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1. Uvod 

Za ljudi s težjimi motnjami v duševnem razvoju navkljub mnogim socialnim in 

političnim spremembam velja, da so še vedno diskriminirani. Zadržki pred ljudmi s 

težjimi motnjami v duševnem razvoju se kažejo v vsakodnevnem življenju. 

Pomanjkanje ustreznega znanja o motnjah v duševnem razvoju, pomanjkanje 

izkušenj in obstoječi stereotipi spadajo med vzroke, ki privedejo do ožigosanja in 

diskriminacije. Ljudje z invalidnostmi niso dovolj navzoči v skupnosti, so nevidni člani 

družin. Poleg tega so ljudje z invalidnostmi bolj podvrženi nadlegovanju, zlorabam in 

nasilju, s strani ponudnikov storitev pa niso ustrezno obravnavani. To prispeva k 

nizkemu samospoštovanju oseb z invalidnostmi, k njihovemu strahu pred 

pojavljanjem v javnosti, udeleževanju v življenju v skupnosti ali iskanju varstva in 

pomoči.  Ljudje z invalidnostmi prav tako poročajo o zlorabah in nespoštovanju 

njihovih pravic.  

Projekt MINCE (Model for Inclusive Community Education, slo. Model inkluzivnega 

skupnostnega učenja) je nastal z namenom spodbujanja vključenosti ljudi s težjimi 

motnjami v duševnem razvoju in odpravljanja ovir v smeri doseganja stanja, ko bo 

družba te ljudi dojemala in z njimi ravnala kot z neodvisnimi posamezniki z lastnimi 

preferencami in željami, ki lahko sprejemajo lastne odločitve.   

Glavni cilji projekta MINCE so: 

 družbeno ozaveščanje v smeri zadovoljevanja potreb ljudi z motnjami v 

duševnem razvoju, odstranitve socialnih ovir in boja proti diskriminaciji  

 sodelovanje z vrstniki mediatorji na področju vključevanja ljudi z motnjami v 

duševnem razvoju  

 strokovno usposabljanje za vrstnike mediatorje na področju zagovorništva in 

vključenosti  

 razvoj strokovnih znanj delavcev, ki delajo na področju invalidskega varstva  

 podpora implementaciji inkluzivnega skupnostnega učenja 
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Opombe k slovenskemu prevodu: Ker slovenska zakonodaja termina invalidsko varstvo in varstvo 

invalidov še vedno uporablja kot uradno poimenovanje, smo v slovenskem prevodu produkte projekta 

poimenovali v skladu z obstoječo doktrino. Kot sinonim za človeka ali osebo z invalidnostjo mestoma 

uporabljamo poimenovanje človek ali oseba z oviranostjo. V besedilu se pretežno uporablja moška 

slovnična oblika. Pri tem imamo v mislih enakovredno moške in ženske. 

 

1. poglavje vsebuje socialni in zakonski okvir ideje vključenosti ljudi z motnjami v 

duševnem razvoju, kratek opis projekta MINCE (opis intelektualnih rezultatov 

projekta najdete v 3. poglavju), ciljnih skupin in Kompendija za inkluzivno skupnostno 

učenje (v nadaljevanju Kompendij).  

Da bi bil Kompendij lažje razumljiv ljudem s posebnimi potrebami, vsa poglavja 

vključujejo lahko berljiv in razumljiv razdelek. 
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 Povzetek 1. poglavja  

 

Ljudje s težjimi motnjami v  

duševnem razvoju so pogosto  

izključeni iz skupnosti. 

To poglavje opisuje 

 zakonska pravila za vključenost ljudi s 

težjimi motnjami v duševnem razvoju  

 projekt MINCE  

 in MINCE KOMPENDIJ 
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1.1. Socialno in zakonsko ozadje projekta MINCE  

Leta 2002 (Balcerzak-Paradowska) je bilo na svetu preko 500 milijonov ljudi z 

različnimi invalidnostmi oz. oviranostmi. Dandanes številke rastejo.  V Evropski Uniji 

s težjo obliko invalidnosti živi približno 80 milijonov ljudi, kar predstavlja 3-4% celotne 

populacije ljudi z invalidnostmi. Čeprav skupina ljudi z invalidnostmi predstavlja več 

kot 10 % celotne populacije, je pogosto marginalizirana in izključena iz polnega 

sodelovanja v socialnem življenju. Njihove priložnosti za sodelovanje, vpliv in 

uveljavljanje osnovnih pravic so omejene. Prav tako primanjkuje javnih institucij in 

storitev, ki bi poučevale pripadnike skupnosti (Sobolewski et al. 2009). Ljudje z 

invalidnostmi so predstavljeni kot odvisni, nemočni, nezmožni zasledovati lastne 

interese. Nobena druga skupina ljudi ni zgodovinsko gledano tako izključena kot 

ljudje, ki jim pripisujemo težje invalidnosti (Bernasconi, Böing 2016). 

V tem kontekstu je nujno potrebno ukrepati v smeri zaščite in varovanja 

celotnega nabora državljanskih, političnih, socialnih in ekonomskih pravic ljudi z 

invalidnostmi. Ta namen je bil izpostavljen v Konvenciji Združenih narodov o pravicah 

invalidov (v nadaljevanju Konvencija) iz leta 2006 (Evropska Unija je Konvencijo 

ratificirala leta 2007). Konvencija je opozorila na dolžnost polnega zagotavljanja vseh 

državljanskih, kulturnih, ekonomskih, političnih in socialnih pravic ljudi z invalidnostmi 

na sledečih področjih:  

 diskriminacija ljudi z invalidnostmi 

 pravice žensk z invalidnostmi 

 pravice otrok z invalidnostmi 

 pomembnost ozaveščanja o izzivih v navezavi na invalidnosti 
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 potreba po zagotavljanju dostopnosti zgradb in informacij 

 pomembnost posebnih ukrepov za zagotavljanje varnosti ljudi z invalidnostmi 

v času oboroženih spopadov 

 pravica ljudi z invalidnostmi do osebne mobilnosti, vključno z dostopom do 

pripomočkov, tehnologij in drugih pomagal za mobilnost ter usposabljanja v 

veščinah mobilnosti, za dostopno ceno   

 pravica do enakega dostopa do zdravstvenih storitev 

 pravica do sodelovanja v vseh sferah življenja: fizičnem, psihičnem, socialnem 

in poklicnem    

 pravica do dela in ustreznih prilagoditev na delovnem mestu; 

 obveznost zbiranja podatkov, ki se nanašajo na invalidnost, z namenom 

pomagati pri implementaciji Konvencije 

 pomembnost mednarodne pomoči in sodelovanja za polno uresničenje pravic 

iz Konvencije  

 pomembnost inkluzivne nacionalne implementacije mehanizmov  

Posebnega pomena je 19. člen Konvencije: Samostojno življenje in vključenost v 

skupnost, ki navaja, da imajo vsi ljudje z invalidnostmi enako pravico do življenja v 

skupnosti, enake možnosti kot drugi državljani in podporo, ki jo potrebujejo, da lahko 

polno sodelujejo v skupnosti, hodijo na delo, živijo v lastnih domovih, hodijo v šolo. 

Ljudje z invalidnostmi bi morali imeti enake možnosti izbire, nadzora in svobode kot 

vsi ostali državljani. Da bi izpolnila določila Konvencije, je Evropska Komisija izdala 

Evropsko strategijo o invalidnosti (2010-2020). Strategija spodbuja aktivno 
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vključenost in polno sodelovanje vsakega pripadnika skupnosti. Strategija določa 

osem glavnih področij za ukrepanje:  

 Dostopnost do storitev, dobrin, informacij in pripomočkov;  

 Sodelovanje ljudi z invalidnostmi kot državljanov Evropske Unije v javnem in 

političnem življenju ter dejavnostih prostega časa, odstranitev obstoječih ovir;  

 Enakost v smislu boja proti diskriminaciji, ki temelji na invalidnosti, in 

spodbujanje enakih možnosti;  

 Zaposlovanje v smislu večanja priložnosti za delo na odprtem trgu dela;  

 Izobraževanje in usposabljanje  kot spodbujanje inkluzivnega izobraževanja 

in vseživljenjskega učenja ljudi z invalidnostmi;  

 Socialna zaščita, ki vključuje spopadanje s socialnimi izzivi, s katerimi se 

soočajo ljudje z invalidnostmi, npr. neenakosti v plačilu, riziko revščine in 

socialna izključenost;   

 Zdravje  v smislu enakih in ustreznih zdravstvenih storitev ter infrastrukture; 

 Zunanji ukrepi v smislu promocije pravic ljudi z invalidnostmi na mednarodni 

ravni.  

Marca 2017 je Svet Evrope izdal novo Strategijo za osebe z invalidnostmi 2017-2023 

(ang. Disability Strategy 2017–2023), ki se osredotoča na pet prioritetnih področij v 

zvezi s pravicami. Omenjena področja so zasidrana v Evropski konvenciji človekovih 

pravic in drugih standardih Sveta Evrope ter Združenih narodov:  enakost in 

nediskriminacija, ozaveščanje, dostopnost, enakost pred zakonom in zaščita pred 

izkoriščanjem, nasiljem ter zlorabami.  
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Projekt MINCE se na potrebe, ki so opredeljene v Strategiji za osebe z invalidnostmi 

Sveta Evrope, odziva tako, da razvija strategije in orodja za spodbujanje sodelovanja 

ljudi s težjimi motnjami v duševnem razvoju v skupnosti ter dostopnosti do 

izobraževanja.  
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Povzetek poglavja 1.1 

Zakoni o inkluziji 

Na svetu je veliko ljudi, 

ki imajo motnje v duševnem razvoju.  

Včasih ljudje z njimi ne delajo enako.  

Obstaja zakonsko pravilo, ki ljudi z 

motnjami v duševnem razvoju ščiti.  

Reče se mu: 

‘’Konvencija ZN o pravicah invalidov.’’  

 

Ljudje z motnjami v duševnem razvoju 

imajo pravico do: 
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 svojih odločitev 

 tega, da drugi z njimi ravnajo spoštljivo 

 učenja in dela 

 skrbi zase 
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1.2. Model inkluzivnega skupnostnega učenja (MINCE) – 

kratek opis 

Kompendij je bil razvit kot del projekta MINCE - Model for Inclusive Community 

Education (slo. Model za inkluzivno skupnostno učenje). Projekt v okviru programa 

Erasmus+ sofinancira Evropska Komisija. Glavni namen projekta je spodbujanje 

socialne vključenosti ljudi s težjimi motnjami v duševnem razvoju preko inkluzivnega 

skupnostnega učenja oz. izobraževanja. Glavni pristop in izhodišče projekta je 

pridobivanje kompetenc vrstnikov za prevzemanje mediatorske vloge med interesi in 

potrebami ljudi s težjimi motnjami v duševnem razvoju na eni ter skupnostjo na drugi 

strani.  

V projektu sodeluje 7 organizacij iz: Avstrije – Lebenshilfen Soziale Dienste 

GmbH, Bolgarije – Bulgarian association for people with intellectual disabilities, 

Nemčije – Stephansstift Zentrum für Erwachsenenbildung gemeinnützige GmbH, 

Hrvaške – Malidom, Poljske – Społeczna Akademia Nauk, Portugalske – 

FENACERCI in Slovenije – CUDV Črna na Koroškem. 

    Glavne ciljne skupine projekta in glavni končni uporabniki so ljudje s težjimi 

motnjami v duševnem razvoju. Naloga projekta MINCE je, da izboljša družbeno 

ozaveščenost na področju potreb in enakih pravic te skupine, jim omogoči večjo 

prepoznavnost ter sprejemanje znotraj skupnosti.   

Nadalje intelektualni rezultati projekta MINCE (kurikulum za ljudi z invalidnostmi, 

smernice za ljudi z invalidnostmi) nagovarjajo ljudi z lažjimi invalidnostmi, ki v družbi 

s prevzemanjem odgovornosti vrstnika mediatorja dobijo novo vlogo in zastopajo 

pravice ter interese ljudi s težjimi motnjami v duševnem razvoju. 
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 Navsezadnje z MINCE Kurikulom za delavce na področju invalidskega varstva 

ciljna skupina delavcev pridobi možnost pridobivanja novih kompetenc za 

vsakodnevno delo z ljudmi s težjimi motnjami v duševnem razvoju, spodbujanje 

njihovega vključevanja in sodelovanja v skupnosti.   

Organizacije na področju invalidskega varstva so še ena skupina, ki pridobi s 

projektom MINCE. Njim so namenjene Smernice za organizacije na področju 

invalidskega varstva, ki jim bodo pomagale pripraviti vse potrebno za pot, ki vodi k 

socialni vključenosti ljudi s težjimi motnjami v duševnem razvoju.  
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Povzetek poglavja 1.2 

Kaj je MINCE? 

MINCE je mednarodni projekt. 

Namenjen je ljudem z invalidnostmi, 

učiteljem in organizacijam.  

MINCE ljudem govori o potrebah ljudi s 

težjimi motnjami v duševnem razvoju. 

MINCE prinaša: 

 znanje, kako postati vrstnik mediator 

 informacije za delavce 

 ideje za organizacije 
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1.3. Kompendij za inkluzivno skupnostno učenje   

Kompendij za inkluzivno skupnostno učenje je didaktični pripomoček za praktično 

implementacijo inkluzivnega skupnostnega učenja. Namenjen je izobraževalnim 

centrom, skupnostim, zvezam, iniciativam, interesnim skupinam, socialnim centrom, 

organizatorjem kulturnih dogodkov ipd., ki imajo interes za implementacijo našega 

modela v lastno prakso.  

Teoretični del Kompendija ilustrira cilje in učinke socialne vključenosti ter 

inkluzivnega skupnostnega učenja, modele oviranosti oz. invalidnosti, izzive, s 

katerimi se značilno soočajo ljudje z invalidnostmi in zakonski okvir, ki spodbuja 

vključenost.    

Nadalje Kompendij prinaša opis rezultatov projekta:  

 MINCE Kurikulum za vrstnike mediatorje 

 MINCE Smernice za vrstnike mediatorje v lahko berljivi obliki 

 MINCE Kurikulum za delavce na področju invalidskega varstva  

 MINCE Smernice za organizacije na področju invalidskega varstva  

 MINCE Film 
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Povzetek poglavja 1.3  

Kaj je MINCE KOMPENDIJ?  

V KOMPENDIJU lahko preberete: 

 kaj je invalidnost 

 kaj je vključenost 

 kako naj bi ravnali z ljudmi  

s težjimi motnjami v duševnem razvoju, 

 kaj je skupnostno učenje 

 kaj je inkluzivno izobraževanje 

 kaj je projekt MINCE 



Teoretični okvir: 

Invalidnost, vključenost 

in skupnostno učenje
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2. Teoretični okvir: Invalidnost, vključenost in skupnostno učenje 

2. poglavje se začne z opisom modelov oviranosti oz. invalidnosti, nato pa se prevesi 

v predstavitev vzrokov za razvoj modela inkluzivnega skupnostnega učenja kot 

metode inkluzije.  Opisani so izzivi, s katerimi se soočajo ljudje s težjimi motnjami v 

duševnem razvoju. Poudarjen je zakonski okvir. Predstavljene so definicije, cilji, 

učinki in različni pristopi k socialni vključenosti ter inkluzivnemu skupnostnemu 

učenju. 2. poglavje vsebuje tudi kazalnike in primere dobre prakse, ki se nanašajo na 

inkluzijo.   

  



2015-1-AT01-KA204-005098           MINCE Kompendij              

 

23 
 

  

 

Povzetek 2. poglavja  

 

V tem poglavju lahko berete o invalidnosti. 

