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IZVLEČEK  
 
 
Uvod: V diplomskem delu je predstavljen tečaj prve pomoči za osebe z motnjo v duševnem in 

telesnem razvoju. Delovna terapija si kot zdravstvena stroka prizadeva spodbujati 

samostojnost pri osebah z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Z večjo stopnjo 

samostojnosti pa se pri teh osebah pojavljajo nova tveganja za poškodbe. V takšnem primeru 

je ključno znanje prve pomoči. Po podatkih Rdečega križa Slovenije v naši državi še ni bil 

izveden celovit tečaj prve pomoči za osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju.  

Namen: Namen diplomskega dela je pripraviti, izvesti ter ovrednotiti primernost tečaja prve 

pomoči za osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Metode dela: Uporabljena je bila 

deskriptivna metoda dela s študijem domače in tuje literature ter študija primera tečaja prve 

pomoči za uporabnike varstveno delovnega centra Kranj. Študija primera obsega fazo 

priprave, izvedbe ter fazo evalvacije. Uporabljeni so bili opazovanje z udeležbo, sprotna in 

končna evalvacija tako z vidika uporabnikov kot tudi z vidika izvajalcev, ter vprašalnik za 

ugotavljanje znanja o podanih vsebinah na tečaju prve pomoči za osebe z motnjo v duševnem 

in telesnem razvoju. Rezultati: 8-urni tečaj prve pomoči za osebe z motnjo v duševnem in 

telesnem razvoju  je potekal enkrat tedensko po 45 minut v prostorih Varstveno delovnega 

centra Kranj med 24. marcem in 26. majem 2009. Namen tečaja  je bil pridobiti znanje o 

nudenju prve pomoči. Rezultati sprotne in končne evalvacije so pokazali, da so uporabniki 

lahko sledili podanim vsebinam, se naučili temeljne korake nudenja prve pomoči ter razumeli 

pomen nudenja prve pomoči. V študiji primera je sodelovalo 8 varovancev VDC Kranj, 

strokovna delavka, predavatelj prve pomoči ter avtorica diplomskega dela. Razprava in 

sklep: Izvedeni tečaj prve pomoči za uporabnike Varstveno delovnega centra Kranj se je 

izkazal kot ustrezno prilagojen tečaj sodelujočim osebam z motnjo v duševnem in telesnem 

razvoju, tako njihovi kognitivni in fizični zmožnosti. Rezultati so pokazali, da so uporabniki 

tečaja sposobni pridobiti osnovna znanja prve pomoči. Tako tečaj prispeva k spodbujanju 

njihove samostojnosti in zviševanju kakovosti njihovega vsakdanjega življenja. 

 

Ključne besede: prva pomoč, osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, varstveno 

delovni center, delovna terapija, kakovost življenja, samostojnost 
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ABSTRACT 
 

Introduction: The thesis presents a first-aid course for mentally and physically impaired 

persons. Occupational therapy as a medical profession aims at encouraging independence of 

mentally and physically impaired persons. With higher level of independence, however, these 

persons are also exposed to new risks of injury. In such cases, knowledge of first aid proves 

crucial. According to data released by the Slovenian Red Cross, a wholesome first-aid course 

for mentally and physically impaired persons has not been carried out so far. Purpose: The 

purpose of the thesis is to plan, carry out and evaluate the suitability of the first-aid course for 

mentally and physically impaired persons. Working Methods: A descriptive method with the 

study of Slovene and foreign literature as well as a case study of a first-aid course for the 

Kranj Occupational Activity Centre users has been applied. The case study comprises of 

preparation, execution and evaluation phases. We applied observation of participation, 

simultaneous and final evaluation following from the point of view of the users as well as of 

the course organizers, and a questionnaire for evaluating the knowledge of the subject matter 

learned at the first-aid course for mentally and physically impaired persons. Results: 8-hour 

first-aid training for people with mentally and physically impaired development took place 

once a week for 45 minutes at the premises of OAC Kranj between 24 March and 26 May 

2009. The main emphasis of the course was to obtain the knowledge of providing first aid. 

Results of simultaneous and final evaluation have shown that users were able to follow the 

lectures, learned the basic steps of providing first aid and understood the purpose of it. Eight 

users of OAC Kranj, a practitioner, a first-aid lecturer and the authoress of the present thesis 

cooperated in the case study. Discussion and Conclusion: The executed course of first aid for 

the Kranj Occupational Activity Centre proved adequately adjusted to the mentally and 

physically impaired participants as well as to their cognitive and physical abilities. Results 

have shown that participants are able to obtain the basic knowledge of first aid. Accordingly, 

this course contributes to the encouragement of their independence and improves the quality 

of their everyday life.  

Key words: first aid, mentally and physically impaired persons, occupational activity centre, 

occupational therapy, quality of life, independence 
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1 UVOD 
 
 
Naloga procesa odraščanja je, da se posameznik osamosvoji in živi svoje življenje - z večjo 

ali manjšo pomočjo drugih oseb, a vendar svoje.  

Socializacija je proces učenja, ki se prične kmalu po rojstvu. V zgodnjem otroštvu je proces 

socializacije najbolj intenziven. V tem času se naučimo osnov naše kulture in jezika. Oblikuje 

se večji del naše osebnosti. Proces socializacije pa se nadaljuje vse življenje; vsakič, ko pride 

do novih situacij, ki nas nekaj naučijo in preko tega spreminjamo mnenje, pričakovanja in 

osebnost. Učenje, katerega cilj je osebnostni razvoj, omogoča osebi z motnjo, da zavzame 

svoj prostor v skupnosti in se vključi v socialni prostor (Artank in sod., 2004). 

 

Vseživljenjsko učenje je dejavnost in proces, ki zajema vse oblike učenja, bodisi formalno, 

bodisi neformalno ter naključno ali priložnostno. Cilj vseživljenjskega učenja je omogočiti 

vsem ljudem učenje in izobraževanje v vseh življenjskih obdobjih, na vseh področjih življenja 

in v vseh okoljih. Posebno pozornost je treba pri tem nameniti zagotavljanju priložnosti za 

izobraževalno prikrajšane skupine. Pri tem se krepi zavedanje, da posameznik z učenjem 

krepi zaupanje vase, razvija ustvarjalnost, podjetnost in znanje, spretnost in kvalifikacije, ki 

jih potrebuje za dejavno udeležbo v gospodarskem in družbenem življenju ter za boljšo 

kakovost življenja. Z vseživljenjskim učenjem je potrebno razvijati pri osebi zavedanje, da 

ima pravico do učenja in izobraževanja in krepiti njeno soodgovornost zanj. Potrebno je 

omogočiti učenje po njegovi meri; to pomeni, da se skušata izobraževanje in usposabljanje 

optimalno prilagoditi potrebam in zahtevam učeče se osebe (Jelenc, 2007). 

 

V življenju vsakega posameznika, z motnjo v duševnem in telesnem razvoju ali brez nje, se 

vse bolj kaže pomen stalnega, vseživljenjskega izobraževanja. Pridobljena znanja je potrebno 

nenehno utrjevati in dopolnjevati. S tem izboljšamo kakovost življenja, zdravje ter krepimo 

samostojnost, kar so poglavitni elementi za zadovoljno zdravo življenje.  

 

Delovna terapija si kot zdravstvena stroka prizadeva, da bi osebe, ki so kakorkoli ovirane ali 

imajo težave na kateremkoli področju vsakdanjega življenja, imele enak položaj v družbi kot 

ostali državljani.  
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Izraz »duševna prizadetost« se nanaša na težave na vseh področjih človekovega 

funkcioniranja. Da oseba, ki ima težave z razumevanjem, osvoji osnovna znanja iz prve 

pomoči (v nadaljevanju PP), je potrebo prilagoditi zahtevnost in način podajanja vsebin 

njenim kognitivnim zmožnostim in fizični sposobnosti. Vsaki odrasli osebi z motnjo v 

duševnem in telesnem razvoju mora biti zagotovljen vsaj takšen nivo učno – vzgojnih vsebin, 

ki ji pri normalnem zdravstvenem stanju zagotavlja ohranjanje pridobljenih znanj, sposobnosti 

in navad. Nenehno – vseživljenjsko izobraževanje pomeni v družbi hitrih sprememb strategijo 

preživetja (Artank in sod., 2004). 

 

Tudi Splošna deklaracija človekovih pravic pravi, da je vsakdo upravičen do uživanja vseh 

pravic in svoboščin, ki so razglašeni s to Deklaracijo, ne glede na raso, barvo kože, spol, 

jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, 

rojstvo ali kakršnokoli drugo okoliščino. Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako 

dostojanstvo in enake pravice. Deklaracija tudi poudarja, da ima vsakdo pravico do življenja, 

do prostosti in do osebne varnosti (Varuh človekovih pravic, 1948). 

 

Vsakdo pa se lahko v tem ali onem trenutku sooči z nesrečo. Cilji PP so preprečiti poslabšanje 

zdravstvenega stanja, rešiti življenje in poskrbeti za strokovno pomoč.  Največja dobrina, ki 

smo jo dobili z rojstvom, je življenje. Zato je prav, da ga varujemo in v njem izkoristimo vse 

svoje potenciale, ki jih imamo. 

 

Vsekakor je treba vzpodbuditi in izobraziti čim večje število ljudi za nudenje PP. Takšna 

izobraževanja morajo biti dinamična, vsebovati morajo scenarije iz resničnega življenja, v 

katere se morajo udeleženci čimbolj vživeti in uporabiti na tečaju pridobljeno znanje (Ahčan, 

2007). 

 

Glede na ponudbo tečajev PP v okviru Rdečega križa Slovenije (v nadaljevanju RKS) nismo 

zasledili, da bi ponujali prilagojeni tečaj za osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. 

Tem osebam je potrebno ponuditi različno izbiro možnosti za izobraževanje, da lahko svoje 

znanje in kakovost življenja izboljšajo in poskrbijo, da  ne nazadujejo na osebnostnem nivoju. 

