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UPORABNIKOV POGLED NA UPORABNIKOV POGLED NA 
REHABILITACIJSKI PROCESREHABILITACIJSKI PROCES

V času rehabilitacije se mi je zdelo izrednega V času rehabilitacije se mi je zdelo izrednega 
pomena, da si uporabnik in strokovni tim pomena, da si uporabnik in strokovni tim 
medsebojno zaupata, da strokovni tim spoštuje medsebojno zaupata, da strokovni tim spoštuje 
uporabnika in da uporabnik zaupa strokovnemu uporabnika in da uporabnik zaupa strokovnemu 
timu. timu. 
uporabnika in da uporabnik zaupa strokovnemu uporabnika in da uporabnik zaupa strokovnemu 
timu. timu. 
Za to je potreben časZa to je potreben čas. . 
Ko vstopaš v  rehabilitacijo tega nimaš, si Ko vstopaš v  rehabilitacijo tega nimaš, si 
zgubljen, ne veš kaj lahko pričakuješ. Ko zgubljen, ne veš kaj lahko pričakuješ. Ko 
pridobiš zaupanje pa je sodelovanje boljše, pridobiš zaupanje pa je sodelovanje boljše, 
lahko si iskrenlahko si iskren, vse gre lažje., vse gre lažje.

S.Jeseničnik: Moja pot do zaposlitveS.Jeseničnik: Moja pot do zaposlitve



UMESTITEV V ČASUMESTITEV V ČAS
PREDMODERNA: DRUŽBA NEENAKOSTI PREDMODERNA: DRUŽBA NEENAKOSTI 

“LAČEN SEM”“LAČEN SEM”



UMESTITEV V ČASUMESTITEV V ČAS
POSTMODERNA: DRUŽBA TVEGANJAPOSTMODERNA: DRUŽBA TVEGANJA

“STRAH ME JE ““STRAH ME JE “



Poslanstvo socialnih programovPoslanstvo socialnih programov

Kako opredeliti različne vloge Kako opredeliti različne vloge 

Kako ohranjati ravnotežje med njimiKako ohranjati ravnotežje med njimi

Katere vloge opredelimo kot prioritetneKatere vloge opredelimo kot prioritetneKatere vloge opredelimo kot prioritetneKatere vloge opredelimo kot prioritetne

Na kakšni osnovi se oblikujejo oceneNa kakšni osnovi se oblikujejo ocene

Kdaj delamo pravo stvarKdaj delamo pravo stvar

Kdaj jo delamo dobroKdaj jo delamo dobro



TEMELJNO IZHODIŠČETEMELJNO IZHODIŠČE –– ALI ALI 
UPORABNIKE JEMLJEMO RESNOUPORABNIKE JEMLJEMO RESNO

>   laiki so kot Indijanci pregnani iz    >   laiki so kot Indijanci pregnani iz    
svojih lovišč in stlačeni v jasno svojih lovišč in stlačeni v jasno 
zamejene rezervate zamejene rezervate –– superiornost superiornost zamejene rezervate zamejene rezervate –– superiornost superiornost 
znanostiznanosti

>   Zamajan mit o nezmotljivosti >   Zamajan mit o nezmotljivosti –– kako kako 
sestopiti iz varnega zavetjasestopiti iz varnega zavetja

>   Vzpostavljanje partnerskega odnosa >   Vzpostavljanje partnerskega odnosa 
in zaupanjain zaupanja



Pogoji za zadovoljevanje Pogoji za zadovoljevanje 
rehabilitacijskih potrebrehabilitacijskih potreb

REALNOST OKOLJA: REALNOST OKOLJA: 
POSTINDUSTRIJSKA DRUŽBAPOSTINDUSTRIJSKA DRUŽBA

USPEŠNOSTUSPEŠNOST
UČINKOVITOSTUČINKOVITOST
KONKURENČNI BOJKONKURENČNI BOJ
DOBIČEKDOBIČEK

hierarhično rangiranjehierarhično rangiranje
selektivnostselektivnost
segregacijasegregacija



Pogoji za zadovoljevanje Pogoji za zadovoljevanje 
rehabilitacijskih potrebrehabilitacijskih potreb

REALNOST OKOLJAREALNOST OKOLJA

POSTMODERNA DRUŽBAPOSTMODERNA DRUŽBA

PovezovalnostPovezovalnost

SamostojnostSamostojnostSamostojnostSamostojnost

ObjektivnostObjektivnost

PoučenostPoučenost

OdgovornostOdgovornost

SodelovanjeSodelovanje



T R E N D I T R E N D I 

Pasivne pravice    >      aktivna vključenostPasivne pravice    >      aktivna vključenost

