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POVZETEK
V teoretičnem delu diplomskega dela opredelim družino in njene strukturne elemente.
Predstavim dejavnike tveganja v razvoju posameznika, pri čemer več pozornosti namenjam
družinskim dejavnikom. Razložim nastanek in naravo čustvenih in vedenjskih težav.
Pojasnim otrokov/mladostnikov odhod v izvendružinsko vzgojo ter opišem življenjski
kontekst v ustanovi. Največ pozornosti namenjam osrednjemu delu diplomske naloge sodelovanju med starši in ustanovo. Pri tem me zanimajo cilji sodelovanja, ovire in oblike
sodelovanja v slovenskem in tujem prostoru.
V empiričnem delu sem s pomočjo dveh metod – vprašalnika odprtega tipa in
polstrukturiranega intervjuja raziskala, katere oblike sodelovanja s starši izvajajo
strokovni delavci, kako to sodelovanje ocenjujejo in doživljajo, s katerimi ovirami se pri
tem soočajo, kako vidijo doživljanja in ravnanja staršev otrok v vzgojnih ustanovah ter kaj
bi bilo po njihovi oceni potrebno za učinkovitejše sodelovanje. Rezultati so pokazali, da se
strokovni delavci poleg standardnih formalnih oblik sodelovanja poslužujejo veliko
neformalnih oblik, ki jih doživljajo kot uspešne. Obstajajo razlike v uporabi oblik
sodelovanja glede na vrsto delovnega mesta – med vzgojitelji in svetovalnimi delavci. Prvi
uporabljajo oblike, ki so namenjene izmenjavi informacij, druženju, spoznavanju življenja
v ustanovi, usklajevanju med starši in vzgojitelji ipd., svetovalni delavci pa izvajajo
pretežno individualne stike s starši, ki so namenjeni spreminjanju vedenjskih vzorcev
starša/ev ter reševanju konfliktov med starši in otroki. Ugotovimo lahko, da je drža do
sodelovanja s starši glede na spol v nekaterih segmentih različna, predvsem pa so
pedagoške delavke nekako bolj mehke in strpne in razumevajoče glede na probleme
staršev in vlagajo v sodelovanje s staršev več energije in časa. Strokovni delavci poročajo
tudi o ovirah, ki sem jih razvrstila v štiri kategorije: situacijske ovire (časovna stiska,
krajevna oddaljenost, finančne težave), osebne ovire strokovnih delavcev (pomanjkanje
izkušenj, znanja, spretnosti in nesigurnost), ovire, ki se nanašajo na starše in njihovo
ravnanje

(neiskrenost,

izogibanje,

nepripravljenost

na

sodelovanje,

obtoževanje,

kritiziranje, ukazovanje vzgojiteljem), in sistemske ovire (vodstvo, sistem organizacije v
ustanovi in center za socialno delo). Strokovni delavci menijo, da bi bilo za učinkovitejše
sodelovanje potrebno: z zakonodajo opredeliti zahtevo, da starši bolj intenzivno sodelujejo
z ustanovo, spremeniti organiziranost v ustanovi tako, da bi bilo mogoče bolje sodelovati,
ter bolje opremiti strokovne delavce z metodami, strategijami, znanji in pristojnostmi za to
delo. Izražajo tudi potrebo po spremembi stališč vzgojiteljev, že omenjeno uveljavitev

dolžnosti staršev in med njimi tudi dolžnost in pravico do sodelovanja z ustanovo, se
potruditi pridobiti zaupanje staršev ter jih intenzivneje vključiti v skrb za otroka tudi v
času institucionalnega bivanja.
Ključne besede: čustvene in vedenjske težave, mladi, zavodska vzgoja, starši, sodelovanje
s starši.

ABSTRACT
In the theoretical part of the thesis, I define family and its structural elements. I present risk
factors in development of the individual, where I dedicate more attention to family factors.
I explain formation and nature of emotional and behavioral problems. I clarify the leaving
of a child/adolescent to an outside of family upbringing and describe life context in an
institution. I dedicate most of the attention to the central part of the thesis – cooperation
between parents and the institution. Here I am interested in the goals of cooperation,
obstacles and forms of cooperation in Slovenian and foreign territory.
In the empirical part, with the help of two methods – open type questions and half
structured interview, I have explored, what forms of cooperation with parents are
performed by professional workers, how they experience and rate this cooperation, with
what obstacles they are confronted by, how they percieve experiences and behaviour of
parents with children, that are in an institution and what would be necessary by their
estimation for more effective cooperation.Results have shown that professional workers in
addition to standard formal forms of cooperation use many informal forms, which they
perceive as successful. There are differences in use of forms of cooperation depending on
the type of work place – between educators and counselors. First use forms, which are
meant for information exchange, socializing, learning about life in an institution,
coordination between parents and educators… In the other hand, counselors mostly use
individual contact with parents, which are meant for changing behavioral patterns of
parents and conflict resolution between parents and children. We can determine that
attitude toward parent cooperation based on gender is different in some segments, but
pedagogical workers are somewhat more tender, tolerant and understanding toward parent
problems and invest more energy and time in cooperation with parents. Professional
workers also report about obstacles, which I have sorted in four categories: situational
obstacles (time distress, territorial distance, financial problems), personal obstacles of
professional workers (lack of experience, knowledge, skills and uncertainty), obstacles,
which concern parents and their conduct (insincerity, avoidance, unwillingness to
cooperate, accusations, criticizing, commanding counselors) and systemic obstacles
(leadership, organization system in an institution and Social Security Center). Professional
workers feel that for effective cooperation we need: legislation to define a requirement for
parents to cooperate more intensively with the institution, change institution organization
in the way that allows better cooperation and equips professional workers with methods,

strategies, knowledge and jurisdiction for this work. They also express the need in
changing the views of counselors, the already mentioned

enforcement

of parent

obligations and between them also obligation and right to cooperate with the institution, to
make an effort to gain the trust of parents and to include them more intensively into child
care at the time of institutional stay.
Key words: emotional and behavioral problems, adolescents, institutional care, parents,
cooperation with parents.
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I. UVOD
Otrokov razvoj je odvisen od okolja, v katerem živi. Tega sestavljajo družina, vrstniki,
socialno okolje in širše družbeno okolje. Izmed vseh ga najbolj ga zaznamuje družina, ki je
njegovo prvo okolje in ima največji vpliv.
Kadar so družinske ali druge okoliščine neugodne, to negativno vpliva na potek
otrokovega psihofizičnega razvoja. Ta pod vplivom ogrožajočih dejavnikov poteka v smeri
»motenega« razvoja. Otroci/mladostniki razvijejo čustvene in vedenjske težave, ki vplivajo
na njegovo delovanje na vseh življenjskih področjih (na otroka samega, šolo, vrstnike,
socialno okolje).
Kadar čustvene in vedenjske težave otežujejo otrokov razvoj in njegovo delovanje ter jih
sam ali s pomočjo strokovnega delavca ne zmore več premagovati, nastopijo državni
mehanizmi, ki ocenijo, ali je potreben otrokov odhod v izvendružinsko vzgojo. V primeru,
da ugotovijo, da domače okolje ni več primerno za otroka, se ga namesti v vzgojno
ustanovo – vzgojni zavod ali stanovanjsko skupino. Ukrep je mišljen kot začasen, dokler se
mehanizmi, ki negativno vplivajo na otroka, ne spremenijo. Vendar v večini primerov
temu ni tako. Otroci ostajajo v ustanovi do zaključka šolanja, saj dejavniki tveganja v
družini med otrokovim bivanjem v ustanovi ostajajo nespremenjeni. Razlog za to je
pomanjkljivo delo z družino. V ustanovi se sicer dela z družino, vendar so oblike, ki jih
strokovni delavci uporabljajo, za nekatere družine premalo učinkovite.
V teoretičnem in empiričnem delu diplomskega dela me bo zanimalo, katere oblike
sodelovanja s starši uporabljajo strokovni delavci v vzgojnih ustanovah, s katerimi ovirami
se v procesu sodelovanja srečujejo, kako ocenjujejo načine in pomen sodelovanja, na
kakšen način doživljajo starše otrok v vzgojnih ustanovah ter kaj bi po njihovem mnenju
bilo potrebno za učinkovitejše sodelovanje.
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II. TEORETIČNI DEL
V teoretičnem delu diplomskega dela bom opredelila družino in njene strukturne elemente.
Ob tem se bom dotaknila tistih družinskih vzorcev, ki jih razumemo kot »nefunkcionalne«,
pa tudi kot dejavnike tveganja in s tem odsotnost varovalnih dejavnikov v otrokovem
razvoju. Sledi razlaga nastajanja učnih, čustvenih, vedenjskih in drugih težav pri otroku ter
s tem povezan odhod otroka v izvendružinsko oskrbo. Predstavila bom otrokov kontekst
življenja v ustanovi in se podrobneje posvetila sodelovanju med starši in ustanovo. Pri tem
me bodo zanimale oblike sodelovanja v slovenskem in tujem prostoru.

1. O DRUŽINI
Družina je osnovna enota družbene organizacije (Haralambos in Holborn, 1999). »Je svet,
življenje, človeštvo in družba v malem. Je edinstvena celica, kjer se spletajo temeljne vloge
človeškega bitja, spolne in generacijske – vloga moškega in ženske, vloga staršev in
otrok.« (Musek, 1995, str. 19). Kot otroci se rodimo v družino in se tam od prvega trenutka
dalje razvijamo. Kakšen bo naš razvoj, določajo starši, oziroma najprej mati in kasneje tudi
drugi družinski člani ter odnosi, ki so vzpostavljeni med njimi. V nadaljevanju bom podala
nekaj opredelitev družine in obširneje opisala strukturne elemente družine.

1.1 OPREDELITVE DRUŽINE
Avtorji navajajo različne opredelitve družine, vendar so si te v določenih pogledih
podobne. Čačinovič-Vogrinčič (1998, str. 23) jo opredeljuje kot »prvi socialni sistem, v
katerem otrok živi in ki s svojimi značilnostmi vpliva na osebnost otroka v vseh fazah
njegovega razvoja.« Tvorijo jo dva ali več posameznikov, ki so v interakciji. V njej se
oblikuje relativno trajna struktura statusov, vlog, moči, načinov vodenja, načinov
komunikacije in čustvenih odnosov med člani. Družinske člane povezujejo skupni motivi,
cilji, norme, pravila in vrednote (prav tam). Tomori (1994) piše, da ima družina svojo
sestavo, socialna pravila, notranja razmerja moči, jezik, obrede in zgodovino, ki jo delijo
vsi člani. Avtorji, ki izhajajo iz sistemske teorije, pa jo definirajo kot sistem, ki je
sestavljen iz treh elementov: oseb, lastnosti oseb in odnosov med njimi v določenem
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okolju. Medsebojno so povezani, kar pomeni, da dogajanje v enem izmed delov vpliva na
vsak del v sistemu in na celoten sistem (Heckner in Wetchler, 2003, v Gostečnik, 2010).
Družina je posameznikovo prvo okolje, v katero vstopi takoj po rojstvu. V njem dobi prve
izkušnje o svetu in ljudeh, ki so temelj, na katerem se oblikuje osebnost. Kobolt (2012)
pravi, da je družina za človeka prvi in temeljni vpliv, na katerega se vežejo vsi kasnejši
dejavniki. Ta vpliv, o katerem govori avtorica, imenujemo primarna socializacija.
Parsons (1955, v Haralambos in Holborn, 1999) jo opredeljuje kot eno osnovnih in
nezamenljivih funkcij družine. Družine imenuje tovarne, ki proizvajajo človeške osebnosti.
Čačinovič-Vogrinčič (1998) opozarja, da se v procesu primarne socializacije konstruira
otrokova prva podoba sveta. »Starši so pomembni drugi, ki določajo svet, ki ga otrok mora
internalizirati. Otrok si pomembnih drugih ne more izbrati; internalizirati mora svet, ki ga
pomembni drugi določajo zanj.« (prav tam, str. 23). Musek (1995, str. 155) poudarja:
»Družinsko okolje in družinski vplivi so bili in ostajajo za človeka glavni dejavnik
socializacije in osebnostnega oblikovanja.«
»Družina ne daje otroku na pot v življenje le genov in enkratne, le zanj značilne dedne
dote, v kateri se zlivajo izviri mnogih prejšnjih generacij, temveč ves čas skupnega
življenja dejavno usmerja razvoj mnogih njegovih lastnosti in značilnosti, ki odločajo o
njegovem duševnem zdravju.« (Tomori, 1999, str. 150). Avtorica (Tomori, 1994)
pojasnjuje, da se mnoge osebnostne poteze zastavijo v prvih letih življenja. Prve čustvene
in socialne izkušnje izvirajo iz odnosov z najbližjimi osebami v družini. Prav tako so od
družine odvisne prve posameznikove vrednostne ocene sebe kot samostojnega človeškega
bitja in prve predstave o vrednotah nasploh.
Družinske izkušnje posameznika odločilno usmerjajo in določajo njegove izkušnje tudi
takrat, ko od nje ni več odvisen. Kar se je dogajalo v družini v času otroštva in rane
mladosti, se je v njem za vedno zasidralo, saj je bil od družine popolnoma odvisen.
Sporočila, ki jih je dobival, so imela zanj bivanjski, čustveni in vrednostni pomen (Tomori,
1994).

1.2 STRUKTURNI ELEMENTI DRUŽINE
»Družina je sistem z nekim notranjim dogajanjem, ki je ves čas v obojesmernem stiku z
vsem, kar se godi v njegovem okolju, in razmišljanje o njej ni preprosto.« (Tomori, 1994,
3
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str. 10). Odvisna je od socialnih in ekonomskih zakonitosti, hkrati pa jo označujejo notranji
odnosi, značilni le zanjo (prav tam).
Ob rojstvu otroka morajo starši zadovoljiti njegove temeljne potrebe, mu zagotoviti zaščito
in pogoje za osebnostni razvoj. Prav tako mu morajo zagotoviti vstop v sistem norm in
vrednot družbe, kar pomeni, da morajo v družini vzpostaviti vloge, ki so v skladu s
pričakovanji družbe (Linz, 1963, v Čačinovič-Vogrinčič, 1998). Otrok se v družini nauči
vzorcev komunikacije, načinov zadovoljevanja potreb in čustvovanja. »Prve čustvene in
socialne izkušnje izvirajo iz odnosov z najbližjimi osebami v družini. Razvoj osnovnih
spretnosti in zbiranje znanj o najpomembnejših življenjskih dejstvih se zastavita v najbolj
zgodnjem razvojnem obdobju. Prva raziskovanja in prva osnovna spoznanja potekajo v
svetu, ki ga določa družina.« (Tomori, 1994, str. 11). Starša sta tista, ki preko svojih
izkušenj iz prvotne družine oblikujeta novo družinsko okolje. Oblikujeta vloge, meje,
hierarhijo, način komunikacije, načine zadovoljevanja potreb in način čustvovanja,
oziroma tako imenovane strukturne elemente družine, ki jih predstavim v nadaljevanju:
 Vloge
Lersch (1972, v Čačinovič-Vogrinčič, 1998, str. 159, 160) definira vlogo kot
»celoto stališč, mnenj in vedenj, ki sodijo k socialnemu statusu posameznika; od
posameznika jih pričakujemo, on sam pa jih doživlja in izvaja«. Podobno jih
opredeljuje Gostečnik (2010), ki piše, da so vloge individualno predpisani vzorci
obnašanja, okrepljeni s pričakovanji in normami družine.
Vsak član v družini ima svojo vlogo. Določajo jo spol, razvojno obdobje,
osebnostne značilnosti in potrebe vsakega posameznika (Tomori, 1994). Oblikujejo
se glede na delitev dela, distribucijo moči ter značilnosti komuniciranja in čustvenih
odnosov. Vsak član s svojo vlogo prispeva k ohranitvi celotne družine (ČačinovičVogrinčič, 1998). Poljšak Škraban (2002) pojasni, da posamezniki drug drugemu
narekujejo pričakovanja, norme, vedenjske vzorce in subjektivni odnos do vlog, kar
pomeni, da se posameznikova vloga gradi v soglasju z vlogami drugih ljudi.
Podobno razlago poda Kompan Erzar (2003), ki pravi, da vzorci odnosov v
družinskem sistemu narekujejo vloge posamezniku, hkrati pa posameznik vlogo
preoblikuje glede na svojo čustveno odzivnost, temperament in druge
predispozicije.
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Tomori (1994) opozarja na posreden, vendar morebiti odločilen vpliv družinske
vloge na vlogo, ki jo posameznik prevzema v odnosih z ljudmi zunaj družinskega
kroga. Vpliva pa tudi na njegovo doživljanje in počutje v izvendružinskih odnosih.
 Meje
Skynner (1982, v Čačinovič-Vogrinčič, 1998) definira mejo kot točko prehoda, kjer
se značilnosti sistema spremenijo. Je tista točka, kjer je mogoče opaziti razlike v
strukturi, vedenju in funkciji. »Meje določajo pravila o tem, kdo lahko v neki
interakciji sodeluje in kdo ne, kdo ima informacijo in kdo ne.« (prav tam, str. 19).
Pomembna funkcija družine je, da posamezniku omogoči, da odkrije svoje meje, se
identificira znotraj teh meja in se razmeji od drugih podsistemov oziroma
družinskih članov (Skynner, 1982, v Čačinovič-Vogrinčič, 1998). »Meje
vzpostavlja posameznik, postaviti jih morajo podsistemi, pa tudi družinski
interakcijski sistem. Meje med podsistemi morajo biti jasne.« (Poljšak Škraban,
2002, str. 19). Da lahko otrok odkrije in vzpostavi

meje, potrebuje ustrezne

socialne informacije v odnosih, ki mu po eni strani omogočajo dovolj svobode, da
se preizkuša, po drugi strani pa tudi jasne zahteve in omejitve (Skynner, 1982, v
Čačinovič-Vogrinčič, 1998).
Tomori (1994) piše o dveh pomembnih mejah v družini. Prva je meja med
partnerjema in ostalo družino. Ta zagotavlja obstoj določenih področij, na katera
drugi člani družine ne posegajo. Ta meja tudi odloča, koliko drugi upoštevajo njuno
avtonomijo in kako ju spoštujejo. V okviru tega polja obstajata dve skrajnosti, od
katerih ni nobena ustrezna. Prva je ta, da partnerja mejo svojega partnerstva preveč
odpirata in tako v svoje težave vključujeta otroke, ki se znajdejo v vlogi posrednika,
zaveznika, razsodnika, soborca ali grešnega kozla. Druga skrajnost pa je preveliko
zapiranje te meje, kar pomeni, da partnerja pred otroki vse skrivata. S tem jih
prikrajšata za osnovne izkušnje o medsebojnih odnosih. Druga pomembna meja, o
kateri piše avtorica (prav tam), je meja med generacijo staršev in otrok. Ta meja se
z razvojem ter postopnim večanjem samostojnosti in avtonomije otrok, postopoma
utrjuje. Če se starši in otroci ne pogovarjajo, pomeni, da je meja preveč zaprta, kar
pa otrokom manjša možnosti, da bi ob vzgojnih sporočilih staršev razvijali svojo
osebnost.

