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NASLOV 

Uspešno timsko delo pri organizaciji iger za osebe z motnjami v 

duševnem razvoju 

IZVLEČEK 

V diplomskem delu smo se osredotočili na organizacijo iger za osebe z motnjami v 

duševnem razvoju. V teoretičnem delu so opisane splošne ugotovitve o timskem 

delu, poudarjene so razlike med timom in skupino, prednosti in slabosti timskega 

dela, vrste timov, oblikovanje tima, vodenje tima, komunikacija pri timskem delu, 

cilji tima etc. Predstavljen je Varstveno delovni center Nova Gorica in oblike 

timskega dela v zavodu. Opisali smo organizacijo Motor Activities Training Program 

(v nadaljevanju MATP) iger, ki so namenjene osebam s kombiniranimi motnjami v 

duševnem, gibalnem ali čustvenem razvoju. Preverili smo vpliv športnih dejavnosti 

na osebe s posebnimi potrebami ter predstavili program Specialne olimpijade in 

MATP igre.  

V empiričnem delu smo z uporabo anketnih vprašalnikov raziskovali uspešnost 

organizacije MATP iger. V raziskavi so sodelovali tekmovalci –  osebe z  najtežjo 

motnjo v duševnem razvoju in vodje tekmovalnih skupin. Pri ocenitvi uspešnosti 

organizacije in poteka iger je bilo potrebno upoštevati tudi odzivanje javnosti. S 

pomočjo dobljenih rezultatov smo pripravili evalvacijo iger. Organizacijo in potek 

iger lahko opredelimo kot uspešno. 
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TITLE 

Successful team work in organising games for persons with mental 

disorders 

ABSTRACT 

The diploma paper focuses on the organization of games for persons with mental 

disorders. The theoretical part describes the general findings of the team work and 

highlights the differences between team and group strengths and weaknesses of team 

work, types of teams, team building, team leadership, communication, teamwork, 

team goals etc. Presented is the Occupation activity center Nova Gorica and forms of 

team work in the institute. We describe the organization of Motor Activities Training 

Program (MATP below) games, intended for people with combined mental, motor or 

emotional development. We evaluated the impact of sporting activities to persons 

with special needs and presented the Special Olympics program and MATP games. 

The empirical part of the application of the questionnaires studied the organization's 

performance MATP games. In a study involving athletes – those with the most 

difficult mentally and head racing teams. In assessing the performance of the 

organization and running game has been necessary to consider the response to the 

public. Using the results obtained, we prepared the evaluation games. Organization 

and conduct of games can be defined as successful. 

KEYWORDS 

team, teamwork, the Occupation activity center Nova Gorica, adjusted sports 

activities, Special Olympics, MATP games, team organization, organization MATP 
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1 UVOD  

Pomen timskega dela spoznamo že kot otroci. Rodimo se staršem, svoji družini, ki si 

jo Musek (1995 v Marenk, 2007, str. 6) predstavlja kot: "svet, življenje, človeštvo in 

družbo v malem".  

Družina je osnovno okolje, v katerem nastaja in se oblikuje posameznikova osebnost. 

V družini se naučimo osnovnih oblik obnašanja in prvič začutimo pripadnost, 

ljubljenost, ali pa ravno nasprotno nepripadnost in odvečnost (Marenk, 2007).  

Družina nam na življenjski poti stoji ob strani in nam s svojimi nasveti in ljubeznijo 

skuša pomagati pri doseganju naših zastavljenih življenjskih ciljev. Ko govorimo o 

svojih starših in ostalih sorodnikih, lahko govorimo o timu, saj nas z družino 

povezuje ljubezen, pripadnost, zaupanje, medsebojna pomoč in sodelovanje. Kot 

vsak tim je lahko tudi družina uspešna ali pa nam daje občutek nesprejetosti, 

odvečnosti in nezaželenosti. 

S skupinskim delom se srečamo tudi pozneje v študijskih letih pri raznih projektnih 

nalogah. Ali se bo skupina razvila v tim je odvisno predvsem od njene strukture.  

Da lahko govorimo o timskemu delu, je med člani tima potrebno sporazumevanje, 

sodelovanje in sourejanje. Za uspešno timsko delo je pomembno, da člani 

enakopravno sodelujejo med seboj (Močnik – Bučar in Korenjak, 1994). Tim morajo 

sestavljati ljudje z različnimi sposobnostmi in znanjem, saj se tako lažje, 

kvalitetnejše in hitreje reši zastavljeno nalogo. 

Timsko delo je danes postalo nepogrešljivo tudi v socialnem varstvu, še posebno v 

institucijah kot so socialnovarstveni zavodi in domovi za starejše ljudi (Ocepek, 

2006). Timski pristop dela koristi uporabnikom storitev in je v prid strokovnjakom 

(Flaker, 1997). 

Zato smo se odločili v diplomskem delu predstaviti timsko delo v Varstveno 

delovnem centru Nova Gorica, njegov pomen za uporabnike storitev in zaposlene.  

Opisali smo delo organizacijskega tima, ki je skrbel za organizacijo MATP iger. 

MATP je najmlajši športni program Specialne olimpijade (Princes, 2011). Pomen 

MATP programa je v tem, da omogoča tudi osebam z najtežjimi motnjami treniranje 

in udeležbo na športnih tekmovanjih (Program MATP, 2011). S pomočjo anketnih 
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vprašalnikov smo skušali izvedeti zadovoljstvo tekmovalcev in vodij tekmovalnih 

skupin z organizacijo in potekom iger. 

V teoretičnem delu je predstavljeno timsko delo, Varstveno delovni center Nova 

Gorica in oblike timskega dela v zavodu. Poudarili smo tudi pomen športnih 

aktivnosti za osebe s posebnimi potrebami, predstavili Specialno olimpijado in 

program MATP. Opisali smo potek organizacije MATP iger.  

Empirični del je temeljil na kvantitativni raziskavi. S pomočjo anketnega vprašalnika 

smo želeli ugotoviti uspešnost organizacije MATP iger. Skušali smo ugotoviti, ali so 

igre udeležencem tekmovanja poleg udeležbe dale tudi zadovoljstvo, samopotrditev 

in način vključitve v družbo. 

1.1 Cilj diplomskega dela 

Cilj diplomskega dela je bil predstaviti značilnosti timskega dela, oblike timskega 

dela v Varstveno delovnem centru Nova Gorica, opisati organizacijo MATP iger 

skozi različne naloge članov organizacijskega tima, na podlagi empiričnih podatkov, 

pridobljenih s pomočjo anketnega vprašalnika pripraviti analizo uspešnosti 

organizacije in poteka MATP iger ter na koncu opraviti še evalvacijo iger. 
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2  SPLOŠNO O TIMSKEMU DELU  

2.1 Opredelitev tima in skupine  

V strokovni literaturi najdemo veliko definicij o timu in timskemu delu. Pojma 

skupina in tim se nam zdita na prvi pogled enaka, vendar pomenita dva popolnoma 

različna pristopa dela, zato ju je potrebno že v osnovi ločiti. 

"Timski način dela je nepogrešljiv takrat, ko pot reševanja, rešitev, število rešitev in 

način reševanja problema niso znani. Tedaj so dobrodošla različna mnenja, ki po 

usklajevanju lahko dajo najboljšo rešitev. V takšnih primerih skušamo sestaviti 

skupino ljudi s podobnim, vendar pa s heterogenim znanjem in s takšnimi 

osebnostnimi lastnosti, ki omogočajo hitro nastajanje tima" (Lipičnik, 1998, str. 

272). 

Stupica (2005) opredeljuje tim kot skupino, za katero je značilno, da njeni člani 

sodelujejo pri odločanju in si medsebojno pomagajo pri opredeljevanju in doseganju 

ciljev. 

Podobno definicijo podaja tudi Zupan (2001), saj pravi, da lahko govorimo o 

timskem delu, ko člani tima medsebojno sodelujejo, komunicirajo, skratka skupaj 

iščejo rešitve. 

Za skupinsko delo pa je značilno sodelovanje posameznikov, kjer vsak opravi svoj 

del naloge, med njimi pa ni posebnega sodelovanja in dogovarjanja (Zupan, 2001). 

Skupina je sestavljena iz dveh ali več posameznikov, ki se srečujejo zaradi 

pomembnih zadev (ciljev). Poznamo formalno in neformalno skupino. Formalna 

skupina (delovna skupina) ima natanko določene delovne naloge in cilje. Neformalna 

skupina pa nastane na osnovi medsebojnih stikov za zadovoljevanje skupnih potreb 

in osebnih interesov (Stupica, 2005). 
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2.2 Razlike med timom in skupino 

"Med delovno skupino in timom je velika razvojna razlika. Medtem ko je cilj 

klasične delovne skupine visoko kakovostno rutinsko delo, je cilj tima ustvarjalno 

delo. Ustvarjalni timi so jedra ustvarjalne organizacije, v kateri so vsi procesi 

usmerjeni v oblikovanje ustvarjalnih dosežkov – najpomembnejših dejavnikov 

konkurenčnosti posameznika in organizacije" (Mayer, 2001, str. 5).  

Tabela 1 prikazuje razlike med skupino in timom. 

Tabela 1: Timi v primerjavi s skupinami (Maddux, 1992, str. 11) 

TIM SKUPINA 

Člani spoznavajo svojo medsebojno 

odvisnost in vejo, da se osebne in timske 

cilje dosega najuspešneje z vzajemno 

pomočjo. Ne izgubljajo časa s prepiri 

okrog tega, kam spada določeno 

"specializirano" delo, niti se ne 

poskušajo osebno okoristiti na račun 

drugih. 

Člani menijo, da so organizirani v 

skupine iz administrativnih razlogov. 

Posamezniki delajo neodvisno; le včasih, 

če so cilji skupni, v povezavi z drugimi. 

Člani sprejmejo delo za svojo »last« in 

združijo svoje moči, ker so zavezani 

istemu cilju, ki so ga sami pomagali 

postaviti. 

Ker člani niso dovolj vključeni v 

načrtovanje ciljev skupine, skušajo vso 

pozornost usmeriti sami nase. Delo 

jemljejo preprosto kot najeti delavci. 

Člani prispevajo k uspešnosti podjetja z 

izvirnostjo, talentom in znanjem, kar 

omogoča boljše doseganje ciljev tima. 

Članom prej naložijo, kaj morajo delati, 

kot pa da bi jih spraševali, kakšen bi bil 

najboljši način. Predlogov ne 

spodbujajo. 

Člani delajo v ozračju zaupanja, drug 

drugega spodbujajo, da prosto izrazijo 

svoje mnenje, predloge, občutke ali 

Člani ne zaupajo ciljem svojih 

sodelavcev, ker ne razumejo njihove 

vloge v skupini. Izražanje lastnega 
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nesoglasja. Vprašanja so dobrodošla. mnenja ali nestrinjanje se obravnava kot 

nezaželeno, ker ne podpira, temveč deli 

enotnost skupine. 

