 

po ZSVI sploh ustrezna ciljna skupina za storitve SVI.  

Izvajalci projekta so mnenja, da so podporne storitve - storitve SVI pravi odgovor na potrebe nekaterih 

uporabnikov, a ne vseh. Nekateri, ki bi jim podporne storitve prišle prav, saj bi jim pomagale pri še večji 

samostojnosti, do njih zaradi neustreznega statusa ne morejo dostopati. Spet drugim pa podporne storitve 

ne omogočajo dovolj podpore in bi bili bolj primerni za osebno asistenco. Izvajalci projekta menijo, da bi 

bilo potrebno razširiti ciljno skupino uporabnikov, ki lahko dostopa do storitev SVI, saj zaradi trenutne 

ureditve mnogi, za katere bi bile te storitve primerne, do njih ne morejo dostopati. Glede celovitega 

naslavljanja potreb uporabnikov so izvajalci izpostavili težavo, da se obsega ur podpore, ki jih uporabnik 

prejema, ne da povečati brez postopka, ki vzame kar nekaj časa. Če se pri uporabniku spremeni življenjska 

situacija in kar naenkrat potrebuje več podpore, te ne bo mogoče zagotoviti dovolj hitro, saj so spremembe 

obsega ur storitev predmet uradnega postopka. Fleksibilnost, ki jo je v tem oziru omogočal pilotni projekt, 
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bo z začetkom veljavnosti Pravilnika, torej onemogočena, celovitost naslavljanja potreb uporabnikov pa 

deloma zmanjšana. 

»Skozi preizkušanje storitev se je tudi pokazalo, da bi moral Zakon razširiti pravico do storitev SV tudi na druge 
skupine uporabnikov – za nekatere bi bile tovrstne storitve še bolj primerne, vendar nimajo ustreznega statusa 
(invalid po ZSVI).« 
 
»Ja ne morš ti kr naenkrat, se pr enem neki spremeni, morš usen ti čakat en mesec, da mu boš uradno podporne 
storitve dau ane. Sej čarat se zmer da ane, sam tko da bi blo pa sistemsko čisto, pa ne bo mogl bit.« 

 

12.4 Doseganje ciljev projekta 
 

Namen javnega razpisa za sofinanciranje pilotnih projektov "Razvoj in preizkušanje storitev socialnega 

vključevanja invalidov" je bil zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov ter prispevati k oblikovanju 

podpornega okolja (mreže izvajalcev storitev) za opolnomočeni vstop invalidov v družbo in jim s tem 

omogočiti, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju oziroma skupnosti. 

Javni razpis naslavlja nekaj ključnih in dva specifična cilja, izvajalci pilotnega projekta pa so v prijavi na razpis 

navedli še nekaj dodatnih ciljev. Cilji so med seboj prepleteni, obenem pa se vsebinsko dopolnjujejo in 

prekrivajo.  

Za doseganje ciljev javnega razpisa sta morala formalna izvajalca projekta, to sta VDC Polž in Želva, d.o.o, 

dosegati kvantificirana kazalnika učinka in rezultata, ki ju je postavil javni razpis. Kazalnik učinka se nanaša 

na število oseb iz ciljnih skupin, vključenih v program. Ciljna vrednost za vzhodno kohezijsko regijo je 53, za 

zahodno pa 47. Kazalnik učinka je dosežen, ko izbrani prijavitelj z osebo iz ciljne skupine podpiše dogovor o 

vključitvi v program in pripravi osebni načrt za vključitev v program. Kazalnik rezultata se nanaša na delež 

vključenih odraslih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo. Ta delež mora biti v obeh regijah 100 %. 

Za potrebe evalvacije pilotnega projekta smo v prvem vmesnem poročilu, v katerem smo predstavili 

metodologijo in načrt evalvacije, cilje pilotnega projekta na različnih ravneh pregledno strukturirali, dodali 

raziskovalna vprašanja in kazalnike, opisali želene izide ter dodali vire in metode zbiranja podatkov. Tekom 

evalvacije smo zastavljenemu evalvacijskemu načrtu skušali slediti in s tem pridobiti vse želene podatke in 

informacije, na podlagi katerih bi lahko ovrednotili doseganje ciljev projekta. V tem smo bili po naših ocenah 

le deloma uspešni, saj so na eni strani nekateri cilji projekta težko merljivi (kar smo sicer ugotavljali že tekom 

priprave evalvacijskega načrta in kasneje tekom evalvacije), na drugi strani pa projekt ni bil zaključen s 

predlogom praktičnih podlag in usmeritev za izvajanje storitev SVI v praksi na podlagi pilotnega testiranja, 

kar je bil eden ključnih ciljev projekta in hkrati tudi eden izmed ciljev naše evalvacije. Na MDDSZ so namreč 

že pred zaključkom projekta pripravili Pravilnik o storitvah socialnega vključevanja invalidov, ki praktično 

ureja izvajanje storitev SVI v praksi. Ta je bil sicer pripravljen v sodelovanju z IRSSV in izvajalci pilotnega 

projekta, v določenem delu pa je upošteval tudi preliminarne rezultate evalvacije, ki so jih vključevala naša 

vmesna evalvacijska poročila, pa vendarle je ta spremenjen vrstni red nalog in korakov posameznih 

deležnikov v projektu (1 – pilotno testiranje in preizkušanje storitev SVI (izvajalci projekta), 2 – priprava 

praktičnih podlag in usmeritev za izvajanje storitev SVI v praksi na podlagi pilotnega testiranja (IRSSV), 3 – 

priprava zakonskega okvirja (pravilnika) za izvajanje storitev SVI v praksi (MDDSZ)) nekoliko vplival na sam 

potek in končni izplen evalvacije. 