5

MIKŠA, L. (2013). Sodelovanje s starši otrok v vzgojnih ustanovah
 Moč in hierarhija
»Družinski interakcijski sistem ne more delovati, če niso izoblikovani in razmejeni
podsistemi moči in hierarhija med njimi.« (Poljšak Škraban, 2002, str. 19).
Moč je lastnost sistema in je potencialna ali aktualna zmožnost posameznika
oziroma posameznikov, da spremenijo vedenje drugih družinskih članov (Cromwell
in Olson, 1975, v Čačinovič-Vogrinčič, 1998). Winter (1973, v prav tam) meni, da
ne gre le za zmožnost spreminjanja vedenja družinskih članov, temveč tudi za
zmožnost posameznika, da povzroči nameravani učinek, kar lahko pomeni
preprečevanje spremembe vedenja.
Tomori (1994) pravi, da se moč kaže z razporeditvijo vlog, z možnostjo in pravico
do odločanja, s pravico do različnih prednosti in z dolžnostjo za prilagajanje drugim
družinskim članom. Dodaja še, da je razporeditev moči značilna za vsako družino
in se spreminja glede na sestavo, razvojno obdobje ter okoliščine, ki so trenutno
zanjo pomembne.
»Družina s tako razporeditvijo moči, ki ustreza osebnim potrebam vseh članov in je
hkrati skladna z njeno razvojno fazo in splošnimi objektivnimi okoliščinami, je
trdna in močna v celoti. V njej ni nihče prikrajšan, pri nikomer ni ogrožena
samozavest zaradi občutja podrejenosti drugim. V taki družini imajo člani občutek
varnosti, predvidljivosti in zanesljivosti.« (prav tam, str. 34).
V družinah, kjer je ustaljen vzorec dominantnost-podrejenost, odločitve sprejema
nosilec moči. Pogajanja in kompromisi v takšnih družinah skorajda ne obstajajo
(Poljšak Škraban, 2002). Tudi, če pride do pogajanj, ne prihaja do skupnih rešitev,
ki bi bila ugodna za vse člane družine (Beavers, 1976, v Poljšak Škraban, 2002).
Hierarhična organiziranost v družini pa se nanaša na specifične razmejitve, ki
določajo starševske odgovornosti pri vzgoji njihovih otrok (Hecker in Wetchler,
2003; Seston idr., 2003, v Gostečnik, 2010). Hierarhični sistem je pogoj za
vzpostavljanje jasnih meja med podsistemi (Haley, v Čačinovič Vogrinčič, 1998).
Vendar nobena hierarhija ni večna (Heckner in Wetchler, 2003, v Gostečnik, 2010).
V določenih situacijah mora družina spremeniti svojo strukturo (Gostečnik, 2010),
zato potrebuje različne hierarhične aranžmaje za izpolnitev različnih nalog, ki so
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postavljene pred družinske člane (Hecker in Wetchler, 2003; Seston idr., 2003, v
prav tam). Kadar kdo izmed družinskih članov odide ali se družini pridruži nov
član, se spremeni hierarhija družinskega sistema. Člani zavzamejo nov položaj in
temu se morajo prilagoditi, kar nekaterim posameznikom predstavlja manjše,
drugim pa večje težave.
 Komunikacija
»Komunikacija je eden ključnih aspektov družinskega življenja. Vpliva tako na
kvaliteto odnosov med starši kot na zdravo funkcioniranje posameznikov v družini
in družinskega sistema kot celote.« (Poljšak Škraban, 2002, str. 22). Že iz
komunikacije posameznika lahko razberemo, kakšni so odnosi med družinskimi
člani. V komunikaciji se namreč kaže družinski vrednostni sistem, osebnost
posameznih družinskih članov, medsebojna bližina, vsakodnevne navade, odprtost
družine v svet (Tomori, 1994).
S pomočjo komunikacije se v družini vzpostavijo pravila, oblikujejo vloge, izražajo
želje, potrebe in čustva. Zato je pomembno, da je komunikacija jasna, razumljiva in
neposredna. Značilnosti le-te opredeljuje Tomori (1994, str. 60, 61):


govor v prvi osebi in neposredno naslavljanje sporočil na tistega, ki mu je
sporočilo namenjeno,



razumljiv, odprt in enoznačen način izražanja čustev, misli in stališč,



občutljivo in dejavno sprejemanje sporočil in izrazov vseh članov družine,



upoštevanje, spoštovanje in dopuščanje izrazov čustev, misli in stališč, tudi
če so ta različna od drugih,



izražanje le svojih lastnih mnenj in čustev, brez podtikanja čustev in misli
drugim,



uporabljanje imen, ne pa nedoločnih oznak za druge člane družine,



sposobnost za strpno dogovarjanje,



izogibanje ugotavljanja »kdo ima prav« in motiva »kdo bo koga«.

Satir (1995, v Poljšak Škraban, 2002) poudarja, da je komunikacija naučena. Vanjo
vključujemo svoje telo, vrednote, načela, trenutna pričakovanja, čutila, sposobnosti
govorjenja, besede, glas in možgane. Tako nam komunikacija ne pove veliko le o
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sami osebi in njenih osebnostih značilnostih, ampak tudi o njenem otroštvu, saj se
dostikrat komunikacijski vzorci prenašajo iz biološke družine v družino prokreacije.
 Čustva
»Osnovno izkustvo, ki ga otrok potrebuje, je, da so njegova čustva sprejemljiva,
možna, razumljiva, saj jih bo le tako lahko spoznal in obvladal.« (ČačinovičVogrinčič, 1998, str. 208).
Kako se ravna s čustvi v njegovi družini, začne otrok spoznavati od prvega trenutka
življenja v njej. Potrebuje ogromno čustveno ugodnih izkušenj ljubezni in varnosti.
»Mir, zaščita, ljubezen, nežnost, čustvena podpora mu morajo omogočiti varno
ugodje, v katerem bo mogoče vzpostaviti zaupanje in postaviti lastne meje.«
(Čačinovič-Vogrinčič, 1998, str. 215). To pomeni, da v družini potrebuje odraslega,
ki mu bo zmogel dati toliko čustvene topline (prav tam).
Človek sprejme in obvlada tista čustva, ki jih sme sprejeti in obvladati v družini.
Izrine pa tista čustva, ob katerih doživi travmo ali stres, in tista, ki v njegovi družini
niso sprejeta, povzročajo napetost in vznemirjenje, ki so tabu (prav tam). Vendar v
sebi nosi oboja – tista, ki jih sprejema in obvlada, ter tista, ki jih je izrinil (Skynner,
1983, v prav tam). Kasneje v življenju iščemo ljudi, ki so imeli podobne izkušnje z
ravnanjem s čustvi kot mi (Čačinovič-Vogrinčič, 1998).
 Potrebe
Družina je posameznikov prvi socialni sistem, v katerem začne poimenovati,
prepoznavati, izražati in zadovoljevati svoje potrebe (Čačinovič-Vogrinčič, 1998).
Avtorica (prav tam) ločuje individualne potrebe otrok in staršev ter potrebe
družinske skupine. Prve se navezujejo na posameznika. Gre za fiziološke potrebe,
potrebe po varnosti, ljubezni, uveljavljanju, spoštovanju, samospoštovanju,
ustvarjalnosti in samouresničevanju. Druge pa se navezujejo na družino kot
skupino. Sem uvrščamo potrebe, ki predstavljajo minimum za obstoj družine
(potrebe po gmotni osnovi, prostoru za skupno življenje, času za skupno življenje
in varnosti) in potrebe za rast in razvoj družine (potrebe po nenehni vzpostavitvi
skladnosti med vsemi družinskimi člani, demokratičnih odnosih, komuniciranju,
socialnih stikih, upoštevanosti v okolju, izobrazbi in obveščenosti).
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Čačinovič-Vogrinčič (prav tam, str. 248) opozarja, da »mora vsaka družina izdelati
specifičen način ravnanja s potrebami članov in na svoj način razrešiti neizogibna
protislovja med potrebami posameznika in potrebami družinske skupine. Družine se
torej razlikujejo po tem, koliko je v njih mogoče, da posameznik povzroči
spremembe v sistemu in tako zadovolji svoje potrebe ali v svoji interpretaciji
prispeva k potrebam družine.« Starši se morajo pri zadovoljevanju potreb
prilagajati otrokom. Kadar je otrok več, je tudi prilagajanja več, saj ima vsak
posameznik drugačne potrebe.
Kako se bo družina organizirala za zadovoljevanje potreb, je odvisno od odnosov
med možem in ženo, med materjo in očetom, ki otroka že pričakata s celoto
zavestnih, deloma osveščenih in podzavestnih pričakovanj. Med starši in otrokom
se začne učenje tistega, kar je za družino sprejemljivo (prav tam).
 Sestava družine
V današnjem času ločimo več vrst družin. Rener (2006) jih razdeli na jedrne in
razširjene. Med jedrne sodijo dvostarševske, enostarševske in reorganizirane (npr.
družini se priključi nov partner mame/očeta), med razširjene pa klasične razširjene
(npr. dve gospodinjstvi v isti hiši) in razpršene razširjene (geografsko ločene
družine). Vedno pogostejša oblika družin so tudi istospolne družine.
Tomori (1994, str. 15) pravi, da »sama sestava družine do neke mere in na svoj
način brez dvoma vpliva na okoliščine, ki določajo osebnostno rast posameznika, in
ponuja izkušnje, spodbude in ovire vsem svojim članom.« Vendar pa je bolj kot
sama sestava pomembno notranje dogajanje in to, kar s svojo osebnostjo prinaša v
družino vsak od članov (prav tam).

Opisani strukturni elementi določajo način funkcioniranja družine. Ali bodo vzorci v
družini funkcionalni ali ne, določata starša, ki s svojimi preteklimi izkušnjami oziroma
naučenimi vzorci ravnanj in vedenj, vplivata na vloge, meje, moč in hierarhijo,
komunikacijo, način čustvovanja ter način zadovoljevanja potreb. V nadaljevanju
opisujem, v kakšnih primerih in kako strukturni elementi neugodno vplivajo na otrokov
razvoj.
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Vsak družinski član ima svojo vlogo. Starša imata najprej vlogi partnerja – vlogo moškega
in ženske. Ko se rodi otrok, morata prevzeti drugačne vloge – vlogo očeta in matere. Če
starša v svojih družinah nista dobila izkušnje o vlogi staršev, potem jo ob rojstvu otroka s
težavo prevzameta. V mnogih primerih se zgodi, da temu nista kos. Lahko se zgodi, da
otrok prevzame vlogo starša, kar ni ustrezno in zaznamuje njegov razvoj. Kadar obstajajo
med staršema konflikti, lahko otrok prevzame vlogo maščevalca, grešnega kozla ali
klovna. Te vloge odigrava, da zmanjša napetosti med njima, kar prav tako ni ustrezno.
Otrok mora imeti vlogo otroka, kajti le tako se lahko nemoteno razvija.
Družinski sistem ima meje, ki potekajo med starši in otrokom. Če je meja preveč odprta,
pomeni, da starša v partnerske zadeve vključujeta otroka. Nekatere stvari morajo biti samo
njune. Meja pa ne sme biti preveč zaprta, saj mora otrok dobiti vpogled v partnerske
odnose, ki jih bo tudi sam vzpostavljal kasneje v življenju. Prav tako morata starša z
odraščanjem otroka meje dovoljenega v družini povečevati. Meje ne smejo biti rigidne,
ampak morata otroku omogočati vedno več avtonomije in odgovornosti.
Moč v družini mora biti za zdrav razvoj otroka hierarhično razporejena med vse člane
družine. V primeru prevelike moči enega člana (tiranije), so vzpostavljeni odnosi, ki
negativno vplivajo na otroka. Neugodno za otrokov razvoj je tudi, kadar ima preveč moči
otrok, ki še ne ve, kaj je prav in kaj ne. Vseeno morata biti starša tista, ki imata več moči
kot otrok, vendar te moči ne smeta izrabljati v njegovo škodo. Otrok namreč mora dobiti
občutek vključenosti in avtonomije, ki ju lahko dobi z nekaj moči.
Prav tako je za otrokov razvoj pomembno, da so njegove potrebe zadovoljene. Če starša ne
zmoreta prepoznati otrokovih potreb, jih tudi zadovoljiti ne moreta. Nezadovoljenost
otrokovih potreb vpliva na njegov razvoj v negativno smer. Poleg tega, da njegove potrebe
niso zadovoljene, se niti ne more naučiti, na kakšen način jih lahko zadovolji. Posledično
lahko izbira napačne strategije.
Podobno velja za ravnanje s čustvi. Otrok mora v družini dobiti občutke ljubezni, varnosti,
zaželenosti, sprejetosti,… Če te izkušnje ne dobi, ga to močno zaznamuje in tudi sam v
nadaljnjem življenju tega svojim otrokom in najbližjim ne bo znal pokazati. Neugoden
vpliv za otroka je, če je v družini prepovedano izražanje svojih čustev. Posledično jih bo
potlačil in izrazil na drugačen, v večini primerov neadekvaten način.
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Odnose med družinskimi člani izražajo komunikacijski vzorci, ki so vzpostavljeni med
njimi. Tako lahko že iz komunikacije vidimo, ali se člani med seboj spoštujejo, upoštevajo,
imajo radi ipd. Kadar v družini zasledimo komunikacijo, v kateri prevladujeta ukazovanje,
zmerjanje, nam to priča o odnosih, ki so v tem primeru disfunkcionalni.
Navsezadnje pa tudi struktura družine vpliva na njeno dinamiko. V primeru odsotnosti
enega družinskega člana, mora nekdo drug prevzeti njegovo vlogo, kar vpliva na vse vloge
v družini. Podobno je ob prihodu novega družinskega člana.
Otrok se od rojstva naprej uči in vzpostavlja vzorce, ki so značilni za njegovo družino. Ti
ga tekom otroštva in adolescence najmočneje zaznamujejo. Izkušnje, ki jih je pridobil,
predstavljajo temelje, na katerih bo gradil svoje nadaljnje življenje. Če ti temelji niso trdni
in ustrezni, je njegov razvoj ogrožen.
V naslednjem poglavju bom podrobneje predstavila dejavnike, ki ogrožajo posameznikov
razvoj. Podrobneje se bom dotaknila dejavnikov v družini, ker je ta posameznikov prvi in
najmočnejši vpliv, ter seveda tudi zaradi tega, ker je osrednje zanimanje empiričnega dela
diplome prav sodelovanje med starši in vzgojitelji ustanove, ki je prevzela začasno skrb za
otroka.

2. DEJAVNIKI TVEGANJA IN VAROVALNI DEJAVNIKI V
RAZVOJU
Za otrokov razvoj ter nastanek in razvoj psihosocialnega zdravja na eni strani in težav ali
motenj na drugi je pomemben celoten otrokov življenjski sistem. Ta sistem tvorijo otrok,
mikrosistemi (družina, prijatelji, šola itd.), mezosistemi (interakcije med mikrosistemi),
ekosistemi (lokalne, šolske oblasti, socialna politika itd.) ter makrosistemi (ideologija,
vrednote, kultura, vedenjski vzorci naroda, socialnega razreda, etnične skupine itd.)
(Batistič Zorec, 2000, v Svetin Jakopič, 2005). »V prvih letih življenja imajo na otrokov
razvoj največji vpliv starši in celoten družinski mikrosistem, kasneje pa tudi druge osebe,
institucije in podsistemi, v katere je vključen. Na razvoj pa vpliva tudi otrok sam, saj vpliva
na svoje okolje in ga soustvarja.« (Svetin Jakopič, 2005, str. 395).
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Shema 1: Bronfenbrennerjev koncept ekološkega sistema (Steuer, 1994, v Svetin Jakopič, 2005).
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narod
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V vsakem izmed sistemov se lahko pojavljajo neugodni dejavniki, ki različno vplivajo na
posameznika. Ob enakem neugodnem dejavniku bodo nekateri podlegli, drugi zanihali,
tretji ostali nepoškodovani (Mikuš Kos, 1991). Nekateri otroci lahko ob neugodnih
dejavnikih razvijejo čustvene in vedenjske težave, drugi pa se normalno razvijajo kljub
izpostavljenosti istim neugodnim dejavnikom. Avtorica (Mikuš Kos, 1999a) pojasnjuje, da
je za razumevanje otrokovega psihosocialnega razvoja potreben uvid v vzajemne
interakcije in odnos sil med ogrožajočimi dejavniki in varovalnimi dejavniki na eni strani
ter otrokovo sposobnostjo obvladovanja na drugi strani.
Kakšen bo izid vplivov travmatskih dogodkov in kronično neugodnih okoliščin, je torej
odvisno od (Rae Grant, 1991, v Mikuš Kos, 1999a, str. 31):
 števila stresorjev v otrokovem širšem okolju,
 od števila stresorjev in dejavnikov tveganja v družinskem okolju,
 od ranljivosti otroka,
 od narave posamičnih neugodnih izkušenj,
 od odpornosti otroka, varovalnih dejavnikov v otroku,
 od varovalnih dejavnikov v družini,
 od varovalnih dejavnikov v širšem okolju.
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Shema 2: Varovalni in ogrožajoči dejavniki (Mikuš Kos, 1999a).

NEUGODNI STRESOGENI DEJAVNIKI

OGROŽAJOČI DEJAVNIKI
in PROCESI, KI
POVEČUJEJO RANLJIVOST
- v otroku
- v družini
- v šoli
- v drugih okoljih
- v širši družbi

VAROVALNI DEJAVNIKI in
PROCESI, KI POVEČUJEJO
ODPORNOST
- v otroku
- v družini
- v šoli
- v drugih okoljih
- v širši družbi

OTROK

DUŠEVNO ZDRAVJE, ZDRAV
PSIHOSOCIALNI RAZVOJ

MOTNJE DUŠEVNEGA
ZDRAVJA, MOTNJE
PSIHOSOCIALNEGA
RAZVOJA

Isti dejavnik lahko v določeni situaciji ali okolju deluje kot varovalni dejavnik, v drugi pa
kot ogrožajoč. Enaka lastnost lahko ima različne funkcije, enkrat je varovalna, drugič
ogrožajoča (Garbarino, 1994, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010).