 

Vsem ljudem je potrebno ponuditi enake možnosti za boljšo kakovost življenja ter jih 

ozavestiti glede enakopravnosti vseh ljudi tega sveta. S tovrstnim tečajem za osebe z motnjo v 
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duševnem in telesnem razvoju uresničimo načelo enakih možnosti v družbi, s tem pa tudi 

boljšo  kakovost njihovega življenja. 

 

Izvesti tečaj PP za uporabnike Varstveno delovnega centra (v nadaljevanju VDC), v katerem 

se bodo naučili pravilno odzvati na nezgodo, nuditi PP ponesrečencu v primeru najpogostejših 

poškodb, kakršne se lahko pripetijo v gospodinjstvu, na delovnem mestu in prostem času ter 

poklicati nujno medicinsko pomoč je bil izziv za izvajalce tečaja in pomemben korak k večji 

samostojnosti v življenju ljudi z motnjo. Nenazadnje bodo lahko pomagali komurkoli, če bi 

bilo to potrebno in bi taka oseba bila v bližini.   

 

Delovanje na področju poučevanja PP oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju je za 

delovnega terapevta nov izziv. Delovni terapevt uporablja pri svojem delu različne pristope, 

različne tehnike, odvisno od specialnosti oz. področja na katerem dela. Bistvo delovne terapije 

je sodelovanje oziroma odnos med uporabnikom in terapevtom, da skupaj dosežeta cilj 

(Tomšič, 2005). 

 

Poudarek je na pristopu, ki je pomemben zaradi uporabnika; prioriteta je uporabnikov, ne pa 

terapevtov cilj. To je bilo tudi osnovno vodilo pri pripravi programa za tečaj PP namenjen 

osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju.  
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2 NAMEN DIPLOMSKEGA DELA 
 
 
Izobraževanje ljudi o PP je zahtevna in odgovorna naloga. Usposabljanje javnosti za nudenje 

PP je ena temeljnih nalog RKS. To nalogo ima ta humanitarna organizacija opredeljeno v 

svojem temeljnem aktu (Statut RKS, 2006).  

 

Poseben izziv pomeni posredovanje vsebin PP uporabnikom VDC, ki jim različni strokovni 

delavci institucionalnega varstva pomagajo razvijati samostojnost za vsakodnevne življenjske 

aktivnosti. RKS pa ne ponuja posebnega tečaja PP za osebe z motnjo v duševnem in telesnem 

razvoju. Prav zaradi pomembnosti znanja o PP smo se odločili, da bomo izdelali prilagojen 

tečaj osnovnih vsebin PP za osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. 

 

Namen diplomskega dela je opisati tečaj PP, ki je prilagojen uporabnikom VDC-ja. V 

sodelovanju z RKS smo tečaj pripravili, ga izvedli v praksi ter ga ovrednotili glede 

ustreznosti/primernosti za izbrano ciljno skupino. Ugotovitve bodo služile za morebitne 

popravke programa, ki bi ga ponudili tudi drugim zainteresiranim institucijam po Sloveniji.  

 

Cilji tega tečaja so: 

- seznaniti udeležence tečaja s pomenom PP 

- posredovati osnovno znanje za učinkovito in pravilno nudenje PP 

- s tečajem spodbujati osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju k večji 

samostojnosti  in  

- oblikovati program tečaja, ki bi ga lahko ponudili tudi drugim zainteresiranim 

skupinam oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju 

 

Raziskovalno vprašanje: 

Temeljno vprašanje diplomskega dela je: Kakšna je smiselnost tečaja PP s prilagojeno 

vsebino za osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju? 
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3 TEORETIČNI DEL 
 
 
V nadaljevanju bodo opredeljene naslednje teme: 

- Varstveno delovni center Kranj 

- Delovna terapija v varstveno delovnem centru  

- Vključevanje oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v širše okolje 

- Pomen znanja iz prve pomoči  

- Pomen prve pomoči pri osebah z motnjo v duševnem in telesnem razvoju 

 

3.1 Varstveno delovni center Kranj 
 
 
VDC Kranj je javni socialnovarstveni zavod, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija.  

Organiziran je v 4 enote: 

- 2 enoti v Kranju (enota Mavrica na naslovu Planina 39; enota Kranj na naslovu 

Kidričeva 51) 

- enota Škofja Loka in 

- enota Tržič. 

 

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji je organizirana oblika varstva, s katero 

se izpolnjujejo z Ustavo in zakoni določene temeljne človekove pravice odraslih invalidnih 

oseb do storitev. VDC tem osebam v skladu z njihovimi sposobnostmi, omogoča aktivno 

vključevanje v družbeno življenje in delovno okolje, ter opravljanje koristnega, vendar 

njihovim zmožnostim primernega dela (VDC Kranj, 2009). 

 

Zakon o socialnem varstvu (Uradni List RS, 1992), ki postavlja okvire poslanstva in 

delovanja VDC-ja opredeljuje, da VDC opravlja naloge vodenja in varstva ter organizira 

zaposlitev pod posebnimi pogoji za duševno in telesno prizadete odrasle osebe. VDC opravlja 

tudi institucionalno varstvo odraslih duševno in telesno prizadetih oseb ter pomoč na domu 

družinam duševno in telesno prizadetih oseb. VDC lahko opravlja tudi posebne oblike priprav 

na zaposlitev.  
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Institucionalno varstvo v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Uradni List RS, 1992) 

obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se 

upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, 

organizirana prehrana, varstvo ter zdravstveno varstvo. 

 

V odraslosti se osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju vključijo v posebne oblike 

dela. V VDC-ju potekajo različne aktivnosti s področja dejavnosti, ki zajema varstvo, vodenje 

in zaposlitev.  

 

- V okviru vodenja oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju strokovni tim oblikuje, 

izvaja in spremlja interesne dejavnosti, ohranja pridobljeno znanje in sposobnosti, razvija 

večjo samostojnost, uči nove veščine in vsebine, vzdržuje in skrbi za razvoj socialnih 

stikov, kognitivnih sposobnosti, sodeluje z uporabnikom, svojci, drugimi strokovnimi 

organi, organizira kreativne dejavnosti in se dejavno vključuje v okolje (VDC Kranj, 

2009). 

 

- V okvir varstva oseb z motnjo v dušenem in telesnem razvoju spada spremljanje, nudenje 

pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in opravljanju fizioloških potreb, pomoč pri 

vstajanju, oblačenju, slačenju, obuvanju, pomoč pri gibanju in hoji, komuniciranju in 

orientaciji ter varstvo pri odhodu, prihodu in prevozih (VDC Kranj, 2009). 

 

- Pri iskanju zaposlitve pa VDC nudi oblike dela, ki omogočajo ohranjanje pridobljenih in 

razvoj novih sposobnosti, zagotavljanje pogojev za varno delo, prilagajanje strojev in 

pripomočkov in uvajanje v delo, razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti, nabavo 

sredstev in pripomočkov ter prevoz materiala. V okvir zaposlitve spada tudi prodaja 

izdelkov. Dobljen denar je namenjen za nagrade posameznika in uporabnikom za višjo 

kakovost dela in bivanja (VDC Kranj, 2009). 

 

- Nadstandardne storitve obsegajo programe za razbremenitev družine, poleg tega pa še 

ustvarjalne delavnice (likovne delavnice, fotografski krožek, plavanje, košarka, glasbene 

delavnice…) (VDC Kranj, 2009). 
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3.2 Delovna terapija v varstveno delovnem centru 
 
 
Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki s pomočjo različnih namenskih aktivnosti vpliva na 

večanje posameznikove samostojnosti na vseh področjih njegovega delovanja. Je stroka, ki 

pomaga ljudem, da živijo bolj produktivno, zdravo, zadovoljno in kakovostno življenje. 

Delovna terapija sloni na celostnem pristopu k osebi z motnjo v duševnem in telesnem 

razvoju kot uporabniku in je usmerjena na zanj pomembne aktivnosti. Delovni terapevt je 

usmerjen na uporabnika, na njegove pozitivne sposobnosti, sodelovanje z njegovim okoljem, 

s poudarkom na individualnem pristopu (Artank in sod., 2004). 

 

Delovni terapevt deluje v zdravstvenih, socialnih in drugih javnih zavodih, ki so s svojo 

strokovno opredelitvijo in delovanjem notranjih organizacijskih enot neposredno vezani na 

zdravstveno dejavnost. Bistvo znanja delovnega terapevta so splošni koncepti in principi 

delovne terapije, ki temeljijo na poznavanju bioloških, medicinskih, psiholoških, socioloških 

in pridobljenih motoričnih znanjih, povezanih s potrebami človeka kot psihofizične celote v 

družbenem in naravnem okolju (Tomšič, 2005).  

 

Nihče ni izključno prizadet ali neprizadet in normalno je biti drugačen. Posebne potrebe, ki jih 

ima človek, izvirajo iz njegove drugačnosti, oziroma razlik med ljudmi. Zato v delovni 

terapiji na osnovi teh spoznaj izhajamo iz sposobnosti posameznika, ne pa iz njegovih težav. 

Poklicno delovanje delovnega terapevta je usmerjeno v varovanje integritete posameznika, ne 

glede na njegov pravni in sociokulturni status (Artank in sod., 2004). 

 

Za boljšo kakovost življenja oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju je potrebno 

zagotoviti vključevanje v širše življenjsko okolje. S poudarjanjem načela normalizacije, 

pravice do izbire in nasploh bolj vzpodbudnega in humanega odnosa do oseb z motnjo v 

duševnem in telesnem razvoju, so le-te in njihove družine postavljene pred odločitev, kje in 

kako bo ta oseba živela. Oseba z motnjo v duševnem in telesnem razvoju ima torej pravico 

živeti v svoji družini ali zunaj nje (Kandus, 1997). 