V nadaljevanju so nanizani splošni skupni cilji izvajanja pilotnega projekta "Razvoj in preizkušanje storitev 

socialnega vključevanja invalidov" ter poskus ovrednotenja njihove realizacije, ob koncu pa sta nanizana 

tudi kvantificirana kazalnika učinka in rezultata iz javnega razpisa ter podatki o njunem doseganju.  
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✓ CILJ: znižano tveganje institucionalizacije oseb iz ciljne skupine 

 
Ta cilj je komplementaren kazalniku rezultata, ki je bil opredeljen v javnem razpisu za sofinanciranje pilotnih 

projektov "Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov" in se nanaša na stanje mesec 

dni po zaključku projekta, ko naj bi vse osebe, vključene v pilotni projekt, živele izven institucionalnega 

varstva. Glede na stanje en mesec in tri mesece po zaključku projekta, je bil cilj dosežen v celoti. Vsekakor 

bi bilo smiselno cilj spremljati tudi v nadaljevanju, in sicer po 30. juniju 2022, ko se bodo na zakonski osnovi 

začele izvajati storitve SVI. Šele takrat bomo namreč lahko zares videli neposredne učinke izvajanja teh 

storitev na znižanje tveganja odhoda v institucije pri osebah, ki so po ZSVI upravičene do njih. 

Po ocenah izvajalcev projekta, so storitve SVI v okviru pilotnega projekta mnogim uporabnikom omogočile 

nadaljevanje bivanja doma in izognitev namestitvi v institucionalno varstvo oziroma učenje samostojnega 

bivanja za čas, ko njihovih svojcev ne bo oziroma le ti ne bodo mogli poskrbeti zanje (večina uporabnikov 

namreč živi z ostarelimi starši). Samostojno življenje s podporo storitev SVI vidijo kot pomemben vmesni 

element med življenjem (doma) s starši, ki prevzemajo večino obveznosti oziroma vsakodnevnih opravil, in 

med bivanjem v instituciji. Uporabniki so se v okviru projekta učili veščin in spretnosti, pomembnih za 

samostojno življenje in nekateri so imeli prvič priložnost opraviti, poskusiti določene stvari samostojno, brez 

prisotnosti svojcev. V času vključenosti v projekt so doma začeli prevzemati več opravil, postali bolj aktivni 

in dejavni. 

 

✓ CILJ: razvit nabor vsebin storitev SVI 

 
Vsebina posamezne storitve SVI je opredeljena v Pravilniku. Pri vsaki storitvi so navedene okvirne aktivnosti 

oziroma kaj konkretno se v okviru posamezne storitve upravičencem zagotavlja ter na kakšen način. Izvajalci 

pilotnega projekta so sicer tekom njegovega izvajanja razvili in preizkusili predvsem storitev prebivanje s 

podporo (79,8 % vseh ur), ki jo imenujejo kar krovna storitev za ciljne skupine iz ZSVI, v nekoliko manjši meri 

pa so se ukvarjali z razvojem in preizkušanjem storitev vseživljenjsko učenje in usposabljanje za samostojno 

življenje. Storitve ohranjanje socialne vključenosti starejših invalidov pa praktično niso razvili in preizkusili. 

Izvajalci projekta so se razvoja storitev lotili tako, da so v prvi fazi na podlagi usmeritev IRSSV naredile nabor 

aktivnosti znotraj posameznih storitev, nato pa ta seznam tekom projekta spreminjali in dopolnjevali na 

podlagi interesa, želja, potreb uporabnikov ter opažanj in predlogov neposrednih izvajalcev storitev. Pri tem 

razvoju so se stalno soočali z dilemami glede uvrstitve določenih aktivnosti pod najbolj »ustrezno« storitev. 

Ugotovimo torej lahko, da so izvajalci v okviru pilotnega projekta nabor vsebin storitev SVI v večjem delu 

razvili, niso se pa ukvarjali s storitvijo ohranjanje socialne vključenosti starejših invalidov. Vendar, če 

pogledamo sprejeti Pravilnik ter sledimo vsebini tretjega odstavka 9. člena, v katerem je navedeno, da se 

bo ta storitev izvajala v obliki prebivanja s podporo (vsebina storitve ohranjanje socialne vključenosti 

starejših invalidov bo torej identična vsebini prebivanja s podporo), potem lahko sklenemo, da je tudi 

vsebina ohranjanja socialne vključenosti starejših invalidov praktično razvita. 

 

✓ CILJ: razviti pogoji za izvajanje storitev SVI 

 
Če so izvajalci pilotnega projekta želeli preizkusiti izvajanje storitev SVI v praksi, potem so morali razviti 

pogoje za to izvajanje. Oblikovali so strategijo in načine kako projekt promovirati, se povezati z deležniki v 
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okolju, privabiti uporabnike in njihove starše ter z njimi intenzivno delati tekom projekta, oblikovati in 

ohraniti stabilno mrežo izvajalcev storitev ter jih usposobiti za to delo. Pri tem so zlasti na ruralnih, bolj 

oddaljenih območjih imeti nemalo težav, saj je bilo večkrat težko najti izvajalca storitev, izziv pa je bil tudi 

kako zagotoviti stabilnost izvajalcev storitev. Vsekakor pa so tekom projekta dokaj dobro razvili pogoje za 

izvajanje storitev SVI, kar jim bo bistveno olajšalo delo v prihodnje. 