Člani si prizadevajo za odprto in pošteno 

komunikacijo. Trudijo se, da bi razumeli 

stališča vsakega izmed njih. 

Člani so zelo previdni pri tem, kaj 

povejo, tako da je resnično razumevanje 

v skupini nemogoče. Lahko se pojavi 

namišljeno igranje vlog, postavljajo se 

pasti v komuniciranju, v katere se lahko 

ujamejo vsi, ki niso dovolj previdni. 

Člane spodbujajo, da razvijajo svojo 

usposobljenost in da, kar so se naučili, 

uporabljajo tudi pri delu. Tim jih pri tem 

povsem podpira. 

Člani so za delo lahko dobro 

usposobljeni, vendar jih šefi ali drugi 

sodelavci ovirajo, da bi znanje lahko 

uporabili. 

Člani priznavajo konflikt za normalen 

pojav v medčloveških odnosih. V 

takšnem primeru vidijo priložnost za 

nove rešitve in kreativnost. Trudijo se, 

da konflikt razrešijo hitro in 

konstruktivno. 

Člani se znajdejo v konfliktnih 

situacijah, za katere ne vejo, kako bi jih 

rešili. Njihov šef lahko odlaga 

posredovanje, dokler ni povzročena že 

resna škoda. 

Člani sodelujejo pri odločitvah, 

pomembnih za tim. Razumejo, da mora 

vodja sam sprejeti končno odločitev, ko 

se tim ne more odločiti ali ko je treba 

hitro ukrepati. Cilj je vedno le uspešnost 

tima in nikoli skladnost z mnenjem šefa. 

Člani lahko sodelujejo, ali pa tudi ne, pri 

odločitvah, pomembnih za skupino. 

Skladnost z mnenjem šefa je pogosto 

pomembnejša kot uspešni delovni 

dosežki skupine. 
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2.3 Prednosti in slabosti timskega odločanja 

Nekateri mislijo, da je timsko odločanje poraba časa, saj nam čas predstavlja denar. 

Drugi menijo, da je timsko odločanje daleč najboljše in bi ga bilo treba uporabiti, 

kadar je le mogoče (Možina, 2002). 

Prednosti timskega dela vidi Stupica (2005) v sinergiji – "več glav več ve", kar 

pomeni, da so odločitve sprejete na podlagi več informacij in različnih znanj, kar 

pripomore h kvalitetnejšim rešitvam problema, omogoča različne načine dela in 

poraja raznovrstne rešitve. To prednost je poudaril tudi Ken Blanchard, ko je dejal: 

"Nobeden izmed nas ni tako pameten, kot smo vsi skupaj".                                                                                                       

Če imajo člani tima možnost vplivati na odločitve, so bolj motivirani za delo in 

doseganje ciljev, bolj sprejemljivi za skupne rešitve ter praviloma tudi bolj 

odgovorni. Člani tima zaradi vpletenosti v celoten proces sprejemanja odločitev bolje 

razumejo končne odločitve (Stupica, 2005). 

Timsko delo pa ima tudi nekatere slabosti. Med člani tima se lahko pojavi poenotenje 

mišljenja (skupinsko mišljenje), za katerega ni nujno, da vodi k najboljšim rešitvam. 

Posamezniki se lahko preveč prilagajajo skupini, izgubijo individualnost. V timu 

lahko prevlada posameznik in njegove odločitve, lahko pa pride celo do ustvarjanja 

koalicij in lobiranja znotraj tima, kar seveda ne vodi k uspešnosti. Člani tima lahko 

spregledajo cilj, ki je – najti najboljšo rešitev s kar najmanj nevšečnimi posledicami. 

Ena izmed slabosti je tudi poraba časa, saj je skupinsko odločanje navadno časovno 

potratnejše kot odločanje posameznika (Stupica, 2005). 
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2.4 Vrste timov 

V organizaciji lahko naletimo na različne vrste timov, ki se uporabljajo za 

opravljanje in reševanje najrazličnejših nalog. Možina opisuje time za reševanje 

problemov, posebne in samousmerjajoče time, ter time za izboljšanje kakovosti 

(Možina, 2002). 

Time za reševanje problemov sestavljajo člani različnih oddelkov in služb. 

Razpravljajo o aktualnih vprašanjih dela v organizaciji in možnih izboljšavah. 

Posebni timi so usmerjeni na kako posebno področje dela in skušajo izboljšati stanje. 

Običajno sestanki teh timov niso plačani in se jih člani udeležujejo prostovoljno. 

Samousmerjajoči se timi nimajo vodij. Člani delajo skupaj in se sproti dogovarjajo, 

kaj in kako je treba opraviti, koliko izdelati in postoriti. Ti timi skoraj v celoti 

prevzemajo menedžerske dolžnosti, tudi nameščanje delavcev in opredeljevanje 

delovnih ciljev. Vsak član se nauči več nalog in je sposoben nadomestiti drugega, če 

je to potrebno. Če obstaja vodja je zunaj skupine, opravlja strokovno delo in ima 

mentorsko vlogo. 

Timi za izboljšanje kakovosti iščejo poti za izboljšanje kakovosti dela in izdelkov 

oziroma storitev. Ti timi so na raznih ravneh organizacije (Možina, 2002). 

Brajša razlikuje tri tipe timskega dela, ko pravi: "v avtokratičnem timu so 

strokovnjaki odveč, v liberalnem timu strokovnjaki delajo, kar hočejo, v 

demokratičnem timu strokovnjaki sodelujejo" (Brajša, 1996, str. 108). 

S pomočjo timov se želi zgraditi fleksibilno organizacijsko strukturo, ki bo 

omogočala hitro reagiranje na spreminjajoče pogoje ali zahteve trga (Marolt in 

Gomišček, 2005).  
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2.5 Velikost tima 

Velikost tima je dejavnik, ki na njeno uspešnost ne vpliva neposredno. Na uspešnost 

vpliva, skupaj s fizikalnimi vplivi okolja, narava naloge. Avtorji so se veliko 

ukvarjali s preučevanjem, kako velikost skupine vpliva na njeno učinkovitost.  Že 

Koehler je ugotovil, da se z velikostjo tima spreminja njegova moč, vendar njegova 

učinkovitost ne raste sorazmerno s številom novih članov (Lipičnik, 1998). 

 Poznamo nekaj pomembnih ugotovitev o velikosti timov (Lipičnik, 1998, str. 273, 

274): 

 občutek pripadnosti timu upada z naraščanjem števila članov; 

 timi, sestavljeni iz petih članov, so dosegli znatno višjo stopnjo soglasnosti 

pri izboru rešitev kot skupine, sestavljene iz dvanajstih;  

 ljudje sami menijo, da so srečnejši v manjših timih; 

 komunikacija v večjih timih teži k temu, da se usmeri na enega človeka 

(neformalnega vodjo); 

 skupno število idej z velikostjo tima narašča, vendar ne sorazmerno s 

številom članov; 

 v večjih timih lahko izražajo svoje mnenje samo energični posamezniki, v 

manjših pa ima vsak posameznik dovolj prostora in širine za izražanje svojih 

mnenj; 

 stopnja avtokratskega vodenja narašča z večanjem tima; 

 ustvarjalni timi, sestavljeni iz treh članov, so enako hitri in učinkoviti pri 

reševanju konkretnih problemov kot timi, sestavljeni iz šestih članov. Slednji 

so hitrejši pri reševanju abstraktnih problemov. 

 

Za vsako nalogo obstaja optimalna velikost tima. Ta je odvisna od sestavljenosti 

naloge in stopnje heterogenosti članov glede na zmogljivosti, ki jih zahteva naloga. 

Optimalna velikost tima ne presega števila treh do šestih, največ sedem članov. 

Na splošno bi lahko rekli, naj bo tim čim manjši, vendar ne premajhen.  

 

Možina (2002) meni, da je najprimernejša velikost tima med pet in deset člani. Če jih 

je več, nastanejo težave v komuniciranju med njimi, pojavijo pa se še drugi problemi.  
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2.6 Izbor strukture skupine 

Učinkovitost skupine je pri reševanju problemov odvisna tudi od lastnosti 

posameznih članov, ki skupino sestavljajo. Kakovost delovanja skupine se ne more 

popolnoma pojasniti z lastnostmi posameznih članov, ampak je pri tem potrebno 

upoštevati posebnost strukture osebnostnih lastnosti skupine kot celote (Lipičnik, 

1998). 

Lipičnik (1998) navaja dve veliki skupini osebnostnih lastnosti, ki bistveno vplivajo 

na učinkovitost skupine: osebnostne lastnosti, ki bistveno vplivajo na nastajanje tima 

(v to skupino uvrščamo lastnosti, ki se večinoma nanašajo na socialno življenje: 

odprtost, zaprtost, družabnost, nedružabnost, itd.) in lastnosti, ki bistveno vplivajo na 

reševanje problemov (sem sodijo predvsem znanje in druge zmogljivosti, ki 

pomagajo pri reševanju problemov). 

2.7 Izbira članov tima 

"Sodelavci v timu morajo pripadati timu, medsebojno sodelovati,                                               

razvijati dobre odnose, uspešno komunicirati, se prilagajati in se o medsebojnem doživljanju 

pogovarjati"  (Brajša, 1996, str. 115). 

Pravilna izbira članov tima je za uspešnost podjetja zelo pomembna. Pri tem 

pomagajo oblikovalcem skupin različne domiselne tehnike. 

Če sestavljalec skupine zaupa naključju, je prepričan, da bo naključni izbor sam od 

sebe zagotovil pogoje za delo v skupini. Zato izbere ljudi po kateri koli tehniki 

naključnega izbora. Drugi, ki zaupa ljudem in njihovim zmožnostim dogovarjanja, 

imenujejo samo kandidate za delo v skupini. Kateri od njih bodo v timu sodelovali, 

prepuščajo dogovarjanju med kandidati. Sestavljavec skupine pričakuje le sporočilo 

o dogovoru. 

Sestavljavci skupine, ki se jim ne zdi vredno izgubljati čas z razmišljanjem koga 

vključiti v skupino in ki močno zaupajo samemu sebi ter svoji intuiciji, člane skupine 

določijo. Pri tem jih vodijo zgolj občutki o možnostih sodelovanja dveh oseb. 

Za uporabno se je izkazala tudi Morenova sociometrija. To tehniko se ponavadi 

uporablja za proučevanje odnosov med člani skupine. S takšno analizo je mogoče 
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ugotoviti, katere osebe so izbrale druga drugo. Takšne zveze imenujemo dvojne ali 

vzajemne zveze. Dvojne zveze so ključ za sestavljanje skupine. V skupino naj bi 

vključili osebe, med katerimi so vzajemne zveze. Kljub preprostosti tehnika zahteva, 

da se kandidati med seboj poznajo. Tveganje pa nastane, če izbirni kriteriji ne 

ustrezajo pogojem, ki veljajo za izbiro ljudi v skupino, na primer homogenosti po 

znanju. 

