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ZAHVALA:

Radi bi se zahvalili najini mentorici Mojci Milone za spodbudo, motivacijo in pomoč pri
tehničnih delih.

POVZETEK:

Najin temeljni cilj te inovativne ideje je, kako olajšati bremena starejših in mladih, ki so na
invalidskih vozičkih.
Na obisku pri sorodnici, sem Brina opazila več problemov s katerimi se moja ostarela teta
pri 94 letih sooča in ji onemogočajo normalno življenje na vozičku.
Problem sem omenila drugi avtorici te naloge Ani Šavnik, s katero sva poglobljeno
raziskali opcije, potrebe, probleme ter poiskali možne rešitve, ki bi lahko olajšale življenje
slehernega invalida ali ostarelega uporabnika na invalidskem vozičku.
Z raziskovalno nalogo sva preko intervjujev uporabnikov, raziskav na internetu, v knjigah
ter pridobitvijo mnenj sošolcev in sošolk 9.B iz Solkana, prišli do ugotovitev in zaključka,
da bi izdelek, pomožna mizica za invalidski voziček, bistveno olajšala bremena in temeljito
izboljšala življenje uporabnikov, tj. invalidov vseh starosti, ter starejših in obnemoglih.
V namen olajšati breme in bistveno izboljšati kvaliteto življenja invalidov in starejših sva
izdelali prototip mizice prilagojene na posameznikove težave, njegove zahteve in želje.
Zamislili sva si različne modele v različnih barvah, ki bi omogočali večnamensko uporabo
izdelka.
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OSNOVNI PROBLEMI IN HIPOTEZE

PROBLEMI:
 težji dostop do mize, do zdravstvenih pripomočkov, do družabnih iger,
 onemogočeno odlaganje osebnih stvari (torbica, lonček s kavo, beležka,...)
 težave z zaviranjem vozička

REŠITEV:
 Za starejše: vgrajeni zdravstveni pripomočki, različni predalčki, družabne igre in
nosilec za torbo
 Za mlajše: vgrajeni polnilec za telefon, tablico, zdravstveni pripomočki, nosilec za
torbo, vrečko,...
 Mizica mora biti dovolj trdna, lahka

HIPOTEZE:
Najina pot je bila začrtana najprej preko ugotovitev, ki sva jih prevzeli iz ankete, ki sva jo
izvedli med upokojenci in najinimi sošolci. Hipoteze sva si postavili v naprej, saj sva laže
sledili najini ideji in nasploh uporabnosti. Želeli sva potrditi dejstva, da:
 Večina upokojencev uporablja invalidski voziček.
 Vozički niso prilagojeni posameznikovim težavam.
 Malo je izdelkov, ki bi izboljševali in nudili udobje upokojencem na vozičkih kot tudi
invalidom vseh starosti.
 Zdi se nama, da premalo skrbimo za boljše življenje invalidov.
 Najin izdelek, bi bil lahek, nosilen in prilagodljiv na posameznikove težave in
zahteve.
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TEORETIČNI DEL

Invalidske vozičke ločimo na 3 glavne vrste:
•

standardna (povprečne zahteve in vodljivost),

•

aktivna (dobra vodljivost, večje zahteve uporabnika),

•

terapevtska (za uporabnike z zelo omejenimi gibalnimi sposobnostmi)

Uporabnik ima možnost velike izbire dodatkov in opcij, kot npr.:
•

širina sedeža

•

več vrst snemenljivih podnožnikov,

•

snemljivih naslonov za roke

•

sprednjih in zadnjih koles

•

pogonskih obročev

•

sedežev in naslonjal

Na voziček je mogoče pritrditi več vrst posebnih dodatkov.
Izdelek je lahko iz katerega koli materiala in je primeren za kateri koli voziček.
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EMPIRIČNI DEL

Dela sva se lotili z risanjem skice najine mizice. Pogovorili sva se o idejah in jih potem tudi
zapisali. Skupaj z najino mentorico smo začeli delati na ideji.
Prva stvar, ki sva jo naredili za izdelavo prototipa je bila izbira materiala in za tem seveda
merjenje in žaganje.
Uporabili sva, pleksi steklo, kovice, silikon,penjen PVC in aluminij.

Penjen PVC sva razžagali na želeno dolžino in širino, zvrtali še štiri luknje in nato vse
zbrusili. Pleksi steklo sva razžagali na 3 različne dele (2 manjša, 1 večji). Manjša dela sva
uvili na grelcu. Nato pa razžagali še 4 kose pleksi stekla in jih prav tako uvili, uporabile sva
jih za lažjo pritrditev na invalidski voziček.
Na aluminij sva z črtalom zarisale črte in nato odrezali želene kose (2 manjša, 1 večji). V
večji kos sva zvrtali 4 luknje, v 2 manjša pa 2 luknji in vse skupaj prikovičili tako, da je bil
kos penjenjega PVC-ja med večjim in manjš im kosom aluminija. Uporabili sva ga za
boljšo trdnost izdelka. Silikon sva uporabili za spajanje izdelka.
Ko sva pripravili vse dele sva jih samo še sestavili, sprintali nekaj slik, ki sva jih zalepili in
izdelek je bil končan.
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GRADIVO
Za najino idejo sva uporabili:
pleksi steklo, penjen PVC in aluminij