2.1 DEJAVNIKI TVEGANJA
Dejavniki tveganja negativno vplivajo na otrokovo rast in razvoj. Mikuš Kos (1999a) jih
opredeljuje kot značilnosti ali dogodke, katerih prisotnost poveča možnost, da bo ta
posameznik razvil psihiatrično ali psihosocialno motnjo. Podobno menijo McWhirter in
sodelavci (1993), ki pravijo, da z dejavniki tveganja označujemo vzroke oziroma učinke, ki
predstavljajo nevarnost za negativni razvoj otroka ali mladostnika.
Če povzamem različne izvore dejavnikov tveganja, jih lahko razvrstim v naslednja
področja:
 otrok (temperament, slaba samopodoba, impulzivnost, hiperaktivnost, agresivnost,
nizka inteligentnost, uporaba psihoaktivnih snovi),
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 družina (struktura družine, brezposelnost staršev, revščina, travmatski dogodki,
slabi odnosi v družini, nasilje, neustrezna komunikacija, neustrezna vzgoja,
duševne motnje, bolezni in invalidnost staršev, nizka izobrazba staršev, priseljenost
staršev iz drugega kulturnega okolja),
 šola (šolski neuspeh, slabe izkušnje s šolo, nemotiviranost za šolo, nizka
pričakovanja),
 druga okolja (povezanost z delinkventnimi vrstniki, vpliv vrstnikov, zavračanje s
strani vrstnikov) in
 širša družba (nesprejemljivo okolje, marginalizirano okolje).
V nadaljevanju se bom podrobneje posvetila dejavnikom tveganja v družini, saj je
družina, »najkompleksnejši in edinstven prostor, v katerem nastaja in se razvija človeška
psihična struktura.« (Kompan Erzar, 2003, str. 25). Podobno meni Tomori (2000, v
Krajnčan, 2006), ki trdi, da »družina s svojo zapleteno dinamiko najpomembneje vpliva na
vedenje otrok oziroma mladostnikov.« Posameznikov razvoj je zunaj družine, četudi je ta
nepopolna, razbolena, patološka in celo nefunkcionalna, nemogoč (Kompan Erzar, 2003).
Tomori (1999) je prepričana, da ni družine, v kateri bi otroku želeli slabo, in le redke so
družine, ki si ne zastavijo naloge, da bodo k otrokovemu zdravju, sreči in zadovoljstvu
prispevale kar največ. Ampak še zmeraj nekatere družine odpovejo in svojih funkcij ne
opravljajo učinkovito ali pa jih sploh ne opravljajo. Odpovejo lahko na enem ali več
področjih. Zakaj družina ne opravlja svojih nalog in je posledično nefunkcionalna,
obstajajo različni razlogi (Tomori, 1994). Krajnčan (2006, str. 26) pojasnjuje, da »vse
družine, ki iz tega ali onega vzroka ne znajo funkcionalno sprejeti spremembe, zaradi svoje
neučinkovite vzgoje ali organizacije spadajo med rizične.« Vojska Kušar poudarja pomen
družine za posameznikov razvoj. Meni, da »kjer odpove družina, tam se začne katastrofa
posameznika in družbe.« (1998, str. 269).
Med dejavnike tveganja v družini uvrščamo:
 strukturo družine, pri čemer imamo v mislih predvsem nepopolne družine
(enostarševske družine, ločene družine, zunajzakonske partnerske skupnosti, odhod
ali smrt enega izmed staršev). Težave znotraj omenjenih družin so ekonomske,
socialne, pravne, psihološke, vzgojne in duhovne narave. Pogostejše je pojavljanje
alkoholizma, prostitucije in kriminala (Krajnčan, 2006).
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Maja Rus Makovec (1999) opozarja na pesimistično sliko enostarševskih družin.
Pravi, da so tovrstne
prikrajšanosti,

družine revnejše, otroci pa izkusijo več socialne

imajo več vedenjskih problemov in v večji meri zlorabljajo

psihoaktivne snovi. Podobnega mnenja so tudi tuji avtorji, ki pravijo, da otrokom in
mladostnikom iz enostarševskih družin grozi revščina in težave povezane z njo
(U.S. Congressional Budget Office, 1985, v McWhirter idr., 1993). Matere
samohranilke se namreč velikokrat soočajo z zdravstvenimi težavami, depresijo in
anksioznostjo, zaradi česar ne morejo najti zaposlitve (Guttentag, Salasin in Belle,
1980; Kelly et al., 1985, v McWhirter idr., 1993).
 neustrezno neposredno okolje, pri čemer mislimo na neprimerno situacijo staršev
(vzgoja v komuni, homoseksualni par), izolirano družino (paranoidni starši, zaprt
družinski sistem, strah pred odkritjem skrivnosti, izoliranost od socialnega okolja)
in življenjske situacije, ki predstavljajo potencialno nevarno psihosocialno situacijo
(škodljivo omejevanje v interakcijah znotraj in zunaj družinskega sistema) (Bürger,
1998b, v Krajnčan, 2006). Krajnčan k temu dodaja še težke bivanjske, gmotne in
socialne razmere (prav tam).
Mikuš Kos (1999b) poudarja, da je revščina kompleksna stresogena situacija, ki
prizadeva celoten družinski sistem. Ob eksistencialnih negotovostih, vsakodnevnih
skrbeh za preživetje in drugih materialno neugodnih situacijah porastejo občutja
napetosti, nestrpnosti in tesnobe. Strelovod za družinske stiske lahko postane
najšibkejši člen družinskega sistema – otrok.
 akutne življenjske dogodke, kot so izguba pomembnega čustvenega odnosa (smrt,
odhod, novo rojstvo), neprimerno spremenjeni modeli družinskega odnosa (v
družino

pride

nova

odnosna

oseba),

dogodki,

ki

povzročajo

izgubo

samospoštovanja ter osebne zastrašujoče izkušnje (dolgotrajne bolezni, poplave,
potresi, doživetje nezgode, kraje) (Krajnčan, 2006).
Amato (2010) in Sweeney (2010) na podlagi raziskav potrjujeta, da razveza staršev
ali prihod novega partnerja ogroža mladostnikov čustveni, vedenjski in akademski
razvoj (v Fomby in Sennott, 2012).
 neugodne odnose v družini, s čimer mislimo na pomanjkanje topline v odnosu
starša do otroka, pogoste prepire, neprijaznost do otroka, fizično in spolno
15
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zlorabljanje otroka, nespoštovanje med partnerjema ter tekmovanje staršev za
otrokovo naklonjenost (Krajnčan, 2006).
o Otrokov razvoj je ogrožen v družini, kjer vlada nespoštovanje med
partnerjema, kjer tekmujeta za otrokovo naklonjenost in kjer v odnosu do
otroka razčiščujeta lastne konflikte. Če ni zavezništva oziroma koalicije
med partnerjema, mora otrok izbirati (Poljšak Škraban, 2002). »Lahko se
odloči za enega roditelja in se od drugega odvrne; ostanejo mu občutki
krivde. Morda bo otrok vložil vso svojo energijo v to, da premosti prepad
med starši. Včasih vse svoje otroštvo porabi za to, da bi obema ustregel v
pričakovanjih, ki so nezdružljiva. Otrok lahko prevzame tudi vlogo krivca za
nesporazume in nerazumevanje.« (prav tam, str. 14, 15).
o Dejavnik tveganja predstavljajo tudi nejasne in porušene generacijske
razlike, kar pomeni, da je eden izmed staršev v vlogi otroka – odvisen,
voden. Otrokov osebnostni razvoj je ogrožen, saj nima dovolj varnosti za
lasten razvoj (prav tam).
o Avtorji poudarjajo, da spremembe v odnosu starš-otrok, spremembe v
vedenju staršev in konflikti med partnerjema rušijo ravnovesje v družini, leto pa negativno vpliva na otrokovo oziroma mladostnikovo vedenje
(Cavanagh, 2008; Fomby in Osborne, 2010; Osborne in McLnahan, 2007, v
Fomby in Sennott, 2012).
o Rizična dejavnika sta tudi fizično ali spolno nasilje. Fizično nasilje ima
negativne učinke na otroka, pri čemer ni pomembno, ali je otrok žrtev ali
priča nasilju (Garbarino, Guttman, Seeley, 1986, v McWhirter idr., 1993).
Končnik Goršič in Ribičič (1999) kot ogrožajoč dejavnik izpostavljata
spolno zlorabo, ki močno povečuje verjetnost pojava vedenjskih in
čustvenih motenj pri otrocih. Te se lahko podaljšajo v odraslost ter se
preoblikujejo v osebnostne ali duševne motnje.
Kashani in Allan (1998, v Kordič, 2007) opozarjata, da se pri otrocih, ki so
žrtve nasilja, pogosto pojavijo motnje vedenja, motnje koncentracije,
motnje v odnosih, agresivnost, beganje od doma, samopoškodbe, kraje itd..
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 neustrezno/izkrivljeno komunikacijo, ki je nedoločena, zmedena, neodkrita,
nekongruentna, nepredvidljiva in nasprotujoča (Skynner, 1982, v Poljšak Škraban,
2002). Watzlawick in sodelavci (Watzlawick/ Beavin/Jackson, 1982, v Kobolt,
2001) opozarjajo, da neusklajenost in nasprotnost med verbalnim in neverbalnim
sporočilom v socialni izmenjavi med staršem in otrokom vodi do psihičnih težav.
»Nasprotnost sporočil onemogoča enoznačno dekodiranje, ustvarja stalno
nejasnost, ne dopušča možnosti pravilnega odziva na nasprotujoče si sporočilo in
ustvarja pri članih v socialni izmenjavi ambivalentne odzive.« (Kobolt, 2001, str.
240, 241).


neustrezno vzgojo, kamor spada prevelika zaščita staršev (prepovedovanje
samostojnih odločitev in infantilno vedenje), neustrezen nadzor staršev
(pomanjkanje skrbi za otroke, brezbrižnost, neinterveniranje v življenjsko
ogrožajočih situacijah za otroka), neaktivnost staršev (premalo skupnega pogovora,
dejavnosti, omejevanje vključevanja otroka v okolje,..) in neprimerni pritiski
staršev na otroka (Tomori, 2000, v Krajnčan, 2006). Bürger dodaja še preveč
popustljivo vzgojo (1998b, v prav tam) in nestalno vzgojo (starši ukrepajo glede na
trenutno razpoloženje, nihajo med vzgojnimi prijemi in so negotovi v svoji vlogi)
(1998b, Ule, 2000a, v prav tam).



duševne motnje, kronične bolezni in invalidnost staršev. Sem uvrščamo
alkoholizem, shizofrenijo, afektivne motnje in bolezensko ljubosumnost, motenost
čutil (gluhi ali slepi starši), hudo epilepsijo, kronično telesno obolelost ali
invalidnost ter smrtno nevarne bolezni. Posledice omenjenih dejavnikov so socialna
stigmatizacija, motnje v vzgoji, abnormni odnosi, neprimerna skrb za otroka ipd., ki
prinašajo neugodne učinke za otroka (Krajnčan, 2006).
Tuji avtorji opozarjajo, da je psihična obolelost enega izmed staršev velik rizični
faktor za razvoj psihičnih motenj (Schlack et al., 2010; Vostanis et al., 2006;
Wiegand-grefe et al., 2009, v De Vries, Lehmkuhl in Petermann, 2011) in/ali
vedenjskih motenj pri otroku (Kötter, Stemmler, Bühler, Lösel, 2010, v prav tam).
Raziskave so pokazale, da močnejši kot so psihopatološki simptomi staršev, toliko
pogosteje so opazne vedenjske motnje pri njihovih otrocih. Starševska
psihopatologija nima nujno etiološkega pomena, povzroča pa tveganje za nastanek
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zdravstvenih težav pri otroku, kot so psihične težave ali vedenjske motnje (prav
tam).
 nizko izobrazbo staršev, ki jo izpostavlja Škoflek (1989, v Krajnčan, 2006) glede
na analizo družinske situacije otrok in mladostnikov, nameščenih v vzgojne zavode.
Nižja izobrazbena raven pomeni, da starši opravljajo dela, ki so naporna, slabo
plačana in nemalokrat zdravju škodljiva (Mikuš Kos, 1999b), kar v družino prinaša
stres, bolezni in revščino.
 priseljenost staršev in otrok iz drugega kulturnega območja. S priselitvijo
prihaja do sprememb v načinu življenja. Otroci so ujeti med dvema različnima
kulturama, torej med kulturo staršev oziroma izvorno kulturo in kulturo, v katero so
se priselili. Zanje predstavlja to veliko konfliktno situacijo. Ob tem doživljajo
občutke nepravičnosti, brezizhodnosti, odsotnosti identitete in izgubljenosti
(Krajnčan, 2006).
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Shema 3: Dejavniki tveganja v razvoju in njegove morebitne posledice (Webster-Stratton, 1992b, v Webster-Stratton in Herbart, 1993; Krajnčan, 2006; Bürger, 1998b, v
Krajnčan, 2006; Mikuš Kos, 1999b; Škoflek, 1989, v Krajnčan, 2006) .
Družinski dejavniki tveganja:













struktura družine (nepopolne družine,
razveze)
neustrezno neposredno okolje (izoliranost,
materialne težave,)
travmatski dogodki (smrt, bolezni, nezgode,
prihod novega člana)
neugodni odnosi (neustrezne vloge, porušene
generacijske meje, čustvena zanemarjenost,
nasilje, partnerske težave, težave v odnosu
med staršem in otrokom )
neustrezna komunikacija
neustrezna vzgoja (vzgojna zanemarjenost,
dvotirna vzgoja, preveliko
zaščitništvo/omejevanje)
duševne motnje, bolezni in invalidnost
staršev
odvisnosti staršev (alkoholizem)
nizka izobrazba staršev,
kulturna pripadnost

Otrok:
Dejavniki tveganja pri otroku:











temperament,
pripadnost moškemu spolu,
slaba samopodoba,
agresivnost,
epilepsija
hiperaktivnost in motnje pozornosti,
negativni pripisi (etiketiranje),
osiromašene socialne kompetence,
osiromašene strategije spoprijemanja s težavami,
uporaba psihoaktivnih snovi





povezanost z delinkventnimi vrstniki,
vpliv vrstnikov,
zavračanje s strani vrstnikov

Šola:




šolski neuspeh
pomanjkanje akademskega interesa,
slab odnos med otrokom in
učiteljem.

Otrok-vrstniki:

otrokovo antisocialno
vedenje

šolski neuspeh,
nemotiviranost za šolo
slabe izkušnje s šolo
neustrezno ravnanje učiteljev,
nesodelovanje šole s starši.

Dejavniki tveganja v drugih okoljih:

slaba samopodoba,
nizko samospoštovanje
čustvene in vedenjske težave
stopnjevanje vedenjskih težav

motena vzgoja
(disciplina in nadzor)

Dejavniki tveganja v šoli:











Dejavniki tveganja v širši družbi:





nesprejemljivo okolje,
marginalizirano okolje,
neurejena soseščina,
neskladnost norm s prevladujočim
prebivalstvom






slabi odnosi z vrstniki,
zavrnitev s strani vrstnikov
osamljenost
iskanje nove družbe (po navadi
odklonsko naravnane)

Starši:




nespodbujanje otroka,
nespodbujanje otrokovih socialnih in
akademskih veščin,
slabe družinske vezi,



nesodelovanje s šolo.
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Shema 3 prikazuje dejavnike tveganja v otrokovem okolju, ki sem jih povzela po različnih
avtorjih (Webster-Stratton, 1992b, v Webster-Stratton in Herbart, 1993; Krajnčan, 2006;
Bürger, 1998b, v Krajnčan, 2006; Mikuš Kos, 1999b; Škoflek, 1989, v Krajnčan, 2006).
Razdelila sem jih na 5 področij, in sicer: otrok, družina, šola, druga okolja in širša družba.
Podrobneje jih na tem mestu ne bom ponovno omenjala in opisovala. Ogrožajoči dejavniki
z vsakega področja vplivajo na vzgojo, ki posledično postane motena oziroma neustrezna,
ter na otrokovo vedenje. Vzgoja in vedenje otroka sta medsebojno povezana, kar pomeni,
da neustrezna vzgoja vpliva na neustrezno vedenje otroka in obratno – neustrezno vedenje
vpliva na neustrezno vzgojo. Tako imenovani začarani krog med ravnanji staršev in
vedenjem otroka je sklenjen. Posledice, ki jih prinašata tovrstna vzgoja in vedenje otroka,
se odražajo na več področjih. Otrok lahko razvije čustvene in vedenjske težave, njegova
samopodoba in samospoštovanje se zmanjšata, njegovo neustrezno vedenje se nadaljuje
oziroma stopnjuje. Na šolskem področju še naprej doživlja neuspehe, ki se lahko še
stopnjujejo. Posledično izgubi interes za opravljanje šolskih obveznosti, prav tako se
poslabša otrokov odnos z učitelji. Ti imajo do otroka določena pričakovanja, ki pa jih otrok
zaradi preobremenjenosti ne zmore izpolniti. Zaradi njegovega neustreznega vedenja se
tudi odnos z vrstniki prične krhati. Ti ga začnejo zavračati, kar vodi v osamljenost ali
iskanje nove družbe, ki je navadno odklonsko naravnana. Otrokovo neustrezno vedenja
ima močan vpliv na odnos s starši in na celotno družino. Odnosi med družinskimi člani se
počasi pričnejo slabšati. Starši izgubijo interes za otroka, saj več ne vedo, na kakšen način
naj spremenijo lastno ravnanje do otroka ali pa otrokovo vedenje. Večkrat se pričnejo
posluževati strategij, ki te odnose še poslabšajo. Zaradi otrokovih težav v šoli izgubijo tudi
interes do sodelovanja s šolo.
Področja, kjer so vidne posledice dejavnikov tveganja, so v medsebojni povezavi, kar
pomeni, da eno področje vpliva na druga in obratno. To pa seveda ni pravilo. Obstajajo
primeri, ko je otrok na katerem izmed področij uspešen in kljub ogrožajočim dejavnikom
ostaja uspešen (na primer: na šolskem področju je uspešen, kljub temu da so na ostalih
področjih vidne negativne posledice dejavnikov tveganja). V tem primeru lahko govorimo
o zaščitnih oziroma varovalnih dejavnikih v otrokovem okolju, ki preprečujejo negativne
vplive dejavnikov tveganja.
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2.2 VAROVALNI DEJAVNIKI
O varovalnih dejavnikih govorimo takrat, ko nekateri pojavi ali dogajanja preprečujejo
neugodne vplive (Mikuš Kos, 1991). »Varovalni dejavniki in procesi spreminjajo v ugodno
smer odgovor na ogrožajoče dejavnike in procese oziroma na dejavnike tveganja.« (Mikuš
Kos, 1999a, str. 26). Avtorji (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000; Papalia, Olds in Feldman,
2003, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010, str. 75) pravijo, da »delujejo kot protiutež
neugodnim, stresnim in travmatskim dejavnikom, zmanjšujejo otrokovo prizadetost,
spodbujajo pozitivne razvojne izide ali pa omogočajo otroku, da razvije zadovoljive
strategije obvladovanja problemov.« Preprečujejo hudo prizadetost otroka in njene
dolgotrajne neugodne posledice, njihov učinek pa je ponavadi posreden (Kobolt in Pelc
Zupančič, 2010).
Vire varovalnih dejavnikov lahko razvrstim na naslednja področja:
 otrok:
o Lastnosti otrokovega temperamenta oblikujejo učinke travmatskega
dogodka na otroka.