 

Delovna terapija prispeva k napredku in ohranjanju že razvitih sposobnosti oseb z motnjo v 

duševnem in telesnem razvoju, s ciljem doseči maksimalno stopnjo samostojnosti, ki osebo z 

motnjo pripravi za čim bolj kakovostno življenje. Vloga delovne terapije v VDC-ju pa ni 
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natančno določena. Delovni terapevti so v večini VDC-jih zaposleni na delovnem mestu 

skupinskih habilitatorjev (strokovni delavci) in ne nastopajo kot samostojna zdravstvena 

stroka. Iz tega sledi, da svojih storitev ne evidentirajo – beležijo po šifrah, tako kot tudi ne 

ostali profil strokovnih delavcev (Tomašič in Smolej, 2006). 

 

3.3 Vključevanje oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju 

v širše okolje 

 
 
Vključevanje oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v družbo ali širše življenjsko 

okolje pomeni, da bodo ljudje z različnimi stopnjami motenj, sposobni živeti kar najbolj 

samostojno življenje. Potrebno jim je omogočiti izbor aktivnosti, načina preživljanja časa, 

obliko bivanja, vseživljenjsko učenje ter pridobivanje novega znanja. Gre za trajen in 

dinamičen proces skupnega prilagajanja, pri katerem se sposobnosti oseb z motnjo v 

duševnem in telesnem razvoju razvijajo do skrajnih mej, družba pa naj bi spodbujala 

vključevanje v okolje in nudila enake možnosti za vse ljudi (Artank in sod., 2004). 

 

Spodbuda in podpora osebi za ohranjanje in razvijanje pridobljenih znanj in delovnih 

spretnosti ter za aktivno sodelovanje in soustvarjanje glede na njene zmožnosti in sposobnosti, 

omogoči boljše in kakovostnejše življenje vsem. Odrasla oseba z motnjo v duševnem in 

telesnem razvoju lahko ustvarjalno deluje v procesu, v katerem pridobiva znanje, spretnosti in 

veščine. Preko učenja lahko uveljavlja svoje izkušnje in hotenja (Kandus, 1997). 

 

Vsi ljudje smo socialna bitja in z udeležbo v komunikaciji »gradimo« osebnost, dobimo 

predstavo o svetu, širimo socialno mrežo, ki pomaga pri enakopravnem odnosu v širšem 

okolju.  

 

Najgloblja želja vsakega posameznika v človeški družbi je biti enakopraven drugim. Biti 

enako spoštovan, enako upoštevan, enako cenjen. To ne pomeni, da bi morali biti ljudje enako 

veliki in enako močni, enako zdravi, izobraženi in enako premožni, imeti enako vero, 

politično prepričanje ali spolno usmerjenost (Cukjati, 2007). 

 
Kot je omenjeno v prejšnjem poglavju, VDC nudi uporabnikom zaposlitev, kjer opravljajo 

različna dela. Med delom pa so izpostavljeni različnim tveganjem za nastanek nezgode. Tu se 
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srečujemo s protislovjem: na eni strani vključevanje v delo, ki pomeni možnost nezgode, na 

drugi strani pa odsotnost znanja s  področja PP. 

 

Prav pravočasno in pravilno izvajanje PP (še zlasti nujnih in neodložljivih ukrepov) lahko 

poškodovanemu ali nenadno zbolelemu reši življenje, izboljša možnosti za čim boljšo 

ozdravitev in prepreči invalidnost. To so tehtni razlogi, ki nas vzpodbujajo k temu, da se 

moramo za soočenje z nesrečami in dajanje PP načrtno, pravočasno in neprenehoma 

usposabljati ter utrjevati svojo pripravljenost (Bizjak in Slabe, 2009). 

 

PP niso zgolj postopki ali način oskrbe poškodovanih in nenadoma obolelih. Je dejanje 

humanosti in splošna državljanska odgovornosti (Območno združenje RK Ljubljana, 2007), k 

čemur posameznika zavezuje tudi zakonodaja. Tako mora vsakdo poškodovanemu ali 

bolnemu v nujnem primeru po svojih močeh in sposobnostih nuditi PP in mu omogočiti 

dostop do nujne medicinske pomoči (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju, 1992). 

 

Čeprav so tečaji PP dostopni širši javnosti, to ne velja za osebe z motnjo v duševnem in 

telesnem razvoju. Vsem ljudem je temelj vsakodnevnega življenja zdravo in kakovostno 

bivanje, zato jih je potrebno obravnavati enakopravno ter jim nuditi enake možnosti kot 

ostalim ljudem. Velikokrat slišimo, kako pomembno je znanje PP, zato ga omogočimo tudi 

njim. Če jim okolje, v katerem živijo ne ponudi potrebnega izobraževanja, osebe z motnjo v 

duševnem in telesnem razvoju ne bodo znale pravilno ukrepati. 

 

Osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju morajo imeti enake možnosti, pogoje in 

pravico do učenja, kot jih imajo ostali državljani. Pri tem pa morajo biti vsebine, obseg, 

metode učenja in didaktični material prilagojen.  

 

Splošna deklaracija človekovih pravic v 26. členu pravi, da mora biti izobraževanje usmerjeno 

k polnemu razvoju človekove osebnosti in utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin. Pospeševati mora razumevanje, strpnost in prijateljstvo med vsemi 

narodi in med rasami in verskimi skupinami (Varuh človekovih pravic, 1948). 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Tečaj prve pomoči za osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju 
 

 

3.4 Pomen znanja prve pomoči 
 
 
Usoda poškodovanca ali nenadoma zbolelega je pogosto odvisno od ljudi, ki so se pri nesreči 

znašli ob njem. Vsak od nas je lahko ta odločilni človek in bi zato moral poznati osnovne 

postopke za reševanje življenja in preprečevanje invalidnosti. PP je moralna dolžnost 

človeške solidarnosti, pa tudi zakon vsakogar obvezuje, da v  nujnih primerih pomaga po 

svojih zmožnostih.  

V Sloveniji organizacija Rdečega križa bdi nad doktrino PP. V ta namen izvaja različne oblike 

tečajev. Najbolj prepoznavni so tečaji in izpiti za voznike motornih vozil, usposabljanja iz PP 

za reševalce iz vode ter usposabljanja iz PP za zaposlene različnih strok in institucij (Statut 

RKS, 2006). 

 

V slovenskem prostoru pa nismo zasledili, da bi Rdeči križ že organiziral tečaj za osebe z 

motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Tudi ti potrebujejo določeno raven znanja iz PP, saj 

so tudi oni, njihovi bližnji ali prijatelji lahko žrtve različnih nesreč. 

 

3.4.1 Pomen prve pomoči  pri osebah z motnjo v duševnem in 

telesnem razvoju 

 
 
Osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju imajo pravico do življenja v svojem 

družbenem okolju. Svoje življenje želijo deliti s svojimi sosedi, prijatelji in sorodniki ter 

živeti čim bolj neodvisno, kakovostno in samostojno. 
V teku dneva se izvajajo različne aktivnosti, pri katerih pa lahko pride do raznih nesreč. 

Srečajo se z raznimi pripomočki, kot so kladivo, žeblji, noži, strupene barve, steklo, ki lahko 

povzročijo nezgodo. Zato želim s tečajem poučiti uporabnike, da bi z znanjem iz PP lahko 

preprečili poslabšanje, znali poskrbeti za strokovno pomoč ali celo rešili življenje. 

 

Pravilno nudena PP lahko poškodovancu ali nenadno obolelemu izboljša izid zdravljenja, 

prispeva k čim prejšnjemu okrevanju ali mu celo reši življenje. Nudenje ustrezne PP je etično 

dejanje, je pa tudi zakonska obveznost (Bizjak in Slabe, 2009). 
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4 METODE DELA 
 
 
Za izdelavo diplomskega dela so uporabljene naslednje metode: 

o študija in analiza literature 

o akcijska raziskava tečaja PP v VDC Kranj 

o sprotna ter končna evalvacija  

 

4.1 Model Kolbovega učnega kroga 
 
 
Pri sami metodi dela smo upoštevali Kolbov model izkustvenega učenja (1975). Kolb je 

poskušal v negativni ciklus učenja vpeljati spremembe, ki bi vodile k uspehu in spreminjal na 

boljše. Učenje je vedno povezano s konkretnimi izkušnjami. Primerjamo nove situacije s 

preteklimi izkušnjami, obstoječim znanjem in kognitivnimi shemami (Rupnik, 2004). 

 

David A. Kolb in Roger Fry (1975, cit. po Marentič – Požarnik et.al., 1995) sta sestavila na 

izkušnjah osnovan učni krog, ki še danes pomeni osnovni prispevek k razumevanju učenja. 

Model temelji na štirih učnih fazah. 

 
          Konkretna izkušnja 
 
 
            
                        Akomodativni stil       Divergentni stil 
         Aktivno                                                                                      Razmišljajoče 
eksperimentiranje                                                                               opazovanje 
                                    Konvergentni stil      Asimilativni stil                                               
 
                                                   
 
 
                                      Abstraktna konceptualizacija 

Slika 1: Kolbov model izkustvenega učenja (Marentič - Požarnik et.al., 1995) 
 

Kolb in Fry (1975 cit. po Marentič – Požarnik et.al.,1995) predvidevata, da je učni proces 

predmet krožnega razvoja. Soočen z novo situacijo, posameznik ponovno oceni ponotranjene 
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koncepte, ki jih je razvil na podlagi preteklih izkušenj in jih prilagodil na podlagi novih 

nakopičenih izkušenj. 

 

Zelo pomembno je pridobivanje sprotne povratne informacije že med samim izobraževalnim 

procesom, saj lahko vpeljevanje izboljšav zagotovi novo kakovost izobraževanja že za 

udeležence, ki so bili vir informacij (Možina, 2007). 

 

4.2 Izbira raziskovalne metode 
 
 
V diplomskem delu gre za akcijsko raziskavo tečaja; uporabili smo deskriptivno metodo 

študije primera.  

 

Akcijsko raziskovanje je empirična, pretežno kvalitativna metoda, pri kateri sodelujejo 

raziskovalci in praktiki. Proces raziskovanja je krožni ali ciklični, da ga sestavlja več 

raziskovalnih korakov. Velika prednost akcijskega raziskovanja je v tem, da je usmerjen v 

praktično spreminjanje. Vsak poskus uvesti spremembe, naleti na odpor do sprememb. 