OBDELOVALNI STROJI IN ORODJA
→ Električno vibracijsko žago
→ Pilo
→ Vrtalni stroj
→ Brusilni papir
→ Izvijač
→ Grelec za plastiko

Pri vseh postopkih sva upoštevali varnost pri delu in uporabljali zaščitna sredstva .
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REZULTATI, MERITVE

Odločili sva se, da najino razmišljanje podkrepiva z ankentiranjem upokojencev in tudi
nekaj naših sošolcev. In tako sva prišle do spodaj navedenih zaključkov:
 Upokojenci bi želeli bolj udobnješe vozičke
 Radi bi imeli stvari pri roki.
 Večini je bila idejo o nekakšni prilagodljivi mizici zelo všeč.
 Upokojenci imajo veliko težav pri odlaganju razno raznih stvari.

Najino mizico lahko uporabljajo vsi ljudje, ki so na vozičkih, je lahka, prenosljiva in nosilna.
Ta raziskovalna naloga rešuje tehnični problem in hkrati sociološki problem ,kar sva
odkirle pri izdelavi te naloge meniva, da ta izdelek lahko bistveno pripomore k izboljšanju
kvalitete življenja hendikepiranih mladih in starih ter ostarelih uporabnikov invalidskih
vozičkov.
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ANKETA – ŽIVLJENJE INVALIDOV NA VOZIČKIH

1. Ali uporabljate voziček?

DA

NE

2. Kakšno vrsto vozička uporabljate?
a.) Standardni
b.) Aktivni
c.) Terapevtski
d.) Ne uporabljam vozička
3. S katerimi teževami se največkrat soočate?/ S katerimi teževami mislite, da se
soočajo invalidi? (lahko obkrožite več odgovorov)
a) Težave z odlaganjem osebnih stvari
b) Težji dostop do zdravstvenih pripomočkov
c) Težji dostop do mize
d) Ni držala za dežnik, torbico, kavni lonček
e) Težave z zaviranjem vozička
f) Nič od naštetega
4. Ali menite, da je opremljenost vašega (njihovega) vozička dobra? DA
5. Ali želite, da se vaše (njihovo) življenje na vozičku izboljša?

DA

NE

NE

6. Katera od spodaj navedenih idej se vam zdi najboljša in rešuje vaše (njihove)
probleme? (lahko obkrožite več odgovorov)
a) Priročna mizica za odlaganje
b) Nadstrešek (z lučkami)
c) Držala za razne pripomočke
d) Lučka, ki pove kdaj so zavore zaprte/ odprte
e) Drugo: _______________________________________
7. Katere slabosti ima zgoraj obkrožena rešitev?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

HVALA ZA VAŠO POZORNOST !

Učenki Brina in Ana iz 9.B
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ANKETIRANJE UPORABNIKOV
Preko ankete sva raziskali, kako se uporabniki vozičkov počutijo na vozičkih. Anketiranci
so bili starejši upokojenci stari od 65 do 94 let. Anketirali pa sva tudi 4 najine sošolce in
sošolke ker naju je zanimalo kako oni razmišljajo o bolj udobnejšem življenju invalidov.
Anketirali sva upokojence iz dveh domov za upokojence in 4 sošolke/sošolce iz Osnovne
šole Solkan.
Anketirali sva 22 ljudi, od tega 4 sošolce/sošolke in 18 upokojencev.

2. Kakšno vrsto vozička
uporabljate?
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7. Katere slabosti ima zgoraj obkrožena rešitev?
Večina naših anketirancev je napisala, da ne vidi večjih slabosti pri teh rešitvah. Nekateri
pa so napisali tole:
a) Morala bi biti lahka, zložljiva, nosilna
b) Kako bi napajali lučke?
Najina rešitev: Lučke bi napajali preko sončne celice, ki bi bla na nadstrešku in če ne bi
bilo sonca pa bi jih napajala baterija.
c) Morali bi najti primeren del vozička na katerega bi lahko namestili to držalo, da ne bi bilo
v napoto.
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ZAKLJUČEK

Za to raziskovalno nalogo sva se odločili ker se nama zdi pomembno, da pomagamo,
iščemo, raziskujemo in tudi na koncu pridemo do neke rešitve, ki bo olajšala življenje
invalidov na vozičku, saj nikoli ne veš kdaj boš ti potreboval takšno pomoč mladih, ko boš
starejši.
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PRILOGA
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VIRI INFORMACIJ

http://www.1800wheelchair.com/category/296/wheelchair-accessories/ (pripomočki za vozičke)
http://www.mobility-aids.com/wheelchair-accessories.html (pripomočki za vozičke)
http://www.wheelchairlife.net/ (življenje na vozičku)

Datum: marec, 2016
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UTRINKI OB DELU
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