Temperament, katerega lastnost je prilagodljivost

(kakovost, hitrost in napor prilagajanja), določa odgovor na nove okoliščine,
še posebej na neugodne spremembe. Otroci s težavnim temperamentom so
pogosto posebno ranljivi in pri njih je večja verjetnost za pojav različnih
vedenjskih težav (Rutter, 1987, po Smokowski, Reynolds in Bezruczko,
1999, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010).
o Varovalni dejavnik je, kot kaže več raziskav, pripadnost ženskemu spolu,
ki je bolj varen (Rutter, 1987, po Smokowski, Reynolds in Bezruczko, 1999;
ter Rutter, 1990, po Mikuš Kos, 2001, v prav tam). Moški spol naj bi bil bolj
ranljiv, kar je posledico kulturnih norm in socializacije. Ti spodbujajo, da so
dečki bolj pogumni in močni ter da pri ovirah ne kažejo šibkosti, joka in
nemoči (Katz, 1989, v prav tam).
o Med varovalne dejavnike lahko štejemo tudi proaktivno usmerjenost
posameznika.

Tak

posameznik

je

prepričan

v

lasten

uspeh

in

samoiniciativno posega v svoje življenje, prizadeva si za lastni razvoj in na
učinkovit način deluje v prid lastnemu življenjskemu napredku ter goji
pozitivne občutke do sebe (Alvord in Grados, 2005, v prav tam).
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o Palmer in Puri (2006, v prav tam) med varovalne dejavnike uvrščata tudi
notranji lokus kontrole. Je posameznikova vera, da sam določa ali
soodloča svojo usodo in da ni prepuščen zunanjim silam.
o Med osnovne varovalne dejavnike spadata uspešno razvit samoregulacijski
sistem in sposobnost samokontrole. Samoregulacija je »lastnost oziroma
sposobnost kontrole nad lastnim mišljenjem, emocijami in vedenjem.«
(Masten in Coatsworth, 1998, v prav tam, str. 77). Vpliva na odziv in
spoprijemanje s travmatskimi dogodki (prav tam).
o Tudi dobra kognitivna spodobnost otroka je varovalni dejavnik (Fergusson
in Lynskey, 1996, po Masten, 2001, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010).
 družina:
o »V njej otrok dobi izkušnje medsebojne povezanosti, zaupanja in
sprejemanja. Družina vpliva na oblikovanje otrokove zdrave samopodobe in
samozaupanja, ki sta ključna elementa pri konstruktivnem poseganju v
okolje.« (Kobolt in Pelc Zupančič, 2010, str. 78). Otrok z izkušnjo ljubečega
starša, skrbnika ali druge pomembne osebe ima večje možnosti za razvoj
sposobnosti obvladovanja (prav tam). Milivojević Krajnčič in Pšunder
(2008) sta z raziskavo dokazali, da bolj ko so mladostniki intimni z mamo in
očetom, manj odstopajo v svojem vedenju.
 šola:
o Šola nudi otrokom možnosti in priložnosti za izražanje čustev in stisk ter za
krepitev samopodobe, samozavesti in samoučinkovitosti (prav tam).
»Varovalno delujejo predvsem dobra psihosocialna klima šole, podpora in
razumevanje pa tudi dosledno ravnanje učitelja, podpora šolske svetovalne
službe in sošolci, ki otroka sprejmejo.« (Kobolt in Pelc Zupančič, 2010, str.
79).
 drugo okolje:
o Varovalni dejavnik predstavlja vključenost in pripadnost določeni
družbeni

skupini

kar

ponuja

priložnost

za

razvoj

sposobnosti

spoprijemanja z življenjskimi stresi ter preizkušnjami (Masten in
Coatsworth, 1998, v prav tam).
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o Prijateljstvo je lahko zaščitni dejavnik v času otrokove stiske. »Če je v
družini prisotno nasilje, nerazumevanje med staršema, so lahko pozitivni
odnosi z vrstniki otrokova edina kvalitetna izkušnja emocionalnega in
socialnega razumevanja.« (Kobolt in Pelc Zupančič, 2010, str. 79).
 širše družbeno okolje:
o otrok lahko podporo najde v preventivnih programih, rekreacijskih
programih, zdravstvenih servisih in verskih organizacijah (Alvord in
Grados, 2005, v prav tam).
Shema 4: Varovalni dejavniki v otrokovem razvoju 1

povezanost,
zaupanje,
sprejemanje, ljubezen
med družinskimi
člani,
ljubeči starš ali druga
oseba

temperament,
ženski spol,
proaktivna usmerjenost,
notranji lokus kontrole,
samoregulacijski sistem,
sposobnost samokontrole,
kognitivna sposobnost
DRUŽINA

ŠIRŠA
DRUŽBA

OTROK

preventivni programi,
rekreacijski programi,
zdravstveni servisi,
verske organizacije

DRUGA
OKOLJA

ŠOLA

dobra psihosocialna klima,
podpora in dosledno ravnanje
učitelja in strokovnih delavcev,
sošolci

vključenost in pripadnost
družbeni skupini,
prijateljstvo

2.3 PSIHIČNA ODPORNOST (REZILIENTNOST) IN SPOSOBNOST SPOPRIJEMANJA
Na kakšen način se bo otrok oziroma mladostnik odzval na dejavnike tveganja, je odvisno
tudi od njega samega. Nekateri otroci oziroma mladostniki kot odgovor na ogrožajoče
dejavnike razvijejo čustvene in vedenjske težave. Na srečo obstajajo tudi drugi, ki težav,
1

Rutter, 1987, po Smokowski, Reynolds in Bezruczko, 1999, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010; Rutter, 1990, po Mikuš
Kos, 2001, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010; Katz, 1989, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010; Alvord in Grados, 2005, v
Kobolt in Pelc Zupančič, 2010; Palmer in Puri, 2006, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010; Fergusson in Lynskey, 1996, po
Masten, 2001, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010.
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kljub izpostavljenosti ogrožajočim dejavnikom, ne razvijejo. Kako bo potekal otrokov
razvoj, je odvisno od stopnje odpornosti in sposobnosti obvladovanja, ki ju premore
posameznik.
Termin odpornost ali rezilientnost »pomeni prožnost ali elastičnost in se nanaša na
zmožnost vračanja v ustrezno stanje ob delovanju neugodnih pritiskov in obremenitev.«
(Magajna, 2006, str. 88). Podobno menita tudi Kobolt in Pelc Zupančič (2010, str. 67), ki
ga definirata kot »sposobnost hitrega okrevanja po bolezni, kot sposobnost prilagajanja na
spremembe, a tudi kot odpornost ali prožnost, ki omogoča prilagoditev brez škode za
človekovo fizično, psihično ali socialno ravnotežje.«
Je lastnost, sposobnost ali kompetenca posameznika, ki mu omogoča uspešno
funkcioniranje, kljub izpostavljenosti razvojnim in/ali življenjskim dejavnikom tveganja
(revščina, zanemarjanje, nasilje, spolna zloraba ipd.) (Masten in Coatsworth, 1998, v
Kobolt in Pelc Zupančič, 2010). Ni stalna lastnost, ampak se spreminja skozi čas in z
okoliščinami (prav tam).
Ima tri vire, in sicer: otrokova narava oziroma temperament, družina (Alvord in Grados,
2005, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010) in podpora zunanje socialne mreže pomoči
(Smokowski, Reynolds in Bezruczko, 1999, v prav tam). Podobnega mnenja je Bašić
(2009), ki med vire za spoprijemanje s stresnimi situacijami uvršča socialno okolje,
družino, posameznikove vrednote in značilnosti posameznika.
V nadaljevanju bom na podlagi različnih virov (Kumper, 1999, v Bašić, 2009; Masten in
Coatsworth, 1998, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010) opisala oziroma predstavila
karakteristike odpornega posameznika. Značilnosti sem razvrstila na tri področja. Prvo se
nanaša na posameznika, drugo na njegov odnos z družino oziroma družinsko situacijo,
tretje pa na družbeno okolje.
Tabela 1: Značilnosti odpornih posameznikov (Kumper, 1999, v Bašić, 2009; Masten in Coatsworth, 1998,
v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010).
ZNAČILNOSTI ODPORNIH POSAMEZNIKOV
Posameznik:



duhovnost (motivacija, smisel življenja, vztrajnost),



kognitivne kompetence (akademske sposobnosti, sposobnost načrtovanja, reševanje težav),



emocionalna stabilnost (sposobnost čustvovanja, empatija, humor),



vedenjske/socialne kompetence (komunikacijske sposobnosti, življenjska znanja) in



fizične ugodnosti (zdravje, fizična aktivnost).
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Družinska



tesen odnos s skrbnim staršem, primerno starševstvo (toplina, strukturiranost, primerno visoka
pričakovanja),

situacija:


družbenoekonomske ugodnosti,



povezanost z razširjeno družinsko mrežo, ki zagotavlja podporo.

Družbeno



vezi s prosocialnimi odraslimi zunaj družine,

okolje:



povezanost s prosocialnimi organizacijami,



obiskovanje učinkovitih šol.

Termin spoprijemanje pomeni prizadevati si, rešiti, odpraviti kaj težavnega, neprijetnega,
spoprijeti se s problemom, težavami (SSKJ, 2000). Lazarus in Leunier (1984, v Kobolt in
Pelc Zupančič, 2010, str. 66) ga definirata kot »intrapsihično, na vedenje usmerjeno
prizadevanje posameznika, da bi učinkovito obvladoval zahteve pričakovanega okolja,
svoje lastne zahteve in konflikte med obojimi.« O spoprijemanju praviloma govorimo v
povezavi s problematičnimi situacijami (prav tam). Posameznik z razvito kompetenco
spoprijemanja, se sooči s težavami na način, ki vodijo v psihofizično ravnotežje.
Med vire spoprijemanja štejemo: zdravje, energijo, pozitivna prepričanja, veščine
reševanja problemov (sposobnost iskanja informacij in analize situacij, z namenom
opredelitve problema, izgradnjo alternativnih, novih, izvirnih odzivov), socialne veščine,
komunikacijske sposobnosti in sposobnost zagotavljanja socialnih podpor (Lazarus in
Folkman, 1984, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010).

3. ČUSTVENE IN VEDENJSKE TEŽAVE
V skladu s sistemsko teorijo motnje oziroma težave v enem delu sistema vplivajo na druge
dele sistema. Tako lahko ogrožajoči dejavniki, o katerih sem pisala v prejšnjem poglavju,
vplivajo na otroka, na njegovo delovanje v šoli in njegov prosti čas (Mikuš Kos, 1991).
Kompan Erzar (2003) pojasnjuje, da se bo problematičnost družinskega sistema najvidneje
izražala v otroku, saj je ta najbolj ranljiv član družine. O družini bo največ povedal tisti
otrok, od katerega se največ pričakuje, ki izstopa, s katerim imajo največ težav, ki je
problematičen, ki ne more iti od doma, na katerega so starši najbolj jezni ali pa se borijo za
njegovo pozornost. V otroku se zrcali podoba celotne družine in v njem so zgoščeni vsi
problematični odnosi.
Otrok, ki izhaja iz problematičnega okolja in v svojem okolju nima varovalnih dejavnikov,
bo najverjetneje razvil čustvene in vedenjske težave. Pri poimenovanju le-teh prihaja do
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zelo različnih opredelitev. V rabi je mnogo različnih izrazov, ki jih uporabljamo kot
sinonime za čustvene in vedenjske težave, čeprav označujejo različne odzive (Metljak,
Kobolt in Potočnik, 2010). V paleto teh izrazov sodijo: »čustvene težave, anksioznost,
socialni umik, emocionalne težave/motnje, psihosocialne težave, socializacijske motnje,
vzgojne težave, vzgojna nevodljivost, vzgojna zanemarjenost, socialnointegracijske težave,
socialna oškodovanost, moteče vedenje, odklonsko vedenje, izstopajoče vedenje, agresivno
vedenje, »acting out« ali nekontrolirano vedenje, izguba kontrole, hiperaktivno vedenje,
impulzivno vedenje, opozicionalno vedenje…« (prav tam, str. 88).
Vec (2011) meni, je pojasnjevanje vzrokov za nastanek motečega vedenja kompleksno.
Vzrokov je namreč več in »šele v prepleteno sovplivajočo mrežo lahko izzovejo moteče
vedenje.« (prav tam, str. 133). Izvore poskuša pojasniti na podlagi modela, imenovanega
SIVI. V modelu so predstavljeni štirje dejavniki, ki so povezani z motečim vedenjem:
skupina in skupinska dinamika (S), posameznik z osebnostnimi, biološkimi in drugimi
značilnostmi (I), stili vodenje (V) in institucija s svojo kulturo (I).
Shema 5: Model SIVI – temeljna psihološka ozadja motečega vedenja (Vec, 2009, v Vec, 2011).

SKUPINA

INDIVIDUUM
MOTEČE VEDENJE

INSTITUCIJA

vODENJE

Skupina lahko na moteče vedenje vpliva na različne načine. Lahko deluje kot samostojni
dejavnik ali pa v povezavi z individualnimi značilnostmi članov skupine. V okviru skupine
lahko kot izvor motečega vedenja delujejo skupinske norme (posameznik se v skupini vede
na način kot skupina pričakuje), kultura ravnanja s konflikti in problemskimi situacijami
(moteče vedenje je specifična norma ravnanja v tovrstnih situacijah), siljenje skupine
(posameznik se moteče vede le v skupini, v drugih okoljih pa ne, saj tega vedenja ni
ponotranjil), struktura (komunikacijska, struktura skupinskih vlog, socialnih moči ipd., s
katerimi je povezano moteče vedenje), faze razvoja skupine (vsaka skupina gre skozi faze
razvoja in pri večini skupin pride obdobje, ko je moteče in konfliktno vedenje pogostejše)
in cilji skupine (v vsaki skupini so zastavljeni skupinski cilji, vendar imajo posamezniki
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zastavljene tudi lastne cilje. Dokler nimajo vsi zastavljenega istega cilja, ne moremo
govoriti o skupini) (Vec, 2011).
Izvori motečega vedenja so tudi v posamezniku, in sicer v: bioloških, prirojenih
dejavnikih, genetskih predispozicijah (tovrstnega dejavnika, ki bi neposredno vplival na
moteče vedenje, ni. Obstajajo le dejavniki, ki šele v interakciji s socialnih okoljem izzovejo
moteče vedenje. Ti dejavniki so npr. hiperkinetičnost, disleksija, slabovidnost,
manjše/večje nadarjenosti na akademskem področju in v življenju na splošno.), čustvenem
razvoju z zametki osebnostne strukture (pri otrocih in mlajših mladostnikih lahko govorimo
le o zametkih, saj še osebnost ni izoblikovana. Pri tem sledimo Bregantovi (1987, v Vec,
2011) razvrstitvi izvora disocialnega vedenja, lahko govorimo o zametkih nevrotične
osebnostne strukture in disocialne osebnostne strukture) in reakcijah na pretirano
obremenilne situacije (npr. smrt v družini, ločitev, prešolanje, izsiljevanje ali drugačne
grožnje vrstnikov, zavajanje v neustrezna vedenja, ki jim otrok/mladostnik s svojimi vzorci
delovanja ni kos) (prav tam).
Vodenje pomeni tako vodenje skupine (npr. v razredu) kot stil vzgoje, ki jo uporabljajo
starši. Vsak stil vodenja lahko spodbuja moteče vedenje. Avtoritarno vodenje (avtokratično
ali rigidno) je osnovano na podrejanju. Posledice tega stila so, da se otrok prične upirati
tam, kjer se lahko in začne uporabljati podoben stil vedenja – si podreja druge, ali pa
postane pretirano prilagodljiv, tudi do te mere, da ne upošteva več lastnih potreb in želja,
ampak poskuša ustreči drugim. Pri popustljivem vodenju (laissez-faire ali razvajajoče) je
otroku dopuščeno vse brez kakršnih koli omejitev. Tudi če so meje postavljene, jih otrok
krši brez sankcij. Starši, ki se poslužujejo tega stila, ne zmorejo sprejeti vloge odraslega.
Poleg otroka postanejo nemočni, saj ga ta ne upošteva. Tak otrok je razvajen, nesocialen,
lahko tudi antisocialen. Težave se pojavijo ob vstopu otroka v šolo, kjer se mora
prilagajati, kar mu povzroča konflikte. Najbolj neustrezno in škodljivo vodenje je kaotično
vodenje. V okviru tega stila se pojavljajo različne oblike vodenja – od avtoritarnega do
popustljivega. Otrok, ki je deležen tovrstnega vodenja, je zmeden, saj ne ve, kaj lahko
počne in česa ne. Posledično se otrok zateče v bolezen, se umakne vase ali se prične
disocialno vesti. Brezbrižen stil (nevpletenost ali zanemarjanje) pomeni, da otrok nima
postavljenih mej. Svoje vedenje uravnava sam, ki pa je za okolico moteče. Najbolj ustrezen
stil vodenja je demokratično vodenje (fleksibilno, permisivno ali avtoritativno). Ta stil
temelji na enakosti, svobodi in hkrati na odgovornosti. Otrok ima veliko svobode, vendar
ima tudi omejitve. Starša postavljata meje, ki so smiselne in utemeljene ter se spreminjajo
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glede na otrokov razvoj. Takšno vodenje izzove moteče vedenje v situacijah, ko otroci
tovrstnega vodenja niso navajeni in ga razumejo kot popustljivo in kaotično (Vec, 2011).
Moteče vedenje ima tudi institucionalno ozadje. S tem mislimo na dejavnike, ki tvorijo
kulturo ustanove na vseh njenih ravneh. Moteče vedenje lahko izzove fizično okolje
(utesnjeni hodniki, kričeče pobarvani prostori, pomanjkljiva osvetlitev ipd.), učni kontekst
(če ni spodbudno naravnano) in ponudba dejavnosti razreda (če je ta osiromašena).
Moteče vedenja se lahko pojavi, če ni dobrega vodenja, učinkovitega vpeljevanja
sprememb, ki bi temeljilo na sodelovalnem načrtovanju, če ni jasno izraženega in
realističnega poslanstva, pozitivne in podporne naravnanosti do otrok, če ni razvojne
naravnanosti v ustanovi, če ni urejenega okolja (pravila, meje, pristopi) ter če ni
sodelovanja s starši. Moteče vedenje izzove tudi neupoštevanje oziroma ravnanje v
nasprotju z osnovnimi predpostavkami v kulturi. Osnovne predpostavke so prepričanja,o
katerih se ne pogaja, in tisti, ki se jih ne drži, je označen za »tujca«, »norca« in je
avtomatsko odklonski (Vec, 2011).
Iz opisanega je razvidna kompleksnost izvora motečega vedenja. Ne obstajajo enoznačni
vzroki za nastanek težav, ampak gre za konglomerat dejavnikov, ki k temu prispevajo. V
nadaljevanju poskušam opisati, v kakšnih oblikah se izražajo čustvene in vedenjske
težave.
Težave so lahko pojavijo v internalizirani obliki (čustvene težave), eksternalizirani
(vedenjske težave) ali v kombinirani (čustvene in vedenjske težave) (Kobolt, 2011). Pri
tem je lahko ena oblika izrazitejša od druge, vendar sta medsebojno povezani.
Avtorji podobno, a hkrati različno opisujejo značilnosti otrok s čustvenimi in/ali
vedenjskimi težavami. V naslednji tabeli jih povzemam po različnih avtorjih in jih
razvrstim glede na stopnjo (ne)sprejemljivosti (Vec, 2011; Lewis, 1987, v Metljak idr.,
2010; Svetin Jakopič, 2005).
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Tabela 2: Značilnosti otrok s čustvenimi in/ali vedenjskimi težavami (Vec, 2011; Lewis, 1987, v Metljak
idr., 2010; Svetin Jakopič, 2005).
ZNAČILNOSTI OTROK S ČUSTVENIMI IN/ALI VEDENJSKIMI TEŽAVAMI

kontinuum težav

simptomatika

Prehodne manjše težave, ki ne potrebujejo

nagajivost

posebnih oblik pomoči. Otrok jih premaguje sam v
interakciji s socialnim okoljem.
Težave, ki ovirajo zadovoljevanje otrokovih potreb

nezbranost,

in jih otrok sam ne zmore reševati. Potrebuje

nespoštovanje

neupoštevanje

pomoč drugačnih pristopov, ki jo nudijo strokovni

socialnih spretnosti, nizka samopodoba.

drugih

oseb,

navodil,
pomanjkanje

delavci šole.
Težave,

ki

resneje

ovirajo

zadovoljevanje

otrokovih potreb. Potrebuje specializirano pomoč.

impulzivnost, nizka frustracijska toleranca,
slabše sposobnosti za obvladovanje čustev,
socialna

nezrelost,

introvertiranost,

ekstravertiranost.
Motnje, potrebe zadovoljuje tako, da to njega in/ali

kraje, trpinčenje drugih, spolno nesprejemljivo

okolico pomembno ogroža. Potrebuje obravnavo v

vedenje, poškodovanja lastnih in tujih stvari,

specializirani vzgojni ustanovi.

ogrožanje lastne varnosti ali celo življenj
drugih.