S sprejetjem Pravilnika pa so praktično zagotovljeni tudi pravno – formalni pogoji za izvajanje storitev SVI 

na nacionalni ravni, saj je s tem podzakonskim aktom določen način oziroma postopek uveljavljanja pravice 

do storitev SVI, urejeno je področje vrednotnic, že omenjena vsebina in načini izvajanja storitev, izvajalci 

storitev ter njihova usposabljanja, poročanje in obseg sofinanciranja storitev SVI. Kljub temu pa sprejetje 

Pravilnika na tem področju še ni dovolj, treba bo vzbuditi interes izvajalskih organizacij (VDC-jev), 

neposrednih izvajalcev storitev ter drugih deležnikov pri zagotavljanju teh storitev v praksi.  

 

✓ CILJ: implementiran in preizkušen nabor storitev SVI 

 
Kot že omenjeno pri cilju »Razvit nabor vsebin storitev SVI« so izvajalci pilotnega projekta tekom njegovega 

izvajanja razvili in preizkusili predvsem storitev prebivanje s podporo (79,8 % vseh ur), v nekoliko manjši 

meri pa so se ukvarjali z razvojem in preizkušanjem storitev vseživljenjsko učenje in usposabljanje za 

samostojno življenje. Storitve ohranjanje socialne vključenosti starejših invalidov praktično niso razvili in 

preizkusili, vendar bo po Pravilniku to storitev, ki se bo izvajala v obliki prebivanja s podporo, le za starejše 

uporabnike.  

 

✓ 
CILJ: v projekt vključene osebe so opolnomočene in opremljene za bolj 
samostojno življenje v skupnosti 

 

Z različnimi metodami zbiranja podatkov smo ugotovili, da so mnogi uporabniki ob zaključku projekta v 

primerjavi s stanjem ob vstopu v projekt, okrepili svoje znanje, veščine in spretnosti v smeri večje 

samostojnosti na različnih področjih življenja, in sicer zlasti na področju gospodinjskih opravil (predvsem 

pri kuhanju), na področju uporabe interneta in IKT, bolj so bili telesno dejavni, izboljšali so svojo telesno 

pripravljenost in splošno psihofizično kondicijo, bolj kakovostno so preživljali svoj prosti čas, bili bolj 

aktivni, družabni in dejavni, okrepili in razširili so svojo socialno mrežo, se več družili z ljudmi izven družine 

in siceršnjega prijateljskega kroga, svoje podporne osebe (neposredne izvajalce storitev SVI) in tudi 

koordinatorje pri izvajalcih projekta, prepoznali kot pomemben vir socialne opore, več uporabnikov je 

samostojno ali s pomočjo druge osebe upravljalo in v večji meri razpolagalo s svojim denarjem, več 

uporabnikov je imelo tudi željo po tem, da bi samostojno razpolagali z lastnim denarjem. Tudi svojci 

ugotavljajo podobne učinke pri svojih bližnjih. Svojci so ob zaključku projekta v povprečju redkeje 

spremljali uporabnike pri obiskovanju aktivnosti, srečanj in hobijev ter pri obiskih prijateljev in družine, v 

manjši meri so jim nudili tudi pomoč pri ravnanju z denarjem in finančno podporo. Na splošno menijo, da 

so pridobili nova prijateljstva, več družbe, veselje, zadovoljstvo, srečo, nove izkušnje in doživetja, se 

razvedrili, postali so bolj telesno aktivni, pridobili nekaj kondicije ter boljše psihofizično počutje, 

napredovali v komuniciranju, izražanju svojega mnenja, čustev in potreb, postali bolj samostojni na 

različnih področjih, skratka po njihovem mnenju se je mnogim zvišala kakovost življenja. 
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Ugotavljamo tudi, da se je ob zaključku projekta nekoliko zvišala samopodoba uporabnikov oziroma sebe 

pojmujejo bolj pozitivno kot ob vstopu, kar pomeni da so bili uporabniki ob zaključku projekta bolj 

zadovoljni sami s seboj kot ob vstopu.  

 

✓ CILJ: možnosti za večjo socialno vključenost vključenih oseb so izboljšane 

 

Kot že omenjeno pri prejšnjem cilju so mnogi uporabniki ob zaključku projekta bolj aktivni in dejavni kot ob 

vstopu v projekt, okrepili in razširili so svojo socialno mrežo, več so se družili z ljudmi izven družine in 

siceršnjega prijateljskega kroga, svoje podporne osebe (neposredne izvajalce storitev SVI) in tudi 

koordinatorje pri izvajalcih projekta, prepoznali kot pomemben vir socialne opore. Uporabniki so tekom 

vključenosti v pilotne projekte nekoliko razširili svojo socialno mrežo (v povprečju iz 2,3 na 2,4 osebe). Tako 

ob vstopu kot tudi pri izstopu iz projekta so imeli na voljo vsaj eno osebo, na katero so se lahko pogovarjajo 

o stvareh, ki so za njih pomembne. Več kot 93 % uporabnikov je tudi navedlo, da imajo osebo oziroma 

osebe, na katere se lahko vedno zanesejo oziroma jim zelo zaupajo. Doma prevzemajo več opravil, so bolj 

aktivni in vključeni v različne dejavnosti doma in zunaj doma. Ob zaključku projekta je bil večji delež 

uporabnikov vključen v prostočasne aktivnosti kot ob vstopu v projekt. Največje razlike v deležu med 

vstopom in izstopom iz projekta so pri obiskovanju kulturnih prireditev, nakupovanju, druženju s prijatelji 

in obiskovanju knjižnice, galerije oziroma muzeja. 

Možnosti za večjo socialno vključenost oseb, ki so bile vključene v pilotni projekt, so se tekom izvajanja 

projekta po naših ocenah vsekakor zvišale. 