Akcijsko raziskovanje je metoda, ki računa na odpor do sprememb in ga skuša preusmeriti v 

ustvarjalno delo (Mesec, 1998). 

 

Bistvo te metode je dejavna udeležba prisotnih pri uvajanju sprememb. Nosilec akcijske 

raziskave je akcijsko raziskovalna skupina. Posredno je vključena v raziskovalni položaj na 

probleme, s katerim se ukvarja izvajalec. Sodeluje pri praktičnem uvajanju novega načina 

dela, pridobljenega z akcijsko raziskavo. 

Poglavitni cilj akcijskega raziskovanja ni testiranje hipotez ali oblikovanje teorij na podlagi 

empirične evidence, temveč uporaba. Uporabno raziskovanje pomeni uporabo znanja pri 

urejanju praktičnih družbenih vprašanj (Adam, 1990). 

 

Pri akcijski raziskavi hipoteze niso vnaprej dokončno postavljene. Tudi postopki spreminjanja 

ravnanja in ugotavljanja učinkov niso in ne morejo biti vnaprej določeni, temveč se 

prilagajajo sprotnemu dogajanju (Mesec, 1989). To je vidno tudi v obravnavanem primeru, ko 

smo vsako uro prišli do novih ugotovitev, ki smo jih upoštevali na naslednji uri. Krožni potek 

je bistvena značilnost akcijskega raziskovanja. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Tečaj prve pomoči za osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju 
 

 

4.3 Raziskovalni vzorec 
 
 
Tečaj PP je potekal v VDC Kranj vsak torek v terminih od 24.3. do 26.5.2009. Sodelovalo je 

8 varovancev iz vseh enot, ki delujejo v okviru VDC Kranj, in sicer: Kranj, Tržič, Škofja 

Loka in Mavrica. Kriterij o številu udeležencev je bil določen iz naše strani. Kriteriji o izbiri 

udeležencev tečaja pa so bile njihove sposobnosti slediti tečaju. O izvedbi tečaja so 

uporabnike obvestili tamkajšnji zaposleni. Uporabniki so se prostovoljno odločili za udeležbo 

na tečaju na osnovi povabila.  

 

4.4 Instrumenti raziskovanja 
 
 
Raziskava predstavlja študijo primera. S študijo primera podrobno sistematično analiziramo in 

predstavimo posamezni primer – osebo, skupino, institucijo ali njen del, program, dogodek 

(Sagadin, 1991). 

 

V raziskavi smo uporabili analizo dokumentarnih virov, evalvacijski vprašalnik za udeležence 

ter opazovanje z udeležbo. Za to obliko raziskave smo se odločili, da bi dobili informacije o 

področju, ki ga raziskujemo.  

 

Metodološko bistvo raziskave je, da opišemo pot do končnih ugotovitev, da svoja postopna 

razvijajoča se razmišljanja in opazovanja opišemo v nastajanju in da vsako ugotovitev 

podkrepimo z argumenti (Mesec, 1998). 

 

4.4.1 Dokumentarni viri  
 
 
V študiji primera smo uporabili naslednje dokumentarne vire: 

- pisna dokumentacija : 

a) progam tečaja 

b) prošnja za odobritev tečaja v VDC-ju Kranja 

c) power point predavanj 

- lastni zapiski  

- učni pripomočki : 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Tečaj prve pomoči za osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju 
 

 

a) miselna igrica spomin in sestavljanka 

b) kartončki za večkratno ponovitev teme 

c) povoji, trikotne rute, gaze 

 

4.4.2 Evalvacijski vprašalnik za udeležence 
 
 
Evalvacijski vprašalnik (Priloga 4) ugotavlja raven znanja, pridobljenega na tečaju. Oblikovan 

je bil z namenom dobiti povratno informacijo o uspešnosti tečaja  ter na tej osnovi oblikovati 

in vnesti spremembe v program. Rezultati so ali bodo služili za diskusijo na evalvacijskem 

srečanju s prisotno strokovno delavko in predavateljem PP. 

 

Evalvacijski vprašalnik je bil udeležencem razdeljen po zaključku tečaja. Bil je anonimen in 

vseboval vprašanja, ki se nanašajo na ugotavljanje pridobljenega znanja. Sestavljen je bil iz 

10 vprašanj zaprtega tipa, ki so bila prilagojena zmožnostim razumevanja. Osebam, ki imajo 

več težav z razumevanjem pa je bila zagotovljena verbalna pomoč tamkajšnjih zaposlenih. 

Evalvacijski vprašalnik so izpolnili vsi udeleženci tečaja. 

 

4.4.3 Opazovanje z udeležbo 
 
 
Za osebno evalvacijo smo izbrali metodo opazovanja z udeležbo, ki je prva in osnovna 

metoda vsakega raziskovalnega dela, ker raziskovalcu omogoča, da se neposredno spozna s 

procesom raziskovanja.  

 

Pri tej vrsti opazovanja se opazovalec popolnoma vključi v skupino, ki jo namerava 

opazovati, prevzame v njej svojo vlogo, člane skupine pa seznanimo s svojim raziskovalnim 

problemom (Mesec, 1998). 

 

Poudarek sprotnega in natančnega beleženja je bil usmerjen na kognitivne komponente.  

 

Kognitivni pristop v delovni terapiji uporabljamo za ocenjevanje kognitivnih funkcij (Tomšič, 

2005). 
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Za sprotno in lažje beleženje smo izdelali tabelo (Priloga 2), kamor smo vpisovali sprotna 

opažanja pri udeležencih tečaja. Osredotočili smo se na: 

- motivacijo 

- razumevanje vsebine 

- stopnjo pozornosti 

- spomin 

- formiranje predstav 

- učenje 

- spretnosti fine in grobe motorike 

 

4.4.4 Evalvacijska srečanja izvajalcev tečaja 
 
 
Po vsaki uri tečaja je potekalo evalvacijsko srečanje, na katerem smo sodelovali: Polona 

Kandus, prof. def., dipl. del. ter., Klemen Lipovšek, predavatelj PP z licenco Strokovnega 

centra za PP pri RKS in avtorica. Srečanje je potekalo v obliki razgovora. Ključne ugotovitve 

smo si zapisovali ter jih v kasnejših srečanjih upoštevali. Pri analizi posameznega srečanja 

smo poizkušali odgovoriti na vprašanje: Kaj je pozitivna izkušnja, kaj bi bilo možno 

spremeniti in kaj je smiselno uporabili v prihodnje? Srečanj je bilo 8 in vsako srečanje je 

trajalo v povprečju 30 minut.  

 

4.4.5 Končna evalvacija 
 
 
Za končno evalvacijo smo uporabili metodo PMI (plus, minus, interesantno), s katero smo 

poskušali projekt ovrednotiti s pozitivnega in negativnega vidika ter oblikovati predloge za 

izboljšanje. Avtor metode PMI je Edvard de Bono. Je svetovna avtoriteta glede ustvarjalnega 

mišljenja. Odkriva, kako naj iščemo nove ideje.  

Njegova metoda PMI spada v področje večparameterskega modeliranja. Večparametersko 

modeliranje je pomembna tehnika za podporo pri odločanju. Je razmeroma preprosta in zelo 

uporabna metoda. V procesu odločanja izbiramo med različnimi variantami. Ker želimo 

izbrati tisto najbolj ustrezno našim željam in ciljem, je treba variante najprej razčleniti, oceniti 

in pretehtati njihove dobre in slabe strani. Pristop je preprost, sistematičen in zelo uporaben v 

praksi.  
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Cilj programov za večparametersko vrednotenje je ponuditi uporabniku dejansko sliko 

primerjav posameznih komponent med izbranimi variantami v modelu ter mu pomagati do 

natančno pretehtane in utemeljene odločitve (Bohanec, 2009). 

 

4.5 Struktura programa 
 
 
Program tečaja PP je bil razdeljen na 3 faze in sicer: 

- Faza priprave programa 

- Faza izvedbe programa 

- Evalvacija tečaja 

 

4.5.1 Faza priprave progama 
 
 
V fazo priprave programa smo vključili povzetek vsebin tečaja PP za uporabnike VDC-ja, ki 

ga je pripravila avtorica (v pomoč je bil predpisani 12 urni tečaj PP za delovne organizacije 

RKS) primeren za to populacijo. Vir, na katerega smo se naslonili, je Prva pomoč, priročnik 

za učence in dijake (Ahčan, 2007) ter Priročnik za prvo pomoč na delovnem mestu (Ahčan in 

sod., 2008). 

 

Izdelali smo okvirni časovni rok o tematski izvedbi programa (Priloga 3). 

 

Potreben je bil dogovor z direktorico VDC Kranj za odobritev tečaja. Poleg tega smo morali 

pridobiti predavatelja, ki ima licenco s Strokovnega centra za PP pri RKS. Na kontaktnih 

sestankih, smo se dogovorili o izvedbi tečaja ter usklajevali progam za boljšo izvedbo. 

 

V fazi priprave smo načrtovali, da bodo udeleženci tečaja po zaključku: 

- znali poklicati na številko 112 

- prepoznali osebo v nezavesti in jo namestili v stabilni bočni položaj 

- prepoznali zunanjo krvavitev ter preprečili nadaljnje iztekanje krvavitev 

- prepoznali ter znali oskrbeti rano, opeklino, poškodbo oči 

- razlikovali med delno in popolno zaporo dihalne poti s tujkom ter znali ustrezno 

ukrepati 
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- se zavedali nevarnosti v vsakdanjem življenju  

 

V času priprave tečaja se je avtorica v dogovoru z mentorjem prostovoljno ponovno udeležila 

vaj iz PP na Zdravstveni fakulteti, da bi znanje obnovila ter utrdila. 

 

4.5.2 Faza izvedbe  
 
 
Tečaj je potekal v večnamenskem prostoru VDC Kranj med 24. marcem in 26. majem 2009 in 

sicer ob torkih s pričetkom ob 10 uri. Srečanj je bilo 8, posamezno srečanje pa je trajalo od 45 

do 60 minut. Udeležence iz enot Mavrica, Škofja Loka in Tržič so redno vozili na srečanja. 