Izvedeli boste:  

 s katerimi izzivi se srečujejo ljudje  

s težjimi motnjami v duševnem razvoju 

 zakaj morajo biti ljudje s težjimi 

motnjami v duševnem razvoju   

vključeni v skupnost 

 kaj pomenita skupnostno učenje in 

 inkluzivno izobraževanje 
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2.1. Invalidnost – različni pristopi 

Različne definicije invalidnosti sovpadajo z različnim razumevanjem vzrokov 

invalidnosti, izpostavljajo različne izzive, ki naj bi jih naslovili in predvidevajo različne 

intervencijske pristope.  Medicinski model, socialni model, transakcijski model in 

ekološki (okoljski) model so štirje glavni modeli, ki se osredotočajo na različne vidike 

invalidnosti (Bricout et al. 2004). Nadalje so v kontekstu projekta MINCE upoštevani 

biopsihosocialni model, model ustvarjanja oviranosti in na človekovih pravicah 

temelječ pristop. V tem poglavju so opisani vsi omenjeni modeli. 

2.1.1. Medicinski model 

Medicinski model se osredotoča na simptome oz. motnje, ki jih je mogoče 

kategorizirati in klasificirati. Intervencije, ki slonijo na tem modelu, so usmerjene v 

zmanjševanje ali odstranjevanje patologije, ki je smatrana kot vzrok podpovprečnega 

intelektualnega in prilagojenega vedenja (Rose 1985) ali vzrok privzetega delovanja. 

Medicinski model temelji na zmanjševanju fizičnih in intelektualnih izzivov, s katerimi 

se oseba sooča na vsaki razvojni stopnji. Čeprav pomaga postaviti diagnozo, ne 

omogoča napovedovanja prihodnjega funkcioniranja ljudi z invalidnostmi (Pelkonen 

et al. 1998). Predvideva, da ima vsak človek z enako vrsto invalidnosti enake učne in 

socialne potrebe. Zaradi dejstva, da je v luči tega pogleda invalidnost dojemanja kot 

nekaj negativnega, kar se nahaja zgolj znotraj posameznika, ta model vodi do 

izključenosti ljudi z invalidnostmi iz družbe kot ljudi, ki zaradi bioloških disfunkcij ne 

morejo polno sodelovati v njej. Model se ne osredotoča na iskanje skupnih političnih 

in socialnih rešitev, ki bi spreminjale izključujoče okolje. (Matthews 2009) 
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2.1.2.  Socialni model 

Socialni model je nastal kot odgovor na kritiko medicinskega modela invalidnosti. Je 

naslednik tradicionalnega medicinska modela, v katerem invalidnost izhaja iz 

pomanjkljivosti posameznika. V socialnem modelu oviranosti nastajajo v družbi. 

Primer: ljudje s težavami v besedni komunikaciji v resnici niso ovirani v okolju, v 

katerem lahko zlahka komunicirajo s pomočjo nadomestnih metod komunikacije.   

Zagovorniki socialnega modela trdijo, da je družba nagnjena k priviligiranju skupin, ki 

funkcionirajo na določenem nivoju in izključuje manjšine, kot so ljudje z različnimi 

oviranostmi, ter jim onemogoča polno sodelovanje v skupnostih. (Hughes, Patterson, 

1997) Britanski socialni model temelji na prepričanju, da so ljudje z invalidnostmi oz. 

oviranostmi zatirana družbena skupina in oviranost definira kot socialno zatiranost, 

ne obliko invalidnosti (Shakespeare, Watson, 2002). 

Raymond Lang (2001) pravi, da se v socialnem modelu:  

Oviranost /…/ nahaja v širšem, zunanjem okolju, in je ni mogoče razlagati kot posledico 

posameznikovih fizičnih in/ali kognitivnih primanjkljajev. Socialni model torej, glede na to, 

da gleda na oviranost kot na socialni produkt, daje prednost pomembni vlogi politike, 

okolja, državljanstva in izbire. Nadalje je oviranost rezultat družbenega neuspeha pri 

zagotavljanju ustreznih in primernih storitev. (str. 3) 

V duhu socialnega modela bi morali biti ljudi z oviranostmi zaščiteni pred diskriminacijo, 

institucionalnimi, komunikacijskimi in družbenimi preprekami. V tem okviru imajo 

institucije, družba in politično okolje dolžnost, da vpeljejo pogoje, ki upoštevajo 

potrebe ljudi z oviranostmi. Prednost tega modela je, da dolžnost prilagajanja 

odvzame posamezniku in jo preda družbi. Zmanjšuje negativne kulturne pomene, 

povezane s terminom invalidnosti oz. oviranosti.  
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Omejitve socialnega modela se nanašajo na zanemarjanje individualnih vidikov 

izkušnje oviranosti. Nadalje socialni model pozablja, da se v nekaterih primerih 

najbolj neprimerne intervencije ne dogajajo na socialni, temveč na medicinski ali 

individualni ravni, npr. učenje ljudi, ki imajo zmožnost govora, komunicirati z uporabo  

PECS (Picture Exchange Communication System, slo. komunikacija z uporabo 

sličic). 

2.1.3. Transakcijski model 

Transakcijski model upošteva razmerje med ljudmi z oviranostmi in socialnim 

okoljem.  V njegovem konceptu je razloženo, kako so te povezave povezane s 

kognicijo, čustvenimi reakcijami in vedenjskimi vzorci (Bricout et al., 2004). Razmerja 

med osebami in okoljem utrjujejo ali ovirajo pomembne procese rasti ter spreminjajo 

zaznane učinke in izkušnjo oviranosti. Primer: otroci in odrasli z motnjami 

avtističnega spektra, ki živijo v družinskem okolju, v katerem starši čustva izražajo v 

večji meri, posebej kritiko/ sovražnost, so s časom izkazali resnejša in vse pogostejša 

eksternalizirajoča vedenja kot otroci v okoljih s starši, ki so starševska čustva izražali 

v manjši meri.  (Bader, Barry, 2014)  

2.1.4.  Ekološki (okoljski) pristop, biopsihološki model in 

proces ustvarjanja oviranosti  

Ekološki ali okoljski pristop je model, ki združuje tri omenjene dimenzije: individualno, 

družbeno in izmenjavo med njima.  V tem kontekstu je oviranost dinamična 

kategorija, ki jo opredeljuje kontekst. Zmožnost in nezmožnost (oz. invalidnost, 

oviranost) obstajata kot spekter, ki je odvisen od interakcij med osebnimi in okoljskimi 
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dejavniki (Morrison, 2013). Ekološki pristop izvira iz Lewinove teorije polja, ki 

poudarja podporni ali zaviralni učinek, ki bi ga lahko okolje imelo na posameznikov 

razvoj, in od Bronfenbrennerja (1977, po Meyers et al. 2012), ki je trdil, da je razvoj 

odvisen od otroka in nabora ugnezdenih sistemov, v katere je otrok vpet, npr. 

mikrosistema (družina, skrbniki, vrstniki), mezosistema (indirektna razmerja, kot so 

šolski sistemi, skupnost in soseska) in makrosistema (kulturni vplivi). Intervencije, ki 

izhajajo iz ekološke teorije, predvidevajo utrjevanje podpore in minimalizacijo ovir 

znotraj ekoloških sistemov (Kaderavek, 2011 po Recklein, 2011).  

Ekološki pristop je podoben modelu oviranosti, kot ga predlaga prispevek 

Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health of The 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (slo. Proti 

skupnemu jeziku za funkcioniranje, zmanjšano zmožnost in zdravje Mednarodne 

klasifikacije funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MFK) ) – 

biopsihosocialnemu modelu. Biopsihosocialni model oviranosti temelji na rezultatu 

interakcije med zdravstvenimi pogoji in kontekstualnimi dejavniki- zunanjimi 

okoljskimi dejavniki, na primer:  družbeni pogledi, arhitekturne značilnosti, zakonske 

in socialne strukture (npr. spol), starost, mehanizmi spoprijemanja, socialno ozadje, 

izobrazba, poklic itd. Zmanjšana zmožnost ali oviranost pomeni disfunkcijo na 

fiziološki in psihološki ravni, primanjkljaje (pomembna odstopanja ali izguba telesnih 

funkcij), zmanjšano aktivnost in sodelovanje v življenjskih situacijah v kontekstu 

okoljskih dejavnikov, ki so povezani s fizičnim, družbenim okoljem ter stališči okolja.   

Podoben model je predlagal Fougeyrollas (2007), govori pa o procesu 

ustvarjanja oviranosti (ang. disability creation process) in oviranost definira kot 

interakcijo med osebnimi in okoljskimi dejavniki.  Osebni dejavniki vključujejo starost, 
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spol, sociokulturni izvor, zgodovino posameznika, primanjkljaje oz. motnje (kot so 

možganske lezije, kromosomske nepravilnosti in mišična oslabelost), ki lahko vplivajo 

na motorične, jezikovne in intelektualne sposobnosti osebe oz. njen potencial za 

izvajanje fizičnih ali miselnih dejavnosti.  

Okoljski dejavniki se nanašajo na socialno dimenzijo (stališča in dojemanja 

drugih ljudi, sociokulturni in politični kontekst, skupnostne organizacije itd.) in fizično 

dimenzijo (arhitektura, načrtovanje rabe zemljišč, dostop do prostorov, tehnološki 

pripomočki). Okolje lahko analiziramo tudi v kontekstu obstoječih ovir (npr. 

pomanjkanje denarja), standardnih komunikacijskih sistemov, družbenih norm in 

pristopov, ki olajšajo funkcioniranje (npr. nove komunikacijske tehnologije, piktogrami 

na javnih prostorih ali podpora drugih ljudi- učiteljev, izobraževalcev, strokovnjakov 

itd.).  

V tem modelu lahko interakcija med osebnimi in okoljskimi dejavniki sproži 

situacije ali omogoči družbeno udejstvovanje, v katerem lahko ljudje živijo 

zadovoljujoče življenje z razvijanjem socialnih razmerij, komuniciranjem in 

izpolnjevanjem nalog, ustreznih njihovi starosti (npr. opravljanje šole, priprava 

prigrizkov, iskanje službe kljub lastnim omejitvam…). Po drugi strani ni v situacijah, ki 

človeka onemogočajo, na voljo pomoči, ki bi posamezniku omogočila premagovanje 

okoljskih ovir. Ta nezmožnost delovanja v okolju je tista, ki izzove oviranost.   

Biopsihosocialni model, ekološki oz. okoljski model oviranosti in podobno model 

ustvarjanja oviranosti so tisti modeli, na katere se naslanja projekt MINCE.  Ti pristopi 

spodbujajo iskanje rešitev, ki čisto vsakemu posamezniku omogočajo polno 

sodelovanje v družbi, in poudarjajo ključno vlogo prilagajanja okolja potrebam ljudi s 

težjimi motnjami v duševnem razvoju.   
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2.1.5. Pristop, ki temelji na človekovih pravicah  

Model, ki temelji na človekovih pravicah, je bil razvit z namenom preseganja vzorcev 

multiple oz. večplastne diskriminacije in socialne izključenosti. Model izhaja iz 

temeljnih načel človekovih pravic in splošnih načel Konvencije o pravicah invalidov 

Združenih narodov (Konvencija). Pred mednarodnim zakonom o človekovih pravicah 

so vsi posamezniki enaka človeška bitja in imajo enake pravice. V medicinskem 

modelu ljudje z invalidnostmi s strani družbe potrebujejo zgolj medicinsko obravnavo 

in rehabilitacijo. Nasprotno model, ki temelji na človekovih pravicah, poudarja tudi 

odstranitev večplastnih ovir za vključenost. Še več, v medicinskem modelu so ljudje z 

invalidnostmi v splošnem dojemani kot pasivni prejemniki storitev in prevzemajo zelo 

malo vlog ali odgovornosti in imajo omejene možnosti vpliva na storitve, ki so jim 

zagotovljene. Model, ki izhaja iz človekovih pravic, pa ljudi z oviranostmi opredeljuje 

kot aktivne udeležence v sistemu  storitev, ki so ponujene s stvari vlade in 

ponudnikov storitev. Po Tanyi D. Whitehead in Josephu B. Hugheyu (2004, kot je 

navedeno v dokumentu "Developing a human rights-based approach to enforcement 

mechanisms in the developmental services sector"): 

 Postaja jasno, da resnične izbire pomenijo resnične možnosti, nadzor nad procesom 

odločanja in viri pa bi nadzor, ki ga vrši sistem, premaknil v domeno nadzora 

posameznika. Če bi se zgodil tak premik v nadzoru, bi imelo to korenite posledice za 

razmerja med ljudmi, ki nudijo podporo, organizacijo storitev in podpore, ter ljudmi z 

oviranostmi, ki te storitve uporabljajo vsakodnevno   (odst. 9). 

Obravnavani model v ospredje predstavlja sledeča pravila:  

• Človekova oviranost bi morala biti dojemana kot element naravne različnosti, 

na isti osnovi kot spol ali etničnost, in spoštovana.  
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• Ljudje z oviranostmi bi morali biti opolnomočeni za sodelovanje v vseh sferah 

družbe, vključno s svobodo lastne izbire in kontrole nad lastnim življenjem.  

• Vlade imajo dolžnost, da ustvarijo vzpodbudno okolje za polno vključenost 

vseh ljudi z oviranostmi in gradijo skupnosti, v katerih so ljudje z motnjami v 

duševnem razvoju oz. intelektualno oviranostjo dobrodošli, adoptirani in lahko polno 

sodelujejo v družbenem življenju.  

• Spodbujati bi morali dialog o realizaciji enakih pravic za ljudi z oviranostmi  

med osebami z oviranostmi in deležniki. 

Na človekovih pravicah temelječ model je model, čigar pravila bi morala biti 

zajeta v vseh fazah menedžmenta, programov in infrastrukturnih projektov 

organizacij (npr.  stanovanja, voda in javna higiena) ter v celotnem socialnem 

sektorju (zdravstvo, izobraževanje, socialno varstvo). 
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Povzetek poglavja 2.1  

O invalidnosti lahko razmišljamo na 

različne načine: 

Nekateri ljudje pravijo, da je to drugačnost. 

Temu rečemo medicinski model. 

Nekateri ljudje pravijo, da invalidnost 

oblikujejo ovire v okolju.  

Temu rečemo socialni model. 

Nekateri ljudje pravijo, da je invalidnost  

nekaj vmes.  

Tem modelom rečemo: 

 transakcijski model 

 biopsihosocialni model 

 ekološki ali okoljski model 
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2.2. Specifične potrebe ljudi s težjimi motnjami v duševnem 

razvoju   

Veliko število dokazov kaže na različna področja, na katerih morajo ljudje s težjimi 

motnjami v duševnem razvoju premagovati številne težave. To poglavje prikazuje 

izbrane vidike specifičnih potreb in težav, ki so značilne za ljudi z motnjami v 

duševnem razvoju (posebej za tiste z zmernimi do težjimi motnjami). Prav vse so 

povezane s težavami socialnega vključevanja.  

2.2.1. Kognitivni procesi in učenje 

V splošnem pomeni kognitivno funkcioniranje sposobnost udeležbe in pridobivanja 

informacij o svetu, shranjevanja informacij v spominu, reševanja problemov, 

razmišljanja in formuliranja jezika (Solso, 1998). Pri ljudeh s težjimi motnjami v 

duševnem razvoju so učinki osnovnih kognitivnih procesov, kot sta npr. pozornost 

(sposobnost izbora ustrezne informacije iz okolja)  ali spomin, zmanjšani. Ljudje z 

motnjami v duševnem razvoju imajo lahko težave z usmerjanjem pozornosti na 

ustrezne vidike situacije (Dionne et al. 1999, po Mercier, Beaudoin, Drolet, 2015). 

Imajo primanjkljaje na področju delovnega spomina, težko prikličejo elemente 

informacije, ki naj bi jo predelali, ne zmorejo uporabe spominskih strategij (npr. 

miselno ponavljanje informacij) ali ponovnega priklica že shranjene informacije 

(Hessels-Schlatter, 2006; Courbois, 2006 po Mercier et.al., 2015). Pogoste so učne 

težave, vključno s težavami pri posploševanju že pridobljenega znanja in veščin v 

novih kontekstih (Dionne et al., 1999, po Mercier et.al, 2015). Ljudje s težjimi 

motnjami v duševnem razvoju se v splošnem učijo počasneje od večine vrstnikov in 
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potrebujejo ponavljajoče se, pogoste naravne iztočnice, da bi se lahko učinkovito učili 

(Snell, Brown, 2011). Da bi to potrebo naslovili, je pomembno poiskati različne 

pristope k učenju.  