 

O 
CILJ: osebe iz ciljne skupine imajo zagotovljene dostopne storitve SVI ob 
upoštevanju njihovih individualnih potreb 

 
Pri dostopnosti storitev je treba upoštevati različne vidike dostopnosti, in sicer finančno, časovno in 

krajevno. Storitve SVI so bile uporabnikom v pilotnem projektu finančno dostopne, saj so jih prejemali 

brezplačno. Tudi časovna dostopnost storitev je bila dokaj dobra, saj so se uporabniki in neposredni izvajalci 

storitev med sabo časovno uskladili, nekateri so skupaj preživljali tudi kakšen konec tedna in praznik, 

uporabnikom pa je bila podpora po potrebi na voljo tudi zvečer. Na podlagi ankete med neposrednimi 

izvajalci storitev smo ugotovili, da so se storitve SVI večinoma izvajale med tednom popoldne, pomemben 

del tudi ob sobotah, izjemoma pa tudi ob nedeljah in praznikih.  

Krajevna dostopnost storitev pa je bila nekoliko slabša, saj so za uporabnike, ki živijo v bolj odročnih krajih, 

izven mestnih središč, izvajalci projekta večkrat težko našli izvajalca oz. izvajalce storitev. Na to je po ocenah 

nosilcev projekta vplivalo dejstvo, da izvajalcem storitev potni stroški v projektu niso bili povrnjeni. Bojazen, 

da bo tudi v prihodnje krajevna dostopnost storitev SVI za uporabnike, ki živijo izven večjih krajev, slaba, 

ostaja, saj tudi Pravilnik ne predvideva povračila potnih stroškov za neposredne izvajalce storitev. Storitve 

SVI bodo sicer tudi na sistemski ravni uporabnikom zagotovljene brezplačno. 

 

✓ 
CILJ: osebe iz ciljne skupine imajo zagotovljene kakovostne storitve SVI ob 
upoštevanju njihovih individualnih potreb 
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V pilotni projekt so bile praktično vključene le osebe z motnjami v duševnem razvoju, večinoma so bile 

hkrati vse tudi v VDC-jih, večinoma pa živele pri starših. Na podlagi spremljanja in ocene projekta lahko 

ugotovimo, da so storitve SVI za ta tip upravičencev primerne in predstavljajo pravi odgovor na njihove 

potrebe, vendar pa so do njih po ZSVI upravičene še druge ciljne skupine, ki jih pilotni projekt praktično ni 

zajel in na tej podlagi ni znano kakšen odgovor na njihove potrebe, morebitne specifike, ponujajo storitve 

SVI. Ugotavljamo tudi, da bo za osebe z nekoliko bolj intenzivnimi potrebami po pomoči pri samostojnem 

življenju, možen obseg ur, kot ga določa Pravilnik, nekoliko premajhen. Ti se bodo najverjetneje primorani 

poslužiti drugih storitev (npr. oseben asistence). Hkrati pa na drugi strani obstajajo skupine oseb (npr. osebe 

z lažjimi motnjami v duševnem razvoju), ki pa bi v kontekstu spodbujanja k bolj samostojnemu življenju, 

potrebovale prav storitve SVI, pa do njih, če nimajo statusa invalida po ZSVI, niso upravičene.  

Skozi pilotni projekt se je izkazalo, da je v okviru storitev SVI in sledenja ciljem individualnega načrta 

uporabnika možno celovito nasloviti njegove potrebe. Aktivnosti, ki so se izvajale v okviru storitev SVI, so 

posegale na različna področja življenja uporabnikov in tako naslavljale njihove potrebe na različnih ravneh. 

Odzivnost in prilagajanje vsakokratnim individualnim potrebam uporabnika sta bili v projektu zelo veliki, 

česar pa bo po ocenah izvajalcev pilotnega projekta v prihodnje manj. Fleksibilnost in odzivnost bosta v tem 

oziru z začetkom veljavnosti Pravilnika in izvajanjem storitev SVI na sistemski ravni, v primerjavi z 

delovanjem in prakso v okviru pilotnega projekta, vsekakor zmanjšani. 

Uporabniki so bili ob koncu pilotnega projekta z njim kot celoto v veliki večini (94,4 %) zadovoljni. Tudi 

njihovi svojci so ob zaključku projekta izražali veliko zadovoljstvo, saj je bila dobra polovica svojcev s 

pilotnim projekt kot celoto zelo zadovoljna, slaba četrtina pa zadovoljna. Sledijo jim tisti, ki so bili glede 

ocene nevtralni (7,6 %) in tisti, ki so bili s projektom nezadovoljni ali zelo nezadovoljni (9,7 %). 

 

O CILJ: oblikovana mreža razvijalcev in izvajalcev/ponudnikov storitev SVI 

 
Kot že omenjeno pri cilju »Razviti pogoji za izvajanje storitev SVI« in »Osebe iz ciljne skupine imajo 

zagotovljene dostopne storitve SVI ob upoštevanju njihovih individualnih potreb« je pridobivanje 

sodelavcev za izvajanje storitev ter oblikovanje stabilne mreže le teh predstavljalo pomemben del pilotnega 

projekta. Izvajalci projekta so se srečevali s številnimi izzivi, kot so npr. fluktuacija in nenadna prekinitev 

sodelovanja pri mlajših izvajalcih storitev (npr. zaradi študijskih obveznosti ali pridobitve zaposlitve). To je 

pogosto povzročalo slabo voljo uporabnikom, saj so morali sprejeti in se navaditi na novo osebo, s katero 

sodelujejo. Izvajalcem projekta je izziv predstavljalo tudi pridobivanje izvajalec storitev na bolj oddaljenih 

lokacijah, stran od večjih naselij. Uporabnikom, ki živijo na takšnih območjih, so težko zagotovili izvajalca 

storitev, saj potni stroški niso bili vključeni v plačilo za izvedene storitve, kar pa bo ostalo tudi v prihodnje. 