Tečaj je vodil Klemen Lipovšek, predavatelj z licenco Strokovnega centra za PP pri RKS. 

Vloga avtorice je bila opazovanje z udeležbo na tečaju ter verbalna in praktična pomoč pri 

nastalih problemih med samo izvedbo tečaja.  
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1. srečanje  24.3.2009 
 

Neposredna 
priprava pred 

izvedbo 

- 30 min usklajevalni pogovor s strokovnim predavateljem  

- Priprava računalnika 

- Seznanitev zaposlenih o samem projektu 

Čas izvedbe 
tečaja 

 

          45 min 

Vsebina tečaja 

- Predstavitev izvajalcev, vsebine in načina dela ter udeležencev 

- Kaj je PP 

- Demonstracija klica NMP 112 

- Evalvacija – sestavljanje sestavljanke  

Metode in 
oblike dela 

- Aktivno učenje - izkušenjsko 

- Izvajanje praktičnih vaj v dvojicah in skupinski obliki 

- Evalvacija 

Izvedba ure / 
doseženi cilji 

Udeleženci tečaja so bili zgovorni in motivirani za sodelovanje. Pozornost 

je bila primerna in je trajala vse do konca ure, sodelovanje aktivno. Nekaj 

težav so imeli s klicem 112 (kaj povedati, zato bomo to vadili na vsakem 

ponovnem srečanju). Pred koncem so imeli nalogo, da skupaj sestavijo 

sestavljanko o ravnanju na kraju nesreče (Priloga 5). Potrebovali so 

minimalno verbalne pomoči. Na koncu so dobili kartončke z opisom 

pristopa na kraju nesreče, da bi si lažje zapomnili, kaj je potrebno storiti, si 

jih namestili na vidno mesto, da lahko vsebino večkrat ponovijo ter se tako 

lažje zapomnijo - potrebujejo namreč veliko ponavljanja. 

Pripomočki za 
izvedbo ure 

- računalnik 

- projektor 

- blazina 

- telefon 

- kartončki 

Evalvacija po 
vsaki uri 

Strokovna delavka je pohvalila izvedbo prve ure. Pravi, da je bilo 

dinamično, kar je dobro vplivalo na udeležence; veliko ponavljanja, 

preproste besede, igra za razvedrilo med izvedbo ter za spodbudo k 

razmišljanju. Na naslednjih urah je potrebno vključiti aktivno branje 
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udeležencev iz slidov, saj s tem okrepimo pozornost, da sledijo temi, 

spodbujamo kognitivne sposobnosti, samozavest in preverimo 

razumevanje. Tudi predavatelj je bil zadovoljen z izvedbo prve ure. Prvič 

se je srečal s to populacijo. Ugotavlja, da so zelo poslušni in meni, da so si 

po prvi uri tečaja veliko zapomnili, najpomembneje pa je, da veliko 

sodelujejo. 
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2. srečanje  31.3. 2009 
 

Neposredna 
priprava pred 

izvedbo 

- 15 min pogovor s predavateljem   

- Razdelitev dela pred začetkom ure: avtorica -uvod v uro, 

ponovitev prejšnje snovi, na koncu vodi »igro spomin«; 

predavatelj razlaga vsebino snovi. 

Čas izvedbe 
tečaja 

 

      50 min 

Vsebina tečaja 

- Predstaviti nasvete, potrebne za vsakodnevno življenje in varnost 

- Zapora dihalne poti 

- Epileptični napad 

Metode in 
oblike dela 

- Učenje je potekalo aktivno, ob pogovoru z uporabniki, skupinskem          

delu, demonstraciji, delu v dvojicah 

- Evalvacija 

Izvedba ure / 
doseženi cilji 

Na začetku ponovitev snovi prejšnje ure. Cilj postavljen pred izvedo ure - 

preventiva pri vsakdanjih aktivnostih, ki lahko ogrožajo življenje, 

prepoznati nevarnosti v vsakdanjem življenju, znati reagirati ob nesreči in 

poklicati ustrezno pomoč, prepoznati osebo, ki je doživela epileptični 

napad, ga namestiti v pravilni položaj za nezavestnega in poklicati 

zdravstveno pomoč. Cilj je bil dosežen; izvedena tudi evalvacija. Snov 

ponovljena tako, da so udeleženci odgovarjali na zastavljena vprašanja. 

Praktično so izvedli bočni položaj za nezavestnega. Pri tem niso imeli 

nikakršnih težav. Praktično so izvedli udarec med lopatice. Po večkratni 

ponovitvi pravilnega ukrepanja o delni ali popolni zapori dihalne poti so 

znanje osvojili. Proti koncu ure so skupaj rešili igro spomin, pripravljeno 

na predavano temo (Priloga 6). Sledila je evalvacija z dvigom rok. 7 

uporabnikov si je zapomnilo veliko vsebine, 1 od uporabnikov pa bolj 

malo – potreboval bo več ponavljanja. 

Pripomočki za 
izvedbo ure 

- računalnik 

- projektor 

- kresnička 

- varnostni pas 

- blazina 
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Evalvacija po 
vsaki uri 

Strokovna delavka ni imela pripomb in predlogov za drugačno izvedbo 

ure. Ocenila jo je odlično, izvajalca sta se trudila, da so skupaj brali iz 

slidov, kakor je bilo dogovorjeno po prvem srečanju. Predavatelj je bil 

zadovoljen; pravi da so udeleženci zelo poslušni.   
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3. srečanje  7.4.2009 
 

Neposredna 
priprava pred 

izvedbo 

- 15 minutni pogovor pred izvedbo tečaja  

- razdelitev nalog in vsebine na tečaju 

 

Čas izvedbe 
tečaja 

  

     50 min 

Vsebina tečaja 

- Predstavitev teme krvavitev ( kako pride do krvavitve, ukrepi PP 

pri krvavitvi, praktično narediti obvezo) 

Metode in 
oblike dela 

- Frontno predavanje 

- Učenje aktivno v paru 

- Demonstracija izvajalca 

- Evalvacija 

Izvedba ure / 
doseženi cilji 

V uvodu smo ponovili snov prejšnje ure. Uporabniki so si zapomnili snov, 

s čimer so zelo presenetili. Spomnili so se vseh ukrepov, ki smo jih navedli 

prejšnji teden. Po kratki evalvaciji je predavatelj uvedel novo  snov – 

krvavitve. Udeleženci pozorno sledili temi, jo smiselno dopolnili s svojimi 

argumenti. Med izvedbo ure smo izpustili postopek pritiska na 

področno arterijo, ker menimo, da bi bila to zanje pretežka snov in bi 

postopke  pomešali. Pomembno je, da znajo enega, ki je bolj uporaben in 

ne tako zahteven. Predavatelj pokazal pritisk na rano in kompresijsko 

obvezo; kdaj to uporabimo ter razložil postopek izvedbe. Uporabniki so se 

razvrstili v tri skupine ter poskusili izvesti kompresijsko obvezo. Med 

izvedbo niso imeli kakih težav. Niti spretnost zavijanja s povojem jim ni 

delala težav. Tudi sam videz obveze je bil ustrezen. Veliko težavo pa so 

imeli z rutko pestovalko.  

Pripomočki za 
izvedbo ure 

- 8 povojev 

- 4 trikotne rute 

- 6 gaz 

- blazina 

- telefon 
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- računalnik 

Evalvacija po 
vsaki uri 

Na uri evalvacije so bili prisotni avtorica in predavatelj. Ugotovili smo, da 

je dovolj, da te osebe naučimo le pritisk na rano ter namestiti kompresijsko 

obvezo. Več ko je informaciji, težje si zapomnijo in ne bi znali uporabiti 

pridobljenega znanja. Temeljimo na preprostih in uporabnih postopkih za 

pomoč v nesreči. Obvezovanje udeleženci izvedejo zelo solidno. Motorika 

jim ni povzročala težav. Tudi postopek obvezovanja so naredili brez 

pomoči, torej samostojno. Nekaj težav so imeli z rutko pestovalko. Ideja, o 

opustitvi trikotne rute. Predlagamo, da roko imobilizirajo na prsni koš s 

kosom oblačila.  
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4. srečanje  14.4.2009 
 

Neposredna 
priprava pred 

izvedbo 

- Pogovor s predavateljem 

- Pregled teme, pripravljene za ta dan 

- Razdelitev dela 

Čas izvedbe 
tečaja 

   

        55 min 

Vsebina tečaja 

- Predstavitev teme s področja rane in opekline 

- Ukrepi prve pomoči pri tej vrsti poškodbe 

 

Metode in 
oblike dela 

- Frontalno predavanje 

- Demonstracija izvajalca 

- Aktivno učenje - praktična vaja v paru 

- Evalvacija 

Izvedba ure / 
doseženi cilji 

Na začetku ponovitev snovi. Verbalno smo ponovili postopek PP pri 

krvavitvi. Nato je ena od udeleženk praktično izvedla kompresijsko 

obvezo, pri tem ni imela težav. Postopek je opravila samostojno. Sledila je 

obravnava nove snovi. Teme so bile razvrščene po sklopih: rane, opekline. 

Večkrat smo poudarili razliko med eno in drugo poškodbo. Sledil je prikaz 

obveze za eno in drugo poškodbo. Udeleženci so obvezo praktično izvedli 

v paru; pri tem niso imeli težav. Po praktični vaji je sledila evalvacija ure. 

Postavili smo jim vprašanje: »V čem je razlika med rano in opeklino, ter 

kako ju povijemo?« Po premisleku so odgovorili, potrebovali so nekaj 

verbalne pomoči; torej ponovno razlago in ponovitev postopka. 

Posredovani so jim bili še nasveti proti sončnim opeklinam. Vso uro so bili 

uporabniki pozorni, lepo so sledili uri, bili aktivni. 