2.2.2. Komunikacija 

Čeprav ljudje s težjimi motnjami v duševnem razvoju izkazujejo željo po vključenosti 

v socialne komunikacijske dejavnosti, pogosto doživljajo težave v komunikaciji. 

Govorne težave ali nenatančen, reven besednjak, lahko vodijo k težavam pri 

izražanju idej in potreb ali težavam pri razumevanju kompleksnih povedi, ohranjanju 

razumljivega, povezanega pogovora. Čeprav je bilo za podporo ali nadomeščanje 

govorjene besede in za namen spodbujanja razumevanja tekom komunikacijskega 

procesa razvitih precej alternativnih pristopov, ki temeljijo na uporabi kretenj, slik, 

simbolov in neverbalnih iztočnic, komunikacijske ovire še vedno pomembno otežujejo 

socialno vključenost.  (Dionne et al., po Mercier et al., 2015) V mnogih primerih mora 

biti komunikacija z ljudmi z oviranostmi podprta s podporno in nadomestno 

komunikacijo (PINK), ki je opredeljena kot nabor strategij, ki podpirajo govorne 

sposobnosti in pripomorejo k polnemu razvoju sposobnosti ter priložnosti za 

sodelovanje v vsakdanjem okolju. PINK vključuje vse oblike komunikacije, ki se 

uporabljajo za izražanje misli, potreb, želja in idej, ter pomaga pri razumevanju. 

Poznamo dve obliki PINK:  

 PINK brez uporabe pripomočkov– gre za komunikacijske strategije, pri katerih 

ne uporabljamo zunanjega predmeta. Temeljijo na uporabi lastnega telesa- na 

pogledih, obrazni mimiki, kretnjah, kazanju, govorici telesa, tonu glasu.   
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 PINK z uporabo pripomočkov- to so strategije, pri katerih uporabljamo zunanje 

predmete, kot so razporedi, urniki, pripomočki za izbiranje, kartice, 

komunikacijske tablice, mape in knjige s sličicami (PODD, ang. Pragmatic 

Organisation Dynamic Display), sistemi PECS (sistemi komunikacije z 

izmenjavo slik, ang. Picture Exchange Communication Systems), abecedne 

stavnice, table s slikami, črkami ali besedami, fotografije in realni predmeti 

(nizko tehnološki pripomočki) ali računalnik oz. naprave za generiranje zvoka 

(visoko tehnološki pripomočki).1 

2.2.3. Osamljenost 

Tako v obdobju otroštva kot v dobi odraslosti ljudje s težjimi motnjami v duševnem 

razvoju v primerjavi z vrstniki brez oviranosti preživijo več časa sami. Njihove 

socialne interakcije so večinoma omejene na plačano osebje, družino in druge ljudi z 

motnjami v duševnem razvoju.   Ljudje z najtežjimi invalidnostmi imajo najmanj stikov 

s prijatelji (Solish, Perry, Minnes, 2010 po Gilmore, Cuskelly, 2014). 

Raziskave kažejo, da v primerjavi s splošno populacijo ljudje s težjimi motnjami v 

duševnem razvoju poročajo o višjih stopnjah osamljenosti. Ocenjuje se, da je skoraj 

polovica ljudi z invalidnostmi kronično osamljenih, medtem ko je ta delež pri ljudeh 

brez invalidnosti med 15 in 30 odstotki. (Heinrich, Gullone, 2006;, Stancliffe et al., 

2010 po Gilmore, Cuskelly, 2014) Ti zaključki so bili med drugim preverjeni v skupini 

fantov z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v starosti od 8 do 13 let, ki so navajali, 

                                            

1 Več informacij o podporni in nadomestni komunikaciji je na voljo na: 
http://www.adhc.nsw.gov.au/__data/assets/file/0011/302402/Augmentative_and_Alternative_Commun
ication_Practice_Guide.pdf 
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da so bolj osamljeni od svojih vrstnikov (Luftig 1988). Do razlik je prihajalo med 

učenci s posebnimi potrebami, ki so obiskovali ‘’navadne’’ osnovne šole in tistimi, ki 

so bili vključeni v šole s prilagojenim programom, t.i. ‘’posebne šole’’. Simptomi 

osamljenosti in depresije so bili pogostejši pri učencih v prilagojenih šolah in redkejši 

pri tistih, ki so bili integrirani v navadne šole (Heiman, 2001). Do podobnih ugotovitev 

so prišli raziskovalci, ki so preučevali odrasle. Ključnega pomena je, da najdemo 

metodo preprečevanja osamljenosti, saj obstaja povezava med osamljenostjo in 

depresijo. (Miller, Heller, Smith, 2006; Lunsky, 2004; Merrick et al., 2006 po Gilmore, 

Cuskelly, 2014) 

Osamljenost je morda povezana z opažanjem, da imajo lahko ljudje z 

oviranostmi kljub morebitnim priložnostim težave pri vzpostavljanju vzajemnih 

odnosov. To se kaže v precej skromnejših socialnih mrežah, kot jih imajo ljudje brez 

oviranosti, kar za socialno vključenost predstavlja pomembno oviro (Gowar et al., 

2014). 

2.2.4. Samoučinkovitost in motivacija  

Ljudje z zmernimi do težjimi motnjami v duševnem razvoju so v nevarnosti, da bodo v 

življenju izkusili več neuspeha, kar bo negativno vplivalo na njihove občutke glede 

samoučinkovitosti in samopodobe. V kontekstu učenja in sodelovanja v socialnem 

življenju lahko to vodi do zvišane potrebe po socialnem potrjevanju, odobritvi in k 

zavračanju odgovornosti. Učenci z zmernimi in težjimi motnjami v duševnem razvoju 

so zaradi tesne povezave med občutkom samoučinkovitosti in motivacijo pogosto 

nezainteresirani za nova opravila, podcenjujejo omejitve, zlahka izgubijo motivacijo in 
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obupajo, ko se srečajo s težavami. Bolj jih motivira volja do tega, da se izognejo 

neuspehu, kot želja po uspehu. (Dionne et al., 1999, po Mercier et al. 2015)  

2.2.5. Fizično zdravje in motorične spretnosti  

Ljudje s težjimi motnjami v duševnem razvoju imajo pogosto težave z grobo in fino 

motoriko, vazomotoriko, senzorno modulacijo, ravnotežjem, držo in zavedanjem 

telesa. Ti primanjkljaji na področju fizičnih in fizioloških veščin imajo vpliv na 

posameznikovo samostojnost v vsakodnevnem življenju, prosti čas in dejavnosti, 

povezane z delom, npr. oblačenje, potovanje, rokovanje s predmeti, izvajanje nalog 

ali sodelovanje v športnih aktivnostih (Mercier et.al. 2015). Izključenost iz socialnih 

aktivnosti in sedeč način življenja vodita do vseživljenjske nepriviligiranosti ljudi z 

motnjami v duševnem razvoju. Njihovo fizično in psihično zdravje je okrnjeno, 

premalo se gibljejo in se v primerjavi z ljudmi brez oviranosti slabše prehranjujejo 

(Emerson, Hatton, 2014; Lante et al., 2014).  

Zaradi povezave med življenjskim slogom in kroničnimi boleznimi so bolj dovzetni 

za prekomerno telesno težo in debelost, zvišan krvni tlak ter kardiovaskularne bolezni 

(McGuire et al. 2007). Intervencije, ki so usmerjene v socialno vključenost, 

odstranjevanje okoljskih ovir, sodelovanje v smiselnih dejavnostih, podporo pri 

načrtovanju, organizacijo, usposabljanje za potovanje, upravljanje z denarjem in 

komunikacijo, bi lahko izboljšale tako psihično kot fizično zdravje ljudi z motnjami v 

duševnem razvoju. 
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2.2.6. Model kakovosti življenja 

Kakovost življenja je koncept, ki prepoznava, kaj je v človeški eksistenci pomembno, 

potrebno in zadovoljujoče. Ker bi lahko zgoraj našteti dejavniki, ki nižajo življenjsko 

zadovoljstvo, vplivali  na ljudi z oviranostmi, je ključnega pomena, da se oceni in 

spodbudi njihovo blagostanje.  Poskusov vpeljave obstoječih pristopov kvalitete 

življenja z upoštevanjem konceptov inkluzije in opolnomočenja ni bilo malo. Schalock 

et al. (2010) pravijo, da je kvaliteta življenja večplasten fenomen, ki ga sestavljajo 

osebne značilnosti in okoljski faktorji, ki vplivajo na človeško funkcioniranje. Kvaliteta 

življenja se izboljša s samozavedanjem, viri, življenjskim smislom in občutkom 

pripadnosti.  Sestavljajo jo različni temeljni koncepti, domene in kazalniki, ki so 

ljudem skupni. Trije glavni dejavniki kvalitete življenja bi lahko bili opisani kot:  

1) Neodvisnost – dejavnik je povezan z oceno dveh področij: 

 osebni razvoj s kazalniki: 

o izobrazbeni status 

o osebne veščine 

o prilagojenja vedenja 

 in samoodločenost s kazalniki: 

o sposobnost izbiranja in sprejemanja odločitev  

o stopnja avtonomnosti in osebne kontrole  

o bivanje in  doseganje osebnih ciljev 

2) Socialna udeležba –dejavnik je povezan z oceno treh področij: 

 medosebna razmerja: 

o socialne mreže 
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o prijateljstva in socialne aktivnosti  

o interakcije 

o  razmerja 

 socialna vključenost s kazalniki: 

o sodelovanje in integracija v skupnost  

o  vloga skupnosti 

o podpora s strani skupnosti  

 pravice s kazalniki: 

o spoštovanje človekovih pravic, enaka spoštljiva obravnava  

o pravni dostop 

 

3) Blagostanje –dejavnik je povezano z oceno treh področij: 

 čustveno blagostanje s kazalniki: 

o občutek varnosti in zaščite 

o pozitivne izkušnje 

o občutek zadovoljstva  

o samodojemanje 

o nizek nivo stresa 

 fizično blagostanje s kazalniki: 

o fizično zdravje in prehranjenost 

o možnosti rekreacije in prostega časa  

 materialno blagostanje s kazalniki: 

o finančni status 

o delovni status 
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o bivanjski status 

o lastnina 

Kakovost življenja se meri s subjektivno oceno (npr. ocena zadovoljstva na različnih 

področjih življenja) in/ali objektivno oceno (npr. kazalniki osebne izkušnje in 

življenjskih okoliščin). V procesu ocenjevanja bi morali biti vključeni tako ljudje z 

oviranostmi kot njihova najožja skupnost. Pristop kakovosti življenja deluje tako, da 

ljudem z oviranostmi in njihovim družinam kljub individualnim težavam ter omejitvam 

zagotavlja izkušnjo visoke stopnje življenjskega zadovoljstva in blagostanja (Samuel, 

Rillotta, Brow, 2012). Meritev individualne kakovosti življenja bi morala biti osnova 

vseh intervencij in podpore.  

V študiji, ki so jo izvedli Morisse in sodelavci (2013), je bilo dokazano, da ima 

kakovost življenja domnevno univerzalne lastnosti. Udeležence raziskave 

(strokovnjaki, ki delajo z ljudmi z motnjami v duševnem razvoju ali ljudmi s težavami v 

duševnem zdravju) so povabili k možganski nevihti in refleksiji na to, kako na splošno 

(in še posebej za njihove družinske člane/uporabnike) dojemajo Kakovost življenja: o 

katerih stvareh lahko govorimo v navezavi na kakovost življenja ljudi z motnjami v 

duševnem razvoju in težavami v duševnem zdravju, še posebej vašega družinskega 

člana? V naslednjem koraku so podatke iz diskusije razvrstili v osem področij 

kakovosti življenja, kot jih je razvil  Schlock. Strokovnjaki  so po področjih izdelali 

kazalnike. Študija je potrdila relevantnost področij Schlockovega konceptualnega 

modela kakovosti življenja (2010). Najključnejši področja kakovosti življenja, ki so jih 

navajali strokovnjaki, so bila: čustveno blagostanje, medsebojni odnosi in 

samoodločanje. Na drugi stopnji so morali udeleženci razvrstiti kazalnike vsakega 

področja. Kot pomembne so označili: 
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 svobodo odločanja in svobodo na splošno  

 zunanje meje, ki zagotavljajo varnost in strukturo 

 podporo s profesionalnim vodenjem  

 možnost vzdrževanja dolgotrajnih razmerij 

 možnost življenja, ki je podobno življenju ljudi brez oviranosti (partnerstvo, 

služba, hiša, otroci, prijatelji) 

 sprejemanje s strani drugih 

 bližino skrbnikov in družinskih članov 

 strukturirano življenje 

 pozitivno pozornost, potrditev in resno jemanje 

 spoštovanje omejitev ljudi z motnjami v duševnem razvoju  

 čas miru 

 odsotnost preobremenjenosti s prezahtevnimi nalogami 

 sprejemanje, ljubezen, varnost, zaščito  

 meditacijo 

Potrebno pa je omeniti, da druge študije nakazujejo pomembno vlogo nekaterih 

demografskih spremenljivk (npr. spol, status, ekonomska preskrbljenost) v 

zaznavanju pomembnosti in uporabi nekaterih domen kakovosti življenja med ljudmi 

z motnjami v duševnem razvoju in njihovimi starši (Kober, 2010).  Zaključimo lahko, 

da bi morala biti ocena in spodbujanje kakovosti življenja ljudi s težjimi motnjami v 

duševnem razvoju prilagojena dojemanju ter preferencam posameznika.  
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Povzetek poglavja 2.2 

To poglavje opisuje potrebe ljudi  

s težjimi motnjami v duševnem razvoju. 

 pozornost in spomin 

 učenje 

 komunikacija 

 občutek osamljenosti 

 motivacija 

 zdravje 

Pomembno je, da jim pri teh težavah 

pomagamo.  

Imajo pravico, da so v življenju srečni!  



2015-1-AT01-KA204-005098           MINCE Kompendij              

 

42 
 

Kakovost življenja nam pomaga oceniti,  

če so ljudje v življenju srečni.   
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2.3. Socialna vključenost 

2.3.1. Ekološki (okoljski) pristop k vključenosti 

Vključenost je kompleksen socialno-politični process, ki prinaša družbeno 

spremembo (Bushnell and Rappaport,1971; Lurie, 1970; Stetson, 1984 po 

Wiśniewski, Alper, 1994), ki je opredeljena na različne načine. McConkey (2009, po 

Simplican et al., 2015) vključenost razume kot interakcijo z drugimi in dostop do 

skupnostnih možnosti. V tem je podoben Batesu in Davisu (2004 po et al., 2015) – 

dostop do dejavnosti, družbenih vlog in razmerij z državljani brez oviranosti. 

Forrester-Johnes in kolegi (2006 po Simplican et al. 2015) so definicijo razširili na 

družbeno integrirana podporna razmerja v skupnosti, ki vključujejo ekonomsko in 

družbeno sodelovanje. Simplican in sodelavci (2015) so opazili, da se vse definicije, 

ki so jih našli v literaturi, osredotočajo na dve področji – medosebne odnose in 

sodelovanje v skupnosti. 

Ekološki model socialne vključenosti kaže, kako individualne, medosebne, 

organizacijske, skupnostne in sociopolitične spremenljivke vplivajo na medosebne 

odnose in sodelovanje v skupnosti. Torej:  

 Individualni pogoji se nanašajo na nivo funkcioniranja osebe, znanje, 

motivacijo in osebne cilje, ki lahko vplivajo na občutek zadovoljstva, 

samozavest ter občutek pripadnosti med procesom na poti k socialni 

vključenosti.   

 Medosebni pogoji vključujejo odnose z družino, prijatelji, osebjem, stopnje 

spoštovanja in zaupanja ter družbeni kapital in poglede članov socialne mreže.  
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Delo na tem področju ljudem z oviranostmi omogoča vzdrževanje odnosov in 

sodelovanj v skupnostih. Lahko bi npr. preprečilo diskriminacijo na delovnih 

mestih ali fizične zlorabe.  