Nobena od navedenih tehnik ne zagotavlja uspešnega timskega dela, torej ni 

usmerjena v rezultate. Vse omogočajo ugotavljanje uspešnosti dela šele po končanem 

delu, ko na sestavo skupine nimamo več vpliva. 

Uspeh pri delu posamezne skupine lahko vnaprej napovemo s pomočjo Adizesove 

ideje o dobrem menedžmentu. Izhodišče so vedenjski vzorci, ki jih imajo posamezni 

kandidati za timsko delo. Tim mora biti sestavljen iz komplementarnih ljudi, ki se pri 

delu dopolnjujejo in igrajo vse potrebne vloge za uspešno delo. Vsakršna vedenjska 

podobnost med posamezniki v skupini je za timsko delo lahko usodna (Lipičnik, 

1998). 

2.8 Tipologija članov tima  

Znana je tipologija članov tima, ki poosebljajo vedenje nekaterih živali (Nix, 1992 v 

Brajša, 1996). Tako predstavlja pes prepirljivca, konj pozitivnega modreca, opica 

vsevedneža, žaba klepetuljo, srna je plaha, jež je negativec, povodni konj je 

debelokožec, pav je nadutež, papiga ponavlja za drugimi, osel je zabit, žirafa je 

domišljava in lisica je radovedna (Brajša, 1996).  

Rahnova tipologija članov tima opisuje skupinske zvezde, predrzneže, nevzdržljivce, 

intrigante, strahopetce, optimiste, karieriste, boječneže, skupinske klovne, črne ovce, 

uspešneže, uravnovešene in prišleke. Po Rahnu vsak izmed navedenih članov tima 

potrebuje drugačno vodenje. Nezainteresirane, dezerterje in tiste, ki se upirajo, je 

treba aktivirati. Klepetulje, vsevedneže, karieriste, prepirljivce, klovne, predrzneže in 

intrigante je treba omejevati. Bojazljivce in z lastnimi težavami obremenjene člane je 

treba opogumljati. Uspešneže, zvezde, optimiste, uravnovešene in pozitivne je treba 

pozitivno ovrednotiti. Črne ovce in prišleke je treba vključiti v tim (Brajša, 1996). 
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2.9 Oblikovanje tima 

Razvoj tima se začenja, ko se posamezniki odločajo, da bodo sodelovali pri neki 

nalogi (Možina, 2002). Odločitev za delo v timu ni dovolj. Tim je potrebno iz 

delovne skupine šele razviti. Lep zgled najdemo v zdravstvu, kjer imajo v normativih 

zapisan tim: zdravnik, višja medicinska sestra, srednja medicinska sestra in 

administratorka. S tem so organizirali delovno skupino, niso pa razvili timskega dela 

(Praper, 2001). 

2.9.1 Razvojne faze tima 

Pri oblikovanju skupine se najprej pojavi raven odvisnosti, ki jo spremljajo čustva 

tesnobe, saj nihče ne ve, kaj drugi od njega pričakujejo. Posameznika skrbi, ali ga bo 

skupina sprejela in če se bo lahko uveljavil s svojo stroko. Te negotovosti sprožijo 

potrebo po avtoritativnem vodji. Običajno se za to vlogo ponujajo člani skupine, ki 

zbujajo občutke odločnosti, vsemogočnosti in vsevednosti. Zato vodilni položaj 

pogosto pripada tistemu, ki po svoji naravi teži k moči in po tem načelu uravnava 

tudi odnose. Ko dobijo tudi drugi člani priložnost, da se lahko potegujejo za kak 

položaj v skupini, se razvoj tima nadaljuje na naslednji ravni. 

Osnovna značilnost druge razvojne stopnje je merjenje moči med člani skupine, ki 

poteka hkrati po vertikali (močnejši – šibkejši, nadrejeni – podrejeni, vodilni – 

vodeni) in po horizontali. Člani se povezujejo naprej v težnji po varnosti, postopoma 

pa tudi iz želje po sodelovanju. Tako nastane struktura skupine. 

Sledi tretja raven – oblikovanje skupine kot celote, kjer izginjajo meje med člani 

skupine. Vsi se doživljajo kot enaki, s tem se oži prostor za različnost. Tiste, ki niso 

del skupine, doživlja kot potencialno sovražne. Skupina je konzervativna, ker ne 

dovoljuje sprememb in drugačnosti, zato jo lahko zapustijo najbolj sposobni in 

ustvarjalni člani. 

Skupina, ki preživi to fazo si lahko ustvari možnost za prehod v četrto fazo – fazo 

vzajemnosti, kjer skupina deluje na podlagi razumskih predpostavk (Praper, 2001). 

"Življenje skupine temelji na upoštevanju zunanje realnosti. Skupina preseže raven 

osnovnih postavk. To pomeni, da preneha biti čustvena in postane razumska. To uspe 
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le tisti skupini, ki spoštuje in podpira specifične razlike med člani in razumno išče 

prednosti v funkcionalni povezavi različnosti" (Praper, 2001, str. 31).  

Pot oblikovanja tima bi lahko podrobneje razčlenili na naslednje faze (Možina, 2002, 

str. 560): 

1. Določitev cilja. Kaj so cilji organizacije? Kaj so cilji tima, skupine? Kaj so 

(naj bi bili) cilji posameznega člana? 

2. Strateško načrtovanje. Kaj bi radi dosegli v posameznih obdobjih? Na kakšen 

način? 

3. Pričakovanja. Kaj pričakujemo od posameznih članov? Kaj pričakuje vodstvo 

od tima? 

4. Odločanje. Kdo odloča? Kako naj bodo odločitve opredeljene? 

5. Organizacija dela. Ali je delo ustrezno organizirano? 

6. Morala. Kakšna je morala, kultura dela v timu, oddelku? Ali ju je mogoče 

izboljšati? 

7. Povezanost z drugimi oddelki. Kako uspešno timi sodelujejo? Kako 

sodelujejo navzgor in kako navzdol? 

8. Prednosti in slabosti. Kaj in v čem je naša prednost, kaj slabost? Ali lahko 

popravimo slabosti? 

9. Obstoječi problemi. Ali imamo probleme, težave, ki bi jih morali upoštevati? 
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2.10 Vodenje tima 

 "Vodenje je v tem, da ljudi peljemo naprej in                                                                                                                                                                     

jih sčasoma pripeljemo na cilj, ki smo                                                                                                                  

ga vnaprej izbrali" (Mesiti, 2003, str. 15). 

2.10.1 Opredelitev vodenja 

"Vodenje ljudi je ena od temeljnih nalog managerjev, ki morajo vplivati na 

zaposlene, jih usmerjati in motivirati, da ustrezno opravljajo svoje naloge ter z delom 

in poslovanjem dosegajo izide ter uresničujejo cilje podjetja" (Kralj, 2003, str. 443). 

Bečaj opredeljuje vodenje kot: "vzdrževanje ravnotežja med doseganjem skupnih 

ciljev in potrebami skupin ter posameznikov" (Bečaj, 2001, str. 20). 

2.10.2 Vloga vodje v timu 

Vodja tima mora zbrati informacije, spodbujati izmenjavo mnenj, odkrivati probleme 

in ugotavljati, kdaj bo najprimernejši trenutek, da bi jih rešili, da bi prišli do skupne 

odločitve. Najpomembnejše je, kako vodja ravna ob nesoglasjih, s časom in ob 

spremembah v timu.  

Izkušen vodja ustvarja različne situacije, v katerih se kažejo različna, tudi nasprotna 

mnenja članov. Tako nastajajo nesoglasja, ki so lahko ustvarjalna, če zna vodja 

vzdrževati ustrezno ozračje. Ravnanje ob nesoglasjih je uspešno, če vodja dopušča 

različna mnenja, ne hiti z zaključki in loči med izrekanjem in ocenjevanjem idej. 

Pomembnejša lastnost timskega vodje je občutljivost in dovzetnost za razlike v timu,  

zaradi katerih izbira ustrezen način vodenja. 

Uspešno uporabljanje časa pomeni, da mora vodja vzdrževati primerno ravnovesje 

med dopuščanjem svobodnega izražanja in omejevanjem časa. 

V različnih situacijah timskega dela so predlogi članov različni po strokovni tehtnosti 

in učinkovitosti. Ko si mnenja nasprotujejo, želijo nekateri člani na silo prepričevati 

druge, naj spremenijo svoje mnenje. Če je predlog za spremembo dober, naj se mu 

vodja pridruži, če ne, naj podpre tistega, ki je boljši. Če dober predlog zagovarja 

manjšina, jo mora vodja zaščititi, da jo večina ne preglasuje. Kadar kak član tima ali 

manjšina pri svojem podajanju ni jasen ali se izraža pomanjkljivo, ga vodja dopolni 
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in spodbudi k natančnejšemu podajanju. Vloga vodje pri uglaševanju sprememb je 

zelo pomembna, saj mora tudi sam nenehno spreminjati svoje vloge (Možina, 2002). 

Uspešen vodja mora znati prilagoditi vodenje zrelosti sodelavcev. Vedeti mora, koga 

naj motivira, komu mora naloge določati, dajati navodila in jih nadzorovati. Ko je 

potrebno, mora sodelavce spodbujati, nekaterim pa dopuščati svobodo. Ko gre v 

skupini kaj narobe, se mora vprašati, kaj je narobe z njegovim vodenjem. 

2.11 Komunikacija pri timskemu delu 

Temeljni pogoj za delovanje skupine je medsebojno komuniciranje vseh članov.  

Komunikacija je nosilec vseh socialnih dogajanj. S komunikacijo skupina analizira 

probleme, sprejema odločitve in usklajuje delo posameznikov v skupini na poti do 

skupnega cilja. Poleg tega komunikacija tudi omogoča, da skupina spozna in reši 

svoje notranje težave. Pretrgana ali ovirana komunikacija ogroža storilnost in obstoj 

tima. Da bi skupina lahko ustrezno in ob zmerni porabi energije dosegla skupni cilj, 

potrebuje odprto, spontano komunikacijo, ki je ne sme motiti niti različna hierarhična 

raven posameznikov niti meje posameznih organizacijskih enot (Lipičnik, 1998).  

2.12 Cilji tima 

O pravi skupini govorimo takrat, ko ima določeno število ljudi pred seboj cilj, ki se 

ga lahko doseže samo z medsebojnim sodelovanjem. Govorimo o skupinskem cilju. 

Pomen takega cilja ima poslanstvo, vizijo in strateški načrt. Skupinski cilj je 

sredstvo, ki med seboj povezuje posameznike z enakimi in različnimi interesi, cilji in 

osebnimi lastnosti, tako da lahko pride do konstruktivnega medsebojnega 

sodelovanja (Bečaj, 2001). 