Pripomočki za 
izvedbo ure 

- 8 povojev 

- 4 trikotne rute 

- 6 gaz 

- telefon 

- vodo 
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Evalvacija po 
vsaki uri 

Na tem sestanku ni bilo pripomb glede zahtevnosti vsebine. Predavatelj je 

menil, da so si uporabniki snov zapomnili. Za naslednje srečanje je bilo 

dogovorjeno, da se ponovi do sedaj predelana snov. 
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5. srečanje 21.4.2009 
 

Neposredna 
priprava pred 

izvedbo 

- Pregled teme in pogovor s predavateljem 

- Razdelitev snovi 

Čas izvedbe 
tečaja 

   

       60 min 

Vsebina tečaja 

- Funkcija kosti in sklepov v telesu  

- Kdaj lahko pride do poškodbe 

- Ukrepi prve pomoči pri poškodbah kosti in sklepov 

- Kako, kdaj lahko naletimo na poškodbo zoba ter ukrepi prve 

pomoči 

Metode in 
oblike dela 

- Frontalno predavanje 

- Demonstracija s strani izvajalca 

- Aktivno učenje - praktična vaja v paru 

- Evalvacija 

Izvedba ure / 
doseženi cilji 

Na začetku ure evalvacija, za katero je bil dogovor prejšnji teden. Ponovno 

sestavili »sestavljanko«, spomin na temo varnostni ukrepi za vsak dan, 

praktična izvedba obveze za krvavitev, opeklino in rano. Morali so opisati 

razliko med opeklino in rano in praktično izvesti ukrep PP pri zapori 

dihalne poti, položaj za nezavestnega. S praktično in opisno izvedbo niso 

imeli težav. Z evalvacijo smo bili zelo zadovoljni. Pravilno so odgovarjali 

na vprašaja ter  pravilno izvedli obveze. Sledila je nova snov. Predavatelj 

jim je predstavil možne poškodbe, ter jim razložil ukrepanje. Prikazali smo 

jim imobilizacijo pri poškodbi roke ter noge. Pri večji poškodbi je treba 

poklicati na 112 in čakati poleg poškodovane osebe. Tudi poškodbo zob 

smo opisali in razložili kako je potrebno ukrepati. Ob koncu ure je sledila 

ponovitev tekoče snovi. 

Pripomočki za 
izvedbo ure 

- 5 trikotnih rut 

- telefon 

- blazina 

- voda 
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- kozarček 

Evalvacija po 
vsaki uri 

Predavatelj je ugotovil, da je smiselno razložiti razliko med zlomom in 

izpahom, ne pa tudi značilnosti zvina; zahteva preveč informacij. Boljše je 

iz učne vsebine izločiti zvin in ga obravnavati ob izpahu. 
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6. srečanje  5.5.2009 
 

Neposredna 
priprava pred 

izvedbo 

- Pregled teme in pogovor s predavateljem 

- Razdelitev snovi 

Čas izvedbe 
tečaja 

 

   45 min 

Vsebina tečaja 

- Poškodba oči, kdaj lahko pride do poškodbe ter prva pomoč  

- Zastrupitev, ter ukrepi prve pomoči pri zastrupitvi 

Metode in 
oblike dela 

- Frontalno predavanje  

- Demonstracija s strani izvajalca 

- Aktivno učenje - praktična vaja v paru 

- Evalvacija 

Izvedba ure / 
doseženi cilji 

Na začetku ponovna verbalna evalvacija tematike iz prejšnjih ur. Ponovili 

smo vsa področja. Udeleženci so si veliko zapomnili. Verbalno smo jih 

vodili preko tem, oni pa so brez težav izvedli ukrep, predpisan za 

posamezno poškodbo. Evalvaciji je sledila nova snov: poškodba oči. 

Demonstrirali smo obvezo za poškodbo oči ter izpiranje poškodovanega 

očesa. To so udeleženci izvedli v paru. Nadaljevali smo z naslednjo temo: 

zastrupitev, predstavljena v obliki predavanja. Ponovno smo ponovili klic 

na 112. 

Pripomočki za 
izvedbo ure 

- voda  

- 5 gaz 

- telefon 

- 5 trikotnih rut 

Evalvacija po 
vsaki uri 

 

Ura je bila izvedena uspešno in udeleženci so si snov zapomnili. 
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7. srečanje  12.5.2009 
 

Neposredna 
priprava pred 

izvedbo 

- 15 minutni pogovor pred izvedbo tečaja 

- Pregled današnje teme 

- Razdelitev naloge in vsebine na tečaju  

Čas izvedbe 
tečaja 

 

       45 min 

Vsebina tečaja 

- Vročina 

- Glavobol  

- Nevarnosti ugriza klopov 

- Piki žuželk  

- Ugrizi živali 

Metode in 
oblike dela 

- Frontalno predavanje - v pogovor so bili vključeni tudi sami 

udeleženci tečaja  

- Po vsebini ponovitev snovi 

- Evalvacija 

Izvedba ure / 
doseženi cilji 

Uro smo začeli z evalvacijo prejšnje ure. Ponovili smo poglavje o 

poškodbi oči in zastrupitev. Potrebovali so nekaj časa za premislek. Po 

evalvaciji je predavatelj ponovno razložil vsebino zadnje ure. Predelali 

smo vse vsebine, vsaki vsebini je sledila kratka ponovitev; snov so 

ponovili udeleženci sami. Po končani uri je sledila ponovitev tem, ki smo 

jih predelali ta dan. Vsak član skupine je dobil en sklop snovi, moral je 

odgovoriti na postavljeno vprašanje. Če je kdo imel težavo, smo mu 

verbalno pomagali. Snov so udeleženci lepo osvojili. Z odgovori smo bili 

zadovoljni, saj so si vso snov zapomnili, kar je zelo spodbudno. Po uri 

smo jih opozorili, da sledi čez 14 dni kratek test, s katerim bomo preverili 

celotno znanje, pridobljeno na tečaju. Svetovali smo jim, naj še enkrat 

ponovijo snov. Uro so uporabniki zapustili zadovoljni.    

Pripomočki za 
izvedbo ure 

- računalnik  

- projektor 
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Evalvacija po 
vsaki uri 

Evalvacija zadnje ure. Ura je potekala brez posebnosti. Lepo so sledili 

temi in bili ves čas pozorni in motivirani. Vsebina snovi je bila ustrezna; 

nivo težavnosti sprejemljiv. Udeleženci so predstavljeno snov osvojili, kar 

so dokazali s sprotno ponovitvijo snovi. Vsi trije smo bili zadovolji z 

izvedbo. 
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8. srečanje 26.5. 2009 
 

Neposredna 
priprava pred 

izvedbo 

- Priprava testov 

- Pregled snovi 

Čas izvedbe 
tečaja 

 

            60 min 

Vsebina tečaja 

- Ponovite predavane snovi 

- Reševanje evalvacijskih vprašalnikov  

- Pogovor z udeleženci tečaja o predavani snovi 

Metode in 
oblike dela 

- Pogovor in ponovitev snovi 

- Reševanje testa 

- Aktivno delo – praktična izvedba v skupini 

- Evalvacija 

Izvedba ure / 
doseženi cilji 

Uro smo začeli s ponovitvijo in pregledom snovi. To je trajalo dobrih 15 

minut. Ponovitvi je sledilo reševanje testa. Najprej smo skupno naglas 

prebrali navodila za reševanje testa. Prisotni so bili še trije zaposleni iz 

VDC-ja, da so pomagali udeležencem pri razumevanju testa. Po reševanju 

smo pobrali pisala, sledilo je ponovno branje vprašanj ter skupno 

reševanje odgovorov. Skupaj smo preverili pravilnost odgovorov. Po testu 

smo se razdelili v tri skupine. Razložili smo jim, kaj bo morala vsaka 

skupina pokazati na slovesni podelitvi diplom, ki bo 16.6.2009 v prostorih 

VDC-ja: ena skupina krvavitve, druga klic na pomoč in zadušitev ter tretja 

položaj za nezavestnega. Vsaka skupina je praktično izvedla svojo nalogo.  

Pripomočki za 
izvedbo ure 

- testi  

- svinčniki 

Evalvacija po 
vsaki uri 

Uro smo zaključili s kratko pogostitvijo, ki so jo pripravili v VDC-ju. 

Sami varovanci so bili na koncu tečaja videti zadovoljni, kar je bila za 

izvajalce potrditev, da je bil tečaj uspešen. 
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4.5.3 Evalvacija tečaja 
 
 
Tečaj PP smo ocenili z več vidikov: 

- Evalvacija z vidika udeležencev tečaja  

- Evalvacija z vidika izvajalcev tečaja 

 

4.5.3.1  Evalvacija z vidika udeležencev tečaja 
 
 
Evalvacijski vprašalnik (test) so izpolnili vsi udeleženci tečaja (8). Vsak udeleženec je imel 

zagotovljeno verbalno pomoč tamkajšnjega zaposlenega. Če je naletel na težavo o 

razumevanju, je lahko dobil pomoč. Z vprašalnikom smo želeli dobiti povratno informacijo o 

znanju, ki so ga udeleženci osvojili na tečaju.  

Udeleženci tečaja so odgovarjali na 10 vprašanj zaprtega tipa. Na posamezno vprašanje so bili 

možni trije odgovori (da, ne, ne vem), eno pa je spraševalo o zadovoljstvu s tečajem. 

Anketirancem smo ponudili, da svoje (ne)zadovoljstvo označijo po tristopenjski lestvici: J - 

zelo zadovoljen, K- približno zadovoljen, L- nezadovoljen. Odgovore so udeleženci 

označevali sami.   

 

Udeleženci so test vzeli resno. Čutili so strah pred reševanjem testa. Ob pogovoru na začetku 

ure smo govorno preverili ali so snov ponovili, odgovor je bil pozitiven. 

 

Pred začetkom reševanja testa smo na hitro preleteli vso vsebino tečaja. Za to smo se odločili, 

ker je bilo udeležence strah in smo jih s tem poskušali umiriti, jim okrepiti zaupanje vase.   