 Organizacijski pogoji pomenijo upoštevanje individualnega ali družinskega 

socio-ekonomskega statusa, družbenega kapitala, družinske kulture, kulture 

bivanjske skupnosti, obrazložitve poslanstva, poglede starejšega osebja, 

priložnosti za usposabljanje osebja, dostop do komunikacijskih storitev in 

organizacijskih kultur znotraj skupnosti, kot so cerkve, šole, centri za 

zaposlovanje in izvršilna oblast.  Organizacijski rezultati socialne vključenosti 

lahko v namen spodbujanja učinkovitosti individualnih in medosebnih pogojev 

prinesejo spremembe v organizacijski kulturi.  

 Skupnostni pogoji vključujejo tip nastanitve, npr. velikost ali vrsto, spletne 

skupnosti in vire, razpoložljivost ter dostopnost do ustreznih storitev in 

transporta ter tudi družbene poglede in stereotipe.  

 Politični pogoji vključujejo zakone in izvršilno oblast  (Quinn, Doyle, 2012; 

Vanhala, 2011 po Simplican et al., 2015), sile trga (Hermsen et al., 2014 po 

Simplican et al., 2015), državne vidike in zgodovino dobave storitev (Power, 

Kenny, 2011 po Simplican et al., 2015). 

Intervencije, ki jih predvideva ekološki model, naj bi se dogajale v organizacijah, 

skupnostih in političnih okoljih, ki so spodbudna (Sallis, Owen, Fisher, 2008 po 

Simplican et al., 2015). Le tako se lahko trajno zagotavljajo učinkovitost in 

spremembe v vedenju posameznika.  

Sodobni koncept predstavlja ideja o inkluzivnih skupnostih (Gowar et al., 

2014), v katerih je za sodelovanje in vključenost potrebna predanost vseh 
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pripadnikov skupnosti. Taka skupnost prepoznava potrebo vsakega posameznika, da 

je del skupnosti. Prisotnost v skupnosti naj ne bi bila zgolj fizična, temveč tudi 

psihološka, zato pa je potrebna vzpostavitev pogojev za avtonomnost glede osebnih 

odločitev in javnega udejstvovanja. Jenkin in Wilson (2009 po Gowar et al., 2014) 

razlikujeta med "delom, usmerjenim v posameznika" kot odgovorom na potrebe 

osebe z oviranostjo, priložnostim, ki jih kreira skupnost, v kateri njeni člani 

zagovarjajo pravice ljudi z oviranostmi, in spremembo na širšem nivoju skupnosti, ko 

gre za dostop do virov, pridobivanje veščin, znanje in razumevanje različnih 

družbenih skupin, v katerih bi lahko sodelovali ali jih vodili ljudje z oviranostmi kot 

povzročitelji sprememb.   

Model MINCE- model inkluzivnega skupnostnega učenja je metoda, ki bi lahko 

s svojim zgledom skupnosti spremenila v bolj vključujoče. Prednosti modela so 

sprejemanje ljudi z oviranostmi, pridobivanje resničnih informacij o ljudeh z 

oviranostmi in ustvarjanje priložnosti za interakcijo  med ljudmi z ter brez oviranosti 

pod enakimi pogoji.  

Tako lahko na primer kuharski tečaj, ki ga obiskujejo tako ljudje brez motenj v 

duševnem razvoju kot ljudje s težjimi motnjami v duševnem razvoju in njihovi vrstniki 

mediatorji z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, spremeni napačno dojemanje ljudi 

z oviranostmi. Podoba se tako iz nekoga, ki je ‘’drugačen’’, življenjsko omejen, 

nezmožen sodelovanja v socialnih aktivnosti in interakcije, spremeni v človeka, ki 

lahko prav tako sodeluje v izobraževanju, ima enake potrebe kot ljudje brez 

oviranosti (npr. potrebo po osebnostni rasti, izpolnjenosti) in bi se lahko naučil 

podobnih aktivnosti.  
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2.3.2. Cilji in učinki socialne vključenosti  

Socialna vključenost ima številne pozitivne učinke na posameznika in celotno 

skupnost. Pri posamezniku z motnjo v duševnem razvoju zvišuje občutek 

zadovoljstva, samozavesti, zaupanja, izboljšuje duševno zdravje (Forrester-Jones el 

al., 2006, po Simplican et al., 2015), splošno blagostanje, občutek edinstvenosti in 

sposobnost sprejemanja odločitev (Johnson el al., 2002; 2009 po Simplican et al. 

2015). Ljudje, ki imajo bolj obsežno socialno znanje in veščine lahko služijo kot zgled, 

nudijo podporo in ljudem s težjimi motnjami v duševnem razvoju omogočijo, da se 

počutijo bolj samozavestni v razvijanju odnosov z ljudmi enake kronološke starosti 

(Mercier et al. 2015). Na nivoju skupnosti vključenost znižuje oz. preprečuje 

negativne poglede, stereotipe, stigmo in diskriminacijo (Johnson et al. 2009;, Mahar 

et al., 2013; Power, 2013 po Simplican et al., 2015), krepi varnost v skupnosti in ščiti 

pred zlorabo (Power, 2013, Quinn, Doyle, 2012 po Simplican et al., 2015).  

Mnogi izsledki raziskav so pokazali, da vključevanje ljudi v socialno življenje in 

pomoč pri vzpostavljanju socialne mreže prinašata pozitiven učinek na splošno 

blagostanje in duševno zdravje.  V raziskavi, ki so jo izpeljali Wilson, Jaques, 

Johnson in Brotherton (2016), je bila za spodbujanje socialne vključenosti 

vzpostavljena socialna skupina za uporabnike zaposlitvenega centra. Namen 

skupine je bil, da se uporabnikom pomaga vzpostaviti prijateljstva, pomaga naučiti 

socialne veščine, pridobiti zaupanje pri uporabi različnih storitev in da se jim zagotovi 

usposabljanje v potovalnih veščinah. Člani osebja so ob vikendih koordinirali 

mesečne aktivnosti, kot npr. obisk koncerta lokalne skupine, kavarn ali restavracij. 
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Deset članov omenjene skupine je sodelovalo v raziskavi, v kateri so ocenjevali 

uporabnost tega programa.  

Kvalitativni rezultati so pokazali, da so udeleženci spremenili svoj način življenja, 

ki je postal bolj zdrav, dejavnejši, bolj izpopolnjujoč in fizično aktivnejši. Vsi 

udeleženci so razširili svoje socialne mreže, kar jim je dalo občutek pripadnosti in 

podpore. S sodelovanjem v socialni skupini so se zoperstavili osamljenosti, razširili 

krog ljudi, ki jih lahko pokličejo, pridobili so občutek višjega blagostanja in razvili svoje 

potovalne in druge funkcionalne veščine (Wilson et al., 2016).  

Poleg tega so pozitivni rezultati vključenosti dokazani v intervencijah, v katerih so 

prisotni ljudje s težjimi invalidnostmi. Mnoge študije beležijo, da je vključenost 

uporabnikov s težjimi oviranostmi zvišala možnosti za komunikacijo in socialne 

interakcije, izboljšalo pa se je tudi letom ustrezno socialno vedenje (Wiśniewski, 

Alper, 1994).  

Kot smo nakazali v prejšnjem poglavju, vključenost pomeni tudi zagotavljanje 

ustreznih bivanjskih pogojev v skupnosti, npr. tiste vrste bivanjskih namestitev, ki v 

nasprotju s segregiranimi namestitvami omogočajo redne stike s celotno skupnostjo. 

Tri desetletja študij procesa dezinstitucionalizacije so pokazala, da so ljudje, ki se iz 

institucij preselijo v manjše skupnostne nastanitve, srečnejši, bolj zdravi, imajo več 

nadzora nad lastnim življenjem in funkcionirajo bolj neodvisno (Larson, Lakin, Hill, 

2013). Raziskava v okviru projekta ključnih nacionalnih kazalnikov (ang. National 

Core Indicator project) je pokazala, da ima vrsta nastanitve vpliv na celokupno 

stopnjo odločanja in izbiranja v navezavi na to, kje ljudje živijo, delajo, kaj počnejo 

tekom dneva (Bradley et al., 2015). Ljudje, ki z ustrezno podporo bivajo  v lastnih 
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domovih, so manj osamljeni, bolj zdravi, finančno bolje preskrbljeni in zadovoljnejši s 

svojimi življenji (Tichá et al., 2013). 
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Povzetek poglavja 2.3 

Kaj je socialna vključenost? 

Socialna vključenost je to, da  

 lahko delamo enake stvari kot drugi 

ljudje 

 se učimo in delamo 

 spoznavamo ljudi 

 se sami odločamo 

Povsod se počutimo dobrodošli. 

Ljudje govorijo direktno z nami.  

Vidijo in spoštujejo naše potrebe. 
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2.4. Inkluzivno učenje, skupnostno učenje in model 

načrtovanja, ki izhaja iz posameznika  

2.4.1. Kaj je skupnostno učenje? 

Pri konceptu inkluzivnega skupnostnega učenja gre za aplikacijo ekološkega oz. 

okoljskega modela na izobraževalno raven.  Cilji skupnostnega učenja oz. 

izobraževanja so: spremeniti izobraževalno okolje tako, da bo bolj dostopno ljudem z 

oviranostmi, spremeniti pogled, s katerim družba gleda na ljudi z oviranostmi in 

institucije, pravila, prakse in postopke v izhodišču preoblikovati v inkluzivnejši smeri. 

(Gowar et al., 2014) Inkluzivno izobraževanje je ključno za prevetritev stereotipov, 

podiranje ovir in zagotavljanje okolij, v katerih ljudje z oviranostmi pridobivajo veščine 

in znanje.   

Connolly (2010) je preko pregleda zgodovinskih podlag in aplikacij raziskoval 

področje skupnostnega izobraževanja. Izsledki njegove raziskave so pokazali, da 

koncept skupnostnega izobraževanja naslavlja nekaj dimenzij. Strnemo lahko, da 

skupnostno izobraževanje: 

 odgovarja na potrebe pripadnikov skupnosti, spodbuja kolektivizem, 

samozadostnost in samopomoč  

 integrira v skupnost tiste ljudi, ki jih "težko dosežemo"; ti ljudje dobijo 

priložnost razvoja, rehabilitacije, izobraževanja in zaposlitve  

 ustvarja priložnosti za vzpostavljanje odnosov med udeleženci učnega 

procesa in skupnostjo  
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 predstavlja neformalno/liberalno vrsto izobraževanja, ki ljudi vključuje na vseh 

stopnjah razvoja  

 je podprto z načeli socialne pravičnosti 

Skupnostni koncept je blizu Dymondovem konceptu navodil za skupnost (2012), ki 

zajema učenje poklicnih ali nepoklicnih veščin in opravljanje dejavnosti v naravnih 

kontekstih, kot so npr. naročanje kosila v restavraciji, naročanje v kavarni, uporaba 

avtobusa itd.  

V Strategiji vseživljenjskega učenja v Avstriji, LLL: 2020 skupnostno učenje 

predstavlja eno izmed desetih vodil, ki naj bi se okrepila in razširila kot integralni del 

vseživljenjskega učenja. Skupnostno izobraževanje označuje povezovanje 

izobraževalnega dela in dela skupnosti ter/ali regijskega razvoja, ustvarjanje učnih 

priložnosti znotraj in za skupnost  ter krepitev sodelovanja in opolnomočenja socialno 

prikrajšanih ljudi (Wagner, et al. 2013). 

Povzemimo: Inkluzivno skupnostno učenje ali izobraževanje lahko definiramo 

kot neformalen, socialen, samo-usmerjen proces učenja, ki je nizkopražno in 

dostopno ljudem z oviranostmi, katerih oviranosti so smatrane kot dimenzija človeške 

različnosti. Vključuje pridobivanje teoretičnega znanja in praktičnih veščin med 

drugimi ljudmi. Izobraževalne nastavitve bi se morale spremeniti, če želimo v 

skupnosti zmanjšati ovire pri dostopanju.   

2.4.2. Inkluzivno učenje– različni pristopi 

Inkluzivno izobraževanje pozna različne pristope.  Klasična definicija inkluzivnega 

izobraževanja pravi, da je le-to ustvarjanje učnega okolja, v katerem se drug ob 
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drugem, v istih razredih, na istih obšolskih dejavnosti, skozi šport, srečanja, igre itd. 

učijo različni učenci.  

Ljudje s težjimi motnjami v duševnem razvoju imajo po navadi v izobraževalnem 

okolju podporo strokovnjakov ‘’ena na ena’’, kar povzroča, da so socialne interakcije 

in sodelovanje učencev omejena (Carter et al., 2015). Stalna prisotnost 

spremljevalcev lahko s fizično ločenostjo nenamenoma ovira vključenost in učencem 

onemogoča sodelovanje s sošolci, kar znižuje pripravljenost na pogovor ali krepi 

odvisnost učencev od spremljevalcev.  Ideja vrstniške podpore je v našem modelu 

ena izmed alternativ, podprtih z dokazi. Spremljevalci ali učitelji se v tem modelu 

spremenijo v moderatorje, ki učence spodbujajo, da nudijo podporo svojim vrstnikom.   

Poznamo veliko strategij za vključevanje vrstnikov v proces učenja. Eno od 

strategij sta predvidela Wiśniewski in Alper (1994). Gre za idejo fleksibilnega in 

sodelovalnega združevanja v skupine- oblikovanje skupin učencev na podlagi 

njihovih interesov, učnih stilov ali prijateljstev.  Skupina ljudi, ki se uči skupaj, je lahko 

heterogena, vsakemu učencu pa pomaga splošna uspešnost skupine.  

Zahvaljujoč razvoju inovativnih tehnologij je ena izmed strategij, ki pomaga pri 

vključevanju ljudi s težjimi motnjami v duševnem razvoju, uporaba računalniško 

podprtih naprav in podporne tehnologije.  Ta strategija omogoča povečanje obsega 

oz. olajšanje komunikacije, branja, pisanja ali opravljanja aritmetičnih nalog. 

Tehnološki pripomočki se lahko uporabijo za razvoj pomembnih veščin in izboljšanje 

kakovosti socialnih interakcij (Horner, Budd, 1983;, Wisniewski, Sedlak, 1992, po 

Wiśniewski, Alper, 1994). 

Strategija je lahko tudi, da spodbujamo prijateljstva med učenci z in brez 

oviranosti.  Učence brez oviranosti lahko usposabljamo, da prevzamejo vlogo 
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posebnih kolegov učencev z motnjami v duševnem razvoju na igrišču, v učilnici ali 

med obšolskimi dejavnostmi.  Ljudi s težjimi motnjami v duševnem pa naučimo, kako 

se obnašati s prijatelji, npr. kako počakati na vrsto in deliti, poslušati druge, dati 

pobudo, vzdrževati in zaključiti socialno interakcijo (Stainback, Stainback, 1987; 

Brady et al., 1984, po Wiśniewski, Alper, 1994). 

Nenazadnje je pogosta strategija tudi strategija vrstniške mediacije, pri kateri 

lahko vrstniki mediatorji drugega učenca naučijo določenih veščin (npr. socialnih 

veščin), opozarjajo, utrjujejo in zbirajo podatke. To strategijo lahko uporabimo pri 

širokem naboru nalog in v različnih okoljih.   

McLean in sodelavci (2009) navajajo dejavnike, ki kažejo na uspešnost 

vrstniške podpore, npr. jasne definicije vlog, dostop do usposabljanja in podpora s 

strani delavcev ter za delavce (če želimo zagotoviti, da bodo tudi oni del širših timov).  

Projekt MINCE sledi tem predpisom z oblikovanjem kurikuluma in smernic za 

mediatorje ter kurikuluma za delavce na področju oskrbe ljudi z invalidnostmi. MINCE 

zagotavlja nov pristop k inkluzivnemu izobraževanju, v katerem lahko vrstniki z lažjimi 

motnjami v duševnem razvoju spremljajo osebe s težjimi motnjami v duševnem 

razvoju pri osvajanju novih dejavnostih in izkoriščanju možnosti učenja. 