Izvajalci projekta sicer izražajo zadovoljstvo, da bodo lahko v prihodnje delo neposrednih izvajalcev storitev 

SV opravljali tudi njihovi zaposleni, kar bo pripomoglo k lažjemu oblikovanju stabilne mreže izvajalcev in 

sami organizaciji izvajanja storitev na terenu. Opozarjajo pa, da podjemna pogodba ni najbolj ustrezen 

institut, preko katerega bodo izvajalci storitev opravljali svoje delo. Ugotavljajo tudi, da je plačilo, ki ga za 

opravljeno delo (izvajanje storitev SVI) predvideva Pravilnik, precej nizko, v plačilo pa, kot že omenjeno, niso 

vključeni potni stroški. To lahko negativno vpliva na oblikovanje stabilne mreže izvajalcev storitev. 

Sogovorniki sicer poročajo, da je kar nekaj obstoječih izvajalcev storitev izkazalo interes, da bi želeli 

sodelovati tudi v prihodnje. Izvajalci projekta pa si želijo v mrežo izvajalcev storitev vključiti tudi različna 

društva in organizacije v lokalnem okolju, preko njih pa razširiti nabor neposrednih izvajalcev storitev ter 

tako omogočiti, da bi uporabnik lahko sodeloval z več kot eno osebo.  
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KAZALNIK UČINKA: število oseb s statusom invalida po ZSVI, ki so zmožni samostojnega življenja v 
skupnosti s podporo, vključenih v program 

CILJNA VREDNOST: 47 (KRZS) in 53 (KRVS) oseb s podpisanim dogovorom o vključitvi v program in 
pripravljenim osebnim načrtom  

✓ REZULTAT: 47 (KRZS) in 55 (KRVS) oseb ob zaključku projekta  

 

KAZALNIK REZULTATA: delež v program vključenih oseb, ki en mesec po njegovem zaključku niso 
vključene v institucionalno varstvo 

CILJNA VREDNOST: 100 % 

✓ REZULTAT: 100 % 
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13. ZAKLJUČNE UGOTOVITVE 
 

 

Predmet našega spremljanja in vrednotenja je bil pilotni projekt "Razvoj in preizkušanje storitev socialnega 

vključevanja invalidov", ki je bil namenjen razvoju in pilotnemu preizkušanju storitev socialnega 

vključevanja invalidov po ZSVI, njegovi izsledki pa naj bi bili podlaga za oblikovanje nacionalnega sistema 

zagotavljanja storitev socialnega vključevanja invalidov. Pilotni projekt se je začel  izvajati v sredini leta 2020 

(v KRVS junija, v KRZS pa avgusta 2020), potekal pa je do marca 2022. Za njegovo izvajanje v vzhodni 

kohezijski regiji je MDDSZ izbralo VDC Polž, ki mu je pri širjenju projekta v Zasavju pomagal VDC Zasavje, za 

izvajanje v zahodni kohezijski regiji pa je bilo izbrano podjetje Želva d.o.o. Ljubljana. 

Našo "evalvacijo" omenjenega pilotnega projekta smo izvajali med oktobrom 2020 in junijem 2022, in sicer 

na različne načine (npr. monitoring, procesno vrednotenje, učinkovno vrednotenje) ter v različnih fazah 

(vmesno in ex post).  

Pripravili smo začetno, dve vmesni in zaključno evalvacijsko poročilo. Pri nastajanju pričujočega poročila, ki 

je nadgradnja vseh prejšnjih, smo informacije črpali iz raznorodnega kvalitativnega in kvantitativnega 

gradiva, ki smo ga zbrali in obdelali tekom evalvacije. Zaključno evalvacijsko poročilo prinaša rezultate 

poglobljenega spremljanja poteka projekta v pilotnih okoljih in oceno izvajanja glede na cilje projekta, ki 

izhajajo iz javnega razpisa. Poročilo torej vključuje informacije o poteku pilotnega projekta, podatke o 

različnih deležnikih, ki so bili vanj vključeni ter vsebinsko oceno uspešnosti projekta kot celote (glede na 

cilje projekta). Je sinteza informacij prejšnjih poročil, nadgrajena z informacijami zbranimi v zadnjih treh 

mesecih spremljanja projekta. Ugotovitve in poudarki po ključnih temah izhajajo iz refleksij in ocen ključnih 

akterjev projekta, ki jih raziskovalci povezujemo z objektivnimi podatki, zbranimi z različnimi anketami in 

zbirniki podatkov, ter jih postavljamo v kontekst namenov in ciljev projekta ter učinkov na njegove 

neposredne uporabnike na eni strani in deležnike v širšem oziru na drugi strani. 

Naj izpostavimo, da so bili vsi podatki, na katerih temelji pričujoče poročilo, zbrani izključno za namene te 

raziskave. Izjema so podatki iz informacijskega sistema, ki sta ga za beleženje storitev razvila in uporabljala 

izvajalca projekta VDC Polž in VDC Zasavje ter podatki o obsegu in vsebinah izobraževanj za neposredne 

izvajalce storitev SVI. Vsi ostali podatki so bili zbrani posebej v evalvacijske namene, z veliko angažiranostjo 

in predanostjo vseh udeleženih, zlasti nosilcev/izvajalcev pilotnega projekta (VDC Polž, VDC Zasavje in Želva 

d.o.o.), za kar se jim na tem mestu še enkrat iskreno zahvaljujemo.  