Sledilo je reševanje testa, za katerega so potrebovali približno 30 minut. Sledil je ponovni 

pregled vprašanj, da bi lahko takoj vedeli kaj so obkrožili prav in kaj narobe; saj se največ 

naučimo, če zadevo takoj preverimo. Seveda kasnejši popravki vprašanj niso bili dovoljeni. 
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Tabela 1: Rezultati evalvacijskega vprašalnika udeležencev tečaja PP v VDC Kranj. 
 

Vprašanje 
Število odgovorov 

Pravilno 

Število odgovorov 

Nepravilno 

Katero številko pokličete, 
če se zgodi nesreča? 

8 0 

Oseba močno krvavi. Ali je 
primero, da ji čisto brisačo  
pritisnemo na rano? 

6 2 

Vašemu 
prijatelju/prijateljici se je v 
roko zadrla večja trska. Ali 
bi tujek izvlekli iz rane? 

8 0 

Med kosilom je vaš sosed 
pri mizi začel kašljati. Ali 
ga morate nekajkrat z 
dlanjo udariti po hrbtu? 

1 7 

Ali drži, če se opečemo po 
roki, da moramo roko 
takoj dati pod mrzlo vodo? 

8 0 

Ali se mora oseba, ki ima 
sončne opekline, zadrževati 
v senci ter se zaščititi pred 
sončnimi žarki? 

8 0 

Če najdemo klopa na 
telesu, ga primemo s 
pinceto ter ga na silo 
poskušamo odstraniti? 

1 7 

Ali je telesna temperatura, 
ki presega 40 °C nevarna 
za življenje? 

8 0 

Vaš prijatelj je doživel 
epileptični napad in leži na 
tleh. Ali ga obrnemo na bok 
ter pokličemo na telefonsko 
številko 112? 

8 0 

 

Na 7 od 9 vprašanj, povezanih s pridobljenim znanjem PP, so udeleženci v veliki večini 

pravilno odgovorili. Največ težav so imeli pri dveh vprašanjih, in sicer v zvezi s temo, ki se 

nanaša na zaporo dihalne poti s tujkom, in z odstranitvijo klopa s telesa. To nas je opozorilo, 

na kateri vsebini bomo morali v prihodnje nameniti več časa.  
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Menimo, da so vsi udeleženci tečaja pridobili nekaj koristnega znanja in bodo zato lahko 

živeli bolj kakovostno in samostojnejše življenje. To, da so vsak torek imeli na urniku 

izobraževalno temo, je pozitivna izkušnja zanje, prav tako pa tudi za avtorico. Vsi smo se v 

dveh mesecih srečevanja kaj naučili. Oni, ki so bili deležni predavanja in avtorica, ki je imela 

prvič priložnost poučevati osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju.  

 

Ali vam je bil tečaj prve 
pomoči všeč? 

Vsi so obkrožili 

J 
 

Zanimalo nas je tudi zadovoljstvo udeležencev. Vsem udeležencem je bil tečaj PP všeč, z 

njim so bili zadovoljni. 

 

 Zadovoljstvo udeležencev izobraževanja je eden izmed najpomembnejših dejavnikov pri 

presojanju in razvijanju kakovosti izobraževalnih organizacij. Ob kakovostnem izobraževanju 

se posamezniki spreminjajo in tako osebnostno rastejo (Možina, 2007). 

 

4.5.3.2  Evalvacija z vidika izvajalcev tečaja 
 
 
Po izvedbi celotnega tečaja smo prosili strokovno delavko, zaposleno v VDC Kranj, ki je bila  

vključena v izvedbo tečaja, da še ona doda svoja opažanja in mnenje. Svoje mnenje je dodal 

strokovni predavatelj za PP iz RKS. 

 

Strokovna delavka pravi: 

»Nov kamenček v mozaiku poslanstva enakih možnosti je Damjanova ideja in Anjin 

prispevek. V Varstveno delovnem centru Kranj smo bili ponosni, ko sta nas prepoznala v 

projektu in se z željo po sodelovanju obrnila na nas. Kot somentorica sem ob izvedbi tečaja 

dobila ponovno potrditev, da tudi osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju s pravilnim 

pristopom, v okviru svojih sposobnosti lahko sodelujejo na vseh pomembnih področjih 

življenja. Vsakič znova sem bila presenečena nad idejami in pridobljenim znanjem, ki so ga 

med tečajem pokazali naši varovanci. Ob vsakem novem srečanju so bili bolj navdušeni in z 

motivacijo za učenje ni bilo težav. Pravzaprav je bilo navdušenje in zanimanje varovancev 

tako veliko, da bi tečaj v enakih okvirih lahko še nekajkrat izvedli.  
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Anja in Klemen sta z izrednim čutom za sočloveka in z visoko stopnjo občutljivosti pripravila 

in izvedla tečaj. K uspešnemu zaključku je v veliki meri pripomogla tudi njuna pozitivna 

naravnanost, katero sta uspešno prenašala na udeležence tečaja.  

Čestitke in hvala obema.« 

 

Predavatelj pravi: 

»Tečaj prve pomoči za osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju je pilotski projekt v 

Sloveniji in svojevrsten izziv za predavatelja prve pomoči. Zasnovan je na ideji približevanja 

osnov prve pomoči tej populaciji, kjer gre, po mojem mnenju predvsem za odpravljanje strahu 

pred nesrečami in poškodbami. Glede na to, da nimam izkušenj pri delu v varstveno delovnih 

centrih, s strokovnega vidika tečaj ocenjujem kot uspešen. V začetku je bilo potrebno 

premisliti, kako prilagoditi snov, da bo dojemljiva za varovance in da bodo od tečaja imeli 

korist. Ko se naučiš tega, postane tečaj sproščen in zabaven.  Ob igri vlog, slikah in prikazih 

počasi odpadejo strahovi, varovanci pa z zanimanjem sodelujejo in ob omenjenem pristopu 

tudi največ pridobijo. To se je pokazalo tudi pri ponavljanju in evalvaciji. Pomembno se mi 

zdi, da predavatelj vzpostavi ustrezen stik z učenci preko sproščenosti in smeha, kljub temu 

pa ohrani resnost teme in distanco. Nujno je količino snovi prilagoditi dojemljivosti 

posamezne skupine, a ne v obliki suhoparnih predavanj, ki smo jim vse prepogosto priča. 

 

Če tečaj pogledam še iz nestrokovnega človeškega vidika, si predavatelj lahko vedno želi 

takšno skupino, kot so bili varovanci VDC Kranj, ki so se medsebojno podpirali, si ploskali in 

se spodbujali. Mislim, da so lahko na področju prve pomoči vzor naši družbi, kjer takšne 

topline, ljubezni in hvaležnih nasmehov ne srečaš. 

 

Če povzamem, je tečaj namenjen seznanjanju z vsebinami, ki so prepogosto brez razloga 

vzrok strahu in panike, osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Od tečajnikov ne 

gre pričakovati čudežev, toda že klic na pravilno številko lahko prepreči katastrofo. Zato 

menim, da bi bilo uporabno tečaj razširiti in predstaviti na nacionalni ravni in ga postopoma 

pričeti izvajati, hkrati pa organizirati izobraževanje za predavatelje, ker izkušenj pri takem 

delu preprosto nimamo.« 

 
Klemen Lipovšek, abs. MFLJ, predavatelj PP pri RKS 
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Da strnemo razmišljanje in predloge izvajalcev tečaja, smo za evalvacijo uporabili t.im. 

metodo PMI (plus, minus, interesantno). 

 

Tabela 2: Metoda PMI ( plus / minus /interesantno) 

 

 

Plus 

Dobro zastavljen program. 

Zadostna količina vsebine ter ustrezna vsebina tečaja. 

Načrt poučevanja snovi je bil dobro zasnovan. 

Skupina 8 udeležencev, za bolj kvalitetno delo. 

1 predavatelj in 1 strokovni delavec. 

Veliko praktičnega dela ter sprotnega verbalnega ponavljanja. 

Vizualna podpora. 

Veliko pripomočkov za bolj kvalitetno in pestro izvedbo uro 

tečaja in nazorna predstavitev povijanja, klica na pomoč, 

imobilizacija. 

Motiviranost udeležencev. 

Sprotno prilagajanje izvedbe (npr. opuščanje nekaterih 

načrtovanih vsebin, kot je zaustavitev krvavitve, za katere smo 

izvajalci ocenili, da bi bile prezahtevne za ciljno skupino). 

Minus 
Prevelik časovni razmik med srečanji (1x tedensko). 

Prezahtevnost pestovalke. 

Predlog za vnaprej 

Pričeti s tečajem PP za osebe z motnjo v duševnem in telesnem 

razvoju. 

Izvedba tečaja naj bi bila 2x tedenska. 

Namesto pestovalke, imobilizacija roke na prsni koš s kosom 

oblačila. 

 
Izvajalci tečaja so soglasno ugotovili, da je izkušnja z izvedbo tečaja pozitivna. Bili so 

zadovoljni s celotno izvedbo. Udeleženci tečaja so bili vsako uro zelo motivirani za 

sodelovanje ter so se aktivno vključevali v dogajanje (sodelovali, spraševali, česar niso 

vedeli).  

 

Če bi ponovili tečaj PP za osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, bi si prizadevali, 

da bi bil tečaj vsaj dvakrat tedensko. Lažje bi nadgrajevali znanje, časovni presledki med 

enim in drugim srečanjem so bili namreč predolgi (kontinuiranost, manjše pozabljanje). 
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Namesto nameščanja roke v trikotno ruto bi zaradi enostavnejše izvedbe uporabili metodo 

imobilizacije roke na prsni koš, pritrjeno s kosom oblačila.  

Ponovno pa bi uporabili metode, kot smo jih na tem tečaju. Uporabili bi veliko slikovnega 

gradiva, powerpoint predstavitev, večkratno ponavljanje, jasna in počasna navodila, aktivno 

delo v paru ali skupini, igra vlog, praktične poizkuse. Količina vsebine je bila primerna, zajeli 

smo vsa bistvena področja PP. Tudi časovna omejitev posameznega srečanja na 45 minut ja 

bila ustrezna. Udeleženci so temi sledili. Ker koncentracija udeležencem hitro pade, je 

pomembno, da je učna ura raznolika in razgibana. 