2.4.3. Cilji in učinki inkluzivnega in skupnostnega učenja  

Inkluzivno izobraževanje, ki pomeni, da učence z oviranostmi oz. invalidnostmi 

vključimo v redne razrede, prinaša različne pozitivne rezultate. Dokazano je, da se 

učenci, ki so se iz posebnih programov prestavili v ‘’navadne’’ šole, razvijejo bolj 

letom primerno, izboljša se njihovo funkcioniranje, sposobnost posploševanja (Hunt, 
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Farron-Davis, 1992 po Bui et al., 2010), izboljšajo pa se tudi klasične akademske 

veščine, kot je npr. pismenost.  

Poleg tega je vključenost v redno izobraževanje pozitivno povezano z manj 

odsotnostmi iz šole, manj napotitvami na obravnave zaradi motenj vedenja in boljšimi 

obeti po srednji šoli, ko govorimo o zaposlovanju in samostojnem življenju (Wagner 

et al., 2006 as cited in Bui, 2010). V študiji, ki je preučevala, kako je napredek v 

matematičnih veščinah povezan z izobraževalnimi okolji, je bilo ugotovljeno, da je 

napredovalo 41,7% učencev, ki so se učili skupaj z vrstniki brez oviranosti, v 

primerjavi s 34% učenci, ki so se učili v tradicionalnih, posebnih izobraževalnih 

okoljih (Waldron, Cole, Majd, 2001 po Bui et al., 2010). Poleg tega so v študiji, ki je 

preučevala delovanje vrstniškega tutorstva v razredu, na podlagi kazalnikov opazili 

znatno izboljšanje v veščinah črkovanja, družbenih študijah in drugih akademskih 

veščinah. (Pomerantz, Windell, Smith, 1994 po Bui et al., 2010) 

V številnih študijah so dokazali, da učitelji verjamejo, da inkluzivno izobraževanje 

učence pomaga pripraviti na življenje po šoli, jim omogoča, da pridobljene veščine 

uporabljajo v novih okoljih, veča obseg socialnih interakcij in neodvisnost ter 

izboljšuje samodojemanje učencev na področjih lastne vrednosti in uspeha (Agran et 

al., 1999; Langone et al. 2000, po Bui et al.  2010).  

Inkluzivni razredi učencem pomagajo pri doseganju sposobnosti na področjih, ki 

presegajo zgolj akademska. V študiji, ki sta jo izvedla McGregor in Vogelsberg (1998) 

so učenci izkazovali višjo stopnjo socialne interakcije z vrstniki brez oviranosti in 

izboljšane socialne kompetence ter komunikacijske veščine. Druge vzdolžne 

raziskave kažejo, da imajo učenci v inkluzivnih okoljih po obdobju dveh let znatno 

višje povprečne rezultate na testih za ocenjevanje socialne kompetence. V nasprotju 
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so učenci v klasičnih izobraževalnih pogojih sicer napredovali, a ne v statistično 

pomembnem obsegu.  

Pozitiven učinek inkluzivnega izobraževanja je opazen tudi pri vrstnikih brez 

oviranosti. Po McGregorju in Vogelsbergju (1998) vključenost ne vpliva negativno na 

rezultate učencev brez oviranosti, prinaša pa nove priložnosti za učenje in učence 

povezuje v odnose z učenci oviranostmi. Po Deisingerju (2000 po Gowar et al., 2014) 

je neposreden, medoseben stik z ljudmi z oviranostmi najpomembnejši dejavnik pri 

spremembi načina razmišljanja in izvabljanju empatije s strani ljudi brez oviranosti.  

Socialne in akademske koristi dogovorov v okviru vrstniške mediacije, ki so eden 

od pristopov v inkluzivnem izobraževanju, so bile evalvirane v številnih znanstvenih 

raziskavah. V študiji, ki so jo zasnovali Carter in sodelavci (2016), je 99 srednješolcev 

s težjimi oviranostmi, 106 vrstnikov partnerjev in 51 članov osebja sodelovalo v 

poskusu, katerega namen je bil oceniti učinkovitost in socialno veljavnost vrstniške 

podpore ter intervencij. Skupini dijakov je bila nudena podpora odraslih, ostali dijaki 

pa so sodelovali v programu vrstniške podpore. Za vsakega dijaka, ki je bil 

razporejen v program vrstniške podpore, je bil k sodelovanju kot partner v procesu 

povabljen eden ali več dijakov iz istega razreda. Po preteku semestra je bilo 

opaženo, da so imeli tisti dijaki, ki so bili del skupine z vrstniško podporo in 

intervencijami, pomembno večje možnosti v skupnih interakcijah z vrstniki, 

akademskih dejavnostih (porast za 6.9%) in socialnem sodelovanju. Prav tako so 

izkazovali večji napredek pri individualiziranih socialnih ciljih.   

Tudi raziskava Brocka in sodelavcev (2015) je potrdila koristne učinke v skupini 

učencev s težjimi oviranostmi, ki so sodelovali v programu vrstniške podpore. 

Razširili so socialne interakcije, dostopali do širšega nabora socialnih podpor, 
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vzdrževali ali izboljšali svoja akademska prizadevanja, preživeli manj časa v 

neposredni bližini spremljevalcev in vzpostavili več prijateljstev.   

2.4.4. Načrtovanje, pri katerem izhajamo iz posameznika 

Načrtovanje, pri katerem izhajamo iz posameznika, je še en koncept, ki je v 

kontekstu inkluzije ključnega pomena. Lahko ga opredelimo kot način prepoznavanja 

osebnih preferenc na številnih področjih življenja in pripomoček pri ocenjevanju, 

kakšna podpora je potrebna, da bi te cilje dosegli, prepoznali pozitivne vidike 

obstoječega življenja, iskali možnosti, ki so na voljo, ter pri tem vključevali druge ljudi 

(člani družine, prijatelji, zagovorniki, ponudniki storitev, skupine v lokalni skupnosti), 

ki bodo podprli proces razvoja in udejanjanja načrta. Tovrstno načrtovanje lahko 

osebi z oviranostjo prinese:  

 možnost prevetritve življenja in njegove kakovosti  

 priložnost za raziskovanje lastnih močnih področij, kapacitet in že doseženih 

ciljev 

 priložnost za odločanje o lastnem življenju in zastavljanje ciljev, ki bi jih radi 

dosegli v bližnji prihodnosti  

 priložnost za oblikovanje korakov, ki so potrebni na poti k doseganju osebnih 

ciljev 

 pogum za zagovorništvo storitev in izbir, ki bi izboljšale kakovost življenja  

V dokumentu Guidelines on Person Centred Planning in the Provision of Services for 

People with Disabilities in Ireland, (slo. Smernice za individualizirano načrtovanje v 

storitvah za ljudi z invalidnostmi na Irskem), ki ga je pripravila organizacija National 
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Disability Authority (slo. Nacionalni organ za invalidnost), so predlagani sledeči koraki 

za oblikovanje uporabnega načrta, pri katerem je v ospredju posameznik: 

 vzpostavitev ogrodja, ki bo spodbujal osebe z oviranostmi in vse okoli njih, da 

razvijejo pozitiven pogled na sebe, opolnomočenje ljudi z motnjami v 

duševnem razvoju in njihovih družin  za prevzemanje nadzora nad lastnim 

življenjem, ustvarjanje priložnosti za ljudi z oviranostmi, da izrazijo svoje želje, 

znotraj organizacij razvijanje trajnostne kulture , ki se osredotoča na 

posameznika, delo na razvoju ljudem prijazne klime v lokalnih skupnostih, 

 razjasnitev vlog in odgovornosti  vsakega posameznika, skupine in 

organizacije, ki sodeluje pri načrtovanju, identifikacija vseh usposabljanj in 

oblik podpore, ki bo potrebna  

 identifikacija načrtovalcev, ki so (ali še bodo) ustrezno usposobljeni in izkušeni 

 vzpostavitev mehanizmov za tekoče komuniciranje, upravljanje načrtov in 

spremljanje, vrednotenje, pregledovanje ter razvoj procesa  

Glede na smernice bi moral načrt, ki se osredotoča na posameznika, vsebovati:  

 opis osebe v središču procesa načrtovanja, prikaz  njene zmogljivosti, močna 

področja, sposobnosti 

 opis tega, kar želi posameznik v svojem življenju spremeniti  

 podatke o tem, kakšno vrsto podpore želi posameznik v procesu doseganja 

ciljev sprejeti  

 načrt vpeljevanja sprememb (kako, kdo, kdaj, kakšne vrste podpore in 

aktivnosti bodo potrebne) 
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 podatke o tem, kako se bo načrt spremljal in izvajal 

Vrstniki mediatorji bi lahko v skladu z modelom MINCE osebe s težjimi motnjami v 

duševnem razvoju zastopali v tem procesu oblikovanja načrtov.2  

2.4.5. Obstoječi kazalniki, viri o vključenosti in 

skupnostnem učenju  

Pri doseganju cilja vključenosti ljudi z oviranostmi v družbo in izobraževalna okolja si 

je priporočljivo pomagati z obstoječimi primeri dobre prakse ter kazalniki.  Ti viri so 

lahko koristna osnova, ki jo prenesemo na različna področja. Nadalje obstoj teh 

referenc dokazuje, da je razvoj novih orodij za boj proti socialni izključenosti skladen 

s sodobnimi usmeritvami. V tem poglavju navajamo izbrane primere dobre prakse in 

kazalnikov za vključenost. Poglavje je razdeljeno v sekcije, v katerih so predstavljeni 

primeri dosežkov iz različnih držav. Vse reference iz tega poglavja najdete v ločenem 

delu Referenc z naslovom ‘’Dodatni nacionalni kazalniki in viri na temo inkluzije’’. 

Slovenija 

 Pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike 

Slovenije (RS) in Centra za poklicno izobraževanje RS je nastal model pomoči 

profesorjem dijakov s posebnimi potrebami, ki so integrirani v srednje šole 

(Rutar, 2010). 

                                            

2 Več informacij je na voljo na strani http://nda.ie/Good-practice/Guidelines/Guidelines-on-Person-
Centered-Planning/Guidelines-on-Person-Centred-Planning-in-the-Provision-of-Services-for-People-
with-Disabilities-in-Ireland.html 
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 Zavod RS za šolstvo je razvil petstopenjski sistematični model podpore 

inkluziji učencev s težavami pri učenju, ki vključuje kazalnike za dobro prakso 

poučevanja (Kavkler et al., 2008). 

 Priprava izhodišč deinstitucionalizacije v Republiki Sloveniji: končno poročilo, 

verzija 2.2 (Flaker, 2015) je študija, ki jo je naročilo Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti RS in v Sloveniji predstavlja 

temelj dezinstitucionalizacije.  

 Vključevanje oseb s posebnimi potrebami v lokalno okolje je magistrsko delo 

na temo vključenosti ljudi z motnjami v duševnem razvoju v socialno okolje. 

Kot glavne značilnosti vključenosti navaja neovirano komunikacijo s 

soseskami in vrstniki, skladnost z družbenimi procesi, kolaps konceptov 

stigme in demistifikacijo pogledov na ljudi z oviranostmi (Levrinc, 2009). 

 Osebe s posebnimi potrebami v procesu inkluzije ter vloge defektologov in 

specializiranih institucij (Destovnik, 2002) je zbornik esejev na temo 

vključenosti ljudi z oviranostmi vseh starosti.     

 Magistrsko delo Prilagojenost izobraževalnih in drugih institucij osebam s 

posebnimi potrebami v lokalni skupnosti govori o težavah, povezanih z ovirami 

grajenega okolja, v komunikaciji in informiranju (Tetičkovič, 2016). Te ovire 

ljudi z oviranostmi prikrajšajo za aktiven življenjski slog in najvišjo stopnjo 

socialne vključenosti.    

 Magistrsko delo Učinkovitost inkluzivnega pristopa pri osebah s posebnimi 

potrebami v izobraževanju, socialni integraciji in zaposlovanju (Verbič, 2016) 

pretresa vključenost ljudi s posebnimi potrebami, ki se je v dvajsetih letih 

odvijala na regionalnem nivoju. Namen dela je pokazati na učinkovitost 
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procesa in posledice koncepta vključenosti v splošnem izobraževanju ter 

zaposlovanju. 

 Knjiga Življenjski prehodi pri osebah s posebnimi potrebami: načrtovanje 

tranzicijskih procesov in izdelava tranzicijskih programov za osebe s 

posebnimi potrebami v kontekstu inkluzije in vseživljenjskega učenja (Golob, 

2016) naslavlja življenjske prehode ljudi s posebnimi potrebami. Osredotoča 

se na načrtovanje procesov in pripravo programov tranzicije v kontekstu 

vključenosti ter vseživljenjskega učenja.  

Hrvaška 

 Hrvaška Zveza za promocijo vključenosti je dala na voljo tri orodja z naslovom 

Tri instrumenta za postizanje samoodređenih ishoda za osobe s intelektualnim 

teškoćama. Njihov cilj je spodbujanje možnosti inkluzivnega življenja za ljudi z 

motnjami v duševnem razvoju in višja kakovost podpornih storitev za življenje 

v skupnosti. Orodja so bila razvita v prepričanju o potrebnosti storitev, ki se 

osredotočajo na določena temeljna načela za razvoj kakovostnih podpornih 

storitev za življenje v skupnosti (Rozman, 2013). 

 Članek Kakovosti kazalnikov v izobraževanju otrok s težkimi intelektualnimi 

oviranostmi in večplastnimi oviranostmi (Amaral, Celizic, 2015) nakazuje, da 

se je mogoče na podlagi avtorjeve izkušnje in dostopnih informacij, objavljenih 

na to temo, pogovarjati o dejavnikih, ki pripomorejo h kakovosti vključenosti 

otrok s težkimi intelektualnimi in večplastnimi oviranostmi v izobraževalne 

dejavnosti. Članek prinaša nabor kazalnikov kakovosti, ki lahko strokovnjakom 

pomagajo, da svojo observacijo usmerijo v kakovost izobraževalne ponudbe in 
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pomembne vidike otrokovega delovanja v navezavi na vključenost v 

dejavnosti, ki so na urniku.  

 Priročnik Uloga edukacijskog rehabilitatora - stručnog suradnika u inkluzivnoj 

školi (slo. Vloga izobraževalnih habilitatorjev- strokovnih sodelavcev v 

inkluzivni šoli) (Mirosevic, Granic, 2014) je namenjen strokovnjakom, ki delajo 

v rednih osnovnih šolah, predvsem specialnim pedagogom. Glede na strukturo 

priročnika ga lahko uporabljajo tudi drugi strokovni delavci, npr. pedagogi, 

psihologi, logopedi, socialni delavci, knjižničarji in učitelji, ki imajo različna 

znanja o inkluziji in izobraževanju učencev z oviranostmi.  Priročnik je koristen 

tudi za starše učencev z oviranostmi, saj sistematično prikazuje nabor 

korakov, ki so koristni pri izbiri izobraževalnega modela za njihovega otroka.   

 Zveza za promocijo vključenosti, Center za inkluzijo in socialne storitve in 

Srednja šola Bartol Kašić in Grubišno Polje IPA (avgust 2013-marec 2015) so 

vzpostavili projekt  "Pridelava zelenjave v rastlinjaku". Namen projekta je bil 

podpreti integracijo ljudi z motnjami v duševnem razvoju na trg dela v okrožju 

Bjelovar-Bilogora. Splošni cilji so bili doseženi z razvojem programa 

usposabljanja na temo pridelave zelenjave v rastlinjaku, pridobivanjem 

prihodkov in ustvarjanjem delovnih aktivnosti preko modela trajnostne 

pridelave zelenjave v Bjelovarju in Grubišnem Polju. Z razvojem teh delovnih 

aktivnosti je Center za inkluzijo in socialne storitve razširil kapacitete za 

zagotavljanje podpore ljudem z motnjami v duševnem razvoju pri iskanju in 

vzdrževanju podpornih storitev na odprtem trgu dela. 30-35 ljudi z motnjami v 

duševnem razvoju se je usposabljalo za delo v rastlinjaku, od tega je bilo 20-

25 ljudi vključenih v delovne aktivnosti pri pridelavi zelenjave v Centru za 



2015-1-AT01-KA204-005098           MINCE Kompendij              

 

62 
 

inkluzijo in socialne storitve. Podporo so jim nudili 4 usposobljeni inštruktorji. 

