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Ob tem se poraja več vpra-
šanj − ali invalidi še vedno 
živijo na robu naše druž-

be,  ali so že postali enakopraven 
del vseh nas. Zakaj da in zakaj ne?  
Ali res še vedno živimo na valovih 
predsodkov in stereotipov? O tem 
smo se pogovarjali z Zlatko Ornik, 
vodjo Varstveno-delovnega centra 
Sonček iz Maribora.

Sonček »Zveza Sonček je zveza 
društev za cerebralno paralizo, je 
nevladna, neprofitna in nepolitič-
na organizacija. Nastala je na po-
budo društev, v katera so se orga-
nizirali starši. Ob ustanovitvi so 
želeli predvsem najti programe in 
vsebine za svoje otroke, ki so se ro-
dili s cerebralno paralizo«,  začne 
pogovor  Zlatka Ornik. V Zvezi 
Sonček ponujajo vključitev v var-
stveno-delovne centre (v nadalje-
vanju: VDC) in več programov ter 

storitev – počitnice za otroke in 
odrasle, obnovitvene rehabilitaci-
je, prilagojene prevoze, svetovanje 
…  »Mariborska enota je eden od 
enajstih VDC, ki jih imamo po 
Sloveniji, in smo druga največja 
enota. V naš center je vključenih 
37 odraslih oseb, predvsem s ce-
rebralno paralizo, večina teh je na 
invalidskih vozičkih. Imamo tudi 
osebe z drugimi invalidnostmi, od 
downovega sindroma do nezgo-
dne poškodbe možganov, motenj 
avtističnega spektra …« V Sončku 
Maribor imajo tudi stanovanjsko 
skupino na Pragerskem z zagoto-
vljeno 24-urno oskrbo in prilago-
jeno stanovanje v Mariboru.  K 
njim spada tudi rekreacijski cen-
ter v Vrtičah pri Zgornji Kungoti, 
kjer izvajajo programe počitnic za 
otroke in odrasle. Na Trubarjevi 
ulici v Mariboru, kjer je sedež ma-
riborskega društva za cerebralno 

paralizo, deluje še  zaposlitveni 
center Sončna pot, ki zaposluje in-
valide.

V nadaljevanju predstavitve 
Ornikova pravi, da so uporabniki 
stari od 18 do 50 let, imajo status 
invalida in so dejansko nezaposlji-
vi na odprtem trgu delovne sile: 
»Pri nas delajo po proizvodnih de-
lavnicah, eden od obsežnejših pro-
gramov je tudi prodaja.«

In tu se začne … Še preden 
Ornikova zgodbo nadaljuje, se 
vprašajmo, kako reagiramo ob 
srečanju z invalidom. Naj bom 
konkretnejši − z invalidom s ce-
rebralno paralizo. S sočlovekom, 
ki ga je bolezen trajno obsodila na 
gibanje s pomočjo (danes električ-
nih) invalidskih vozičkov, trajno 
zverižila njegovo telo, ukrivila po-
gled in zvila vse okončine. Boste 
pogled umaknili in stopili naprej? 

Se je morda v vas prebudil kanček 
usmiljenja? Če je odgovor da, po-
mislite še enkrat! Polagam vam 
na srce, da tega ne potrebujejo.  A 
o tem zakaj ne, Zlatka Ornik pra-
vi: »Želimo doseči, da se s svojo 
navzočnostjo v vseh sferah druž-
be tabuji in stereotipi o invalidih 
začnejo podirati. Želimo, da ljudje 
vidijo in spoznajo, da so invalidi 
del družbe in so lahko koristni, da 
znajo marsikaj, in predvsem, da 
znajo tudi delati …«

To so ljudje, ki jih srečujete na 
vozičkih, in to so ljudje, ki vam 
bodo včasih tudi na ulici ali v trgo-
vskem centru ponudili izdelke, ki 
so jih sami ustvarili. Takrat posta-
nite za hip in preverite, česa vsega 
so sposobne njihove roke: »Želimo 
preseči stereotip, da invalidi delo 
opravijo ‘šlampasto’, nekakovo-
stno. Invalid pomeni ‘nemočen’ 
(lat.), mi pa se trudimo preseči prav 
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Invalidi1. Predvidevajo, da je v Sloveniji okoli 170.000 invalidov. To pomeni, da vsak od nas pozna nekoga, ki ustreza definiciji 
invalida. Verjemam pa, dragi bralci, da niste v skupini tistih, ki nanje pomislijo le takrat, kadar vas v  prepolnem trgovskem 
središču zamika parkiranje na edinem prostem mestu, tistem z vsem znano modro talno oznako …