 

VDC Kranj je po zaključku tečaja pripravil tudi slavnostno podelitev diplom udeležencem. Za 

celotni dogodek so poskrbeli zaposleni v Centru. Udeleženci tečaja so na zaključni prireditvi 

prikazali nekatere osvojene praktične ukrepe: PP pri krvavitvi in zadušitvi, klic na 112 ter 

položaj za nezavestnega. 

 

Zanimivost in pozitivnost tovrstnega tečaja je odmevala tudi v številnih nacionalnih in 

regionalnih medijih, med drugim so o tem poročali: Žurnal 24 (Priloga 10), Gorenjski glas 

(Priloga 11), GTV – Gorenjska televizija, Radio Kranj. Objavljeno v Gorenjskih poročilih na 

GTV: http://www.gtv.si/index.php?option=com_content&task=view&id=1137&Itemid=2  

(GTV – Gorenjska televizija, 2009).  
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Slika 2: Zaključek podelitve diplom, (Nastran, 2009) 

 
Ne hodite tja, kamor vodi utečena pot. Namesto tega pojdite tja, kjer ni poti, in pustite sled. 

Samo tisti, ki si drznejo iti predaleč, lahko ugotovijo, kako daleč lahko sežejo. 

 ( T. S. Eliot ) 
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5 RAZPRAVA  
 
 
»Človek se srečuje vedno z novimi situacijami, ki jih je potrebno obvladati. Učiti se je 

potrebno vedno novih veščin in spretnosti, pridobivati vedno nova znanja in ohranjati stara. 

Vseživljenjsko učenje omogoča, da državljani prevzamejo aktivno vlogo v družbenem in 

ekonomskem življenju in na ta način odločilno vplivajo na družbeno okolje, v katerem živijo. 

Pravica do socialne enakosti je kategorija, ki državo zavezuje, da socialne pravice v skladu z 

načelom enakih možnosti zagotovi vsem skupinam in posameznikom, ki tvorijo našo družbo. 

Delovanje države in njenih institucij mora biti usmerjeno k izenačevanju kakovosti življenja 

in socialne blaginje vseh državljanov, posebej pa mora zaščititi tiste, ki sami tega ne zmorejo« 

( Jelenc, 2007). 

 

Strokovne službe RKS v svoji ponudbi ne ponuja tečaja PP s prilagojeno vsebino za osebe z 

motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Preko izobraževalnega tečaja lahko sledimo 

določenim načelom, s katerim upoštevamo potrebe udeležencev in zagotovimo pozitivno in 

ustvarjalno vzdušje.  

 

Vključevanje oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v prilagojeni tečaj PP odpira 

vrsto možnosti. V ta način izvedbe tečaja so udeleženci vključeni enako, kot drugi državljani, 

le da je tečaj prilagojen njihovim kognitivnim zmožnostim in fizičnim sposobnostim. 

 

Učenje oziroma izobraževanje oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju zajema: 

• ohranjanje in razvoj socializacije, 
• učenje novih navad, vsebin, veščin, znanj, 
• z aktivnostjo ohranjajo psihofizično kondicijo, 
• ohranjajo samostojnost v največji možni meri, 
• zagotavljanje višje kakovosti življenja 

(Artank in sod., 2004). 

 

Druženje udeležencev tečaja prinaša spremembe v njihovo vsakodnevno življenje in ima 

pozitiven vpliv. Urnik je bolj pester, pomeni spremembo v vsakdanji rutini, skupaj 

spregovorijo o težavah, ki se pojavijo, se družijo in pridobijo novo znanje. 

Prvič je bila ponujena možnost, da se te osebe udeležijo tečaja PP in pridobijo znanje, nujno 

potrebno za  boljšo kakovost življenja, s tem pa pridobimo večjo varnost vsi državljani. Z 
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izvedbo tečaja je bilo potrjeno, da so kljub oviram sposobni napredovati v znanju, ki ga bodo 

lahko ponesli v svoje okolje.  

 

Menim, da je bil tečaj iz strokovnega vidika, vsebinsko dobro zasnovan. Cilj, ki smo ga 

zastavili pred začetkom tečaja, da udeleženci pridobijo znanje nudenja PP, je bil dosežen. To 

so potrdili na končni evalvaciji z reševanjem testa ter s praktičnim prikazom na slovesni 

podelitvi diplom.  

 

Med tečajem so nekateri udeleženci tečaja potrebovali nekaj več časa, da so osvojili zanje, 

nekateri pa so snov prej razumeli. Prepričani smo, da bodo prav gotovo vsi vsaj nekaj znanja 

odnesli v svoje okolje. Nekateri malo več, nekateri manj. Prav pa je, da jim damo možnost 

izobraževanja na tem področju, da lahko odkrijejo svoje potenciale. Zato spodbujamo, da 

osebe čim bolj vključujemo v aktivnosti življenja, krepimo njihovo identiteto in stremimo k 

pozitivnemu odnosu. Da je bila izvedba tečaja pozitivna, govori to, da smo na obrazu 

udeležencev videli nasmeh in zadovoljstvo.  

 

Ob tako pozitivni izkušnji in dobrih rezultatih je smiselno s tem delom nadaljevati, prinesti na 

trg ponudbe nekaj novega in koristnega za življenje vseh nas. Nov prispevek v obliki tečaja 

PP za osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju je začetek novega dela na področju 

delovanja RKS. Pričujoče delo kaže, da je za doseganje višje kakovosti življenja oseb z 

motnjo v duševnem in telesnem razvoju v prvi vrsti pomembno, koliko se ukvarjamo z njimi 

in jim omogočimo izobraževanje na različnih področjih življenja.  

 

Novost, ki se lahko ponudi različnim organizacijam, ki skrbijo za osebe z motnjo v duševnem 

in telesnem razvoju, v okvir izobraževalnega programa, je tečaj PP s prilagojeno vsebino. 

Prizadete osebe, tako kot vsi drugi, so vključeni v različne aktivnosti, kjer lahko pride do 

nesreče. Dnevno uporabljajo pripomočke in ob nepravilni uporabi povzročijo nesrečo 

(krvavitev, rane, zlom…). S pravilnim ukrepanjem lahko poskrbijo za ustrezno pomoč. Zato 

so osnovna znanja/ vedenje PP zanje zelo pomembna.  

 

Naj povežemo tečaj PP z delovno terapijo. »Delovna terapija kot zdravstvena stroka temelji 

na tem, da poskušamo zagotoviti uporabniku boljšo kakovost življenja, spodbujamo 

samostojnost in smo usmerjeni na posameznika. Delovni terapevt mora ustvarjati takšno 

ozračje, ki uporabnikom zagotovi aktivnost in željo po sodelovanju. Pomembno je dognati in 
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razviti občutek za obseg sprememb, ki jih posameznik potrebuje, kako lahko spodbudimo nov 

način razmišljanja in občutenja, kako široko in globoko lahko prodre izobraževanje v zavest 

posameznika in ali so potrebni drugi ukrepi in sredstva za dosego ciljev« (Gričar, 2007a). 

 

Tudi opravljen tečaj PP je prinesel novo znanje s katerim se osebam poveča samozavest, 

samostojnost in posledično večja kakovost življenja. 

 

Pri delovnoterapevtski obravnavi velikokrat delamo individualno z uporabniki in v tem 

primeru se lažje prilagajamo posameznikovim zahtevam, željam. Individualizacijo pa moramo 

upoštevati tudi na področju, kjer prevladuje skupinski način dela (Gričar, 2007b). To se je 

potrdilo tudi na predstavljenem tečaju PP za osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. 

 

Dojemanje samega sebe je velikega pomena za samozavest in odnos do sebe. Posameznik 

mora spoznati, kaj vse je sposoben narediti in da obstajajo področja, na katerih je uspešen. 

Stremeti moramo k temu, da osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju usposabljamo za 

vključevanje v normalno življenje (Artank, 2004). 

 

Naj zaključimo z mislijo: Če osebe poučimo o postopkih nudenja PP in jim tako omogočimo 

osnovno znanje s tega področja, ni boljša samo kakovost njihovega življenja, ampak je 

oplemenitena kakovost življenja vseh tistih, ki pridemo z njimi v stik. 
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6 SKLEP   
 
 
Pričujoča študija kaže, da tako kot ostala populacija, tudi osebe z motnjo v duševnem in 

telesnem razvoju uravnavajo svoje življenje in delovanje glede na to, kaj si želijo in kaj je 

njihovo poslanstvo. V življenju pa se spopademo tudi z nepričakovano nesrečo, ki to življenje 

ogroža. Kaj bomo storili? Gledali in šli mimo osebe, ki je v nevarnosti, ali bomo pristopili k 

njej ter ji ponudili pomoč? 

Vsi ljudje smo potrebni znanja o nudenju PP. Nikoli ne vemo, kdaj bomo potrebovali pomoč, 

zato je prav, da lahko z majhnimi dejanji pomagamo prvi. Prav je, da se tudi osebam z motnjo 

v duševnem in telesnem razvoju ponudi kaj takega, saj bodo živeli bolj kakovostno ter si lažje 

zagotovili samostojnost. 

 

Menimo, da bi bilo koristno in smiselno, če bi se preko Rdečega Križa postopno pričel 

izvajati tečaj PP za osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Tečaj bi bilo potrebno 

ponuditi vsem organizacijam po Sloveniji, ki skrbijo za osebe z motnjo v duševnem in 

telesnem razvoju. Po določenem času bi bilo smiselno organizirati obnovitveni tečaj, da bi z 

omenjenimi vsebinami obnovili znanje, ter jih po možnosti še kaj novega naučili. 

 

 

Vsak človek je brezmejno pomemben v svoji drugačnosti  

in hkrati enako pomemben  

kot vsi drugi ljudje  

v njihovi drugačnosti. 

Tako zelo pomemben je,  

da ga večnost potrebuje  

v njegovi edinstvenosti. 

(Elena Danel) 
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