(Kudek Mirosevic, Granic, 2014) 

 Zveza za samozagovorništvo (december 2010-december 2011) je izvedla 

projekt ”Podprte poklicne storitve za ljudi z motnjami v duševnem razvoju”. 

Splošni namen projekta je bil izboljšanje zaposljivosti ljudi z motnjami v 

duševnem razvoju na odprtem trgu dela v Osijeku, Bjelovarju in Šibeniku ter 

zagotovitev dostopa do smiselnih poklicnih aktivnosti za tiste posameznike, ki 

ne morejo dostopati do odprtega trga dela. V projektu se na odprt trg dela 

vključuje 44 ljudi z motnjami v duševnem razvoju, pomaga pa jim 23 

delodajalcev z razmeroma omejenimi viri.   

 Zveza za promocijo vključenosti je sodelovala v projektu The New Paths to 

Inclusion Network (2013-2015, slo. Mreža novih poti k vključenosti), ki 

združuje organizacije ljudi z invalidnostmi, ponudnike storitev, univerze in 

raziskovalne centre iz štirinajstih evropskih držav ter Kanade. Njihov skupni cilj 

je doseči spremembe in podpreti organizacije za zagotavljanje storitev, ki 

izhajajo iz resničnih potreb posameznika z invalidnostjo in se nahajajo v 

skupnosti. Mreža gradi na zapuščini evropskega projekta  New Paths to 

Inclusion Network (2009-2011), ki je pripomogel k širjenju načrtovanja, pri 

katerem izhajamo iz posameznika, med ponudniki storitev po vsej Evropi.  

 Hrvaška Fakulteta za agrikulturo in Mali dom-Zagreb sta bila partnerja v 

projektu (2013-2015), financiranem z evropskimi sredstvi. Cilj projekta 

Izobrazba kao priprema za posao u ukrasnoj hortikulturi (slo. Usposabljanje 

kot priprava za delo v okrasni hortikuluri) je bil usposobiti izobraževalce, ki 

delajo z ljudmi z invalidnostmi, na področju hortikulture. Izobraževalce so 
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opolnomočili za posredovanje znanja in veščin ljudem z invalidnostmi, kar je 

spodbudilo njihovo vključevanje na odprt trg dela.  35 ljudi z invalidnostmi iz 

različnih organizacij na Hrvaškem je usposabljanje v okviru projekta tudi 

uspešno zaključilo (www.edukosi.hr). 

Bolgarija 

 Projekt Cedar Foundation, Komponenta 1 - Brez meja (ang. Without limits), ki 

se odvija v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, je usmerjen 

v zagotavljanje usposabljanja in izmenjavo dobrih praks na področju oskrbe 

otrok ter mladih ljudi z motnjami v duševnem razvoju. Posebno pozornost 

uporabnikom socialnih storitev namenja pri odločanju, povezanih z njihovim 

življenjem in vsakodnevnimi dejavnostmi. Namen projekta je, da otrokom in 

odraslim z motnjami v duševnem razvoju omogočijo večjo vlogo v procesu 

odločanja, ki ima neposreden vpliv na njihovo življenje, hkrati pa izboljšujejo 

svoje sposobnosti za samostojno življenje in socialno vključevanje na višji 

ravni kakovosti. Publikacija je namenjena skrbnikom, menedžerjem in 

ponudnikom socialnih storitev vseh vrst, ki so neposredno odgovorni za 

področje oskrbe oseb z motnjami v duševnem razvoju (Saltsgiver, Kobets, 

Parmakova, Chiviyska-Nocheva, 2013). 

 Fundacija Lumos (ang. Lumos Foundation) je pripravila poročilo Ending 

institutionalisation: An assessment of the outcomes for children and young 

people in Bulgaria who moved from institutions to the community3 (Spirov, 

Gyllensten, Mulheir, 2016), iz katerega so razvidni  rezultati spremljanja 1.292 

                                            

3 slo. Konec institucionalizacije: ocena rezultatov otrok in mladih v Bolgariji, ki so se preselili iz institucij 
v skupnost 
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otrok in mladih ljudi z oviranostmi, ki so se iz velikih nastanitvenih institucij 

preselili v majhne bivalne skupnosti. To oceno je Lumos v sodelovanju z 

državnimi organi pripravljal od oktobra do decembra 2015. Zbrane informacije 

so primerjali z razpoložljivimi podatki iz ocene iste skupine, izvedene konec 

leta 2012 in v začetku leta 2013, ko so otroci in mladi ljudje še vedno živeli v 

institucijah. Raziskave je opravila tudi skupina petih samozagovornikov iz 

skupine Lumosovih otrok in mladih ljudi. Razvili so lasten vprašalnik in 

ustanovili fokusno skupino, ki je izhajala iz medvrstniške perspektive o 

življenju v novih bivalnih skupnostih. 

Svet za kakovost in vodenje je analiziral proces podprtega odločanja - pomen, 

pomembnost in prakse po svetu. V Bolgariji na podlagi tega dela BAPID 

vzpostavlja podporni model odločanja. Gre za podprto odločanje, ki 

predstavlja alternativo skrbništvu za tiste osebe z motnjami v duševnem 

razvoju, ki so trenutno pod skrbništvom ali so v nevarnosti, da bi bili pod 

skrbništvo postavljeni. (Gimson, 2014) 

 Poročilo, leta 2015 pripravljeno v okviru projekta Dostop do pravic za osebe z 

motnjami v duševnem razvoju (ang. Access to justice for persons with 

intellectual disabilities), analizira, v kolikšni meri imajo odrasli z motnjami v 

duševnem razvoju dostop do pravosodnega sistema in kakšno vlogo imajo v 

tem postopku skrbniki ter podporne osebe. Ključni element te analize je 

primerjava teorije in prakse, zbrane v petih državah z upoštevanjem določb 

Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno z 

avtoritativno razlago Konvencije s strani pogodbenih organov Združenih 

narodov, kot je npr. Odbor. 
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 Neodvisen, a ne sam ( ang. Independent but not alone) je globalno poročilo o 

pravici do odločanja. V Bolgariji je svoje izkušnje, osebne zgodbe uporabnikov 

projekta Empowering people with intellectual disabilities – Next Steps (slo. 

Opolnomočenje ljudi z motnjami v duševnem razvoju- Naslednji koraki) in 

lekcije, ki so se jih naučili, delila organizacija BAPID (Laurin Bowie, 2014). 

 Bolgarski center za nepridobitno pravo je v letu  2015 v okviru mednarodne 

delavnice izdal brošuro z naslovom Zadostnost prava, nezadostnost pravic. 

Namen pravne delavnice je bil ustvariti prostor za razpravo o tekoči pravni 

reformi sistema skrbništva v Bolgariji, ki temelji na zahtevi za uporabo 

standardov iz 12. člena Konvencije ZN o pravicah invalidov. Teme so 

povezane z opredelitvami, bolgarsko razpravo o skrbništvu med sodbo 

Ustavnega sodišča in osnutkom, informacijami o študiju učinkov in 

gospodarskih koristi podprtega odločanja ter dobrimi praksami. Brošura 

vsebuje podatke o raziskavi, ki jo je izvedla skupina bolgarskega centra za 

neprofitno pravo v okviru programa Next Step. Program je bil izveden v 

sodelovanju z organizacijo BAPID, Globalno Iniciativo v psihiatriji (ang. Global 

Initiative in Psychiatry) in Nacionalno organizacijo uporabnikov storitev 

duševnega zdravja v Bolgariji.   

 Индекс за приобщаване - ръководство за управление на приобщаващите 

процеси в училище je bolgarski prevod Indeksa inkluzije: Razvijanje učenja in 

sodelovanja v šolah (Booth, Ainscow, 2002). 

Združeno Kraljestvo 

 Britanski Inštitut za učne težave in Fundacija Renton (ang. British Institute of 

Learning Disabilities, The Renton Foundation) sta izdala priročnik z naslovom 
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Vključi me (ang. Involve me). Namenjen je temi vključevanja ljudi s težkimi in 

večplastnimi težavami pri učenju v procese odločanja ter posvetovanja.  

 V letu 2014 je organizacija Disability rights ustvarila sledeča orodja: 

Vključujoče skupnosti. Vodnik za organizacije na področju invalidnosti. Vodnik 

govori o tem, kako lahko organizacije spodbujajo vključevanje ljudi z 

invalidnostmi v skupnost in inkluzivne skupnosti.  Vodnik je namenjen lokalnim 

organom in jih usmerja, kako razviti vključujoče skupnosti.  

 Center za raziskave na področju inkluzivnega izobraževanja (ang. Centre for 

Studies on Inclusive Education) je objavil Indeks za inkluzijo (ang. Index for 

Inclusion). Razvoj učenja in sodelovanja v šolah (ang. Developing learning 

and participation in schools) (Booth, Ainscow 2002). Gre za orodje, ki podpira 

inkluzivni razvoj šol. Vsebuje nabor materialov, ki šolam pomaga zmanjševati 

ovire na poti k učenju, zagotoviti sodelovanje vseh otrok in mladih ter razviti 

organizacije v smeri, da bodo vsi učenci obravnavani enako. Indeks je 

sestavljen iz štirih delov:  

 

 Ključni pojmi za podporo razmišljanju o inkluzivnem razvoju šole.  

 Pregledni okvir: razsežnosti in sekcije za strukturiranje pristopa k vrednotenju ter 

razvoju šole.  

 Orodja za pregled: kazalniki in vprašanja, ki omogočajo natančen pregled vseh 

vidikov šole in pomagajo prepoznati ter uresničiti prednostne naloge za spremembe.  

 Vključujoč proces, ki zagotavlja, da bo proces pregleda, načrtovanja in izvajanja 

dejansko vključujoč. 
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Portugalska 

 Inštitut Rede Inclusão je izdal dokument Promoção da educação inclusiva Em 

Portugal (slo. Spodbujanje inkluzivnega izobraževanja na Portugalskem), ki 

govori o tem, kako spodbujati inkluzivno izobraževanje na Portugalskem 

(Bénard da Costa, Leitão Morgado, Vaz Pinto, 2006). 

 Leta 2010 je organizacija Pascale Millecamps Casa João Cidade izdala 

praktičen vodnik o tem, kako lahko skupnosti spodbujajo in udejanjajo 

vključenost ljudi z motnjami v duševnem razvoju v skupnost. 

(http://redeinclusao.web.ua.pt/docstation/com_docstation/19/guia1.pdf, 2010) 

 Leta 2007 je portugalsko Ministrstvo za izobraževanje pripravilo vodnik 

Centros de recursos para a inclusão reorientação das escolas especiais (slo. 

Središče virov za inkluzivno re-orientacijo posebnih šol), ki daje navodila, kako 

šole s prilagojenim in posebnim programom spremeniti v skupnostne centre 

vključenosti. 

(https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/cri_reorientacao.pdf) 

 Index para a inclusão Desenvolvendo a aprendizagem e a participação na 

escola (slo. Indeks za inkluzijo: Razvoj učenja in sodelovanja v šolah) (Bénard 

da Costa, Morgado, 2002) je portugalska verzija indeksa, ki sta ga po triletnem 

poskusnem obdobju v 22 angleških šolah razvila Booth in Ainscow (Booth, 

Ainscow, 2002). V najenostavnejši obliki je indeks zbirka vprašanj za 

samoocenjevanje, ki šole usmerja, da se osredotočijo na tri ključne dimenzije:  

kultura, načela in praksa. Skupaj vsebuje 45 kazalnikov in skoraj 500 vprašanj, 

h katerim so prispevali vsi deležniki v šoli- učitelji, vodje, starši, guvernerji in 

učenci, ki so preko vprašalnika pomagali zgraditi bazo podatkov.  
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 Tako kot Hrvaška, je bila tudi Portugalska udeležena v zgoraj omenjenem 

projektu New Paths to Inclusion Network (2013-2015). 

Nemčija 

 Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln 

je obstoječ nemški prevod zgoraj omenjenega originala: Index for Inclusion. 

Developing learning and participation in schools. (Boban, Hinz, 2003)  

 Inklusion vor Ort. Der Kommunale Index für Inklusion – ein Praxishandbuch 

(slo. Inkluzija na mestu.  Indeks za vključenost za skupnosti. Praktični 

priročnik) (Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft, 2011) je praktični vodnik 

z mnogimi predlogi, kako aktivno sodelovati v procesu inkluzije. Fokus ni na 

odgovorih, temveč vprašanjih. Ključni indeks je neke vrste vprašalnik, zbirka 

vprašanj, ki posamezniku in skupinam omogoča, da upravljajo različne 

podteme okoli ‘’velike teme’’ inkluzije. 

 Leta 2015 je organizacija Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft iz Bonna 

predstavila knjigo  Inklusion auf dem Weg. Das Trainingshandbuch zur 

Prozessbegleitung (slo. Inkluzija na poti. Priročnik usposabljanja za 

spremljanje procesa). Priročnik za inkluzivno usposabljanje (9 modulov in 

mnogo delovnih listov) je namenjen vsem, ki so voljni pomagati pri 

pospeševanju vključenosti.    

 Brokamp (2011) je predstavil in ocenil praktični vodnik za uporabo indeksa za 

vključitev z naslovom Ein kommunaler Index für Inklusion – oder: Wie können 

sinnvoll kommunale inklusive Entwicklungsprozesse unterstützt werden (slo. 

Indeks za inkluzijo za skupnosti – ali: Kako lahko podpremo inkluzivne 
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procese v skupnosti). Prinaša strokovno znanje za zunanje svetovalce in 

mediatorje, ki je potrebno za implementacijo indeksa.  

 V zbirki besedil, ki sta jih napisala Flieger in Schönwiese (2011) 

Menschenrechte - Integration - Inklusion: aktuelle Perspektiven aus der 

Forschung (slo. Človekove pravice- Integracija- Inkluzija: sodobne perspektive 

iz raziskav), 5. poglavje vsebuje pregled projektov, ki uporabljajo indeks 

inkluzije. Nekateri projekti in rezultati so predstavljeni v poglavjih, ki sledijo. 

 V eseju Albrechta Rohrmanna o načrtovanju lokalnega in skupnostnega 

sodelovanja (orig. Lokale und kommunale Teilhabeplanung) najdemo pet 

razsežnosti vključujoče skupnosti: sodelovanje in samozastopanje, 

ozaveščanje, infrastruktura brez ovir, vključujoče oblikovanje prostorov za 

širšo javnost in načrtovanje ter razvoj fleksibilnih in vključujočih podpornih 

storitev. 

Avstrija 

 Inštitut za napredne študije na Dunaju je v imenu avstrijskega zveznega 

Ministrstva za izobraževanje, umetnost in kulturo podal končno poročilo 

študije: Community Education in Österreich. Eine Standortbestimmung (slo. 

Skupnostno izobraževanje v Avstriji. Stališče) (Wagner, Steiner, Lassnigg, 

2013). Cilj je bil izdelati celovito sliko skupnostnega izobraževanja v Avstriji. 

Prikazuje organizacije na terenu, analizira njihove posebne dejavnosti in te 

dejavnosti opisuje v tematskih sklopih. 

 Fröhlich (2015) v svojem prispevku predstavlja sodelovanje kot koncept, ki 

poleg natančnega razumevanja resnične udeležbe vključuje tako pravico do 
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udeležbe kot aktivno udeležbo v družbenem življenju in skupnosti. V svojem 

članku opisuje, kako se sodelovanje oz. udeležba uresničuje v vsakdanjem 

življenju, v vsakodnevnih dejavnostih. 

 Leta 2015 je Heinrich-Böll-Stiftung pripravil poročilo Inklusion ist Lifestyle! Der 

Index erobert eine Gemeinde. Ein Praxisbericht (slo. Inkluzija je življenjski stil! 