Strukturirano ocenjevanje  > procesno ocenjevanjeStrukturirano ocenjevanje  > procesno ocenjevanje

Omejitve, nezmožnost  >  potenciali, spretnostiOmejitve, nezmožnost  >  potenciali, spretnosti

Razvrščanje              >   izbiraRazvrščanje              >   izbiraRazvrščanje              >   izbiraRazvrščanje              >   izbira

Pokroviteljski odnos  >  partnerski odnosPokroviteljski odnos  >  partnerski odnos

Določanje, odločbe   > soodločanje, izborDoločanje, odločbe   > soodločanje, izbor

Nemoč                      > odgovornostNemoč                      > odgovornost

Vloga žrtve               > vloga enakihVloga žrtve               > vloga enakih možnostimožnosti



Pogled na razpetost vlogPogled na razpetost vlog

Ohranjanje pridobljenih znanjOhranjanje pridobljenih znanj
Širitev novih znanj in spretnostiŠiritev novih znanj in spretnosti
Pridobivanje novih socialnih in Pridobivanje novih socialnih in 
delovnih navaddelovnih navad

Uresničevanje lastnih idej in Uresničevanje lastnih idej in 
ustvarjalnostiustvarjalnosti

Občutek koristnosti in samopotrditveObčutek koristnosti in samopotrditve
Nagrajevanje za opravljeno deloNagrajevanje za opravljeno delo



Pogoji za zadovoljevanje Pogoji za zadovoljevanje 
rehabilitacijskih potrebrehabilitacijskih potreb

REALNOST IZVAJALSKE USTANOVEREALNOST IZVAJALSKE USTANOVE

Organizacija, strokovna zasedenost, strokovna usposobljenost, Organizacija, strokovna zasedenost, strokovna usposobljenost, 
prenos informacij, prenos informacij, prenos informacij, prenos informacij, 
odnos do populacije odnos do populacije 
strategija in vizijastrategija in vizija
cilji in pričakovanjacilji in pričakovanja
odnos z drugimi institucijamiodnos z drugimi institucijami
sprejetost ustanove v širši sredinisprejetost ustanove v širši sredini
prostorske in materialne možnosti prostorske in materialne možnosti 



Pogoji za zadovoljevanje Pogoji za zadovoljevanje 
rehabilitacijskih potrebrehabilitacijskih potreb

((po dr. Bečaju)po dr. Bečaju)

Nivo mentorjev Nivo mentorjev –– strokovnih delavcevstrokovnih delavcev
Kakšna so moja znanja in izkušnje Kakšna so moja znanja in izkušnje 
Kakšni so moji ciljiKakšni so moji ciljiKakšni so moji ciljiKakšni so moji cilji
Kaj me spravlja v neugodne situacije Kaj me spravlja v neugodne situacije –– kaj me razjezikaj me razjezi
Kako reagiram na neugodna pričakovana ravnanjaKako reagiram na neugodna pričakovana ravnanja
(nezadovoljstvo, odpor, pasivnost, vedenjske težave)(nezadovoljstvo, odpor, pasivnost, vedenjske težave)
Kako predelujem negativna čustvaKako predelujem negativna čustva
Kako vidim svojo vlogo v odnosu do uporabnikovKako vidim svojo vlogo v odnosu do uporabnikov



Pogoji za zadovoljevanje Pogoji za zadovoljevanje 
rehabilitacijskih potrebrehabilitacijskih potreb

(po dr. Bečaju)(po dr. Bečaju)

Nivo mentorjev Nivo mentorjev –– strokovnih delavcevstrokovnih delavcev

Ali sem v stanju, da lahko prepoznam težave  Ali sem v stanju, da lahko prepoznam težave  Ali sem v stanju, da lahko prepoznam težave  Ali sem v stanju, da lahko prepoznam težave  
uporabnikov?uporabnikov?

Ali me njihova ravnanja motijo ali skrbijo?Ali me njihova ravnanja motijo ali skrbijo?
Kakšen je moj nivo sprejemanja ravnanj drugih?Kakšen je moj nivo sprejemanja ravnanj drugih?
Kakšne možnosti imam za predelavo negativnih čustev in Kakšne možnosti imam za predelavo negativnih čustev in 

doživljanja neuspehov?doživljanja neuspehov?
Kakšni so pogoji v moji službi za oblikovanje realnih Kakšni so pogoji v moji službi za oblikovanje realnih 

pričakovanj?pričakovanj?