V fazi priprave evalvacijskega načrta smo pričakovali in planirali vsaj delno pridobitev podatkov iz 

informacijskega sistema centrov za socialno delo, in sicer v kontekstu priprave profila pilotnih okolij. Želeli 

smo namreč, da bi za območja, na katerih se je izvajal pilotni projekt, pridobili širšo sliko o populaciji oseb s 

statusom invalida po ZSVI, torej podatke o obsegu in socio-demografski strukturi populacije ter podatke o 

njihovi (ne)vključenosti v že obstoječe storitve v okviru javne mreže. Ker centri za socialno delo nimajo 

vzpostavljenega enotnega podpornega informacijskega sistema na tem področju, želenih podatkov ni bilo 

možno pridobiti v celoti. Izvajalci pilotnega projekta so se na CSD-jih srečali z različnimi praksami pretežno 

ročnega beleženja in evidentiranja teh podatkov v »papirnate« spise, tako da po tej poti vsekakor niso mogli 

priti na primer do podatkov o osebah, ki imajo status invalida po ZSVI in niso vključene v nobeno formalno 

storitev v okviru javne mreže. Osebe s statusom invalida po ZSVI, ki jih obstoječe službe s svojimi storitvami 

in programi ne naslavljajo in imajo tudi sicer slabši dostop do informacij, so bile namreč ena izmed ključnih 

ciljnih skupin, ki bi jih bilo smiselno povabiti in skušati vključiti v pilotni projekt.  

Ena izmed ključnih ugotovitev in priporočil pristojnemu ministrstvu, ki izhaja iz izkušenj izvajanja pilotnega 

projekta, je vsekakor nujnost oblikovanja enotnega podpornega informacijskega sistema kot enega izmed 
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pod-sistemov že obstoječega IS CSD, ki bi vključeval najrazličnejše podatke o osebah s statusom invalida po 

ZSVI in do katerega bi v zamejeni obliki lahko dostopali tudi drugi deležniki v sistemu pomoči tem osebam. 

V pilotni projekt je bilo vključenih okvirno 110 različnih uporabnikov, predčasnih izstopov iz projekta je bilo 

zelo malo, in sicer vsega skupaj manj kot 10. Vključene so bile zlasti osebe z motnjo v duševnem razvoju, 

večinoma so bile vse tudi v VDC-jih, živele pa so s starši (v manjši meri tudi same, s partnerjem/partnerico 

ali pa bližnjim sorodnikom). Življenjski svet uporabnikov pred vstopom v projekt je bil na eni strani zelo 

podoben (dopoldnevi v VDC-ju, popoldnevi doma s starši, večina dobro orientirana le v domačem in že 

poznanem okolju, večinoma samostojnih pri skrbi zase, dokaj samostojni v uporabi IKT, itd.), po drugi strani 

pa so bile (in so še) življenjske situacije uporabnikov zelo različne (od na primer zelo dobrih, odprtih in 

spodbujajočih odnosov z domačimi, do zelo konfliktnih in obremenilnih odnosov z bližnjimi, zelo zaščitniških 

staršev in redkih stikov z drugim sorodstvom, kar je uporabnike žalostilo; od uporabnikov, pri katerih so 

starši poskrbeli za vsa domača opravila in urejali vse obveznosti, do uporabnikov, ki so sami skrbeli tudi za 

druge osebe v družini). Pilotni projekt je omogočal, da so se lahko izvajalci v veliki meri fleksibilno odzivali 

in prilagajali vsakokratnim individualnim potrebam uporabnika in vsem omenjenim specifikam in razlikam 

na terenu. Skozi pilotni projekt se je izkazalo, da je v okviru storitev SVI in sledenja ciljem individualnega 

načrta uporabnika možno celovito nasloviti njegove potrebe. Aktivnosti, ki so se izvajale v okviru storitev 

SVI, so posegale na različna področja življenja uporabnikov in tako naslavljale njihove potrebe na različnih 

ravneh; neposrednih učinkov teh pilotnih aktivnosti na uporabnikih tako ni bilo moč prezreti.  

Tako lahko ugotovimo, da so mnogi uporabniki ob zaključku projekta v primerjavi s stanjem ob vstopu v 

projekt, okrepili svoje znanje, veščine in spretnosti v smeri večje samostojnosti na različnih področjih, in 

sicer zlasti na področju gospodinjskih opravil (predvsem pri kuhanju), na področju uporabe IKT, interneta in 

zlasti spletnih aplikacij za oddaljeno komuniciranje (tu sicer ne gre zanemariti vpliva epidemije Covid 19), 

izboljšali so svojo telesno pripravljenost in splošno psihofizično kondicijo, bolj kakovostno preživljajo svoj 

prosti čas, so bolj aktivni, družabni in dejavni, doma prevzemajo več opravil, okrepili in razširili so svojo 

socialno mrežo, več se družijo z ljudmi izven družine in siceršnjega prijateljskega kroga, svoje podporne 

osebe in tudi koordinatorje pri izvajalcih projekta prepoznavajo kot pomemben vir socialne opore, več 

uporabnikov samostojno ali s pomočjo druge osebe upravlja in v večji meri razpolaga s svojim denarjem, 

več uporabnikov ima tudi željo po tem, da bi samostojno razpolagali z lastnim denarjem.  