Indeks zajema skupnost. Praktično poročilo). Poročilo se nanaša na 

implementacijo indeksa za inkluzijo v Wiener Neudorfu, Avstrija. Opisuje 

predhodne dogodke, vodenje projektov, diskutira o indeksu in vrednotah, 

sodelovanju, skupnostnem učenju, mreženju in sodelovanju, praznovanjih in 

dogodkih ter izzivih in nalogah za prihodnost. 

 Tudi avstrijske organizacije so bile vključene v zgoraj omenjeno New Paths to 

Inclusion Network (2013-2015). 

Poljska 

 Besedilo Disability- revisited (slo. Invalidnost – ponoven pogled) je bilo 

objavljeno po konferenci Vital Issues United Nations Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities European Disability Strategy (2010-2020). 

Publikacija predstavlja dejstva o položaju državljanov s posebnimi potrebami 

na Poljskem in v Evropi ter prikazuje izkušnje evropskih držav (Danska, Italija) 

z izvajanjem strategij vključevanja. Publikacija ponazarja dostopnost ljudi z 

invalidnostmi do sredstev EU, ki so temu namenjena, in predstavlja rezultate 

izvajanja Regionalnega operativnega programa človeškega kapitala na 

Poljskem (pl. polskie forum osób niepełnosprawnych, 2012). 

 Praktyczny poradnik savoir - vivre wobec osób niepełnosprawnych je poljski 

prevod priročnika Practical guide of savoir -vivre during contact people with 
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disabilities, ki je izšel pri United Spinal Association (Cohen, 2010). Priročnik se 

nanaša na vsakodnevne izzive, s katerimi se morajo soočati ljudje s posebnimi 

potrebami, in daje praktične namige glede komuniciranje in interakcije v 

navezavo na pravice ter potrebe ljudi z invalidnostmi. 

 Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz 

zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki (slo. Vodnik za izvajanje podpore za socialno izključene ljudi in 

ljudi, ki jim grozi socialna izključenost kot del Operativnega programa 

človeškega kapitala), ki ga je pripravil Oddelek za upravljanje Evropskega 

socialnega sklada na Ministrstvu za regionalni razvoj (Sobolewski et al., 2009), 

se ukvarja z razlogi pomanjkanja poklicne dejavnosti ljudi z invalidnostmi, 

prikazuje metode diagnosticiranja njihovih potreb in daje primere, kako 

načrtovati dejavnosti, da ne bodo ljudje izključeni.  

 

ZDA 

 Delovna skupina za skupnostno zdravje in razvoj (ang. The Work Group for 

Community Health and Development) je razvila Skupnostno orodjarno (ang. 

The Community Tool Box), ki je brezplačna in dostopna na spletu. Namenjena 

je vsem, ki delajo na tem, da bi zgradili bolj zdrave skupnosti in prinesli 

pozitivne socialne spremembe.   

 Inkluzivne šolske mreže (ang. The Inclusive Schools Network) je nabor 

spletnih virov za družine, šole in skupnosti.  Vsebuje različna orodja, namige in 

strategije, ki pomagajo spodbujati, ocenjevati in izboljševati vključenost.  
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Povzetek poglavja 2.4. 

Kaj je skupnostno učenje? 

Pri skupnostnem učenju: 

 imajo vsi ljudje enako možnost, da 

se učijo  

 se ljudje brez in z invalidnostmi 

učijo skupaj 

Pri učenju lahko pomagajo vrstniki 

mediatorji. 

Ko se različni ljudje učijo skupaj, 

se lahko učijo bolje.  

Bolj zadovoljni so z življenjem. 



Inkluzivni pristop

 k skupnostnemu 

učenju 
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3. Inkluzivni pristop k skupnostnemu učenju  

 

3. poglavje opisuje inkluzivni pristop k skupnostnemu učenju in intelektualne 

rezultate projekta MINCE ter njihov predviden učinek na ljudi s težjimi motnjami v 

duševnem razvoju, učinke na delo z ljudmi z motnjami v duševnem razvoju in učinek 

na institucionalni sistem (možnosti za implementacijo). 
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Povzetek 3. poglavja 

V tem poglavju lahko preberete vse o 

izdelkih projekta.  

Lahko preberete 

 za kaj so uporabni 

 zakaj jih uporabljamo 

 kako jih uporabljamo 

 

 

 

 

 



2015-1-AT01-KA204-005098           MINCE Kompendij              

 

76 
 

3.1. MINCE kot model inkluzivnega skupnostnega učenja  

Način izobraževanja, ki ga uvaja MINCE, imenujemo "skupnostno učenje", ker 

predvideva sodelovanje vrstnikov mediatorjev- ljudi z lažjimi oviranostmi oz. 

invalidnostmi, ki se lahko naučijo zagovorništva svojih vrstnikov s težjimi motnjami v 

duševnem razvoju. Proces je nizkopražen, neformalen in samo-usmerjen, zato je do 

te vrste izobraževanja lahko dostopati. Ljudje z lažjimi oviranostmi lahko na preprost 

način postanejo vrstniki mediatorji, njihovi vrstniki s težjimi motnjami v duševnem 

razvoju pa lahko koristijo njihovo podporo na način, da pridobivajo nove veščine, 

sodelujejo v skupnosti in razširijo svoje možnosti za samoodločanje. Zaradi socialne 

in samoorganizacijske narave procesa je za pričakovati, da bo imel projekt trajen in 

pozitiven učinek na posamezne življenjske sloge ter posledično na skupnostni razvoj.  

Izobraževanje ali učenje, ki ga ponuja MINCE, se imenuje "inkluzivno", ker ranljiva 

skupina ljudi (ljudje z motnjami v duševnem razvoju, predvsem težjimi) pridobi nove 

možnosti za učenje novih veščin, razvoj sposobnosti, razvoj novih razmerij in 

delovanje v okolju njihove skupnosti.  Predstavniki vrstnikov se bodo usposobili za 

vlogo mediatorja med interesi in potrebami ljudi s težjimi motnjami v duševnem 

razvoju ter skupnostjo. Pripomogli bodo k ustvarjanju meril in storitev v skupnostih, ki 

spodbujajo vključenost v okviru inkluzivnega skupnostnega učenja. Model MINCE 

spodbuja vključenost, ker družbi ponuja višjo mero izpostavljenosti in stika z ljudmi z 

motnjami v duševnem razvoju (ki verjetno s tem, ko opravljajo vlogo vrstnika 

mediatorja ali so oseba s težjo oviranostjo, ki sodeluje z vrstnikom mediatorjem, 

pridobijo na samozavesti in bodo pogosteje prisotni na javnih mestih). To je zelo 

pomembno v procesu premagovanja strahu, nelagodja in predsodkov ljudi brez 

oviranosti. Dokazano je, da skrbno načrtovane intervencije za vzpostavljanje stikov 
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zmanjšujejo stigmo (Scior, Werner, 2016). Ti cilji so bili doseženi s kurikulum in 

vodnikom za vrstnike mediatorje.  

Projekt MINCE ne pozablja niti na širjenje kompetenc delavcev in institucij. Delavci 

so tisti akterji sprememb, ki imajo neposreden vpliv na storitve za ljudi z motnjami v 

duševnem razvoju, zato smo razvili kurikulum za delavce na področju invalidskega 

varstva.  Nadalje MINCE prinaša smernice za institucije na področju invalidskega 

varstva. V smernicah so predlogi za prilagoditve obstoječih storitev na način, da bo 

zagotovljena vključenost ljudi s težjimi oviranostmi, storitve pa bodo razširjenje še z 

učnimi priložnostmi za skupnosti. Še več, da bi temo vključenosti ljudi s težjimi 

motnjami v duševnem razvoju približali širši javnosti, smo ustvarili kratek film.  

3.2. Intelektualni rezultati projekta MINCE – opis in vidiki 

implementacije  

3.2.1. MINCE Kurikulum za vrstnike mediatorje 

3.2.1.1. Namen, ciljna skupina in idejna zasnova kurikuluma  

MINCE Kurikulum za vrstnike mediatorje je bil razvit z namenom ponudbe programa 

usposabljanja za ljudi z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, ki so starejši od 16 let, 

živijo v skupnosti ali z družino in želijo postati vrstniki mediatorji za njihove vrstnike s 

težjimi motnjami.  Domnevamo, da lahko ljudje, ki imajo lastno izkušnjo s 

premagovanjem vsakodnevnih ovir, soočanjem z diskriminacijo in izolacijo, najbolje 

razumejo potrebe in občutja ljudi z oviranostmi. S pomočjo kurikuluma se ljudje 

usposobijo v veščinah, ki jim omogočajo, da bodo zastopali svoje interese in prevzeli 

vlogo zagovornikov ljudi s težjimi motnjami v duševnem razvoju. V kurikulumu je 
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predvideno 7 delavnic, vsaka je dolga 2-3 ure, to je skupaj 21 ur. Delavnice naj bi se 

izvedle tekom 2 polnih dni.  Posvečene so naslednjim področjem:  

1. Kaj je vrstniška podpora? – Med delavnico se udeleženci spoznajo med sabo, 

vzpostavi se ogrodje usposabljanja, predstavi bistvo vrstniške podpore, 

podajo se informacije o pravicah in dolžnostih mediatorja, pridobijo ključne 

veščine za delo v majhnih in večjih skupinah. 

2. Zastopanje lastnih interesov in interesov ljudi s težjimi motnjami v duševnem 

razvoju- Delavnica se osredotoča na pravice ljudi z invalidnostmi oz. 

oviranostmi, razvoj zagovorniških veščin, komunikacijo in veščine timskega 

dela, toleranco ter asertivnost.  

3. Opazovanje, interpretacija, razumevanje/Komunikacija in aktivno poslušanje– 

Delavnica pomaga utrjevati osnovne komunikacijske veščine, zmožnost 

aktivnega poslušanja, prepoznavanja in razumevanja potreb z oviranostmi, 

dela v skupini ter sprejemanja različnosti.   

4. Javne in zasebne informacije – V delavnici razložimo razlike med zasebnimi 

in javnimi informacijami, razvijamo zaupnost, veščine vzpostavljanja 

fidicuarnih prijateljstev in učinkovite komunikacije, ki sloni na informacijah.   

5. Sprejemanje odločitev – zame, za druge ljudi – Delavnica je posvečena 

sprejemanju razlik med ljudmi, sposobnosti sprejemanja odločitev in nudenju 

podpore pri odločanju drugim ljudem.  

6. Skupnost in sodelovanje – Delavnica prinaša informacije o vključenosti, 

dostopu do skupnostnih storitev, krepi timsko telo in razvija veščine 

odločanja.  
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7. Inkluzivno raziskovanje/Evalvacija – Na delavnici se udeleženci naučijo bolje 

oblikovati in postavljati vprašanja ter razumeti zbrane informacije. Te veščine 

pomagajo pri vključevanju ljudi s kompleksnimi potrebami v proces 

prepoznavanja težav in iskanja rešitev.   

Tekom usposabljanja moderatorji uporabljajo interaktivne metode, s tem udeležence 

aktivno vključujejo, osnovni pristop pa je učenje skozi izkušnjo. Nadalje kurikulum 

vključuje primere tem za diskusijo, sezname materialov, ki jih je potrebno pripraviti 

pred delavnico, načrte delavnic, navodila inštruktorjem za vaje in dodatne zapise s 

pomembnimi namigi za inštruktorje.  Še več, da bi bila komunikacija tekom delavnic 

čimbolj enostavna, kurikulum priporoča uporabo lahko berljivih in razumljivih barvnih 

kartic - zelena – strinjam se; rumena – govori počasi/imam vprašanje in rdeča – 

stoj/potrebujem razlago.  

3.2.1.2. Vidiki za implementacijo 

MINCE kurikulum za vrstnike mediatorje je mogoče vpeljati v vse skupnosti in 

organizacije, v okviru katerih živijo, delajo, se učijo itd. ljudje z lažjimi oviranostmi, ki 

želijo postati vrstniki mediatorji. Ideja izboljšanja kakovosti življenja ljudi z oviranostmi 

je lahko s tem usposabljanjem dosežena.   

 Med pripravo kurikuluma so bile v šestih partnerskih državah (Avstrija, 

Bolgarija, Hrvaška, Portugaska, Slovenija in Nemčija) sestavljene fokusne skupine. 

Sestanki s 63 ljudi z različnimi stopnjami motenj v duševnem razvoju so bili 

organizirani z namenom razlage koncepta vrstniškega mediatorstva udeležencem, 

kar je v skupinah sprožilo pogovore na temo tega, kakšne sposobnosti, veščine, 

znanje, bi moral vrstnik mediator imeti in katera so tista področja v življenjih ljudi z 
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oviranostmi, na katerih potrebujejo podporo. Med diskusijo o preteklih izkušnjah z 

življenjem v skupnosti je mnogo udeležencev govorilo o dogodkih, ko npr. niso bili 

pozdravljeni, drugi ljudje so imeli pred njimi predsodke in so nad njimi izkazovali 

svojo jezo, niso jim ponudili pomoči, dostop do lahko berljivih in razumljivih informacij 

je bil težaven, drugi ljudje so jih potiskali, se znašali nad njimi, jih žalili, diskriminirali 

ali jim enostavno niso zaupali.  Skupina ljudi s težjimi motnjami v duševnem razvoju 

je tista ranljiva skupina, ki lahko posebej trpi zaradi diskriminacije in pomanjkanja 

priložnosti za zagovarjanje lastnih pravic.  Težave z govorjenjem in interpretacijo 

znakov, ki jih daje oseba s težjo motnjo, lahko npr. pri družinah, podpornikih in osebju 

sprožijo domneve, da se naj ti ljudje ne bi odločali.  Učenje ljudi z lažjimi motnjami v 

duševnem razvoju, kako zastopati interese ljudi s težjimi motnjami v duševnem 

razvoju, bi lahko pomagalo k lažjemu prepoznavanju potreb in preferenc ljudi s 

težjimi motnjami v duševnem razvoju, družba pa bi jih bolj spoštovala. Posledično bi 

se njihov občutek samostojnosti in vključenosti okrepil.   

 To pa še ni vse. Veščine samozagovorništva in samoodločanja, ki jih tekom 

delavnic pridobijo ljudje z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, lahko zvišajo njihovo 

lastno osebno zadovoljstvo in občutek sreče. Pomoč drugim v vlogi vrstnika 

mediatorja lahko namreč ljudem da smisel življenja in pozitivno vpliva na njihovo 

samopodobo.   
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3.2.2. MINCE Smernice za vrstnike mediatorje v lahko berljivem in 

razumljivem jeziku– SKUPAJ Vodnik za vrstnike mediatorje 

3.2.2.1. Opis 

SKUPAJ Vodnik za vrstnike mediatorje je priročnik, ki ga lahko ljudje z lažjimi 

motnjami v duševnem razvoju, ki želijo postati vrstniki mediatorji, uporabijo kot 

delovni zvezek. Vodnik se lahko uporablja tekom usposabljanja na podlagi MINCE 

kurikuluma in kot orodje za vrstnike, ko so že aktivni v svoji vlogi mediatorjev.  

Napisan je v lahko berljivi in razumljivi obliki in je na voljo kot zvočna knjiga. Prinaša 

informacije o tem: 

 kdo so vrstniki mediatorji 

 kaj so značilnosti vrstniške mediacije 

 kako postati vrstnik mediator 

 kakšne so koristi od tega, da nekdo postane vrstnik mediator 

Še več, smernice MINCE vključujejo učni dnevnik, ki ga lahko kandidati korak za 

korakom uporabljajo na svoji poti učenja do prevzemanja vloge vrstnikov mediatorjev. 