V tabeli 2 sem poskušala razvrstiti simptomatiko otrok s čustvenimi in vedenjskimi
težavami glede na stopnjo sprejemljivosti oziroma nesprejemljivosti. V prvi vrstici so
težave, ki jih lahko otrok premaguje sam s pomočjo socialnega okolja (npr. nemirnost). V
drugi vrstici so težave, za katere je otrok navadno v okviru šole usmerjen kot otrok s
posebnimi potrebami. Gre za težave, kot so nezbranost, neupoštevanje navodil,
pomanjkanje socialnih spretnosti, nizka samopodoba ipd. Omenjene težave premaguje s
pomočjo strokovnega delavca na šoli. V tretji in četrti vrstici so nanizane težave, ki
zahtevajo specializirano pomoč strokovnjaka. Poudariti moram, da simptomatiko tukaj
zelo težko razmejim. Ista težava lahko pri enem posamezniku zahteva določen pristop, pri
drugem pa drugačnega. Lahko gre za pedopsihiatrično obravnavo ali pa obravnavo v
vzgojni ustanovi. Odvisno je od kombinacij težav, ki nastopajo skupaj, od posameznika ter
njegovega družinskega in socialnega okolja.
Čustvene in vedenjske težave se v mnogih primerih izražajo skupaj z učnimi težavami
(Kobolt, 2010), kar je v skladu s sistemsko teorijo, ki pravi, da se motnja prenaša iz enega
področja na drugega. Kobolt (prav tam) razloži, da izvorni problemi

praviloma ne

temeljijo na dimenziji učenja, temveč na področju čustev in izkušenj iz odnosov, vse od
zgodnjega otroštva pa do tistih, ki so jih vzpostavili v šolskem okolju. Učenci, ki nase
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opozarjajo z izstopajočim in motečim vedenjem, imajo praviloma socialnointegracijske
oziroma vedenjske težave in hkratne učne težave.
Otroku s čustvenimi in vedenjskimi težavami se ob težavah, ki otežujejo njegovo
delovanje, skuša najprej pomagati v okviru izobraževalne ustanove. Na podlagi Zakona o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju ZUOPP) se mu najprej zagotovi
izvajanje dodatne strokovne pomoči, ki ga predvidevata 8. in 9. člen tega zakona. Otrok je
nekajkrat tedensko deležen pomoči strokovnega delavca, ki mu nudi socialno-integrativno,
preventivno, kompenzacijsko in korekcijsko pomoč, o čemer govori 12. člen zakona. »Če
vključitev v program vzgoje in izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo iz 8. in 9. člena tega zakona za otroka s čustvenimi in vedenjskimi
motnjami ni bila uspešna ter je otrokov razvoj ogrožen, je vzgojno-izobraževalni zavod, v
katerega je otrok vključen, dolžan vložiti zahtevo za preverjanje ustreznosti usmeritve pri
Zavodu Republike Slovenije za šolstvo in o tem obvestiti tudi pristojni center za socialno
delo. Center za socialno delo na podlagi dokumentacije oceni, ali bo začel postopek
namestitve otroka s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojni zavod.« (ZOUPP, 2011,
13. člen, 1. in 2. točka ). O usmeritvi otroka s čustvenimi in vedenjskimi težavami v
vzgojno ustanovo podrobneje pišem v naslednjem poglavju.

4. ODHOD V IZVENDRUŽINSKO OSKRBO
Oddaja v ustanovo je ena od možnosti v paleti pomoči oziroma ukrepov, ki so na voljo.
Ustrezna je takrat, kadar je ta ukrep zaradi neugodnih posledic za otroka neizbežen. Otroci
in mladostniki, ki ne morejo več bivati doma, kjer je iz kakršnihkoli razlogov ogrožen
njihov razvoj, se nameščajo v rejniške družine ali vzgojne ustanove (vzgojne zavode in
stanovanjske skupine) (Krajnčan, 2006). Bečaj (1989, v prav tam) pravi, da moramo poseči
po skrajnem ukrepu, oddaji otroka v izvendružinsko oskrbo, da ga obvarujemo pred
nadaljnjimi vplivi.
Ločitev otroka ali mladostnika od družine je zanj hud rez v življenjsko enovitost (Bürger,
1998b, v Krajnčan, 2006). Büttner (1991, v Krajnčan, 2002) opozarja, da je napotitev
otroka v ustanovo ekološki prehod, saj posameznik z menjavo vloge, življenjskega
področja ali obojega spremeni svoj položaj. »Izvzetje otroka ali mladostnika iz družine pa
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skriva tudi nevarnost, da bo na podlagi pripadnosti družine porušen, moten temeljni
občutek identitete.« (Bürger, 1998b, v prav tam, str. 55). Lahko pa je odhod otroka v
izvendružinsko oskrbo edina možnost, da se mu zagotovi varstvo, oskrba in vzgoja
oziroma se mu ponudi svoboda, kakršno zahteva njegov duševni in socialni razvoj (Bürger,
1998b, v Krajnčan, 2006). Lantieri (1996, v Skalar, 2000, str. 158) meni, da so vzgojne
ustanove za otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami »poslednje javne ustanove, kjer
jih poskušajo poklicni vzgojitelji naučiti veščin in jih opremiti za življenje, preden so ti
mladostniki prepuščeni sami sebi in cesti ali v kazenskih ustanovah.«
Za otroka oziroma mladostnika je odhod v izvendružinsko namestitev lahko usodno
dejanje. Ta ukrep ga zaznamuje in spremeni njegov življenjski potek. Zato je odločitev
pristojnih organov za namestitev otroka ali mladostnika v ustanovo izjemno odgovorno pa
tudi strokovno zapleteno vprašanje (Krajnčan, 2006).
Ukrep o oddaji otroka v ustanovo lahko izreče pristojni Center za socialno delo (v
nadaljevanju CSD) ali sodišče. Ukrep je izrečen na podlagi Zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR), ki določa, da »center za socialno delo sme
odvzeti otroka staršem in ga dati v vzgojo in varstvo drugi osebi ali zavodu, če so starši
zanemarili otrokovo vzgojo in varstvo ali če je to iz drugih pomembnih razlogov v otrokovo
korist.« (ZZZDR, 2004, 120. člen, 1. točka).
Oddajo otroka določa tudi v naslednjem členu, ki pravi, da »center za socialno delo sme
sam ali v sporazumu s starši oddati otroka v zavod zaradi njegove osebnostne ali vedenjske
motenosti, ki bistveno ogroža njegov zdrav osebnostni razvoj.« (ZZZDR, 2004, 121. člen,
1. točka). Za oceno, da gre pri otroku za težavo oziroma motnjo, morajo biti prisotni
naslednji kriteriji (Kobolt, 2011, str. 163):
 da se čustvena in vedenjska slika pojavljata skozi daljše časovno obdobje,
 da je vedenjski ali čustveni problem resen,
 da ogroža posameznikov razvoj
 in ga z običajnimi ter razpoložljivimi spremembami okolja/ravnanja nismo uspeli
ublažiti.
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Odločitve strokovnih služb o tem, katerega otroka bodo namestili v vzgojno ustanovo,
temeljijo na njihovi oceni (Bregant, 1967, v Škoflek, 1991, str. 34),
 »da otrokovo/mladostnikovo vedenje odstopa od običajnega (pričakovanega) v
tolikšni meri, da hudo moti, vznemirja ali ogroža okolje, v katerem otrok živi
(družine, šolo, soseščino),
 da za to (odstopajoče) vedenje obstajajo stvarni razlogi oziroma vzroki (bolezenski,
psihični, vzgojni, socialni),
 da je stvarno ogrožen otrokov/mladostnikov nadaljnji razvoj,
 da je mogoče problem rešiti le z začasno izločitvijo otroka iz družine in s strokovno
obravnavo, kakršno nudi le vzgojni zavod (namestitev, strokovni vzgojitelji in drugi
strokovni profili, otrokovim potrebam oziroma odpravljanju motenj ustrezno
organizirani zavodsko življenje, šola, zaposlitev otroka itd.).«
Škoflek (1989, v Krajnčan, 2006) je analiziral populacijo v slovenskih vzgojnih zavodih,
saj ga je zanimalo, kdo so otroci, ki so nameščeni v vzgojnih zavodih, in iz kakšnih družin
prihajajo. Na podlagi rezultatov raziskave sem oblikovala naslednji graf.
Graf 1: Otroci in mladostniki v vzgojnih zavodih (oblikovala na podlagi rezultatov raziskave (Škoflek,
1989, v Krajnčan, 2006)).
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Poročila o vzrokih za napotitev otrok in mladostnikov v izvendružinsko oskrbo kažejo
naslednje dejavnike za odhod otroka iz družine (Krajnčan, 2006; Bogataj in Vec, 1994):
 struktura družine (enostarševske družine, dopolnjene družine),
 težke družinske razmere (stanovanjska utesnjenost, brezposelnost staršev, revščina,
prejemanje socialne pomoči, odvisnosti v družini, partnerke težave),
 vzgojne težave (dvotirna vzgoja, nedoslednost, preveliko zaščitništvo/omejevanje,
pomanjkljive spodbude, vzgojno zanemarjanje, odsotnost enega izmed staršev v
vzgojnih nalogah,
 biološke danosti (motena koncentracija, nemirnost, epilepsija, legastenične težave),
 zavajajoče okolje (neskladnost norm in drugih regulativov med vrstniki in v
družini).
Graf 2: Težave v družini, ki so izzvale intervencijo (oblikovala na podlagi rezultatov raziskave (Krajnčan,
2006))
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Graf 3: Težave staršev, ki so narekovale intervencijo (oblikovano na podlagi rezultatov raziskave
(Krajnčan, 2006)).

Iz predstavljenih rezultatov in grafov je razvidno, da »družine, iz katerih so otroci oddani v
razne oblike zavodske vzgoje, ne zmorejo zadostiti otrokovim razvojnim potrebam.«
(Rapuš-Pavel in Kobolt, 2008). »Kažejo na pričakovano shemo družinskih položajev, kjer
prevladujejo socialno-ekonomske težave in odnosni, družinski problemi, ki se med seboj
dopolnjujejo in vzpodbujajo.« (Krajnčan, 2002, str. 183). Starši so v svoji vlogi negotovi,
neorganizirani, nestabilni, preobremenjeni z lastnimi partnerskimi, čustvenimi, delovnimi,
socialnimi in materialnimi problemi. Pogosto so tudi sami odraščali v neurejenih
družinskih razmerah in posledično niso pridobili ustreznih kompetenc, ki bi jim v
starševski vlogi omogočila ustreznejše ravnanje (Rapuš Pavel in Kobolt, 2008).
V slovenskem prostoru obstajajo različne oblike izvendružinske oskrbe. Vzgojne
ustanove, kamor spadajo vzgojni zavodi, stanovanjske skupine, mladinski domovi in
prevzgojni domovi, »ustanavlja država in so namenjene otrokom in mladostnikom z
vedenjskimi in čustvenimi težavami, ki nimajo ustreznega družinskega varstva, oskrbe in
vzgoje za obravnavanje teh težav.« (Vzgojni program, 2004, str.4). Vzgojni program za
vzgojne ustanove opredeljuje nego, oskrbo, varstvo, vzgojo

in

izobraževanje

otrok/mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter temelji na socialnopedagoških, psiholoških, medicinskih in pravnih spoznanjih.
Otrokom in mladostnikom dajejo te ustanove oskrbo in varstvo, skrbijo za zadovoljevanje
njihovih potreb, skrbijo za njihovo socializacijo in vzgojo. Prav tako jih spodbujajo k
izobraževanju in pridobitvi poklica. Pripravljajo jih na samostojno in odgovorno življenje.
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Ustanove izvendružinske oskrbe se med seboj razlikujejo glede na (Vzgojni program,
2004):
 spol populacije (nekatere sprejmejo le en spol, druge oba),
 starost

populacije

(nekatere

namenjene

osnovnošolskim

otrokom,

druge

srednješolskim mladostnikom),
 organizacijo izobraževanja (nekatere imajo organizirano notranje izobraževanje, v
drugih otroci in mladostniki obiskujejo lokalne šole) in
 stopnjo odprtosti oziroma zaprtosti strukture in delovanja ustanove.
V nadaljevanju na kratko predstavljam oblike izvendružinske oskrbe:
 Vzgojni zavodi sprejemajo otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi
težavami. Nekateri sprejemajo tudi otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju.
Zavodi za otroke sprejemajo osebe med 7. in 17. letom starosti. Zavodi za
mladostnike pa sprejemajo osebe med 14. in 18. letom starosti, ki pa lahko ostanejo
v zavodu tudi do dopolnjenega 21. leta. V slovenskem prostoru imamo 5 zavodov
za osnovnošolsko populacijo ter 3 za srednješolsko oziroma pošolsko.
 Stanovanjske skupine so stanovanja, namenjena otrokom in mladostnikom, v
katerih potekata vzgoja in izobraževanje. Gre za stanovanjske enote, ki omogočajo
normalne

življenjske

razmere,

spodbuja

posameznikovo

samostojnost

in

prevzemanje odgovornosti za svoje ravnanje (Kiehn, 1997). V Sloveniji imamo 19
stanovanjskih skupin.
Obstaja tudi kot dopolnilna oblika zavodske vzgoje, kadar otroke ali mladostnike
namešča zavod. Ta naj bi prispevala k mehkemu prehodu iz bolj zaprtega in
strukturiranega zavodskega okolja v samostojno življenje (Skalar, 1995b). Kiehn
(1997) pravi, da »omogoča manj institucionalno obremenjene odnose in večjo
bližino med mladostniki in strokovnimi delavci, kar prispeva k pristnosti
medosebnih odnosov.«
 »Mladinski domovi sprejemajo otroke in mladostnike, pri katerih napotitev
praviloma ni odvisna od njihove vedenjske in osebnostne motenosti; pri teh otrocih
in mladostnikih pa je vedenjske in (ali) osebnostne motnje vendarle večinoma
zaznati kot posledico neurejenih družinskih razmer, ki so narekovale predlog za
sprejem.« (Skalar, 1995b, str. 6).
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 Prevzgojni domovi vključujejo mladostnike obeh spolov, starih med 14. in 21.
letom. V domu lahko ostanejo tudi do 23. leta. V prevzgojni dom so napoteni na
prestajanje vzgojnega ukrepa na osnovi odločitve sodišča. V našem prostoru
obstaja le eden prevzgojni dom.
Novejše organizacijske oblike dela, med katere sodijo stanovanjske skupine, mladinska
stanovanja, strokovne družine itd. skušajo preseči klasično tretmajsko paradigmo. V
ospredje postavljajo vodenje mladostnika v smeri sprejemanja odgovornosti za lastno
življenje in preživetje (Vzgojni program, 2004). »Mladostnik je dejavnik in subjekt
načrtovanja, odločanja in delovanja. Socializacija naj bi povečevala mladostnikovo
kompetentnost pri izbiri tistih življenjskih možnosti, življenjskega stila, vrednostnega in
normativnega sistema, ki ga bo čim bolj obdržala v t.i. glavnem toku družbe.« (prav tam,
str. 5).

4.1 ŽIVLJENJE V VZGOJNI USTANOVI
Življenje v ustanovi je sestavljeno iz med seboj povezanih elementov: ustanove,
vzgojitelja in otroka, ki tvorita vzgojno skupino, ter družine in šole. Povezanost le-teh
sem upodobila v naslednji shemi (shema 6).
Shema 6: Življenjski kontekst otroka/mladostnika v vzgojni ustanovi.

USTANOVA
vzgojna pravila,
zaposleni,
struktura,
načela,
cilji

ŠOLA
šolski uspeh, učitelji
VZGOJITELJ

OTROK

metode dela, značaj,
načela, cilji

DRUŽINA
VZGOJNA SKUPINA

družinski člani, vloge, meje, pravila, moč
in hierarhija, zadovoljevanje potreb,
čustva.