Vsak tim obstaja zaradi nekega določenega cilja. Njegova uspešnost se kaže v 

rezultatih dela, ki morajo biti čim bolj podobni zastavljenim ciljem. Pri kreiranju 

ciljev naj sodelujejo vsi člani tima. Vodja tima mora znati ostale člane motivirati, da 

z veseljem opravljajo svoje naloge in se veselijo skupnih uspehov. Pomembno je, da 

so cilji jasni in specifični, saj jim bomo tako lažje sledili. Cilji morajo biti tudi 

dosegljivi, istočasno pa ambiciozno in visoko zastavljeni.  
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3 TIMSKO DELO V VARSTVENO DELOVNEM CENTRU NOVA GORICA 

3.1 Predstavitev obravnavanega zavoda 

Varstveno delovni center Nova Gorica je bil ustanovljen 13. 12. 2005. Ima status 

javnega socialno varstvenega zavoda in ima v svoji sestavi Enoto Solkan, Enoto 

Stara Gora in Stanovanjsko skupino Ledine. Opravlja dejavnost za osebe z motnjami 

v telesnem in duševnem razvoju ter osebe s telesnimi in možganskimi poškodbami. 

Od 1. 6. 2006 dalje zavod deluje samostojno, saj so bili po mnenju Ministrstva za 

delo, družino in socialne zadeve takrat že zagotovljeni ustrezni pogoji za začetek 

samostojnega delovanja (VDC, 2011). 

3.1.1 Dejavnost zavoda 

Varstveno delovni center Nova Gorica opravlja storitve vodenja, varstva in 

zaposlitve pod posebnimi pogoji ter storitve institucionalnega varstva, zdravstveno 

splošno in specialistično izvenbolnišnično dejavnost, nadaljevalno pobolnišnično 

nego in rehabilitacijo. V zavodu uporabnikom omogočajo najrazličnejše dejavnosti,  

ki jih poleg moderno opremljenih bivalnih in družabnih prostorov omogočata 

sodobno opremljena telovadnica in bazen ter prostori za individualno in skupinsko 

terapijo.  Dejavnost se izvaja za odrasle osebe z zmerno, težjo, težko in kombinirano 

motnjo v duševnem in telesnem razvoju in za osebe z možganskimi in drugimi 

telesnimi poškodbami za širše regijsko območje, pa tudi za preostale dele Slovenije. 

Storitve se zaradi zelo različnih značilnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju in 

oseb s pridobljeno možgansko poškodbo ter različnih pogojev, ki jih za izvajanje 

storitev potrebujejo eni in drugi uporabniki, izvajajo ločeno; za osebe z motnjo 

potekajo v okviru Programa A, za osebe s pridobljeno poškodbo pa v okviru 

Programa B.  

Veliko skrb posvečajo povezovanju z okoljem, saj je prav na področju dela z 

osebami s pridobljeno možgansko poškodbo končni cilj vrnitev posameznika v 

lokalno skupnost. Zato v okviru različnih prostočasnih aktivnosti in interesnih timov 

uporabnikom omogočajo obiske gledališča, kina in koncertov, različnih športnih 

prireditev, oglede razstav, izlete, udeležbo na pohodih, vključevanje v kulinarične in 
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kreativne delavnice ter ostale dejavnosti glede na potrebe in želje stanovalcev. 

Skupaj praznujejo tudi njihove osebne praznike in vse večje praznike med letom.  

V zavodu si želijo, da bi se stanovalci počutili kot doma, saj je za mnoge to resnično 

drugi dom. Individualiziran pristop in stalen razvoj dejavnosti stanovalcem omogoča 

enakopraven in kvaliteten način življenja in vključevanja v skupnost (VDC, 2011). 

3.1.2 Poslanstvo in vizija zavoda 

Poslanstvo vsake socialnovarstvene in zdravstvene ustanove je zadovoljevanje potreb 

uporabnikov v skladu z njihovimi željami. S poslanstvom zavoda je povezana tudi 

vizija; to je zagotavljanje takšne pomoči, ki bo osebam z zmanjšanimi 

intelektualnimi in psihofizičnimi sposobnostmi zagotavljala enake možnosti za 

kvalitetno življenje kot drugim državljanom Slovenije.  

3.2 Oblike timskega dela v zavodu 

Timsko delo je danes nepogrešljiva oblika dela v socialnem varstvu, še posebno v 

institucijah kot so socialnovarstveni zavodi in domovi za starejše občane, kjer biva 

večje število ljudi, ki potrebujejo strokovno podporo in znanje, ki jim jo dajejo 

zaposleni v teh ustanovah (Ocepek, 2006). 

Flaker na vprašanje, zakaj bi hoteli svoje delo na področju socialnega dela in drugih 

človeku namenjenih služb opravljati kolektivno, odgovarja, da so timi v korist 

uporabnikom in v prid strokovnjakom. Uporabniki storitev s področja duševnega 

zdravja ter drugih zdravstvenih in socialnih storitev pogosto razgrnejo kompleksne 

življenjske situacije, s katerimi se ne more ukvarjati en sam strokovnjak. 

Strokovnjaki pa potrebujejo time zaradi delitve dela in porazdelitve moči (Flaker, 

1997). 

V Varstveno delovnem centru Nova Gorica posvečajo timskemu delu velik pomen, 

saj delovne naloge presegajo meje ene same stroke. Poleg nadzorstvene funkcije, ki 

jo opravlja svet zavoda in strokovnega sveta, ki je hkrati tudi kolegijski organ 

delujejo timi:  

 strokovni tim, 

 ožji kolegij, 
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 tim za koordinacijo dela, 

 rehabilitacijski tim, 

 interesni timi in 

 občasni razširjeni timi. 

3.2.1 Svet zavoda 

Svet zavoda je organ upravljanja Varstveno delovnega centra Nova Gorica. Ima 7 

članov. Svet sestavljajo štirje predstavniki ustanovitelja, predstavnik delavcev iz 

VDC Nova Gorica, predstavnik invalidskih organizacij in predstavnik svojcev 

oziroma zakoniti zastopnik uporabnikov. Mandat članov traja 4 leta. Člani sveta so 

lahko po preteku mandata ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Za člana ne more 

biti izvoljen direktor VDC Nova Gorica (Statut, 2006, 2007). 

Svet zavoda letno poroča pristojnemu Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve 

o letnem programu dela, realizaciji dela, finančnem načrtu in ostalih zahtevanih 

temah. 

Svoje delo opravlja na sejah. Seje se sklicujejo po potrebi in so razdeljene na redne 

in izredne (seja na zahtevo direktorja ali ustanovitelja).  

Sejo sveta zavoda vodi predstavnik sveta. Na sejah je prisoten tudi direktor, razen v 

primerih, ko svet odloči, da pri obravnavi posamezne točke dnevnega reda ne bo 

sodeloval, ali je upravičeno odsoten z dela. 

Ob pričetku seje predstavnik sveta ugotovi sklepčnost sveta in odsotnost članov. Svet 

je sklepčen, če je prisotna večina vseh članov.  

Svet sprejme dnevni red. Pod prvo točko dnevnega reda obravnavajo in potrdijo člani 

sveta zapisnik prejšnje seje sveta. Pod drugo točko dnevnega reda poroča direktor o 

tekočem poslovanju zavoda. Pod tretjo točko dnevnega reda so predlogi, pobude in 

vprašanja članov sveta zavoda, kjer se obravnavajo trenutna vprašanja na pobudo 

povabljenih ali zadeve, ki jih ni bilo mogoče uvrstiti v druge točke dnevnega reda. O 

delu na seji se piše zapisnik. Zapisnik vsebuje podatke o poteku in delu seje, 

prisotnosti oziroma sklepčnosti članov, dnevnem redu, razpravljavcih, ki so 

sodelovali v razpravi, sprejetih odločitvah, izidih glasovanja ter o drugih pomembnih 
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dogajanjih na seji. Zapisnik piše tajnica zavoda oziroma druga, na seji določena 

oseba (Poslovnik o delu sveta zavoda, 2006).  

3.2.2 Strokovni svet 

Strokovni svet je kolegijski strokovni organ VDC Nova Gorica, ki ga sestavlja 3 do 9 

članov, in obravnava vprašanja s področja strokovnega dela in odloča o strokovnih 

vprašanjih. Vsebine ali naloge, ki jih tim izvaja: 

 določanje strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda; 

 dajanje direktorju in svetu VDC Nova Gorica mnenja in predloge glede 

organizacije strokovnega dela in pogojev za razvoj dejavnosti z uvajanjem 

sodobnih metod dela; 

 obravnavanje predlogov letnih delovnih načrtov in programov razvoja zavoda 

ter poročil o njihovem uresničevanju; 

 oblikovanje mnenj o kandidatih za izobraževanje in o kandidatih za 

napredovanje na zahtevnejše delovno mesto znotraj zavoda; 

 oblikovanje mnenja za notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest 

z natančno vsebino dela posameznih oddelkov; 

 obravnavanje drugih vprašanj s področja strokovnega dela. 

Strokovni svet po potrebi sodeluje tudi z drugimi delavci zavoda ali zunanjimi 

strokovnjaki. Člane strokovnega sveta imenuje direktorica izmed strokovnih 

delavcev in strokovnih sodelavcev VDC Nova Gorica. Strokovni svet sklicuje in 

vodi direktorica. Seja je sklepčna, če je prisotna več kot polovica članov, 

odločitve pa sprejemajo z večino prisotnih (Statut, 2006, 2007). 

3.2.3 Ožji kolegij 

V zavodu zaradi racionalizacije dela deluje tudi ožji kolegijski organ. Na sestankih se 

izražajo mnenja in različni predlogi o organizacijskih zadevah. 

Člani kolegija so: 

 direktorica, 

 vodja programov VDC in organizacije dela socialne oskrbe v Enoti Stara 

Gora, 
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 vodja projektov in vsebin institucionalnega varstva, 

 vodja programa bivalnih enot, 

 vodja zdravstveno negovalne službe, 

 vodja osnovne oskrbe, 

 vodja računovodske službe. 

3.2.4 Tim za koordinacijo dela 

Tim skrbi za koordinacijo in planiranje dela za krajše časovno obdobje. Sestanki 

potekajo dvakrat tedensko.  

Člani so: 

 vodja programov VDC in organizacije dela socialne oskrbe v Enoti Stara 

Gora, 

 vodja projektov in vsebin institucionalnega varstva, 

 vodja programa bivalnih enot, 

 vodja zdravstveno negovalne službe, 

 vodja osnovne oskrbe, 

 vodja fizioterapije in 

 koordinatorji programov v Enoti Stara Gora in Enoti Solkan. 

