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Ljudje z nalepko ‚motnje v duševnem razvoju‘

se srečujejo z enakimi izzivi staranja kot vsi,

le da imajo pri tem še 

vrsto težav, ki izhajajo iz njihove 

posebne družbene vloge, nalepke in siceršnje 

izključenosti iz družbenega življenja. 



Vprašanja

•Kje živeti?

•Kaj delati?

•S kom se družiti?



STANOVANJE 

• Stanovanje in stiska 
– Pomanjkanje stanovanj 

– Posledica ali vzrok 

• Potreba biti kje 
– Bivališče

– Stalni naslov 

– Prostor za shranjevanje potrebščin 
in drugih stvari 

– Prostor za organizacijo identitete  

– Prostor za zasebnost 

– Bivati skupaj z drugimi  

• Stanovanjsko razmerje  
– Lahka dostopnost 

– Stabilno razmerje  

– Vzdrževanje razmerja  

– Pomoč pri vzdrževanju stanovanja 

– Pozitivna diskriminacija  

– Neformalne rešitve 

• Posebej ogrožene skupine  

• Potrebe po posebnih prostorih 

• Stanovanjska oskrba in pomoč 



DELO IN DENAR  

• Delo kot potreba in kot sredstvo za 
zadovoljevanje potreb  
– Biti dejaven 

– Delo kot orodje 

– Pogodbena osnova 

– Organizacija izkušnje 

• Delovno mesto  
– Pridobivanje delovnega mesta 

– Vzdrževanje delovnega mesta 

– Fleksibilnost 

– Krepitev 

– Ob daljši odsotnosti z dela 

– Posebna delovna mesta 

– Prilagoditve 

• Ustvarjanje , ohranjanje in obnavljanje delovni h 
zmožnosti  
– Usposabljanje 

– Izobraževanje 

– Delovna rehabilitacija

• Invalidnost in upokojitev  
– Upokojevanje 

– Izogibanje invalidnosti 

– Vmesni statusi med bolniškim in invalidskim 

– Možnosti dodatnih ali občasnih zaslužkov 

• Denar  
– Dohodki 

– Stroški

– Pomanjkanje denarja 

– Upravljanje z denarjem in premoženjem 

• Neplačano delo in druge dejavnosti  
– Možnosti uporabne brezposelnosti 

• Dobiti delo ali kako ga nadomestiti 



Registri dela 

Dejavnost 

Izobrazba 

(pogoj)

Nadomestni

Statusi

(dopolnilo)

Koristne 

dejavnosti

(antiteza 

mezdnemu 

delu)

Organizacija 

izkušnje

(urnik, 

spretnosti, 

identifikacija

Status

Orodje 

(denar, 

usluge, 

izdelki)

Zaposlitev 

Delovno 

mesto



Dejavnost Orodje Status Organizacija izkušnje

Zaposlitev 

Delovno mesto

psihična in fizična plača zaposlen

(socialno zavarovanje 

pogodbena osnova)

urnik

sodelavci

identifikacija (poklic, 

spretnosti, izdelki)

Usposabljanje in 

izobraževanje

učenje in vadba pogoj za boljše kotiranje 

na trgu delovne sile;

plačano usposabljanje

učenec, študent, 

vajenec, rehabilitacija 

in usposabljanje

Urnik, sošolci,

identifikacija (poklic, 

spretnosti, izdelki)

Dohodki Možnosti 

prostočasovnih in 

družbenih dejavnosti

nadomestila in denarne 

pomoči 

zagotovljeno preživetje

glej spodaj večja možnost 

razpolaganja s časom in 

mobilnost v prostoru. 

identifikacija (ugled)

Nadomestni statusi lažji dostop glej zgoraj upokojitev

bolniška

fleksibilnost statusov 

in nov status do

negativna identifikacija

Koristna 

brezposelnost –

dejavnost

dejavnosti naravna menjava uslug in 

stvari;

ugled, pripadnost, urnik, tovariši

identifikacija: (koristnost, 

spretnost, izdelek)

Socialno varstvo -

Pomoč in podpora

aktiviranje pomoč pri opravilih in 

podpora pri preživetju

status do, uporabnik pomoč pri organizaciji 

časa in prevoza.

podpora pri prevzemanju 

večjega števila vlog



STIKI IN DRUŽABNOST

• Stiki  
– Vsebina 

– Razmerja 

– Tkivo 

– Kanal 

• Značilnosti mrež uporabnikov  
– Šibke mreže  

– Otroci in starši 

– Asimetričnost stikov 

– Virtualni stiki 

– Plačani prijatelji

– Vrstniške mreže

– Drama v mreži 

– Spolnost 

• Osamljenost  
– Geneza osame 

– Sam doma 

– Osamljen v množici 

– Industrija osame  

– Vstopanje v prostore osamljenosti 

• Krepitev družabnosti  
– Pomoč pri navezovanju stikov 

– Vzdrževanje in širjenje mrež 

– Obnavljanje stikov s svojci in drugimi 
bližnjimi 

– Krepitev stikov v ustanovah 

• Svojci in bližnji  

• Krepitev mrež in izhod iz osamljenosti  



Starost in intelektualna onemogočenost

• Obe družbeni vlogi razvrednoteni – razlika v 

perspektivi

– Konec življenja (življenjske zgodbe)

• Starost kot družbeni problem – kot civilizacijski 

dosežek 

• Dvojna perspekitva – vrlin in slabosti

– Starec – modrec (Boris Pahor)

– Starec na postelji (osamljen ali v domu za stare)

– Jaz tudi! (Io tambien!)

• Dvojna nalepka – v kateri koš sodi?



Potenciali za preobrazbo VDC 

(dezinstitucionalizacija)
• VDC so lahko eden od nosilcev prehoda od institucionalne k 

skupnostni oskrbi; kot:

• Delovno aktivacijski centri

– Podpora pri vključevanju v delovne procese (personalizirana)

– Delovne zadruge in socialna podjetja (mešana, vrstniška)

• Opora pri nastanitvi in stanovanju

– Snopi oskrbovanih stanovanj – nikakor ne gruče stanovanjskih 

skupin!

• Družabni in skupnostni centri

– Vključevanje v občo ponudbo 

– Centri za skupne dejavnosti – odprta vrata



Temeljni odgovori

• storitve po osebni meri 

– osebno načrtovanje, 

– asistenca oskrba na domu

• izumljati tudi organizacijske oblike →

– usklajena in učinkovita (tudi elektronska) podpora na 

domu, 

– ne le aktivnost temveč tudi koristnost in produktivnost 

– ustvarjanje pomembnih vezi med ljudmi. 

• Večja solidarnost in tovarištvo med ljudmi nasploh. 