VPLIVI OKOLJA
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Ustanova deluje na podlagi splošnih vzgojno-izobraževalnih ciljev. Po Vzgojnem
programu (2004) je glavni cilj uspešna vključitev otroka/mladostnika s čustvenimi in
vedenjskimi težavami v običajno življenje. Za uresničevanje tega cilja moramo pri
izvajanju vzgojnega programa slediti naslednjim ciljem (prav tam):
 preventivnim socialno-varstvenim ciljem,
 učno-vzgojnim ciljem (zagotavljanje šolske uspešnosti in celovite vzgoje),
 kompenzacijskim ciljem (nadoknaditi zamujeno, nadomestitev manjkajočega v
razvoju otroka oziroma mladostnika),
 osebnostno in socialno integrativnim ciljem (spreminjanje/odpravljanje socialno
nesprejemljivih

navad,

odnosov,

vedenj,

razbremenjevanje

občutkov

manjvrednosti, razvijanje zdravega samozaupanja, postopno vključevanje v
običajno življenjsko okolje, usposobitev za družbeno sprejemljiv način življenja in
delovanja itd.).
Poleg ciljev ima zastavljena tudi načela, ki so smernica za delovanje ustanove oziroma za
delo strokovnih delavcev (Vzgojni program, 2004):


načelo timskega dela,



načelo individualizacije,



načelo pozitivne vzgojne usmerjenosti,



načelo aktivne vloge in soodgovornosti otroka ali mladostnika v procesu lastnega
razvoja,



načelo kompenzacije razvojnih zaostankov in vrzeli,



načelo kontinuiranega vzgojno-izobraževalnega procesa,



načelo sodelovanja z družino in



načelo inkluzije, integracije in normalizacije.

Znotraj ustanove pod vodstvom vzgojiteljev delujejo vzgojne skupine. Poleg vzgojiteljev
jih sestavljajo tudi otroci/mladostniki. Vzgojne skupine se med seboj razlikujejo glede na
način življenja, aktivnosti in ozračje oziroma harmonijo, ki jo oblikujejo vzgojitelji in
otroci/mladostniki v njej.
Vzgojitelj v ustanovi sledi ciljem in načelom ustanove in jih pri delu z otrokom uresničuje.
Z načinom dela in s svojo osebnostjo oblikuje življenje v skupini, v kateri se bo otrok
počutil varnega in se bo lahko razvijal. Odgovoren je za vzgojno skupino in za vsakega
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otroka in mladostnika v njej. Ob prihodu otroka v ustanovo prevzame starševsko vlogo in
poskuša nadomestiti primanjkljaje ter popraviti spodrsljaje in napačne prijeme staršev v
otrokovih zgodnejših razvojnih obdobjih (Skalar, 1995b). Za njegovo delo je zelo
pomemben odnos, ki ga vzpostavlja z otrokom. Ta mora biti pristen (stvaren,
kongruenten; vzgojitelj se ne more pretvarjati), empatičen (v celoti naj se posveti otroku in
vživi v njegov svet zaznavanja), sočuten (vzgojitelj naj bo razumevajoč) in spoštljiv
(vzgojitelj naj bo do otroka objektiven, brez predsodkov, sprejema naj njegove pozitivne in
negativne plati). Da zgradi takšen odnos, potrebuje tudi spretnosti: aktivno poslušanje
(usmeri se na otroka, poskuša brati med vrsticami, upošteva njegovo mimiko; preverja, ali
je pravilno razumel slišano, zrcali mu vsebino in občutja), naravnanost na sposobnosti (pri
otroku išče močne točke, ne usmerja se v njegove deficite) in sposobnost preinterpretacije
(poskuša videti stvari z več plati) (Krajnčan in Bajželj, 2008).
Tako kot vzgojitelj z načinom dela in osebnostjo vpliva na otroka, tako tudi otrok s svojimi
težavami, primanjkljaji in odstopanji spreminja način vzgojiteljevega dela. Vzgojitelj mora
metode in oblike dela prilagajati otroku. Odkriti mora prijeme, ki pri posameznem otroku
povzročajo pozitivne učinke in vodijo do zastavljenih ciljev. Ker skrbi tudi za šolski uspeh
otroka, je v nenehnem kontaktu s šolo. Velja, da je večina otrok/mladostnikom v vzgojnih
zavodih učno manj uspešnih ali celo neuspešnih, zato mora biti izmenjava informacij med
šolo in vzgojiteljem konstantna. Le ob tesnem sodelovanju s šolo in spodbujanjem otroka
za šolsko delo je možno doseči napredek na akademskem področju.
Ob prihodu otroka v ustanovo, le-ta praviloma prevzame predvsem čez teden, pri
nekaterih mladih pa tudi čez vikende, vso odgovornost za oskrbo, šolanje in vzgojo.
Otroku oziroma mladostniku najprej zagotovi varno okolje, v katerem bo lahko potekal
njegov nadaljnji razvoj, in mu omogoča pogoje za zadovoljevanje potreb. To je po mnenju
A. Kobolt (1993) predpogoj novega učenja, opuščanja starih in nadomeščanja neustreznih
vedenj z novimi doživljajskimi vsebinam in vedenji. Ustanova mora odraščajočemu nuditi
okolje za zdrav razvoj samopodobe in identitete, pridobitev novih delovnih navad in
vrednot ter opuščanje starih, ga učiti samostojnosti in odgovornosti za življenje, ko bo
moral oditi iz ustanove. K temu veliko prispeva klima v celotni ustanovi, predvsem pa
vzgojiteljski tim in v njem vsak vzgojitelj s svojim delom in svojo osebnostjo.
S prihodom v ustanovo otrok spremeni okolje, način življenja in ljudi okrog sebe oziroma
harmonijo vzgojne skupine. V njej poteka drugačen način življenja, kot ga je bil navajen v
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družini. Zaživi s skupino otrok, ki imajo prav tako kot on težave. Seznani se z novim
načinom življenja, preživljanja časa, novimi pravili, novo strukturo skupine, čemur se
mora prilagoditi. Hkrati pa se morata tudi skupina in vzgojitelj prilagoditi otroku, kar vodi
k novi dinamiki v skupini in novim vlogam.
Starši so kljub odhodu otroka še zmeraj navzoči v njegovem življenju. Otrok se vrača med
vikendi in počitnicami domov. Starši še zmeraj vplivajo na otroka in takrat, ko je otrok
doma, so znova vzpostavljeni stari vzorci delovanja družine. Za otroka je to zelo stresno,
saj doma veljajo ena pravila, v ustanovi druga. Temu se le s težavo zmore prilagajati.
Med načeli, ki jim mora slediti vzgojitelj, je tudi načelo sodelovanja z družino. Načelo je
jasno zapisano tudi v Vzgojnem programu (2004). Sodelovanje med starši in otrokom je
zelo pomembno, saj so starši še zmeraj navzoči v otrokovem življenju in imajo nanj še
zmeraj velik vpliv. Pomembno je, da starši in vzgojitelji delajo skupaj, da sledijo istim
ciljem, kajti le tako je možen uspeh pri otroku. Tomori (1999) opozarja, da otrok potrebuje
družino in da je pomoč družini hkrati najboljša pomoč otroku.
Vendar se v času otrokovega bivanja v ustanovi dela le z otrokom, s starši pa zelo malo ali
pa sploh ne. Bogataj in Vec (1994, str. 97) opozarjata, da »usmerjenost zgolj na
disocialnost, nefunkcionalnost, samo po sebi, izolirano iz konteksta življenja mladih
nasploh pomeni, da smo si zadali za nalogo ukvarjanje s posledicami, simptomi ali pa z
vzroki, medtem ko ostajajo mehanizmi, ki povzročajo moteče vedenje (ali druge motnje pri
mladostniku) ob strani ali pa jim ne posvečamo tolikšne pozornosti.« Rankelj (2000, str.
159) svetuje: »Če hočemo v ustanovah dolgotrajno uspešno delati z otrokom, moramo
delati tudi z njegovo okolico, z njegovimi starši. Predvsem starši so osrednja točka za
dolgotrajno učinkovito, uspešno delo z otroki.«

5. SODELOVANJE MED STARŠI IN USTANOVO
Vedno bolj raste prepričanje, da samo z oddajo otroka v ustanovo ne rešimo problemov.
Tudi če so otroci oddani v ustanovo, se bodo v večini primerov vrnili v družino in ponovno
je od družine odvisno, kakšna bo njihova življenjska pot, kako se bodo vključevali v šolo
in socialno okolje, kako bodo dozorevali, kako se bodo osamosvajali in se vključevali v
družbeno življenje (Skalar, 1995a). Zato sodobne intervencije izhajajo iz prepričanja, da je
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treba v kontekst pomoči zajeti družino in tudi njeno socialno okolje (Žižak in KollerTrbović, 2007). Poleg intenzivnega dela z otrokom ali mladostnikom je potrebno
terapevtsko delo usmeriti v celotno družino ali celo socialno mrežo (Zimmer, Hahnen,
Dreedjk in ostali, 1995; Schonauer, 1995; v Kobolt, 2002).
Cilj dela z družino je odkrivanje boljših pogojev za življenje posameznika v njej ali zunaj
nje oziroma za podporo družini, da se skupnost ohrani, preoblikuje ali razide (ČačinovičVogrinčič, 2006). Družina mora spremeniti svojo strukturo, navade in načine delovanja.
Spremeniti oziroma odstraniti mora vse ogrožajoče dejavnike, ki so pripeljali do odhoda
otroka v ustanovo. Cilj je ustvariti pogoje, ki bodo omogočali vrnitev otroka v drugačno,
varno okolje. Za dosego cilja je pomembno, da strokovnjak spozna, na kakšen način
funkcionira družina. Park, Alber-Morgan in Fleming (2011) opozarjajo, da mora
strokovnjak spoznati in razumeti močne in šibke točke družine ter njene potrebe. Le ob
dobrem poznavanju družine in njene dinamike jim lahko s pomočjo terapije pomaga
spremeniti tiste mehanizme, ki povzročajo družinsko nefunkcionalnost (Asen, 2007).
Vec (1997) konkretneje opredeljuje cilje dela s starši. V začetni fazi dela s starši je cilj
vzpostaviti in ohraniti komunikacijski prostor, kasneje pa se usmerjajo k vsaj deloma
dosegljivim ciljem (Bečaj, 1987, v Vec, 1997 ):
 razvoju kvalitetnejše soodgovornosti za otroka, kar bi pripomoglo k boljši
samopodobi, večjemu zadovoljstvu in uspešnosti starša in otroka;
 opredelitvi realnejših ciljev, boljše seznanjenje, usklajevanje, definiranje različnih
ciljev, pričakovanj in vlog;
 jasnejši orientaciji o otroku in sebi, medosebnih odnosih in zahtevah;
 manjšanju nadzornih funkcij in vzpostavljanju trdnejših emocionalnih vezi. S tem
je povezan občutek pripadnosti, sprejetosti, varnosti, uspešnosti, manj agresivnega
vedenja, manjšega občutka ogroženosti in manj bojazni pri otroku in starših;
 reševanju povsem konkretnih problemov;
 ustvarjanju možnosti za učinkovitejše dogovarjanje med otrokom, starši, zavodom
in centrom za socialno delo;
 izmenjavi izkušenj o tem, kako se izogibati konfliktom in kako jih bolje reševati;
 sprotni obravnavi in razreševanju aktualne problematike, iskanju novih metod,
dogovarjanju o pomembnih vprašanjih, opredelitvi vlog, ciljev, pričakovanj ter
optimalnih in s sistemsko realnostjo skladnih pristopov;
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 zmanjševanju občutkov nemoči in neuspešnosti zaradi previsokih ciljev in
pričakovanj ter optimiziranju sprememb.
Sodelovanje s starši je bistvenega pomena, saj imajo starši največ informacij o otrokovem
vedenju, njegovih težavah in okolju, v katerem je odraščal (Ingersoll & Dvortcsak, 2006;
Lucyshyn, Horner, Dunlap, Albin & Ben, 2002, v Park idr., 2011). Prav tako omogočajo
pogled na družino iz drugega zornega kota. Strokovnjak tako lahko skozi različne vire
(otrok, starši, strokovni delavec, dokumentacija) pogleda na družino, kar mu omogoča
večjo objektivnost in ustreznejše ravnanje tako pri delu z otrokom kot tudi pri delu s starši.
Za uspešno sodelovanje je potrebno vzpostaviti partnerski odnos med starši in strokovnimi
delavci, ki temelji na medsebojnem zaupanju in kontaktu. Takšen odnos ustvarimo skozi
dolgotrajen proces medsebojnega sodelovanja in spoznavanja ter skozi pridobljene
izkušnje pri starših, skozi katere spoznajo, da sodelovanje prinaša pozitivne učinke (Skalar,
1995a). Patterson in Forgatch (1985, v Webster-Stratton in Herbart, 1993) poročata, da
učenje in konfrontacija s strani strokovnjaka pri starših vzbujata odpor do sodelovanja,
medtem ko jih pomoč in podpora s strani strokovnjaka vodita do večje pripravljenosti za
sodelovanje.
Krajnčan (2006) opozarja, da si je potrebno prizadevati za maksimalno vključenost staršev
otrok in mladostnikov v vzgojno delo. S tem se strinjata Jenson in Whittaker (1987, v
Kobolt, 2002), ki pravita, da je treba starše vključiti v vse faze izvendružinske vzgoje.
Porazdelitev odgovornosti in skupni dogovori med otrokom, družino in vzgojiteljskim
timom namreč omogočajo spremembe v otrokovem vedenju in čustvovanju.
Že pred napotitvijo otroka ali mladostnika v ustanovo, je potrebno vzpostaviti stike z
družino in razjasniti, da oddaja otroka v ustanovo ne pomeni prenehanja starševske vloge
in popolnega prenosa odgovornosti za otroka na strokovne delavce. Odhod otroka v
ustanovo pomeni priložnost za razreševanje zapletov in novo socialno učenje vseh
udeleženih (Jenson in Whittaker, 1987, v Kobolt, 2002). Starši se morajo zavedati, da je
odhod otroka le začasen in da se bo vrnil v domače okolje. Medtem morajo spremeniti tiste
vzorce delovanja, ki so negativno vplivali na otrokov razvoj in pripeljali do odhoda otroka
v ustanovo. Pri tem morajo sprejeti pomoč vzgojitelja. Webster-Stratton in Herbert (1993)
pravita, da se strokovnjak trudi razumeti njihovo perspektivo in jim lahko pomaga pri
razjasnjevanju težav ter izbiri in uporabi alternativnih pristopov v interakciji z otrokom.
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Menita tudi, da starši skozi proces sodelovanja s strokovnjakom počasi pridobivajo ponos,
samospoštovanje samokontrolo in samozavest, kar so izgubili z odhodom otroka v
ustanovo.
Pri sodelovanju med družino in ustanovo lahko prihaja do različnih težav, ki otežujejo ali
pa celo onemogočajo proces sodelovanja. Do težav lahko prihaja še pred začetkom
procesa sodelovanja ali pa med njim. Težave se lahko pojavijo tako na strani staršev kot
na strani ustanove oziroma vzgojiteljev.
Med družinami in strokovnimi službami velikokrat vladajo nezaupanje, zanikanje,
sovražnost in tajnost, kar otežuje sodelovanje (Asen, 2007). Strokovne službe velikokrat
nastopijo iz nadrejenega položaja in staršem delijo nasvete, kako naj ravnajo s svojim
otrokom. Vsi starši si želijo biti dobri starši in težko sprejmejo kritiko na račun vzgoje
svojega otroka. Počutijo se napadene in pogosto zanikajo težave. Skalar (1995a) dodaja, da
prav tako ne verjamejo, da bi bilo pri njihovih otrocih moč še kaj storiti, saj so sami že
ukrepali in bili pri tem neuspešni. Posledično so apatični, depresivni in nemotivirani za
sodelovanje (prav tam).
Do ovir v sodelovanju pride, če starši ne podpirajo vzgojiteljevega dela. Če so starši
sovražno nastrojeni do vzgojiteljev, se to odraža v otrokovem vedenju. Do negativne
nastrojenosti privedejo občutki rivalstva, ki se lahko pojavijo pri starših, ko vzgojitelji
prevzamejo del njihovih nalog (Verzaal, 1992, v Kobolt, 2002). V procesu sodelovanja
vzgojiteljevo delo izničujejo in ovirajo, kar ima negativne učinke za otroka (Gerič in
Horvat, 2000).
Sodelovanje lahko onemogoča tudi oddaljenost ustanove in staršev. Zaradi večje razdalje
so potrebna dodatna finančna sredstva, ki jih velikokrat primanjkuje. Posledično so stiki
med starši in ustanovo zelo redki.
Težave se pojavljajo tudi s strani vzgojiteljev, ki se za delo s starši čutijo premalo
strokovno usposobljeni (Cohen, 1993, v Kobolt, 2005). Velikokrat ne vedo, kako naj
pristopijo k staršem, jih motivirajo in sodelujejo z njimi.
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5.1 OBSTOJEČE IN MOŽNE OBLIKE SODELOVANJA
V slovenskih ustanovah obstajajo ustaljene oblike dela s starši, ki so med ustanovami
različno razvite. Nekatere ustanove so razvile poleg klasičnih in rednih metod sodelovanje
skozi obveščanje tudi bolj kontinuirane oblike, kar se je izkazalo kot uspešno. Takšne
oblike dela so skupina staršev, svetovalno-terapevtski pogovori in delavnice za starše.
Vendar omenjene oblike sodelovanja niso stalnica v vseh slovenskih ustanovah.
Kljub vsemu, če se ozremo v raznovrstne oblike, razvite v tujini, lahko ugotovimo, da je
na področju sodelovanja s starši pri nas mogoče razviti vrsto novih in bolj intenzivnih
oblik.
Obstoječe oblike dela v vzgojnih ustanovah so:
 telefonski pogovori, kateri so najpogostejša oblika sodelovanja med starši in
strokovnimi delavci. Starši se na ta način informirajo o otrokovih uspehih in
težavah, povprašajo pa tudi za nasvet, kako ravnati z otrokom, ko pride čez vikend
domov. Prav tako strokovni delavci apelirajo na starše, da jih obveščajo, kar se
dogaja, ko je otrok v domačem okolju (Gerič in Horvat, 2000).
 roditeljski sestanki, ki potekajo v ustanovi. So priložnost za osebna srečanja in
pogovore z različnimi strokovnjaki, ki delajo z otrokom (prav tam).
 obiski staršev v ustanovi »ustvarjajo med vzgojiteljem, staršem in otrokom
pristen, zaupljiv in prijateljski odnos, prispevajo pa tudi k zbliževanju med starši in
otroki ter k zmanjševanju medosebnih konfliktov in odporov.« (prav tam, str. 24).
Tovrstna srečanja so neformalna. Nekateri starši svojega otroka obiščejo zelo
pogosto, spet drugi zelo redko.
 obiski strokovnih delavcev na domu, ki so zelo redki. Potekajo po dogovoru s
starši in prinašajo pozitivne učinke; vzgojitelj dobi jasnejši vpogled v družinsko
situacijo in odnose med družinskimi člani (Gerič in Horvat, 2000).
 družabna srečanja, kulturna srečanja.
 predavanja za starše.
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 skupina staršev, katere ključni cilj je okrepiti emocionalni odnos staršev z otrokom
in intenzivna vključitev staršev v učno-vzgojni proces. Nadaljnji pomembnejši cilji,
h katerim je usmerjena skupina staršev so: razvoj kvalitetnejše soodgovornosti za
otroka; opredelitev realnih ciljev, boljše seznanjanje in usklajevanje različnih
ciljev, pričakovanj ter vlog; jasnejša orientacija o otroku, sebi in medsebojnih
odnosih; manjšanje nadzornih funkcij in vzpostavljanje trdnejših emocionalnih
vezi, s čimer je povezan občutek pripadnosti, sprejetosti, varnosti, uspešnosti, manj
agresivno vedenje, manjši občutek ogroženosti in manj bojazni pri otroku in starših;
reševanje konkretnih težav; ustvarjanje pogojev za bolj učinkovito dogovarjanje
med otroki, starši, ustanovo in CSD-ji; izmenjevanje izkušenj o tem, kako se
izogibati konfliktom in kako jih bolj konstruktivno reševati; sprotno predelovanje
in reševanje aktualne problematike (Dečman in Bogataj, 2002).
 svetovalno-terapevtski pogovori so oblika svetovalno terapevtskega dela z obema
staršema ali enim od njih. Gre za prostovoljno obliko sodelovanja, pri kateri delajo
starši na sebi. Starš in strokovnjak analizirata in predelujeta različne situacije in
težave v družini. Cilji svetovalno-terapevtskih pogovorov so: sprejemanje starša
takšnega, kakršen je; podpora staršem; krepitev starševske vloge; krepitev
partnerskega odnosa; pomoč pri reševanju akutnih družinskih zapletov; učenje
ustreznih ravnanj ob specifičnih težavah otroka; učenje družinskih vlog in
podsistemov; povečevanje in izboljšanje komunikacije v družini; spreminjanje
družinskih vzorcev, ki so po večini nefunkcionalni; pogovor o dvomih in bojaznih
staršev; oblikovanje realnih ciljev in pričakovanj, ki so sprejemljivi za vso družino
(prav tam).
 delavnice za starše, ki so zasnovane na željah staršev. Vsebina je odvisna od
njihovih interesov. Potekajo kontinuirano, dlje časa. Cilji delavnic so: spoznavanje
s starši; druženje in povezovanje staršev med seboj; učenje učinkovitih strategij in
ravnanj za skupno življenje z otrokom; odpravljanje občutkov krivde ob namestitvi
otroka v ustanovo; priprava staršev na spremembe v družinskem sistemu; priprava
staršev in okolice za otrokovo ponovno vrnitev domov (prav tam).
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Tabela 3: Ravni in oblike sodelovanja s starši v vzgojni ustanovi (oblikovano na podlagi podatkov
različnih avtorjev (Gerič in Horvat, 2000; Dečman in Bogataj, 2002)).
OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI V VZGOJNI USTANOVI
ravni
raven obveščanja