3.2.5 Interesni timi 

Zaradi zelo različnih potreb uporabnikov so zaposleni poskusno oblikovali interesne 

time, ki pokrivajo različna področja in aktivnosti, v katerih sodelujejo zaposleni in 

uporabniki. Kot so ugotovili že v zavodu Hrastovec - Trate (Ocepek, 2006), je tim 

tudi sredstvo, preko katerega lahko stanovalci izražajo svoje želje in potrebe po 

različnih interesnih dejavnostih in ostalih aktivnostih, ki si jih želijo. Pomanjkljivost 

timov se kaže v velikem številu stanovalcev, kar pomeni, da je težko upoštevati vse 

želje uporabnikov. Zaposleni iz različnih strokovnih področij sodelujejo med seboj, 

si izmenjujejo svoja znanja in tako omogočajo uporabnikom kvalitetnejše 

preživljanje prostega časa, saj prosti čas predstavlja pomembno življenjsko področje 

in je tesno povezan s kvaliteto življenja.  
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Zdravi ljudje si prosti čas oblikujemo sami, osebe z motnjami v duševnem razvoju pa 

potrebujejo pri oblikovanju prostočasnih aktivnosti zunanjo pomoč in usmerjanje. Za 

njih predstavlja prosti čas aktivne strukturirane aktivnosti (Lačen, 2010). Prav tako 

potrebujejo pomoč pri aktivnostih osebe po poškodbi. 

Interesni timi, ki delujejo v VDC Nova Gorica so: 

 praznujmo skupaj, 

 lahkih nog naokrog, 

 doma narejeno je najboljše, 

 razširimo obzorja, 

 sam svoj mojster, 

 vrtnarji in cvetličarji, 

 zdravilna zelišča etc.  

Na sestankih timi pripravijo plane aktivnosti in podajo ustrezna navodila, ki so v 

pomoč ostalim zaposlenim in uporabnikom. Zapisnik piše vodja tima. 

Cilji interesnih timov: 

 ohranjanje in pridobivanje specifičnih znanj in spretnosti, 

 vzpostavljanje socialnih interakcij in socialne integracije, 

 povečanje samozavesti, samopodobe in zadovoljstva s samim seboj, 

 razvijanje občutka pripadnosti, 

 navajanje na samoiniciativnost in samostojnost, razvedrilo in sproščanje 

napetosti, 

 razvijanje samoodločanja in sprejemanje odgovornosti, 

 zadovoljevanje specifičnih interesov, 

 ohranjanje in izboljšanje psihofizičnih sposobnosti in izboljšanje 

zdravstvenega stanja (Lačen, 2010, str. 5). 
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4 POMEN ŠPORTNIH AKTIVNOSTI ZA OSEBE S POSEBNIMI 

POTREBAMI  

"Življenje je gibanje,                                                                                                                                                                                               

gibanje je razvoj" (Kramžar in Petelin, 2001, str. 9). 

4.1 Šport in prilagojena športna dejavnost 

"Po definiciji švedske državne komisije za šport zajema šport vse telesne dejavnosti, 

tekmovalne ali netekmovalne, ki spodbujajo človeka k višjim dosežkom ali 

aktivnemu počitku in obnovi sil. V okviru takšnega pojmovanja športa iščejo svoje 

mesto in priložnost tudi ljudje z nekaterimi spremembami ali omejitvami 

vedenjskega, duševnega ali telesnega značaja. Načine, kako te posameznike vključiti 

v športno dogajanje in pripomoči, da šport postane del njihovega življenja, lahko 

uresničimo s prilagoditvami, takimi, ki imajo znanstveno osnovo in potrditev v 

praktičnem delu na športnih igriščih" (Vute, 1999, str. 12). 

Šugman, Bednarik in Kolarič opredelijo šport kot sestavino človekove kulture in 

družbe, ki je v osnovi namenjen zadovoljevanju človekovih potreb, interesov in želja 

(Šugman in drugi, 2002). 

"Prilagojena športna dejavnost je gibanje, opredeljeno kot interdisciplinarno 

področje, ki vključuje vzgojo in izobraževanje, rehabilitacijo in znanost o športu 

(kineziologinjo), zato da bi dejavno vključevali ne samo prizadete, temveč vse, ki 

potrebujejo različne pedagoške, terapevtske ali tehnične prilagoditve" (J. C. de 

Potter, 1994 v Vute, 1999, str. 14). "Filozofija prilagojene športne dejavnosti temelji 

na prepričanju, da se vsi ljudje lahko naučijo športnih dejavnosti in tako obogatijo 

svoje življenje" (Vute, 1999, str. 15). 

Šport je pri osebah z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju sredstvo 

univerzalne popolne komunikacije, sredstvo dobre motivacije, saj jih motivira za 

gibanje in doseganje ciljev ter predstavlja sredstvo za potrjevanje lastne osebne 

vrednosti, ki osebam daje možnost za potrjevanje in dosego ciljev, sreče in 

popolnega zadovoljstva (Lačen, 2010). 
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4.2  Specialna olimpijada 

"Pustite me zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen pri svojem 

poskusu," se glasi slogan Specialne olimpijade, ki predstavlja svetovni program 

športne vadbe in športnih tekmovanj, namenjenih ljudem z motnjo v duševnem 

razvoju (Vute, 1999, str 140). 

Specialna olimpijada je zasnovana na prepričanju, da se ljudje z motnjo v duševnem 

razvoju ob vztrajni, primerno zasnovani in prilagojeni športni vadbi ter ob 

primernem spodbujanju lahko naučijo mnogih športnih dejavnosti in uživajo v njih. 

Med udeleženci Specialne olimpijade ne poznamo poražencev, vsi, ki se vključijo v 

ta športni program, so zmagovalci. Gibanje ima pomembno vlogo tudi za 

ozaveščenost javnosti, ki športno dejavnost ljudi z motnjami v duševnem razvoju 

mnogokrat premalo pozna (Vute, 1999). 

Specialni olimpijci po celem svetu tekmujejo v 26 poletnih in zimskih športih (SOS, 

2011).  

V Sloveniji je razvitih 12 zimskih in poletnih športov (Lačen, 2010, str. 28):  

 atletika, 

 plavanje, 

 košarka,  

 alpsko smučanje,  

 smučarski tek, 

 krpljanje, 

 kolesarstvo,  

 nogomet,  

 namizni tenis, 

 balinanje, 

  judo, 

 program MATP (Motor Activities Training Program).  
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4.3 Motor Activities Training Program igre 

Program MATP je najmlajši športni program Specialne olimpijade. Kratica izhaja iz 

ameriškega naslova Motor Activities Training Program, skrajšano MATP. Program 

so kot dodatek športom Specialne olimpijade zasnovali v Ameriki. Pri nas ga je prvi 

začel razvijati vipavski center, leta 2000 (Princes, 2007).  

 

Program MATP je namenjen je tistim, ki zaradi težjih, težkih in kombiniranih motenj 

ne zmorejo udejstvovanja v športih, ki zahtevajo razumevanje navodil, samostojnost 

pri izvedbi aktivnosti in poznavanja pravil. Tekmovalci v programu MATP 

potrebujejo visoko specializirane programe treninga zaradi motenj v duševnem, 

gibalnem in čustvenem razvoju. Program ponuja individualno načrtovano vadbo in 

prilagoditve športnih dejavnosti ter s tem omogoča športno udejstvovanje tudi 

osebam z najtežjimi kombiniranimi motnjami (Princes, 2011).  

 

Dejstvo, da je leta 2007 omenjeni program razvijalo 25 ustanov, priča, da je program 

ustrezen in potreben za vključevanje oseb s kombiniranimi motnjami v športne 

aktivnosti (Princes, 2007). Število tekmovalcev narašča, saj je leta 2009 sodelovalo 

148 tekmovalcev, leta 2010 pa je skupno število naraslo na 210 (Info, 2010, 2011).  

 

"Vaje zajemajo sedem področij: mobilnost, udarjanje, ročnost, brcanje, vožnja z 

navadnimi in električnimi vozički ter vodne aktivnosti. Aktivnosti se navezujejo na 

športe Specialne olimpijade in jih vedno učimo v povezavi z določenim športom" 

(Princes, 2007, str. 37). 

MATP omogoča vsakemu udeležencu, da doživi uspeh, saj je uspeh tisti, ki krepi 

človekovo samopodobo, občutek lastne vrednosti in veča samostojnost. Vsi 

tekmovalci so zmagovalci zaradi svojega truda pri izvedbi vaje, premagovanju 

strahu, ovir in doseganju cilja (Program MATP, 2011). 
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5 ORGANIZACIJA MATP IGER 

Varstveno delovni center Nova Gorica je bil v letu 2011 predviden za organizacijo 

MATP iger za osebe s težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Namen 

MATP iger je omogočiti osebam z najtežjo oviranostjo sodelovanje na področju 

športa in potrjevanje ob doživljanju uspeha. Vodstvo zavoda je določilo datum iger 

13. 4. 2011 v kotalkarski dvorani v Renčah. Za organizacijo in izvedbo iger je bil 

imenovan organizacijski tim. Organizacija iger je potekala v treh fazah.  

5.1 Začetna faza organizacije iger 

V začetni fazi organizacije je bilo potrebno določiti člane organizacijskega tima in 

njihove prioritetne naloge.  Vodja tima je bil animator iz VDC Nova Gorica, ki je 

imel vlogo tehničnega vodje in vodje tekmovanja. Tim so sestavljali: direktorica 

zavoda, vodja programa vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji in 

organizacije dela socialne oskrbe, vodja projektov in vsebin institucionalnega 

varstva, vodja Stanovanjske skupine Ledine, delovni terapevtki, pedagoginja 

prilagojene športne vzgoje in profesor športne vzgoje. 

5.1.1 Vsebinski pristop 

Člani organizacijskega odbora so k organizaciji iger prispevali različna strokovna in 

organizacijska znanja. Za pridobitev teoretičnega znanja o Specialni olimpijadi in 

temeljnega znanja o MATP programu in organizaciji iger, sta se vodja tima in 

pedagoginja prilagojene športne vzgoje udeležila seminarja za trenerje MATP v 

Vipavi. Poudarek je bil na praktičnih vsebinah, kot so: priprava športnika, ocena 

športnika, priprava postaj z različnimi vajami in rekviziti. 

5.1.2 Izdelava finančne konstrukcije 

Pri organizaciji se je takoj pokazala potreba po finančnih sredstvih. Del finančnih 

sredstev je bilo potrebno pridobiti preko sponzorjev in donatorjev. Zato sta to nalogo 

prevzeli vodja projektov in vsebin institucionalnega varstva in direktorica zavoda. 
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5.1.3 Izbor tekmovalcev in treningi 

Izbor tekmovalne skupine je potekal v več fazah. V prvi fazi je bilo potrebno izbrati 

čim širši krog uporabnikov.  