Smernice pomagajo pri pridobivanju znanja o:  

 pravicah in zagovorništvu 

 poslušanju ljudi 

 varovanju skrivnosti 

 pogovarjanju z ljudmi 

 nudenju pomoči 

 podpori vrstnikom pri sprejemanju odločitev 
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 skupnostnih storitvah  

 ocenjevanju izkušnje 

Vodnik spodbuja vrstnike, da si delajo beležke in si tako pomagajo skozi proces 

učenja (opišejo npr. kaj so se naučili) in da dnevnik uporabljajo še po izteku 

usposabljanja, pri svojem delu vrstnikov mediatorjev. Vodnik je obenem tudi 

priročnik, v katerega se lahko vpišejo uporabne kontaktne številke (npr. telefonska 

številka kontaktne osebe z usposabljanja ali številka varuhinje človekovih pravic). 

Vrstnik mediator bo tako lahko prejel osebno podporo tudi po izteku usposabljanja.   

3.2.3. MINCE Kurikulum za delavce na področju invalidskega varstva  

MINCE kurikulum za delavce na področju invalidskega varstva je program 

usposabljanja, ki delavce uči, kako lahko delujejo kot spodbujevalci vključenosti v 

skupnost. Kurikulum prinaša temeljno znanje na to temo.  Tekom projekta smo razvili 

dve različici kurikuluma- tiskano, ki identificira ključne kompetence in področja, ki naj 

bi jih naslovili med usposabljanjem, in podrobnejšo različico, ki je dostopna zgolj na 

spletu: 

www.mince-project.eu 

Kurikulum za delavce je sestavljen iz dveh delov. Prvi prinaša informacije o 

vključenosti v skupnost v kontekstu definicije težjih motenj v duševnem razvoju in 

povzetek namena ter strukture kurikuluma.  

Drugi del navaja kompetence, ki so rezultat dela fokusnih skupin. V fokusnih 

skupinah so udeleženci identificirali ključna področja, ki naj bi jih pokrivalo 
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usposabljanje za delavce. Celotno usposabljanje traja 40 ur.  Kompetence so 

razdeljene med 7 modulov: 

 modul 1 – Okvir – modul predstavlja idejo vključenosti v skupnost, njen 

zakonski okvir, elemente uspešne vključenosti v skupnost, prepoznavanje 

izzivov  v navezavi na vključenost v skupnost in rešitve premagovanja teh 

izzivov.  

 modul 2 – Profesionalnost in etika – modul vsebuje znanja s področja 

temeljnih etičnih načel dela z ljudmi s težjimi motnjami v duševnem razvoju.  

Ponuja možnost za analizo študij primerov, ki se navezujejo na etična 

vprašanja, in poglablja znanje o osebnem stresu ter izgorelosti.  

 modul 3 – Opolnomočenje in zagovorništvo – model prikazuje koncept in 

načela samoodločanja, zagovorništva in samozagovorništva, možnosti 

spodbujanja zagovorništva ljudi s težjimi motnjami v duševnem razvoju, 

njihove samostojnosti in neodvisnosti.  Na voljo so vaje, diskusija in študija 

primerov.   

 modul 4 – Komunikacija –  modul predstavlja sestavne dele komunikacije in 

načine ocenjevanja komunikacijskega procesa, opisuje podporno in 

nadomestno komunikacijo, načine razvoja ter poteka komunikacije z ljudmi s 

težjimi motnjami v duševnem razvoju. Modul poudarja pomen komunikacije za 

vključenost v skupnost.  Med vajami so navodila za oglede poučnih video 

posnetkov, diskusijo o sestavnih delih komunikacije, namerni in nenamerni 

komunikaciji, komunikacijski izzivi in vpliv težav v komuniciranju v skupnosti na 

socialno vključenost ter namige, kako težave premagati.   
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 modul 5 – Načrtovanje, ki izhaja iz posameznika – modul opisuje koncepte 

načrtovanja, ki temeljijo na izhajanju iz posameznika  (ang. Person Centred 

Planning (PCP)),  orodje Planning Alternative Tomorrows with Hope (PATH) 

(naš prevod v slovenščino: Načrtovanje Alternativne Prihodnosti z Upanjem 

(NAPU)), orodje Making Action Plans (MAP) (naš prevod v slovenščino: 

Izdelava akcijskih načrtov (IAN)), osebno načrtovanje bodočnosti, načela 

načrtovanja esencialnih življenjskih slogov, vrednote principa izhajanja iz 

posameznika; uči, kako načrtovati in evalvirati proces ter katera orodja lahko v 

procesu uporabimo. Modul predlaga ogled videa z omenjenimi pristopi, vajo v 

prepoznavanju razlik med tradicionalnim načrtovanjem in načrtovanjem, pri 

katerem izhajamo iz posameznika ter diskusijo o načelih, sestavinah in ciljih 

pristopa.   

 modul 6 – Kakovost življenja – modul opisuje koncept, načela in modele 

znotraj principa kakovosti življenja (KK), prispevek Konvencije ZN k promociji 

KK, prinaša orodja in vire za ocenjevanje KK ljudi s težjimi motnjami v 

duševnem razvoju in predstavlja zdravje, šport, kulturo ter prosti čas kot 

kazalnike KK. Vaje se nanašajo na 5 načel koncepta KK. Spoznamo lestvico 

San Martín Scale – orodje, ki je namenjeno ocenjevanju Shalokovega in 

Verdugovega modela KK. 

 modul 7 – Vključenost v skupnost – modul združuje znanje o dejavnikih, ki 

spodbujajo vključujoče skupnosti in metode upravljanja z izzivi skupnostnega 

vključevanja. Poudarjeni so izgradnja spoštljivih vzajemnih odnosov, ki jih 

enako razumejo tudi ljudje s težjimi motnjami v duševnem razvoju, vključenost 

v  skupnost, povezovanje ljudi s težjimi motnjami v duševnem razvoju s 
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skupnostnimi viri, izkoriščanje priložnosti za ustrezno, pozitivno sodelovanje z 

drugimi ljudmi in službami v skupnosti, sodelovanje ter upravljanje s sredstvi 

skupnosti (kot so npr. prostori za prosti čas, šport in kulturo). V modularni 

diskusiji o krepitvi negativnih stereotipov, različnih vidikov, ki lahko vplivajo na 

vključevanje skupnosti, so posebna vprašanja, ki jih je treba upoštevati pri 

razmišljanju o ljudeh s hudimi motnjami v duševnem razvoju. Modul se 

dotakne tudi problema krepitve negativnih stereotipov, različnih vidikov, ki 

lahko vplivajo na vključenost v skupnost in posebnih pomembnih tem, o 

katerih moramo razmišljati, ko razmišljamo o ljudeh s težjimi motnjami v 

duševnem razvoju.    

Vsak modul sestavljajo povzetek, opis ciljne skupine, cilji in ključne kompetence, 

pridobljene veščine in znanje, viri, ki jih potrebujmo za izvedbo usposabljanja, ter opis 

vaj. Moduli se zaključijo s seznamom koristnih učnih virov in referenc. Celoten 

kurikulum se zaključi z evalvacijo učinka usposabljanja na znanje in veščine 

udeležencev (delovni list za samoocenjevanje).  

3.2.4. MINCE Smernice za organizacije na področju invalidskega varstva  

Glavni cilj MINCE Smernic za organizacije na podroju invalidskega varstva je olajšati 

socialno vključevanje ljudi s težjimi motnjami v duševnem razvoju. Smernice nudijo 

podporo pri ocenjevanju in prilagajanju obstoječih storitev v smeri združljivosti z idejo 

o socialni vključenosti ljudi s težjimi motnjami v duševnem razvoju. Opisujejo 

strategije za organizacije in organizacijam predlagajo, kako lahko razširijo svoje 

storitve v skladu z modelom vključujočega  izobraževanja.  Skupnosti smernice 

ponujajo predloge ukrepov in prispevkov, ki jih lahko organizacije uvedejo za 
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omogočanje socialne vključenosti. Smernice so namenjene strokovnim delavcem na 

področju invalidnosti, menedžerjem in vodjem invalidskih organizacij. Smernice so 

bile razvite na podlagi srečanj s fokusnimi skupinami, v katerih je sodelovalo 65 

strokovnjakov, fokusnih  skupin vrstnikov mediatorjev in zbiranja  kvalitativnih 

podatkov v vseh partnerskih organizacijah. Smernice vključujejo: 

 zakonski okvir vključenosti ljudi s težjimi motnjami v duševnem razvoju   

 kriterije socialne vključenosti, kot so: 

o dostop do ponudb v skupnosti 

o vzpostavitev strateških inkluzivnih načel  

o razvoj in organizacija vključujočih praks  

o oblikovanje pogledov skupnosti v skladu z inkluzivnimi vrednotami in 

cilji  

o zagotavljanje dostopa do učnih priložnosti  

 Merila in prispevek organizacij na področju invalidskega varstva, vključno z 

opisom:  

o vloge in funkcije organizacij v skupnosti  

o skupnostnega mreženja organizacij  

o sodelovanja organizacij v okrožnem in regionalnem razvoju  

 Osebna ali individualna merila  

o merila, ki se osredotočajo na osebo/podpora odnosom s pripadniki 

skupnosti  

o merila razvoja osebja  

o vrstniška mediacija: ljudje z lažjimi oviranostmi kot mediatorji 
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MINCE Smernice za organizacije na področju invalidskega varstva prav tako 

prinašajo opis primerov dobrih praks, ki ilustrirajo možnosti pristopa do vključenosti 

ljudi s težjimi motnjami v duševnem razvoju.  

3.2.5. MINCE film 

Za ponazoritev in spodbujanje zamisli o vključenosti smo razvili kratek film. Gre za 

vizualno in umetniško orodje, ki temo vključevanja ljudi s težjimi motnjami v 

duševnem razvoju približa širši javnosti. Je brez besed in podnapisov. Film prikazuje 

običajen petek v življenju ljudi z motnjami v duševnem razvoju, ki je danes, kar se 

tiče vključenosti, še vedno daleč od popolnosti. Temu sledijo prizori utopične 

prihodnosti, v kateri ljudi z invalidnostmi ne definirajo več njihove ovire in zaradi njih 

niso diskriminirani. Scene se dogajajo v treh različnih okoljih: pri delu, v kavarni in 

nočnem življenju.  

3.3. Nadaljnji učinki inkluzivnega pristopa k skupnostnemu 

učenju – opolnomočenje skupnosti 

Kako spodbuditi prizadevanja državljanov in krepiti moč skupnosti z inovativnimi 

pristopi je izziv, ki je skupen mnogim skupnostim. Skupnosti so skupine ljudi, ki so ali 

niso prostorsko povezane, vendar imajo skupne interese, skrbi ali identitete in so 

lahko lokalne, nacionalne ali mednarodne. Termin “opolnomočenje” ali krepitev moči 

se nanaša na proces, v katerem ljudje prevzamejo nadzor nad dejavniki in 

odločitvami, ki oblikujejo njihova življenja. V praksi opolnomočenje skupnosti pomeni 

večjo udeležbo državljanov iz različnih okolij v življenju skupnosti, npr. koriščenje 

kulturnih objektov, kot so knjižnice in kulturni centri, povečanje mobilnosti 
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prebivalcev, tesnejši stik med ljudmi v soseski ali zbiranje pripadnikov skupnosti ob 

lokalnih dogodkih. 

V poročilu s konference Skupnostno opolnomočenje in mediacija v medkulturni 

perspektivi  (ang. Community empowerment and mediation from an intercultural 

perspective4), ki je potekala septembra leta 2015 v xxx, je zapisano, da so strategije, 

ki krepijo skupnost, povezane z: 

 zmanjšanjem izolacije 

 povečanjem ravni udeležbe in stopnje odločanja (glasovalni procesi, udeležba 

v občinskih procesih, dejavnosti lokalnih skupnosti, v združenjih staršev, 

sosedov, lokalnih podjetij itd.)  

 nižanjem socialnih napetosti ali konfliktov  

 izboljšanjem socialnih pogojev in zmanjšanjem revščine  

 “normalizacijo” različnosti v javnih prostorih in višjimi stopnjami pozitivne 

interakcije med prebivalci iz različnih kulturnih okolij  (na trgih, v knjižnicah, na 

praznovanjih itd.) 

 izboljšano dostopnostjo do storitev in virov  

 mirnim sobivanjem in močnejšimi medkulturnimi odnosi  

 trajnostjo in avtonomijo procesa, ne pa odvisnostjo od “zunanje” podpore in 

strokovnjakov 

Lahko projekt MINCE opolnomoči lokalne skupnosti, pomaga zmanjšati socialne 

napetosti, konflikte, izolacijo ali zviša stopnjo sodelovanja?  Seveda- da. Čeprav so 

ljudje s težjimi motnjami v duševnem razvoju danes bolj prisotni v družbi kot kdajkoli 

                                            

4 https://rm.coe.int/1680596a31 
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prej, imajo ti posamezniki še vedno potrebe po podpori. Vrstniki mediatorji jim lahko 

pomagajo izraziti njihove želje in sodelovati pri različnih dejavnostih, ki so lahko vir 

zadovoljstva posameznika in skupnosti. Tako dejavnosti so lahko npr. priprava 

obrokov za brezdomce, skrb za živali v veterinarski bolnišnici, delo s papirji v 

dobrodelnih organizacijah, skrb za starejše ali pobiranje odpadkov. Z vrstniki, ki se 

zavzemajo za njihove enake pravice, da bi bili prisotni na javnih mestih, in jih ščitijo 

pred ignoriranjem ali nepravilnim razumevanjem v javnih situacijah, lahko ljudje s 

težjimi oviranostmi sodelujejo na vsakem lokalnem dogodku, kot so npr. koncerti, 

sejmi, delavnice, dobrodelni dogodki. Ljudje z lažjimi motnjami v duševnem razvoju 

lahko pomagajo pri premikanju po mestu, kar je navadno ključnega pomena za  

udeležbo na lokalnih dogodkih. Končni rezultat je ta, da družba pridobi aktivnega 

udeleženca, ki lahko v skupnosti prevzame aktivno, pomembno vlogo. To 

sodelovanje v različnih dejavnostih lahko prispeva k zmanjšanju negativnih odnosov 

in stereotipov o osebah z motnjami v duševnem razvoju ter povečuje odprtost za 

človeško raznolikost.  
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Povzetek poglavja 3.1  

Rezultati MINCE  

 

MINCE Kurikulum za vrstnike 

To je program učenja za ljudi z lažjimi 

invalidnostmi. 

 

V programu piše, kako učiti o tem: 

 kaj je vrstniška mediacija 

 kako zastopati svoje interese in 

interese drugih ljudi  

 kako komunicirati 
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 kako aktivno poslušati 

 kaj je razlika med javnimi in zasebnimi 

podatki  

 kako se odločiti 

 kako dati oceno 
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SKUPAJ Vodnik za vrstnike mediatorje 

To je vodnik za ljudi,  

ki se želijo naučiti,  

kako postati vrstnik mediator.  

V vodniku piše: 

 kdo so vrstniki mediatorji 

 kakšni so vrstniki mediatorji 

 kako postaneš vrstnik mediator  

 kaj ima vrstnik mediator od tega 

V vodniku SKUPAJ sta tudi učni dnevnik 

in  

poglavje za pomoč.  
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MINCE Kurikulum za delavce                             

na področju invalidskega varstva  

To je učni program za delavce. 

Program ima 7 delov: 

 etična pravila dela z ljudmi z motnjami 

v duševnem razvoju  

 komunikacija 

 zagovorništvo  

 načrtovanje, pri katerem izhajamo iz 

posameznika 

 ideja kakovosti življenja 

 vključenost v skupnost 
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MINCE Smernice za organizacije  

na področju invalidskega varstva 

V Smernicah je veliko idej za organizacije, 

ki delajo z ljudmi s težjimi motnjami v 

duševnem razvoju. 

 zakoni 

 kriteriji socialne vključenosti 

 vloga organizacij v skupnostih  

 osebna merila razvoja in vključenosti  
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MINCE film 

MINCE film je kratek film.  

V filmu vidimo, kako lahko ljudje s težjimi 

motnjami v duševnem razvoju sodelujejo v 

skupnosti. 

Film kaže:  

 službo 

 srečanje s prijatelji v kavarni 

 večerni izhod 

Film kaže, kako se stvari dogajajo v 

našem času.  

In kako bi lahko bilo  v prihodnosti. 
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