Tudi svojci ugotavljajo podobne učinke pri svojih bližnjih. Svojci so ob zaključku projekta v povprečju redkeje 

spremljali uporabnike pri obiskovanju aktivnosti, srečanj in hobijev ter pri obiskih prijateljev in družine, v 

manjši meri so jim nudili tudi pomoč pri ravnanju z denarjem in finančno podporo. Na splošno menijo, da 

so njihovi bližnji pridobili nova prijateljstva, več družbe, delujejo bolj veseli, zadovoljni in srečni, pridobili so 

nove izkušnje in doživetja, se razvedrili, pridobili nekaj kondicije ter boljšega počutja, napredovali v 

komuniciranju, izražanju svojega mnenja, čustev in potreb, postali bolj samostojni na različnih področjih, 

skratka po njihovem mnenju se je mnogim zvišala kakovost življenja. Kljub vsem pozitivnimi neposrednim 

učinkom tako na uporabnikih, kot tudi na svojcih (ti poročajo, da so bili tekom projekta deloma 

razbremenjeni, imeli so manj skrbi, več časa zase ipd.), ki jih lahko v veliki meri pripišemo izvajanju pilotnih 

aktivnosti, je ob tem treba še enkrat omeniti, da se učinki nanašajo le na osebe, ki so bile vključene v 

projekt; te pa so bile le iz ene ciljne skupine upravičencev do storitev SVI. Izvajalci projekta niso uspeli 

vključiti oseb z avtističnimi motnjami, ne gluhoslepih, ne oseb z možgansko poškodbo ali okvaro in ne 

najtežje gibalno oviranih oseb. Na podlagi omenjenih rezultatov torej lahko ugotovimo, da so storitve SVI 

za ta tip upravičencev primerne in predstavljajo pravi odgovor na njihove potrebe, vendar pa so do njih 

po ZSVI upravičene še druge ciljne skupine, ki jih pilotni projekt praktično ni zajel in na tej podlagi ni 

znano kakšen odgovor na njihove potrebe in morebitne specifike, ponujajo storitve SVI.  

Ugotavljamo tudi, da bo za osebe z nekoliko bolj intenzivnimi potrebami po pomoči pri samostojnem 

življenju, najvišji možen obseg ur, kot ga določa Pravilnik, nekoliko prenizek (npr. 364 ur prebivanja s 
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podporo in 52 ur spremstva na aktivnosti vseživljenjskega učenja letno). Ti se bodo najverjetneje primorani 

poslužiti drugih storitev (npr. osebne asistence ali kombinacije drugih storitev). Hkrati pa na drugi strani 

obstajajo skupine oseb (npr. osebe z lažjimi motnjami v duševnem razvoju ali osebe z dolgotrajnimi 

težavami v duševnem zdravju), ki pa bi v kontekstu spodbujanja k bolj samostojnemu življenju, 

potrebovale prav storitve SVI, pa do njih, če nimajo statusa invalida po ZSVI, niso upravičene. 

Starši so imeli pri odločitvi za vključitev v projekt, pri spodbujanju in motiviranju za aktivno sodelovanje 

uporabnikov tekom projekta zelo pomembno vlogo. Kljub temu, da so v splošnem pohvalili projekt ter 

prepoznali njegove pozitivne učinke ter izrazili splošno zadovoljstvo z vključitvijo svojega bližnjega vanj, pa 

je bilo z različnih virov možno zaznati pogosto zaščitniško držo staršev, dvome v sposobnosti »njihovega 

otroka«, kar je velikokrat predstavljalo zaviralni element sprememb in napredka pri uporabnikih. V 

kontekstu spodbujanja samostojnega življenja uporabnikov tega pomembnega vpliva velikokrat ključnih 

oseb v njihovem življenju, ne smemo prezreti. Tudi v prihodnje bo treba v storitve SVI senzibilno vključiti 

tudi starše  oziroma ožjo socialno mrežo upravičencev do teh storitev. 

Nosilci pilotnega projekta, izvajalske organizacije, ki so imele ključno vlogo pri izvedbi celotnega pilotnega 

projekta na terenu, so v času njegovega izvajanja pridobile dragocene izkušnje za izvajanje storitev SVI na 

sistemski ravni. Če so tekom projekta želeli pilotno preizkusiti izvajanje storitev SVI v praksi, potem so morali 

razviti pogoje za to izvajanje. Oblikovali so strategijo promoviranja projekta, se povezali z deležniki v pilotnih 

okoljih, privabili uporabnike in njihove starše k vključitvi in sodelovanju ter z njimi intenzivno delati tekom 

projekta, se lotili iskanja neposrednih izvajalcev storitev SVI, jih usposobili za delo ter skušali ohraniti 

stabilno mrežo izvajalcev storitev. Pri tem so se sicer soočili z vrsto izzivov, vendar jim bodo pridobljene 

izkušnje z ustvarjanjem pogojev za izvajanje storitev SVI ter oblikovanjem trajnostnega podpornega okolja 

za opolnomočen vstop uporabnikov v družbo, bistveno olajšale delo v prihodnje. 

S sprejetjem Pravilnika so praktično zagotovljeni pravno – formalni pogoji za izvajanje storitev SVI na 

nacionalni ravni, saj je s tem podzakonskim aktom določen način oziroma postopek uveljavljanja pravice 

do storitev SVI, urejeno je področje vrednotnic, vsebina in načini izvajanja storitev, izvajalci storitev ter 

njihova usposabljanja, poročanje in obseg sofinanciranja storitev SVI. Kljub temu pa sprejetje Pravilnika na 

tem področju še ni dovolj, treba bo vzbuditi interes izvajalskih organizacij (VDC-jev), neposrednih 

izvajalcev storitev ter drugih deležnikov pri zagotavljanju teh storitev v praksi. 

Izvajalci projekta so se pri oblikovanju stabilne mreže neposrednih izvajalcev storitev SVI (imenovanih tudi 

podporne osebe), kar je predstavljalo pomemben del pilotnega projekta, srečevali s številnimi izzivi. Soočili 

so se denimo z veliko fluktuacijo in nenadnimi prekinitvami sodelovanja pri mlajših izvajalcih storitev (npr. 

zaradi študijskih obveznosti ali pridobitve zaposlitve). To je pogosto povzročalo slabo voljo uporabnikom, 

saj so morali sprejeti in se navaditi na novo osebo, s katero bodo sodelovali. Izvajalcem projekta je izziv 

predstavljalo tudi pridobivanje izvajalec storitev na bolj oddaljenih območjih. Uporabnikom, ki živijo na 

takšnih območjih, so težko zagotovili izvajalca storitev, saj potni stroški niso bili vključeni v plačilo za 

izvedene storitve, kar pa bo ostalo tudi v prihodnje. Izvajalci projekta sicer izražajo zadovoljstvo, da bodo 

lahko v prihodnje delo neposrednih izvajalcev storitev SV opravljali tudi njihovi zaposleni, kar bo 

pripomoglo k lažjemu oblikovanju stabilne mreže izvajalcev in sami organizaciji izvajanja storitev na terenu. 