Za vključitev tekmovalca v program MATP je treba najprej oceniti, ali le-ta sodi v to 

kategorijo. Pri izbiri tekmovalcev moramo biti fleksibilni. Upoštevati je treba njihove 

želje po nastopu, morebitne zdravstvene in vedenjske ovire, vzdržljivost in željo 

staršev. Pri določanju, ali je program MATP primeren za nekega tekmovalca, je treba 

upoštevati več dejavnikov. Kritičen dejavnik so zagotovo motorične sposobnosti, 

hkrati pa so pomembne tudi socialne veščine, zmožnost sodelovanja pri skupinskih 

dejavnostih, zmožnost sodelovanja pri specifičnih vajah in zmožnost komuniciranja 

(Princes, 2011). 

Pri odločitvi ali je tekmovalec primernejši za program MATP ali pa ima znanje in 

sposobnosti za sodelovanje v uradnih športih Specialne olimpijade na nižjem nivoju, 

sta nam v pomoč (Princes, 2011, str. 11): 

 kvalifikacijski vprašalnik MATP,  

 vprašalnik o razvitosti socialnih veščin, ki nam je v pomoč pri ocenjevanju 

razvitosti socialnih veščin in sposobnosti prilagajanja. 

 

Vprašalnika prikazujeta sliki 1 in 2. 
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Slika 1: Kvalifikacijski vprašalnik (Princes, 2011, str. 14) 

 

 

Slika 2: Vprašalnik o razvitosti socialnih veščin (Princes, 2011, str. 15) 
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5.1.4 Program priprav na igre 

V naslednji fazi je tim izdelal končni izbor tekmovalcev in pristopil k programu 

priprav na igre. Potrebno je bilo določiti trenerja, čas, kraj in pogostost izvajanja 

treningov, tekmovalce in poskrbeti za prevoze le-teh na treninge.   

Priporočeno je, da tekmovalci pred udeležbo na tekmovanju MATP vadijo vsaj osem 

tednov trikrat na teden, najpomembnejše pa je, da se trajanje in pogostost vadbe 

prilagodi posameznemu tekmovalcu. Pred začetkom treninga je treba oceniti 

tekmovalčeve motorične, funkcionalne sposobnosti in njegovo zdravstveno stanje 

(Princes, 2011).  

Člani tima se morajo posvetovati, kako tekmovalcu zagotoviti varno sodelovanje in 

mu omogočiti priložnost za napredovanje v vseh pogledih. Ob vključitvi tekmovalca 

v program MATP je treba izdelati njemu prilagojen program, v katerem so 

opredeljene spretnosti, ki jih bo razvijal, ter dolgoročni in kratkoročni cilji. Ko se pri 

treningu postavi določena rutina, tekmovalec ve, kaj se od njega pričakuje, zato je 

lahko sproščen in uživa. Trening naj se začne z eno ali dvema aktivnostma, ki 

razvijata določeno spretnost. Prilagoditve morajo biti jasno določene. Ura treninga 

naj traja 30–45 minut, razdeljena pa naj bo na ogrevanje, utrjevanje načrtovanih 

motoričnih aktivnosti in sproščanje oziroma skupinsko zabavno aktivnost. 

Zelo pomemben del MATP športnih aktivnosti predstavlja oprema, saj tekmovalcu 

omogoča, da opravi nalogo, to pa v njem prebudi občutek, da zmore, da je sposoben. 

Na treningu so pomembna tudi oblačila in obutev tekmovalcev.  

Trener mora poznati sposobnosti in omejitve tekmovalca. Pomembno je, da so 

ustvarjalni in vedo, da obstaja več načinov za pridobivanje določene sposobnosti 

(Princes, 2011). 

5.1.5 Sestanki tima v času priprav na igre 

Vodja tima je določil redna tedenska srečanja. S tem je bilo poskrbljeno za redne 

evalvacije in opredelitev novih nalog, ter prehod iz začetne v osrednjo fazo 

organizacije iger. 
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5.2 Osrednja faza 

Začetni fazi organizacije je sledila osrednja faza. Vodilo se je evidenco opravljenega 

dela, uvajalo potrebne spremembe in postavljalo vmesne roke v obliki tedenskih 

srečanj. Ta faza je vsebovala vsebino začetne faze. 

5.2.1 Razpis tekmovanja in obveščanje javnosti 

Izdelalo se je vabilo na igre, ki je poleg potrebnih informacij o tekmovanju 

vsebovalo še "napotke za po potki"; zemljevid do lokacije tekmovanja.  

Razpis je bil poslan vsem regijskim članicam Specialne olimpijade Slovenije mesec 

pred pričetkom iger. Vseboval je: 

 ime organizatorja in izvajalca,  

 kraj in čas tekmovanja,  

 program tekmovanja,  

 športne panoge in discipline,  

 pogoje nastopa,  

 podatke o prehrani in namestitvi, 

 informacije o načinu in roku prijave, 

 višino kotizacije, 

 opredelitev odgovornosti in 

 prijavnico (Lačen, 2010, str. 43). 

 

Izdelan je bil bilten, katerega so poleg članov tima, zaposlenih, prostovoljcev in 

ostalih, ki so pomagali pri pripravah in poteku iger potrebovali tudi spremljevalci 

tekmovalnih skupin. Bilten vsebuje: 

 ime organizatorja in izvajalca, 

 kraj in datum tekmovanja, 

 časovno opredelitev in opis poteka prireditve, 

 opis športne panoge in disciplin, 
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 opis posameznih tekmovalnih postaj, 

 informacije o razvrstitvi tekmovalnih skupin po postajah in o razporeditvi 

sodnikov ter prostovoljcev na posameznih postajah, 

 informacije o prostovoljcih, ki bodo spremljali tekmovalne skupine.  

Direktorica zavoda je o tekmovanju obveščala medije. Pred in po tekmovanju jim je 

posredovala informacije o Specialni olimpijadi in prireditvi. Pred igrami so prejeli 

vabilo in scenarij poteka prireditve. 

5.2.2 Priprava simboličnih daril in tekmovalnih pripomočkov 

Pripravilo se je simbolična darila, ki so jih prejeli tekmovalci in njihovi 

spremljevalci. Z darilcem so se zahvalili tudi prostovoljcem, ki so bili pri igrah v 

veliko pomoč. Pri MATP igrah ni poražencev, zato je bilo potrebno izdelati medalje 

in priznanja za vse tekmovalce. Tim je poskrbel tudi za opremo na posameznih 

postajah. 

5.2.3 Določitev izvajalcev tekmovanja in končne priprave 

V igrah je bilo poleg organizacijskega tima potrebno pritegniti v sodelovanje še 

zaposlene v VDC Nova Gorica, ki naj bi skrbeli za tekmovalce in prostor 

tekmovanja. K sodelovanju iger se je povabilo prostovoljce, ki so pomagali kot 

spremljevalci tekmovalcev na prizorišču iger, pri tekmovanju, kot pomočniki 

sodnikov, moderatorji za glasbo in govor ter hrano in pijačo. Prostovoljci so imeli 

več sestankov, kjer so se seznanili z MATP igrami in svojo nalogo na igrah. 

Pred pričetkom iger je organizacijski tim s prostovoljci in ostalimi, ki so pri igrah 

sodelovali, izvedel generalko, kjer so se seznanili s prizoriščem tekmovanja, 

postavitvijo tekmovalnih postaj in  pravili ter potekom iger. 
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5.3 Tekmovanje 

Tekmovanje je potekalo po predhodnem scenariju. Pred prihodom tekmovalnih ekip 

je organizacijski tim skupaj s prostovoljci in zaposlenimi, ki so sodelovali pri igrah, 

pripravil tekmovalne postaje in celotno prizorišče iger. Prostovoljcem se je še enkrat 

podrobneje razložilo program iger in njihove naloge. 

Tekmovalne skupine so se po prihodu najprej prijavile. Vsaki skupini je bil dodeljen 

prostovoljec, ki jim je pomagal in jih ves čas spremljal. Ob prijavi so skupaj z malico 

prejeli še bilten s štartno listo in štartne številke. Sledil je sestanek vodij ekip, kjer so 

prejeli vse potrebne informacije o poteku celotnega dne. Sestanek je vodila vodja ter 

glavna trenerka MATP Specialne olimpijade Slovenije Tanja Princes in člani 

organizacijskega tima. 

Po sestanku je sledila otvoritev iger s programom. Povezovalka programa je ob 

kratkem pozdravu napovedala koračnico in imenovala ter pozdravljala prihajajoče 

ekipe na prizorišče. Vsako ekipo je na vnaprej dogovorjeno mesto spremljal 

prostovoljec. 

Po otvoritvi iger se je pričelo tekmovanje na šestih različnih postajah. Na vsaki 

postaji je bil sodnik, ki tekmovalca ocenjuje in prostovoljec, ki pomaga pri izvedbi. 

Tekmovanje se je zaključilo, ko so vse ekipe obkrožile vseh šest postaj. 

Ko se je tekmovanje zaključilo, je sledil kratek predah. Po končani pavzi je 

povezovalka programa ponovno povabila tekmovalce na prizorišče, kjer je potekalo 

podeljevanje medalj in priznanj. Na zaključku tekmovalnega dne so se vsi 

tekmovalci, spremljevalci in prostovoljci ob glasbi pozabavali v igri s padalom. 

Povezovalka se je še enkrat zahvalila vsem nastopajočim, spremljevalcem, 

prostovoljcem, gostom, gledalcem in donatorjem, ki so omogočili izvedbo 

tekmovanja. Sledilo je kosilo za tekmovalce, spremljevalce in prostovoljce v 

telovadnici Osnovne šole Renče. Ves čas iger je bilo poskrbljeno za prisotnost 

zdravstvenega osebja. 

Kako uspešna je bila organizacija in potek iger, smo raziskovali v naslednjem 

poglavju diplomskega dela.   
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6 USPEŠNOST ORGANIZACIJE MATP IGER 

Zavod je želel z uporabo anketnih vprašalnikov ugotoviti uspešnost organizacije 

MATP iger. Raziskava je ugotavljala zadovoljstvo vodij tekmovalnih skupin v zvezi 

z organizacijo in potekom športnega dogodka ter zadovoljstvo tekmovalcev v času 

tekmovanja. Skušali smo ugotoviti, ali so igre omogočile udeležencem tekmovanja – 

tekmovalcem ne le udeležbo, ampak tudi zadovoljstvo, samopotrditev in način 

vključitve v družbo. Pri ocenitvi uspešnosti organizacije in poteka iger je bilo 

potrebno upoštevati tudi odzivanje javnosti. Javnost je o igrah veliko izvedela, saj so 

lokalni mediji (tisk, TV, radio) poročali o izvedbi in uspehih na MATP igrah. Zato 

lahko ta del opredelimo kot zelo uspešen. 

Rezultate pridobljene s pomočjo anketnih vprašalnikov je bilo potrebno analizirati in 

interpretirati. Dobljeni rezultati so nam bili v pomoč pri evalvaciji iger.  