Pogoji za zadovoljevanje Pogoji za zadovoljevanje 
rehabilitacijskih potrebrehabilitacijskih potreb

(po dr. Bečaju)(po dr. Bečaju)

Nivo uporabnikov:Nivo uporabnikov:
Splošne in specifične značilnosti težav in ovirSplošne in specifične značilnosti težav in ovir

Kako in zakaj so motivirani za sodelovanjeKako in zakaj so motivirani za sodelovanje

Kako so zadovoljene njihove osnovne potrebe Kako so zadovoljene njihove osnovne potrebe 

Kaj za njih pomeni vključitev v program v njihovem Kaj za njih pomeni vključitev v program v njihovem 
ožjem in širšem okoljuožjem in širšem okolju

Kaj  realno pridobijoKaj  realno pridobijo

Kakšni so njihovi strahoviKakšni so njihovi strahovi



OPREDELITEV REALNOSTIOPREDELITEV REALNOSTI

Realnost na področju rehabilitacije = realnost vseh, ki so Realnost na področju rehabilitacije = realnost vseh, ki so 
vanjo vključenivanjo vključeni
Ne samo uporabnikov, ne samo izvajalcev programov, Ne samo uporabnikov, ne samo izvajalcev programov, Ne samo uporabnikov, ne samo izvajalcev programov, Ne samo uporabnikov, ne samo izvajalcev programov, 
ne samo napotiteljev in financerjev ne samo napotiteljev in financerjev –– ko prevlada ena ko prevlada ena 
realnost se odmaknemo od resničnostirealnost se odmaknemo od resničnosti
Kaj je realno možno v danih pogojihKaj je realno možno v danih pogojih
Kateri so realni Kateri so realni –– optimalni ciljioptimalni cilji
Odmik od realnosti vodi v neuspeh in obrambno vedenje Odmik od realnosti vodi v neuspeh in obrambno vedenje 
ter konflikte med podsistemiter konflikte med podsistemi



IZZIVI NA PODROČJU SODELOVANJA IZZIVI NA PODROČJU SODELOVANJA 
INSTITUCIJINSTITUCIJ

TEMELJNO VPRAŠANJE: KAKO SHAJATI Z TEMELJNO VPRAŠANJE: KAKO SHAJATI Z 
DRUGIMIDRUGIMI

Področje rehabilitacije je mejno področje Področje rehabilitacije je mejno področje Področje rehabilitacije je mejno področje Področje rehabilitacije je mejno področje 
različnih strokrazličnih strok

To omogoča povezovanje in nove kvalitete, To omogoča povezovanje in nove kvalitete, 
nove skupne programenove skupne programe

To omogoča učinkovite celostne programeTo omogoča učinkovite celostne programe

To je izvor številnih konfliktov in nerealnih To je izvor številnih konfliktov in nerealnih 
pričakovanjpričakovanj



NOVI IZZIVI NOVI IZZIVI –– stare dilemestare dileme

Pogoji Pogoji za učinkovito delovanje:za učinkovito delovanje:

zadostna zadostna avtonomijaavtonomijazadostna zadostna avtonomijaavtonomija
jasno opredeljene nalogejasno opredeljene naloge
jasno opredeljena odgovornostjasno opredeljena odgovornost
komunikacijska odprtostkomunikacijska odprtost
notranja povezanost: skupne vrednote in pravilanotranja povezanost: skupne vrednote in pravila



POGLED NAPREJPOGLED NAPREJ

PROGRAM JE SISTEMSKO OPREDELJEN IN PROGRAM JE SISTEMSKO OPREDELJEN IN 

UMEŠČEN V PODROČJE REHABILITACIJE OSEB S UMEŠČEN V PODROČJE REHABILITACIJE OSEB S 
TEŽJO STOPNJO INVALIDNOSTITEŽJO STOPNJO INVALIDNOSTI

V KOLIKŠNI MERI JE PROGRAM ZASIDRAN MED V KOLIKŠNI MERI JE PROGRAM ZASIDRAN MED 
IZVAJALCI IN FINANCERJIIZVAJALCI IN FINANCERJIIZVAJALCI IN FINANCERJIIZVAJALCI IN FINANCERJI

Program se izvaja v malih organizacijskih enotah, zato je Program se izvaja v malih organizacijskih enotah, zato je 
zelo ranljiv in občutljiv na spremembe v okoljuzelo ranljiv in občutljiv na spremembe v okolju

Razpetost med storilnostjo in osebnostnim razvojemRazpetost med storilnostjo in osebnostnim razvojem

Socialne funkcije programovSocialne funkcije programov

Prehodnost med programiPrehodnost med programi