Opozarjajo pa, da podjemna pogodba ni najbolj ustrezen institut, preko katerega bodo izvajalci storitev 

opravljali svoje delo. Ugotavljajo tudi, da je plačilo, ki ga za opravljeno delo (izvajanje storitev SVI) 

predvideva Pravilnik, precej nizko, v plačilo pa, kot že omenjeno, niso vključeni potni stroški. To lahko 

negativno vpliva na oblikovanje stabilne mreže izvajalcev storitev v prihodnje. Izvajalci projekta pa si želijo 

v mrežo izvajalcev storitev vključiti tudi različna društva in organizacije v lokalnem okolju, preko njih pa 

razširiti nabor neposrednih izvajalcev storitev ter tako omogočiti, da bi uporabnik lahko sodeloval z več kot 

eno osebo. V projektu se je namreč izkazalo, da se uporabniki zelo navežejo na konkretno osebo, od 

morebitni odsotnosti ali odhodu le te, pa so zelo potrti. 
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Tudi na splošno izvajalci projekta poudarjajo, da so sicer tekom njegovega izvajanja uspeli navezati stike z 

novimi deležniki in okrepili sodelovanje z nekaterimi, s katerimi so že prej sodelovali, vendar jim ni uspelo 

razviti bolj trdne in obširne mreže podpornih oziroma partnerskih organizacij. Menijo, da je k temu delno 

pripomogla tudi epidemija Covid 19.  

Tudi sicer ni bilo mogoče prezreti, da se je večji del projekta odvijal v času epidemije Covid 19 in različnih 

omejitev namenjenih zajezitvi le te. Izvajalci projekta so poročali, da je epidemija in vsi z njo povezani 

ukrepi, vplivala na potek in deloma tudi na učinke projekta. Zaradi strahu pred okužbo so nekateri 

uporabniki in njihovi svojci določen čas odklanjali storitve SVI, zaradi česar je v projektu sodelovalo manj 

uporabnikov, kot bi jih sicer lahko, opravili pa so tudi manjši obseg storitev, kot je bilo predvideno. Izvajalci 

projekta so se soočili s težavami pri pridobivanju neposrednih izvajalcev storitev, saj jih je zaradi različnih 

omejitvenih ukrepov za zajezitev epidemije in strahu pred okužbo kar nekaj odpovedalo sodelovanje, hkrati 

pa je bilo zaradi istih razlogov otežkočeno pridobivanje novih izvajalcev. Nosilci projekta so predvideli tudi 

kar nekaj skupinskih aktivnosti, pri katerih bi hkrati sodelovalo večje število uporabnikov, a zaradi omejitev 

povezanih z epidemijo, se večji del teh aktivnosti ni izvedel oz. so jih nekaj izvedli v prilagojeni, omejeni 

obliki. Zaradi epidemije je bilo aktivnosti v smeri mreženja bistveno manj, kot so načrtovali, manj je bilo 

povezovanja z različnimi društvi v lokalnem okolju, manj je bilo terenskega dela ter prisotnosti uporabnikov 

projekta v skupnosti (na dogodkih in prireditvah, saj teh določen čas sploh ni bilo).  

Pravilnik, ki ureja izvajanje storitev SVI v praksi, je bil sprejet aprila, v veljavo pa stopa danes. S tem na 

sistemski ravni v okviru javne mreže dobivamo nove storitve za krepitev bolj samostojnega in 

neodvisnega življenja v skupnosti za določeno skupino odraslih in tudi starejših invalidov. Na poti 

deinstitucionalizacije skrbi tako v slovenskem prostoru širimo paleto možnosti pomoči in podpore za čim 

bolj samostojno in neodvisno življenje ljudi z oviranostmi. Storitve SVI so sicer omejene na ozko skupino 

odraslih invalidov s statusom invalida po ZSVI in s predvidenim obsegom ur na leto ne bodo omogočale 

samostojnega življenja v skupnosti osebam z bolj intenzivnimi potrebami po pomoči pri samostojnem 

življenju. Te se bodo najverjetneje primorane poslužiti drugih storitev, na primer osebne asistence ali pa 

kombinacije storitev SVI, socialne oskrbe na domu in neformalne pomoči. V širši paleti možnosti pomoči in 

podpore za čim bolj samostojno in neodvisno življenje ljudi z oviranostmi vsekakor ne smemo pozabiti 

(drugih) storitev dolgotrajne oskrbe po Zakon o dolgotrajni oskrbi (Ur. l. RS, št. 196/21), katerih usoda pa je 

v trenutku, ko nastaja to poročilo, (spet) nekoliko negotova. Še vedno tako ostajajo skupine ljudi z 

najrazličnejšimi ovirami, katerih potrebe po pomoči in podpori za čim bolj samostojno in neodvisno 

življenje, ostajajo nezadovoljene. So pa storitve SVI, do katerih lahko na nacionalni, sistemski ravni od 

danes naprej dostopajo vsi invalidi s statusom po ZSVI, pomemben kamenček v sistemu pomoči, ki krepi 

avtonomijo, samostojnost in neodvisnost ljudi z oviranostmi.  
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