6.1 Anketni vprašalnik 

Uspešnost organizacije in poteka iger smo ugotavljali s pomočjo dveh različnih 

anketnih vprašalnikov. Zavod je želel ugotoviti zadovoljstvo tekmovalcev, zaradi 

katerih je sploh bilo izvedeno tekmovanje. O tekmovanju pa smo povprašali tudi 

njihove spremljevalce – vodje tekmovalnih skupin. 

6.1.1 Anketni vprašalnik za vodje tekmovalnih skupin in tekmovalce 

Anketni vprašalnik za vodje tekmovalnih skupin (priloga 1) sestavljajo štirje deli. V 

uvodnem delu je predstavljen namen ankete. Poudarjena je anonimnost. Drugi del 

sestavljajo vprašanja o sodelovanju na igrah in seminarjih za trenerje. Ta sklop 

vprašanj je pomemben, saj iz dobljenih podatkov izvemo, ali je vodja na takšnih 

igrah že sodeloval in z uporabo ocenjevalne lestvice od 1 do 5, kolikšno je njegovo 

znanje o poteku, organizaciji in pravilih iger, ki ga je pridobil na seminarju. Tretji del 

je sestavljen iz 7 trditev, ki se nanašajo na organizacijo iger. Pri trditvah je bilo 

potrebno s pomočjo ocenjevalne lestvice od 1 do 5 izraziti stopnjo strinjanja oziroma 

nestrinjanja s posamezno trditvijo. S pomočjo zadnjega dela pa smo skušali izvedeti, 

če so anketirani prejeli dovolj informacij o poteku tekmovanja in s posameznimi 

trditvami, katere so prav tako ocenili z ocenjevalno lestvico, izvedeti njihove 
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predloge za izboljšanje organizacije iger. Z vprašanji odprtega tipa smo jih 

povprašali o tekmovalcih in o tem, kaj jim pri igrah ni bilo všeč. 

MATP igre so namenjene osebam s težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem 

razvoju. Zato je anketni vprašalnik za tekmovalce (priloga 2) prilagojen in sestavljen 

iz preprosto razumljivih vprašanj, ki se nanašajo na zadovoljstvo s potekom 

tekmovanja. Vprašanja so sestavljena tako, da anketirani na njih odgovarjajo z DA 

ali NE, pri tem pa je posamezna trditev označena s "smeškom", kar omogoča lažje 

razumevanje. Iz strukture vprašanj je mogoče ugotoviti, če so jim igre omogočile 

samopotrditev in vključevanje v družbo. Povprašali smo jih tudi o pripravah na igre. 

Vsako vprašanje je bilo sestavljeno še iz podvprašanja, kjer so lahko tekmovalci še 

kaj dodali. Anketni vprašalnik obsega 4 vprašanja zaprtega tipa, 4 podvprašanja in 

eno vprašanje odprtega tipa. 

6.2 Obdelava podatkov 

Sestava vprašalnika nam omogoča, da lahko z ustrezno interpretacijo dobljenih 

rezultatov pripravimo  analizo uspešnosti timskega dela pri organizaciji in poteku 

MATP iger. To nam je bilo v pomoč pri evalvaciji iger. Rezultati ankete so s 

pomočjo programa MS Excel računsko in grafično obdelani.  
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7 PREDSTAVITEV REZULTATOV VPRAŠALNIKA 

Anketni vprašalniki so se izpolnjevali v času od 13. 04. 2011 do 14. 05. 2011. 

7.1 Predstavitev rezultatov vprašalnika vodij tekmovalnih skupin in 

tekmovalcev 

Na igrah je sodelovalo 36 tekmovalcev iz ekip Osnovne šole Kozara Nova Gorica, 

Varstveno delovnega centra Ajdovščina - Vipava, Ciriusa Vipava, Osnovne šole 

Miroslava Vilharja Postojna, Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin, Varstveno 

delovnega centra Postojna, Centra za izobraževanje in usposabljanje Nikolaja Pirnata 

Idrija in ekipa Varstveno delovnega centra Nova Gorica. Vrnjenih je bilo 26 (70 %) 

anketnih vprašalnikov. 

Anketne vprašalnike smo razdelili tudi vodjem tekmovalnih skupin. Vrnjenih je bilo 

vseh 8 vprašalnikov. 

7.2 Analiza anketnih vprašalnikov 

7.2.1 Analiza anketnih vprašalnikov za vodje tekmovalnih skupin 

Prvi sklop vprašanj je namenjen splošnim ugotovitvam o sodelovanju anketirancev 

na regijskih MATP igrah, udeleževanju seminarjev za trenerje ter o znanju, ki so ga 

pridobili na teh seminarjih.  Rezultati ankete kažejo, da je na regijskih MATP igrah 

že sodelovalo 87 % anketirancev (slika 3), 50 % vprašanih pa se je udeležilo tudi 

seminarjev. Na seminarju, ki je potekal v Vipavi, so se trenerji spoznali s programom 

Specialne olimpijade, s pomenom in filozofijo MATP, spoznali so aktivnosti, ki 

zajemajo 7 motoričnih spretnosti, načrtovanjem treningov in organizacijo 

tekmovanja. Trenerjem so predstavili tudi gibalne značilnosti in zdravstvene ovire 

tekmovalcev ter prikazali nekaj značilnosti transferja. V praktičnem delu so 

udeleženci spoznali različne vaje in preizkusili rekvizite (Princes, 2012). 

Ti anketiranci so zato lažje odgovarjali na zastavljena vprašanja in nas lahko 

primerjali z drugimi organizatorji, saj so bili seznanjeni s samim potekom in 

organizacijo iger. Vsi, ki so se udeležili seminarjev, ocenjujejo pridobljeno znanje 

kot zelo uporabno. 
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Slika 3: Dosedanje sodelovanje na regijskih MATP igrah 

Zavod je zanimala uspešnost organizacije iger. Uspešnost se je skušalo ugotoviti s 

pomočjo vprašanj, ki se nanašajo na prizorišče in lokacijo iger, dostopnost prostorov, 

ustreznost stranišč, garderobe in jedilnice. Na sliki 4 so prikazane povprečne ocene 

posameznih dimenzij organizacije iger. Vse dimenzije so dobro ocenjene. Najboljše, 

s povprečno oceno 4, 75 so ocenili ustreznost lokacije in prizorišča iger. Nekoliko 

slabšo oceno so dobila stranišča, ki jim dodelujejo povprečno oceno 4, 13. 

Pomembna je dostopnost prostorov, saj so bili nekateri tekmovalci gibalno ovirani in 

je zato še pomembnejše, da je prizorišče iger funkcionalno urejeno. Omogočen mora 

bit dostop do objekta, pomembna pa je tudi notranja funkcionalnost prostorov. 

Anketirani so ocenili dostopnost prostorov s povprečno oceno 4, 63.  

DA 
87 % 

NE 
13 % 

Dosedanje sodelovanje na regijskih MATP 
igrah 
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Slika 4: Graf povprečnih ocen organizacije iger 

Pred pričetkom iger je potekal sestanek z vodjami tekmovalnih skupin, kjer so vsi 

anketirani prejeli potrebne informacije, kar je pomembno za nemoteno organizacijo 

in potek iger. Vodje skupin menijo, da je bilo za tekmovalce dobro poskrbljeno. S 

posameznimi trditvami (slika 5), ki se nanašajo na predloge za organizacijo 

naslednjih iger smo skušali ugotoviti, če si želijo na igrah več ekip in številčnejše 

ekipe ter celodnevno trajanje iger.  

 

Slika 5: Graf povprečnih ocen predlogov za organizacijo naslednjih iger 
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Število ekip se anketiranim zdi ustrezno, želijo pa si nekoliko številčnejše ekipe. Kot 

je ugotovila že Princes (2011) so MATP igre namenjene osebam z najtežjimi 

motnjami, ki imajo razne zdravstvene in druge težave. Zato se vodje tekmovalnih 

skupin strinjajo, da dolgotrajnejša tekmovanja za tekmovalce niso primerna (slika 6). 

 

Slika 6: Povprečna ocena celodnevnega trajanja iger 

 

7.2.2 Analiza anketnih vprašalnikov za tekmovalce 

Zavod je zanimalo, kako so igro doživeli tekmovalci. Najprej smo jih vprašali, če so 

radi sodelovali na igrah in katere tri stvari so jim bile najbolj všeč. Vsem 

tekmovalcem je bilo sodelovanje všeč, kar sta dva tekmovalca še posebej poudarila. 

Večinoma so jim bile všeč posamezne tekmovalne postaje, igra s padalom in kosilo. 

En tekmovalec je pohvalil samo organizacijo iger. Program MATP med drugim tudi 

povečuje možnost za razvoj prijateljstva z drugimi tekmovalci, prostovoljci, 

zaposlenimi in ostalimi prisotnimi na igrah. 58 % vprašanih (slika 7) je spoznalo 

nove prijatelje. Potrebno se je vprašati, kaj bi bilo smiselno spremeniti na naslednjih 

igrah, da bi tudi ostali tekmovalci spoznali nove prijatelje, saj nekateri potrebujejo 

več časa za spoznavanje in navezovanje stika z ostalimi tekmovalci. Lahko pa je 

razlog v tem, da se iger običajno udeležujejo eni in isti tekmovalci oziroma 

tekmovalne ekipe. K sodelovanju bi bilo potrebno pritegniti nove tekmovalce. Tudi 

vodje tekmovalnih skupin so izrazile željo po številčnejših ekipah. 
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se sploh ne 
strinjam 

delno se 
strinjam 

niti da niti ne 

večinoma se 
strinjam 

se popolnoma 
strinjam 
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Slika 7: Spoznavanje prijateljev 

Tekmovalce smo povprašali o njihovih pripravah na igre. Čeprav je eden izmed 

ciljev programa MATP omogočiti redne treninge športnih aktivnosti, ki so povezane 

s športi Specialne olimpijade in tako omogočiti sodelovanje na prireditvah Specialne 

olimpijade (MATP program, 2011), pa se ugotavlja, da 24 % anketirancev (slika 8) 

za igre ni treniralo. En tekmovalec je pohvalil svojo trenerko, ki mu je pomagala pri 

govoru. Tekmovalci radi trenirajo, saj so tako deležni pozornosti. Zanje niso toliko 

pomembni rezultati, ki jih dosegajo. Razveselijo pa jih medalje in priznanja za 

sodelovanje na igrah.  

Z rednimi treningi tekmovalci pridobivajo izkušnje na motoričnem, kognitivnem, 

čustvenem in socialnem področju (Princes, 2007). Pomembni so razlogi, zakaj niso 

trenirali. Predvidevamo lahko, da je kriva organizacija v zavodih, ki jim ni 

omogočila možnosti treninga, ali pa sami niso želeli trenirati.     