formalne oblike
roditeljski sestanki, govorilne

neformalne oblike
telefonski pogovori

ure, predavanja za starše
raven

individualne

obiski staršev v ustanovi,
družabna in kulturna srečanja,
obiski strokovnih delavcev na
domu,

timski sestanki

osebne interakcije med
starši in ustanovo

skupina staršev, delavnice za
starše, svetovalno-terapevtski
pogovori

raven intenzivnega dela
s starši

Uveljavljene oblike dela s starši sem razvrstila glede na raven intenzivnosti (tabela 5).
Razdelila sem jih tudi na formalne in neformalne. Prva raven je raven obveščanja, kjer
poteka zgolj izmenjava informacij med vzgojiteljem ali svetovalnim delavcem in med
staršem. Na tej ravni obstaja kar nekaj formalnih oblik – roditeljski sestanki, govorilne ure,
predavanja ter ena neformalna oblika – telefonski pogovori. Naslednja raven predstavlja že
več komunikacije in sodelovanja kot zgolj informiranje. Na tej ravni poteka interakcija na
drugačni, intenzivnejši ravni. Oblike, ki jih tukaj najdemo, so timski sestanki in neformalne
oblike – obiski staršev v ustanovi, družabna in kulturna srečanja, obiski strokovnih
delavcev na domu. Tretja raven je najintenzivnejša raven sodelovanja s starši. Tukaj gre
za pomoč staršem, da lahko pričnejo spreminjati vedenjske vzorce. Tovrstnih formalnih
oblik v ustanovah ni, so le neformalne – skupina staršev, delavnice za starše, svetovalnoterapevtski pogovori. Te oblike potekajo po dogovoru, starši se jih prostovoljno
udeležujejo.
V tujini so uveljavljene oblike dela s starši, ki jih pri nas poznamo le v teoriji, v praksi
pa še se ne uporabljajo. Tam so poznane kot uspešne metode dela z družino. Kobolt (2005)
piše, da jih lahko razumemo kot alternativo izvendružinske vzgoje, kot poskus preprečitve
oddaje otroka oziroma mladostnika v ustanovo ali pa kot dopolnitev obstoječi
izvendružinski vzgoji.
Omenjene oblike dela so:
 socialnopedagoško delo v družinah (»Sozialpädagogische Familienhilfe«) je
izvajanje pomoči v družini sami in zajame v proces družino kot celoto (Lesar,
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2011). »Gre za kombinacijo diagnostičnega, psihosocialnega, korektivnega in
podpornega pristopa, usmerjenega v celotni družinski kontekst.« (Kobolt, 2005, str.
45). Socialnopedagoška pomoč svojimi intervencijami podpira družine pri
vzgajanju, težavah, pri iskanju rešitev za nastale konflikte in krize, sodeluje z uradi
in institucijami ter omogoča pomoč za samopomoč (Lesar, 2011). Strokovnjak pri
delu z družino prevzema različne vloge – vlogo učitelja, svetovalca, mediatorja,
organizatorja ipd., odvisno od potreb posamezne družine.
 model Prva družina (»Family first«). Model temelji na sistemski paradigmi z
vključevanjem kognitivno-vedenjskih, podpornih in edukativnih intervencij (prav
tam). »Diagnostične elemente integrira v časovno kratkotrajnejšo, a intenzivno
delo z namenom, da bi se v družinskem sistemu opredelile močne in šibke točke ter
da bi se gradilo na uporabi prvih in okrepitvi drugih.« (Kobolt, 2005, str. 46).
 model videokomunikacijskega treninga (»Video-home training«). Usmerja se v
komunikacijske in interakcijske izmenjave med družinskimi člani. Strokovnjaki ga
uporabljajo kot intervencijo v družinah, kjer so komunikacijski problemi ključni vir
težav (Kobolt, 2005). Cilj modela je izboljšanje komunikacije med otroki in starši.
Model temelji na uporabi videa in analizi videoposnetkov. Ključni element je
snemanje družinskih situacij, sledi ji skupna analiza videoposnetkov z razpravo in
svetovalnim usmerjanjem trenerja (Kobolt, 2001). »Namen analize je aktivirati in
spodbuditi starše k uporabi učinkovitejših komunikacijskih in interakcijskih
strategij.« (Kobolt, 2001, str. 421). Družinskim članom pomaga prepoznavati in
utrjevati učinkovite vzorce komunikacije, ki pripomorejo k urejenim odnosom v
družini (prav tam).
Sledi konceptu opolnomočenja ter krepitvi spoprijemalnih strategij in močnih točk.
Pokriva področja osnovne komunikacije, vsakodnevnega življenja družine,
otrokovega razvoja, razvoja in podpore staršem ter funkcioniranja družine v širšem
socialnem prostoru (prav tam).
 skupinska terapija z več družinami (»Multi-family group work«) je precej nova
oblika dela z družinami z več problemi, ki jo je v sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja pričel izvajati Cooklin s sodelavci. Več »težavnih« družin je za več
mesecev namestil pod eno streho z namenom, da se družine naučijo novih načinov
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reševanja težav in soočanja z njimi brez pomoči različnih strokovnjakov. Njihova
ideja je izhajala iz dejstva, da se družine z več problemi zaradi narave težav soočajo
z

različnimi

strokovnimi

službami.

Njihove

intervencije

so

si

včasih

kontradiktorne, kar prinese več težav kot koristi. Prišli so do spoznanja, da družine
z več problemi potrebujejo celovitejšo pomoč, kot jo lahko ponudijo psihiatrične in
medicinske službe (Asen, 2007).
Danes se program izvaja v spremenjeni obliki. Družine so dvanajst tednov
vključene v enoto (»Family Day Unit«). Sprva se vključujejo v program osem ur
dnevno, pet dni v tednu, sčasoma pa vedno redkeje. Pristop zagotavlja ravnotežje
med delom v enoti in delom družine doma. Delo v enoti je organizirano v različnih
skupinah: skupinsko delo z vsemi družinami ter delo s skupino staršev in skupino
otrok. Metode dela so zelo raznovrstne: igranje vlog, snemanje kratkih filmov o
delovanju družine, evalvacije s strani strokovnjaka in drugih družin, pogovori o
težavah ipd. (Asen, 2007).
Skupinska terapija z več družinami pomaga družinam pri iskanju rešitev za njihove
težave, jim daje podporo ter zmanjšuje občutke osamljenosti. Družine vidijo, da
niso edine, ki imajo težave, kar vodi v večjo odprtost. Med seboj izmenjujejo
izkušnje, delijo nasvete in iščejo rešitve, kar vodi k pozitivnim rezultatom (prav
tam).
 model funkcionalnega ocenjevanja in interveniranja (»Functional assessmentbased parent intervention«) je ameriški model sodelovanja s starši, katerega cilj
je zmanjšati ali odstraniti otrokovo težavno vedenje. Intervencije potekajo v
domačem okolju in so družinsko orientirane. Fokus je na izboljšanju starševskih
kompetenc, da bodo zmogli lažje prepoznati otrokove socialne in čustvene potrebe
ter jim omogočiti razvoj samoregulacije vedenja, čustvenega izražanja in reševanja
težav. Starš ima v celotnem procesu podporo strokovnjaka, zaradi česar se počuti
bolj samozavestnega in kompetentnega (Fettig in Ostrosky, 2011).
Pristop zajema več korakov. Najprej strokovnjak s starši izvede intervju o njihovih
izkušnjah z otrokom in o otrokovem vedenju. Skupaj identificirata otrokovo moteče
vedenje. Sledi opazovanje vsakdanjega življenja družine, ki ga izvede strokovnjak.
Temu sledi pogovor, kjer strokovnjak in starš skupaj razpravljata o vzrokih
otrokovega vedenja, kasneje pa še o možnih intervencijah. Skupaj izbereta ustrezne
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intervencije, ki so načrtovane tako, da jih starš zmore obvladati in vnesti v
vsakdanje življenje. Kasneje intervencije evalvirata in jih po potrebi spremenita ali
zamenjata (prav tam).
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III. EMPIRIČNI DEL

1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Otroci in mladostniki, ki ne morejo več bivati doma, ker je iz kakršnih koli razlogov
ogrožen njihov razvoj, se običajno nameščajo v rejniške družine ali vzgojne ustanove
(vzgojne zavode, stanovanjske skupine, mladinske domove) (Krajnčan, 2006).
Vendar vedno bolj raste prepričanje, da samo z oddajo otroka v ustanovo ne rešimo
problemov. Tudi če so otroci oddani v ustanovo, se bodo v večini primerov vrnili v družino
in ponovno je od nje odvisno, zlasti če je otrok mlajši, kakšna bo njegova življenjska pot v
prihodnje (Skalar, 1995a). Družina kljub oddaji v ustanovo ostaja otrokova primarna
skupina in njen vpliv nanj je pomemben. Skalar (prav tam) nadaljuje, da je od družine
odvisno, kako se bodo ti mladi vključevali v šolo in socialno okolje, kako se bodo
osamosvajali in vključevali v družbeno življenje.
V stroki raste prepričanje, da je sodelovanje s starši in njihova vključitev v različne oblike
sodelovanja nujna sestavina dela strokovnih delavcev v teh ustanovah. Tako sodobne
intervencije v kontekst pomoči zajamejo tako družino kot njeno socialno okolje (Žižak in
Koller-Trbović, 2007).
V empiričnem delu bom s kvalitativno raziskavo (na osnovi vprašanj odprtega tipa in
polstrukturiranih intervjujev) raziskala, kako po oceni strokovnih delavcev v naših
vzgojnih ustanovah za mlade s težavami v socialni integraciji poteka vključevanje staršev
in sodelovanje z njimi. Pri tem me bo zanimalo, na kakšen način poteka sodelovanje s
starši, kakšne izkušnje imajo z njimi strokovni delavci, kako starše doživljajo. Pozornost
bo usmerjena tudi na ovire, ki jih pri tem strokovni delavci vidijo, in kaj bi bilo potrebno
za učinkovitejše sodelovanje.
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2. NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA
Cilj empiričnega dela je pridobiti ocene in izkušnje različnih strokovnih delavcev
(vzgojiteljev, svetovalnih delavcev in učiteljev, ki delajo v stanovanjskih skupinah in
zavodih) o različnih vidikih sodelovanja s starši otrok/mladostnikov v ustanovi. Zanimali
me bodo predvsem naslednji vidiki: načini in utečene oblike sodelovanja, dejavniki, ki jih
strokovni delavci zaznavajo kot ovire pri sodelovanju, izkušnje in predlogi o uvajanju
novih in bolj učinkovitih oblik.

3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
 RV 1: O katerih utečenih oblikah sodelovanja med starši in ustanovo poročajo
strokovni delavci?
 RV 2: Kako strokovni delavci ocenjujejo načine in pomen sodelovanja med starši in
ustanovo?
 RV 3: Kakšne ovire se pojavljajo pri sodelovanju s starši po oceni strokovnih
delavcev/delavk?
 RV 4: Kaj bi bilo po mnenju strokovnih delavcev potrebno za učinkovitejše
sodelovanje?
 RV 5: Doživljanje strokovnih delavcev ob sodelovanju s starši?
 RV 6: Kako strokovni delavci vidijo doživljanje in ravnanje staršev?

4. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
4.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
Pri raziskovanju sem uporabila dve metodi kvalitativne narave, in sicer metodo odprtega
vprašalnika (sestavljenega iz nedokončanih stavkov) in polstrukturiranega intervjuja.
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4.2 VZOREC
Populacija, ki sem jo zajela v prvo raziskavo – vprašalnik z odprtimi odgovori -, so bili
udeleženci seminarja na temo »Sodelovanje s starši«, ki se je izvajal na Pedagoški fakulteti
v Ljubljani aprila 2013. Seminarja so se udeležili strokovni delavci (vzgojitelji, svetovalni
delavci in drugi) iz vzgojnih ustanov po Sloveniji (VIZ Frana Milčinskega Smlednik, VZ
Slivnica pri Mariboru, ZVI Logatec, VZ Planina, VZ Veržej, VZ Kranj, VIZ Višnja Gora,
MD Jarše, MD Malči Beličeve, MD Maribor, Zavod Dornava in Zavod za gluhe in
naglušne Portorož). Vsi so se prijavili na seminar na lastno pobudo, zato lahko sklepamo,
da so bili motivirani o tej temi izvedeti kaj novega in izmenjati izkušnje s kolegi.
V ta vzorec je bilo vključenih 72 oseb, od tega 47 ženskega spola in 25 moškega
spola.
Graf 4: Razdelitev oseb po spolu.

Osebe so stare med 20 in 60 let. Tako moških kot žensk je največ starih med 30 in 40 let.
Sledijo osebe, stare med 40 in 50 let. Najmanj oseb pri obeh spolih je starih med 20 in 30
let ter med 50 in 60 let.
Graf 5: Starost oseb, vključenih v raziskavo.
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V vprašalniku je bila zajeta

vrsta izobrazbe. Nekateri tega podatka niso podali (5

moških), zato sem jih uvrstila v kategorijo »drugo«.
Graf 6: Vrsta izobrazbe pri moških.

Ker pri petih moških ne vemo za njihovo izobrazbo, je to 22% vzorca moških. Izobrazba
ostalih: štirje so profesorji športne vzgoje in imajo opravljeno dokvalifikacijo; štirje so
dvopredmetni profesorji (na primer zgo-geo, rač-geo, psih-antr), nekateri izmed njih imajo
opravljeno

dokvalifikacijo.

Sledijo

trije

socialni

delavci

in

trije

socialni

pedagogi/vzg.MVO (kar je prejšnje ime za socialno pedagogiko), sledijo še organizator
dela z dokvalifikacijo, pedagog in ing. angronomije.
Graf 7: Vrsta izobrazbe pri ženskah.
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Pri štirih ženskah ni podatka o izobrazbi, kar predstavlja 9% vzorca žensk. Izobrazba
ostalih: 23 socialnih pedagoginj/defektologinj MVO; 7 socialnih delavk; 5 psihologinj; 3
specialne pedagoginje; 2 profesorici športne vzgoje, od tega ima ena oseba opravljeno tudi
dokvalifikacijo. Sledita še dve pedagoginji.
Graf 8: Delovna mesta oseb, vključenih v vprašalnik.

Zanimalo me je tudi, v katerih ustanovah so zaposlene osebe, vključene v raziskavo.
Tako pri moških kot tudi pri ženskah jih je največ zaposlenih v zavodih za srednješolsko
populacijo. Sledijo zavodi za osnovnošolsko populacijo. Pri ženskah sledi mladinski dom,
potem stanovanjska skupina za mešano populacijo, stanovanjska skupina za srednješolsko
populacijo, zavod za osebe z motnjami v duševnem razvoju in stanovanjska skupina za
osnovnošolsko populacijo. Pri moških je vrstni red: mladinski dom, stanovanjska skupina
za srednješolsko populacijo in stanovanjska skupina za mešano populacijo.
V kategorijo »različna delovna mesta« sem uvrstila osebe, ki so bile v času svoje kariere
zaposlene v različnih ustanovah.
Drugi vzorec sestavljajo tri osebe, ki sem jih izbrala iz prvega vzorca, in sicer iz treh
različnih ustanov. Izbrane strokovne delavce iz prvega vzorca sem zaprosila za sodelovanje
pri polstrukturiranem pogovoru. Zaradi zagotavljanja anonimnosti jih bom v nadaljevanju
poimenovala A, B in C. Prva oseba (A) je ženskega spola, zaposlena na delovnem mestu
vzgojiteljice v stanovanjski skupini za osnovnošolsko populacijo. Oseba B je moški in je
zaposlen na delovnem mestu svetovalnega delavca v vzgojni ustanovi za srednješolsko
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populacijo. Tretja oseba (C) je prav tako ženskega spola in je zaposlena na delovnem
mestu svetovalnega delavca v vzgojni ustanovi za osnovnošolsko populacijo.
Tabela 4: Vzorec oseb pri pogovoru.