 

 

DA 
58 % 

NE 
42 % 

Ali si spoznal nove prijatelje? 
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Slika 8: Priprave na igre 

Za konec smo tekmovalce vprašali, če bodo na igre še prišli. 92 % vprašanih (slika 8) 

bi na igre naslednje leto še prišlo. 8 % tekmovalcev pa se iger ne bi ponovno 

udeležilo. Ker so na igrah vsi radi sodelovali, mislim, da lahko pripišemo ta procent 

odgovorov dejstvu, da niso vsi spoznali novih prijateljev. Nihče izmed vprašanih ni 

omenil, da bi mu bila všeč sama lokacija tekmovanja, zato je morda tudi to vplivalo 

na njihovo odločitev. Morda bi bilo potrebno več časa in pozornosti nameniti 

zabavnemu delu in organizirati delavnice, kjer bi se tekmovalci medsebojno bolje 

spoznali, družili in razvijali nove sposobnosti. Na koncu bi lahko igrala še glasbena 

skupina, kar bi še dodatno popestrilo dogajanje. Tako bi se tekmovalci lahko lažje 

vključili v družbo. 

 

  

DA 
76 % 

NE 
24 % 

Ali ste kaj trenirali? 
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8 ZAKLJUČNA FAZA: EVALVACIJA IGER 

Varstveno delovni center Nova Gorica je dne 13. 4. 2011 organiziral regijske MATP 

igre. 

Zanimala nas je uspešnost organizacije MATP iger. Za organizacijo športnega 

dogodka je skrbel organizacijski tim. Timsko delo in uspešnost organizacije sta med 

seboj tesno povezana. V timu so sodelovali zaposleni v zavodu iz različnih 

strokovnih področij. Prav vsak član je predstavljal pomemben člen, brez katerega ne 

bi mogli organizirati iger. Delo se je enakovredno razdelilo med vse člane tima, ki so 

medsebojno sodelovali, si pomagali in razdelili naloge še ostalim zaposlenim, ki so s 

svojimi znanji pripomogli k uresničitvi zastavljenih ciljev. 

Organizacijo iger lahko opredelimo kot uspešno, če smo zadovoljili tako 

pričakovanja tekmovalcev kot tudi vodij tekmovalnih skupin. 

Vodje tekmovalnih skupin so bili zadovoljni z lokacijo in prizoriščem iger. Menijo, 

da je bilo za tekmovalce dobro poskrbljeno. Število ekip ocenjujejo kot ustrezno, 

izrazili pa so željo po številčnejših ekipah. Čeprav število sodelujočih tekmovalcev 

na MATP igrah narašča, bi bilo vseeno potrebno privabiti več novih tekmovalcev. 

Zelo pomembne so priprave na tekmovanje. Vsak udeleženec MATP iger mora pred 

tekmovanjem skrbno trenirati in opraviti vsaj osem tednov treningov. Raziskava je 

pokazala, da 24 % anketirancev ni treniralo. S pomočjo anketnega vprašalnika in 

dodatnih vprašanj, bi morali ugotoviti, zakaj niso trenirali. O tem bi bilo smiselno 

povprašati tudi vodje tekmovalnih skupin. Tekmovalci so na igrah radi sodelovali, 

niso pa vsi spoznali novih prijateljev. Nekateri za to potrebujejo več časa. Zato bi 

lahko v zabavni del tekmovanja vključili še delavnice ali pa organizirali zabavne 

igrice. Tako bi tekmovalci imeli več časa za druženje in spoznavanje ostalih, obenem 

pa bi razvijali nove sposobnosti in spretnosti.  

S pomočjo raziskave smo ugotovili, da je bila organizacija iger uspešno izvedena. 

Vodje iger so bili zadovoljni s samo organizacijo in potekom iger. Vsi tekmovalci so 

na igrah radi sodelovali, 92 % vprašanih bi se naslednje leto ponovno udeležilo iger. 

Tudi odzivanje javnosti lahko ocenimo kot zelo uspešno. To pomeni, da je tim 
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dosegel svoj cilj in dobro izpeljal zastavljene naloge. Timsko delo pri organizaciji 

iger lahko opredelimo kot uspešno. 
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9 ZAKLJUČEK 

V današnjem svetu, ko je edina stalnica sprememba, je timsko delo postalo eden 

pomembnejših načinov, kako se podjetje in ostale združbe soočajo z izzivi. Timsko 

delo se v mnogih pogledih razlikuje od skupinskega. Pri tem je zelo pomemben cilj 

(Timsko delo, 2011). Kobolt in Jerebic (2002) opisujeta timski način dela kot 

razširjeno obliko izvajanja kompleksnih nalog vodenja, pri katerih potrebujemo 

znanje z različnih strokovnih področij. 

Pri skupini, kjer ni razvitega timskega odločanja, so posamezniki med seboj 

neodvisni oziroma nepovezani, vsak opravlja le svojo določeno nalogo. Člani 

skupine niso vključeni v kreacijo ciljev in zato poskušajo pozornost preusmeriti na 

sebe. Sodelovanje doživljajo kot najeta delovna sila in ne kot član kolektiva. Pri timu 

je razvita visoka stopnja odgovornosti, člani med seboj komunicirajo in sodelujejo. 

Ker sodelujejo pri kreaciji ciljev, so pripravljeni prevzeti večjo odgovornost. Rešitve 

problemov jemljejo kot svoje (Dumančič, 2010). 

 

"Potreba po timskem delu ni zgolj praktična. Pogosto pozabljamo, da je človek v 

svojem osebnem razvoju najprej skupinsko in šele nato posamezno bitje. Človek šele 

v odnosih z drugimi prepoznava, spoznava in uravnava samega sebe in ob 

raznolikosti medsebojnih odnosov v delovnem procesu osmišlja tudi svoje poklicno 

poslanstvo" (Mayer, 2001, str. 5).  

 

"Otroci, mladostniki in odrasli z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju 

potrebujejo različno stopnjo pomoči vse življenje. Motnja v duševnem razvoju je 

vseživljenjski problem in traja od rojstva do smrti. Zaradi znižanih intelektualnih 

sposobnosti te osebe niso nikoli popolnoma samostojne. S posebnimi vzgojno- 

izobraževalnimi procesi pa njihovo stopnjo samostojnosti in neodvisnosti lahko 

razvijamo do optimalnih meja. Zaradi specifičnosti motnje v duševnem razvoju, 

vzgojno-izobraževalnem, zdravstvenem, socialnem in zaposlitvenem področju je 

timsko delo pogoj za uspešno strokovno pomoč in optimalen razvoj prizadetih oseb" 

(Posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo 

v duševnem razvoju, 2005, str. 3, 6).  
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V diplomski nalogi sem želela predstaviti timsko delo v Varstveno delovnem centru 

Nova Gorica, njegov pomen za uporabnike storitev in zaposlene. Skozi različne 

naloge, sestanke in ostale aktivnosti sem predstavila delo organizacijskega tima, ki je 

skrbel za organizacijo MATP iger. Zanimalo me je, kako uspešno je tim opravil 

svojo nalogo. Z anketiranjem, ki sem ga izvedla, sem dobila rezultate uspešnosti 

organizacije in poteka iger. Ugotovili smo, da so igre bile uspešne.  
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PRILOGE 

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

VPRAŠALNIK ZA VODJE TEKMOVALNIH SKUPIN 

 

Lepo pozdravljeni! 

 

Sem Tjaša Skrt in sem študentka 3. letnika Gospodarskega inženiringa na Univerzi v 

Novi Gorici. V okviru priprave diplomske naloge z naslovom »Uspešnost timskega 

dela skozi organizacijo regijskih MATP iger« sem pripravila anketni vprašalnik o 

poteku in uspešnosti organizacije MATP iger. Vprašalnik je anonimen, zbrani 

podatki pa bodo uporabljeni zgolj za pripravo diplomskega dela. Za vloženi trud se 

vam iskreno zahvaljujem. 

 

Tjaša Skrt 

 

1. Ali ste že sodelovali na regijskih MATP Specialne olimpijade? 

 

a. Da 

b. Ne 

 

2. Ali se udeležujete tudi seminarjev za trenerje? 

 

a. Da 

b. Ne 
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3. Ocenite oziroma obkrožite najustreznejši odgovor o znanju, ki ste ga pridobili na 

seminarjih: 

 

a. sploh neuporabno 

b. le malo uporabno 

c. komaj kaj uporabno     

d. še kar uporabno     

e. zelo uporabno 

 

Ali ste bili zadovoljni z organizacijo iger?                                                                         

(Pri ocenjevanju naj 1 pomeni nasploh  nezadovoljen, 5 zelo zadovoljen) 

 

a. ocenite ustreznost prizorišča  

 

             1       2      3     4      5 

 

b. ocenite ustreznost lokacije  

 

              1      2      3     4      5 

 

c. ocenite dostopnost prostorov 

 

              1     2       3      4      5 

 

d. prizorišče iger  

 

             1       2      3      4      5 

e. stranišča  
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             1       2      3     4       5 

 

f. garderobe  

 

             1       2       3      4      5 

 

g. jedilnica  

 

1       2       3      4      5 

  

4. Ali ste prejeli dovolj informacij o poteku iger pred začetkom dogodka? 

 

a. Da 

b. Ne 

 

5. Kaj vam ni bilo všeč? 

    __________________________________ 

    __________________________________ 

    __________________________________ 
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7.   Ali imate morda kakšen predlog, ki bi ga po vašem mnenju kazalo upoštevati pri   

organizaciji naslednjih iger? (1 se sploh ne strinjam 5 se popolnoma strinjam) 

 

a. več ekip 

 

                      1       2       3      4      5 

 

b. številčnejše ekipe 

 

                      1       2       3      4      5 

 

c. celodnevno trajanje iger  

 

                      1       2       3      4      5 

 

8. Ali je bilo po vašem mnenju dobro poskrbljeno za tekmovalce? 

 

a. če DA zakaj  __________________________________ 

 

b. če NE zakaj  __________________________________ 

 

 

Hvala za vaše sodelovanje! 
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PRILOGE 

PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK  

VPRAŠALNIK ZA TEKMOVALCE 

 

1. TI JE VŠEČ SODELOVATI NA IGRAH? 

 

   DA 

 

   NE 

 

POVEM: __________________________________ 

 

 

2. KATERE TRI STVARI SO TI BILE NAJBOLJ 

VŠEČ? 
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  __________________________________ 

  __________________________________ 

  __________________________________ 

 

 

3. ALI SI SPOZNAL NOVE PRIJATELJE? 

 

   DA 

 

   NE 

 

POVEM: __________________________________ 
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 4. ALI STE KAJ TRENIRALI? 

 

   DA 

 

   NE 

 

POVEM: __________________________________ 

 

 

5. ALI BOŠ NASLEDNJE LETO ŠE PRIŠEL NA 

IGRE? 

 

   DA 

 

   NE 
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POVEM: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