A

B

C

spol

ženski

moški

ženski

vrsta ustanove,
v kateri je
zaposlena

stanovanjska
skupina za
osnovnošolsko
populacijo

vzgojni zavod za
srednješolsko
populacijo

mladinski dom

delovno mesto

vzgojitelj

svetovalna služba

svetovalna služba

predhodne
delovne
izkušnje
delovna doba

osnovna šoladodatna
strokovna pomoč
2 leti (+1 leto
pripravništvo)

/

mladinski domvzgojitelj

14 let

18 let (+1 leto
pripravništvo)

4.3 OPIS MERSKIH INSTRUMENTOV
Podatke iz prvega vzorca sem pridobila s pomočjo vprašalnika, ki je sestavljen iz splošnih
vprašanj, nedokončanih stavkov in naloge rangiranja. Za tovrstno obliko sem se odločila,
ker sem želela čim bolj raznolika in osebna mnenja in ocene strokovnih delavcev. Na ta
način sem pridobila nabor raznovrstnih odgovorov, ki zagotavljajo izražanje stališč in
naravnanosti.
Drugi instrument predstavlja osnutek vprašanj, ki se nanašajo na tematiko sodelovanja
ustanov s starši otrok/mladnostnikov in zajemajo vsebine raziskovalnih vprašanj. Metoda, s
katero sem pridobila podatke, je polstrukturiran intervju. Metodo sem izbrala, da bi od
vzgojiteljice in dveh svetovalnih delavcev pridobila dodatne osvetlitve in ocene tematike
sodelovanja s starši.

4.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Vprašalnik za vzgojitelje/-ice je bil vnaprej pripravljen. Odgovarjanje je potekalo v
učilnicah, tako da je bil prostor za reševanje ustrezen. Prav tako je bilo za odgovarjanje na
voljo dovolj časa.
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Intervju je potekal s pomočjo vnaprej pripravljenih okvirnih vprašanj. Po potrebi sem
kakšno vprašanje dodala med samim intervjujem. Pogovori so potekali na mestih, ki so jih
intervjuvanci sami izbrali. Na voljo je bilo dovolj časa, da se je razvil sproščen pogovor.

4.5 KVALITATIVNA ANALIZA PODATKOV
Dopolnitve začetih stavkov sem dobesedno prepisala in tako v celoti ohranila vsebino.
Sledila je kvalitativna analiza, prilagojena naravi podatkov: nizanje podobnih dopolnitev
odgovorov v skupine in podskupine in na tej osnovi oblikovana interpretativna analiza
vseh dopolnitev posameznega stavka ter kasneje tematska analiza glede na raziskovalna
vprašanja.
Pogovore intervjujev sem posnela z diktafonom, kar mi je omogočilo neprekinjen in
spontan potek pogovorov, hkrati pa tudi ohranitev vsebine.
Po prepisu sem iz besedil, ki sem jih pridobila z vprašalniki in intervjuji, izluščila
najpomembnejše teme, ki jih bom v nadaljevanju analizirala, med seboj primerjala in
dopolnjevala. Menim, da sta oba pristopa omogočila pridobitev relevantnih ocen
strokovnih delavcev o trenutnem

stanju sodelovanja med starši otrok v zavodih in

pedagoškimi delavci v ustanovah.

5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA
Rezultate, pridobljene s pomočjo obeh metod, analiziram po pristopu od konkretnega k
splošnemu. Predstavila bom preglednice, v katerih so zajeti v združene skupine vsi
odgovori izpolnjevalcev/izpolnjevalk glede na spol. Odgovore sem razvrščala v vsebinsko
enotne in smiselne skupine. Sledi vsebinska analiza vseh odgovorov na posamezni
nedokončani stavek oziroma temo. Na tej osnovi iščem odgovore na raziskovalna
vprašanja.
Nato sledi predstavitev analize vseh treh pogovorov in primerjava med pogovori glede na
zastavljena raziskovalna vprašanja.
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5.1 ANALIZA ODGOVOROV NA POSAMEZNA ODPRTA VPRAŠANJA
Tabela 5: Dopolnitve stavka: »Ko pomislim na sodelovanje s starši, se spomnim….«.

Ko pomislim na svoje sodelovanje s starši se spomnim…
Spol:

f

%

ženski

7

15,91

14

31,82

12

27,27

3

6,82

8

18,18

moški

f

%

f=24

4

16,67

8

33,33

2
4
6

8,33
16,67
25,00

f=44

prijetni trenutki, delo, ki ga rada počnem, dobrih prenosov informacij,
kvalitetno obravnavo, uspešen primer, ljubezni, uspehov, pozitivni spomini
in občutja
nemoči, nekritičnosti do sebe in otroka, mi je težko, premalo zaupam vase,
neprijetne situacije, težko delo, jih ne znam pridobiti, njihove odpore in
nesodelovanje, teža na ramenih, potrebno veliko delati, pomanjkanje časa in
motivacije, težave, omejitve, nerazumevanja staršev težave in ovire –
negativna občutja
timske sestanke, petkov, pogovorov in vprašanj, pitje kave z družinami,
telefonski pogovori – oblike sodelovanja
da sodelovanje je, dela pa ne, pomembnost sodelovanja, pozitivne in
negativne plati, da nam bo z roko v roki uspelo pripeljati mladostnika do
željenih ciljev in poti – pričakovanja uspeha/neuspeh
otrok brez staršev, mladostnika, mame otroka, staršev, s katerimi slabo
sodelujem, mamo, pretekle izkušnje, posamezne situacije, marsikaj –
posamezne osebe/situacije
starše, svoje starše, sebe kot učenca, pogovore z mojimi starši, spomini na
lastno pot – spomini
obremenitve, drznost pri vstopu v družino, neobjektivnost staršev,
nerazumevanje povedanega pri starših, vzgojno nemoč, kritiziranja,
pomanjkanje njihovega časa, konfliktov, različnost ljudi, ocena staršev,
nemoč – negativna občutja
uvidov pri starših, uspešnih dogovorov, pozitivnih izidov - rezultati
vztrajnost, potrpljenje predhodne izkušnje - lastni vložek
telefonske pogovore, svetovanja, pogovori, navezovanje stika, srečanja –
oblike sodelovanja

Na nedokončani stavek »Ko pomislim na svoje sodelovanje s starši, se spomnim« so tako
ženske kot moški v večini (14 žensk in 8 moških) odgovarjali, da se spomnijo nemoči,
težkega dela, nezaupanja vase, težav, omejitev ipd. Odgovori se nanašajo predvsem na
njihova občutja in sposobnosti. Sledijo omembe oblik sodelovanja s starši, ki so pri obeh
spolih podobno zastopane (12 žensk in 6 moških). Med oblikami izpostavljajo telefonske
pogovore, svetovanja, pogovore in timske sestanke. Ženske so pri odgovorih v veliki meri
izpostavljale tudi pozitivno naravnanost do sodelovanja. 7 žensk je odgovorilo, da se
spomnijo prijetnih trenutkov, dela, ki ga rade počnejo, dobrih prenosov informacij,
kvalitetne obravnave, uspešnega primera, ljubezni in uspehov. Pri moških sta bila tovrstna
odgovora le 2. 8 žensk se pri sodelovanju spominja posameznih oseb ali situacij –
mladostnika, staršev, določene mame, staršev, s katerimi slabo sodeluje, mame,
preteklih izkušenj, posameznih situacij, marsičesa. 4 moški odgovorili, da se spomnijo
lastnih staršev in pogovorov z njimi ter sebe v vlogi učenca. 2 moška sta se spomnila
pozitivnih rezultatov: uvidov pri starših, uspešnih dogovorov in pozitivnih izidov.
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Ženske (3 osebe) so v svojih odgovorih omenjale tudi pomembnost sodelovanja, da
obstajajo pozitivne in negativne plati, da sodelujejo starši, česar pri moških ni bilo moč
zaslediti. Moški (2 osebi) so se spomnili tudi pomembnosti svojih močnih točkvztrajnosti in potrpljenja, česar ženske v svojih odgovorih niso omenile.

Tabela 6: Nedokončani stavek »Sodelovanje s starši je…«.

Sodelovanje s starši je…
Spol:

f

%

ženski

14

31,82

potrebno za starše, pomembno za razumevanje otroka, pomembno, ker se bo
otrok vrnil (se vrača) v družino, pomembno za pomoč otroku, nujno za
uspešno delo z otrokom, pomemben proces, pomemben element pri delu z
otrokom, pomembno za napredek otroka, nujno potrebno, pomembno –
nujnost in pomen

8

18,18

18

29,55

5

11,36

3

6,82

izziv, zabavno, kar dobro, lahko prijetno, lahko uspešno ali ne, zanimivo –
pozitivna občutja
zahtevno, težko, kompleksno, lahko naporno, večkrat naporno, mnogo
prešibko – zahtevnost dela
usklajevanje, vzporedno delo, delikatna sfera, velik zalogaj, vsakdanjik, tukaj
in sedaj – občutljivo področje
pogovor, iskanje pomoči, stik po telefonu ali osebno – oblike sodelovanja

1

2, 27

odvisno od izobraženosti in stališč staršev – vplivi na sodelovanje

f=44

moški
f= 25

f

%

4

16,00

kot vreme, ugodno ali neugodno, raznovrstno, različno – raznolikost

10

40,00

5

20,00

6

24,00

nujno potrebno, ključno pri delu z otrokom, nekaj nujnega v pedagogiki,
potrebno za mladostnike, nujni del našega poklica, nepogrešljivo, pomembno,
potrebno za mlad.pri katerih se pričakuje vrnitev v domače okolje – potrebno
za otroka
enostransko, dvosmerna komunikacija, konstantno, vključevanje staršev v
proces odraščanja njihovih otrok, ojačanje staršev – način in namen
sodelovanja
pogosto naporno, težavno, zahtevno, dolg proces, včasih nemogoče –
negativna občutja

Tako ženske (14 oseb) kot moški (10 oseb) so mnenja, da je sodelovanje s starši
pomembno za napredek otroka/mladostnika. Menijo, da je sodelovanje potrebno in je
nujni del poklica vzgojitelja v vzgojni ustanovi. 13 žensk in 6 moških sodelovanje
opisuje kot zahtevno, težko, naporno ipd., 8 žensk ga opisuje kot pozitivno – zabavno,
prijetno, zanimivo, česar pri moških ne zasledim. Moški (4 osebe) sodelovanje za razliko
od žensk opisujejo kot raznovrstno, različno, »kot vreme«. 5 oseb ženskega spola meni,
da je sodelovanje s starši del vsakdanjika, da je to delikatna sfera, ki zahteva
usklajevanje in vzporedno delo. 5 moških ga opredeljuje kot konstanten proces,
enosmerno ali dvosmerno komunikacijo, ojačanje staršev ter vključevanje staršev v
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proces odraščanja otrok. Ženske (3 osebe) so ga za razliko od moških opredelile v smislu
oblik sodelovanja – pogovor, osebni ali telefonski stik, iskanje pomoči. 1 ženska meni, da
je sodelovanje odvisno od izobraženosti in stališč staršev.

Tabela 7: Nedokončani stavek »Svoje delo s starši lahko opišem kot…«.

Svoje delo s starši lahko opišem kot…
Spol:

f

%

ženski

29

76,32

9

23,68

4

10,53

5

13,16

f=38

moški

f

%

11

44,00

4

16,00

3

12,00

3

12,00

4

16,00

f=25

konstruktivno, dobro, redno, toplo, strogo, pomembno, uspešno, kontinuirano,
produktivno, dobro, korektno, zadovoljivo, se trudim, plodno, odprto,
upoštevajoče, pogosto spontano, organizirano, empatično, pošteno, sodelujoče,
ekspert iz izkušenj – pozitivne izkušnje in občutja
prazno, zapleteno, pomanjkljivo, občasno, počutim se nemočno, včasih težko,
premalo profesionalno, premalokart, včasih stresno, srednje kvalitetno –
negativna občutja in intenzivnost
posredništvo, diplomatsko, enakovredno partnerstvo, obveščevalno,
mediacijsko – način sodelovanja
pomemben del vzgojnega delovanja, trud za dober odnos, neprestano aktivno
sodelovanje, aktivno iskanje načinov sodelovanja, sestavna vsebina –
pomembnost
spontano, dobro, sodelujoče, izziv, uspešno, intenzivno, iskreno, suportivno,
radovedno, pozitivno, izkušnjo – pozitivne izkušnje
nujno za optimalno delo z otrokom, pomoč pri razvoju otroka/mladostnika, del
vzgojnega dela, poskus, da starše najprej pripravimo na sodelovanje –
pomembno za otroka
borbo z mlini na veter, neuspešno, vlak smrti, neuspešno pri zagotavljanju
kvalitetnega odnosa in napredka – negativne izkušnje
nekaj, za kar se ne čutim odgovornega, neopredeljeno, raznoliko z različnimi
posledicami – nepomembnost sodelovanja
izmenjavo informacij, iskanje skupnega jezika, zelo individualno, raznoliko z
vidika načina komuniciranja – oblike in način sodelovanja

Več kot polovica žensk (29 oseb), sodelujočih v raziskavi, svoje delo s starši opisuje kot
dobro, pomembno, produktivno, zadovoljivo, sodelovalno ipd. Moških, ki podobno
menijo, je tudi precej (11 oseb). 9 žensk svoje delo s starši opisuje kot prazno, zapleteno,
nemočno, težko,… Moški s podobnimi opisi svojega dela so trije. Kot zanimivost lahko
povem, da so pri tem uporabljali prispodobe npr. »borbo z mlini na veter« in »vlak smrti«.
4 moški svoje delo dojemajo kot nujno za optimalno za delo z otrokom in za pomoč
otroku ter kot del vzgojnega dela. Prav tako so 3 moški napisali, da se za delo s starši ne
počutijo odgovornega in so ga opredelili kot raznoliko delo z raznolikimi posledicami.
Ženske so svoje delo s starši opisovale kot pomemben del vzgojnega delovanja, trud za
dober odnos, neprestano aktivno sodelovanje in iskanje načinov sodelovanja. Oboji (4
ženske in 4 moški) so svoje delo opredelili z oblikami dela – izmenjavo informacij,
posredništvo, obveščanje, mediacija, individualno delo ipd.
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Tabela 8: Postavka »Pri sodelovanju s starši…«.

Pri sodelovanju s starši…
Spol:

f

ženski
f=43

moški

%
4

9,30

2
3
16

4,65
6,98
37,21

18

41,86

f

se postavljam v njihovo kožo, se trudim da jih razumem in sprejemam take,
kot so, se skušam prilagoditi njihovim potrebam, je pomembno, da se vživiš v
njihovo situacijo – odnos do staršev
imam v mislih korist otroka, sem otrokov/mladostnikov zagovornik - otrok
se oprem na podporo sodelavcev, delamo v timu, smo močnejši – delo v timu
nimam veliko pričakovanj, me včasih daje negotovost, se znajdem pred
dilemo kako naprej, pogrešam več sistematičnosti, mi manjka časa, se
počutim nemočna, ne sodelujem veliko, sem premalo pogumna, pogrešam
neposreden stik, porabim veliko energije, potrebujem pomoč, naletim na
težave, je veliko materialnih preprek, mi gredo kocine pokonci, se bojim
nezainteresiranosti za sodelovanje – negotovost in negativna občutja
je treba biti empatičen, mi je pomemben odnos, mi je večinoma fajn, sem
odkrita, se trudim vzpostaviti in ohranjati dobre odnose, je pomemben pristen,
odprt odnos, pomembna iskrenost v komunikaciji, iščem najboljše poti,
skušam biti razumevajoča in prizadevna, sem včasih uspešna, moram biti
aktivna in zainteresirana, skušam poudariti dobre stvari, izpostavim
pomembne stvari, je pomembno dosledno vsaj 1x tedensko pogovor – način
sodelovanja

%
9

49,91

5

22,73

2

9,09

4

18,18

2

9,09

f=22

poslušam, uporabljam vse mogoče, skušam biti odprt, ne obsojam, pomagam,
se trudim biti iskren, skušam biti profesionalen, uporabljam različne tehnike,
moramo biti taktični, se opiram na strokovno znanje – način sodelovanja
pomemben dober, jasen okvir pričakovanj in ciljev, pomembno, da so njihove
informacije verodostojne, si postavim uresničljive cilje, potrebno se je vživeti
v njihovo vlogo, želim izvedeti o dogajanjih doma – pomembnost ciljev in
informacij
pritegnem mladostnika, želim predstaviti otrokovo realno sliko – pomemben
otrok
sem v zagati, se ponavljam, se počutim neprijetno, naletim na odpor –
negativna občutja in izkušnje
premalo vsebinskih povezav, pogrešam sodelovalnost in iskrene povratne
informacije - pomanjkljivosti

Nedokončani stavek »Pri sodelovanju s starši« so tako moški (9 oseb) kot tudi ženske (18
oseb) nadaljevali z opisom lastnih ravnanj in načinov sodelovanja. Pisali so, da so odkriti,
odprti, pristni, razumevajoči, empatični, iskreni in profesionalni. Kot pomembno so
izpostavili tudi izpostavljanje dobrih stvari, dosledni pogovor, strokovno znanje in
uporabo različnih tehnik. Prav tako so oboji (16 žensk in 4 moški) izpostavljali slabe
izkušnje ter negativne občutke – sem v zagati, se ponavljam, se počutim neprijetno,
naletim na odpor, sem v dilemi, mi manjka čas, porabim veliko energije ipd. 4 ženske se
pri sodelovanju s starši poskušajo vživeti v njihovo vlogo, jih razumeti in sprejeti. 5
moških je k omenjenim odgovorom dodalo še, da je pomemben jasen okvir pričakovanj
in ciljev, verodostojnost njihovih informacij in pridobitev natančnejših informacij o
dogajanjih doma. 2 moška in 2 ženski so izpostavili, da pri sodelovanju s starši gledajo
na korist otroka, da želijo predstaviti realno sliko, da gledajo na njegovo korist in da
prevzemajo vlogo njegovega zagovornika. 3 ženske so odgovorile, da se pri sodelovanju
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oprejo na sodelavce in da delajo v timu. Tovrstnih odgovorov pri moškem spolu ni bilo
zaznati. So pa moški (2 osebi) za razliko od žensk povedali, da pri sodelovanju s starši
pogrešajo vsebinske povezave, sodelovanje in iskrene povratne informacije.

Tabela 9: Stavek »Moj pristop do staršev označujem kot…«.

Moj pristop do staršev označujem kot…
Spol:

f

%

ženski

44

89,80

pozitiven, strokoven, spoštljiv, topel, iskren, podpirajoč, sprejemajoč,
razumevajoč, neposreden, korekten, prijazen, umirjen, primeren, kvaliteten
do določene meje, realen in zahteven, dober, nevsiljiv, takten, odprt,
sproščen, zainteresiran, dosleden, povezovalen, aktiven, življenjski,
empatičen, človeški, učljiv, izkustven, dragocen, uspešen, jasen, neposreden,
delam po občutku demokratičen, poskus – pozitivna raznovrstnost ocen
pristopa

4
1

8,16
2,04

zadržan, neuspešen, kratek – negativne ocene pristopa
obveščanje – pristop

f=49*
*nekatere
osebe so
podale več
odgovorov

moški

f

%

20

80,00

5

20,00

f=25

empatičen, dober, direkten, strikten, občasno uspešen, mil, korekten, odprt,
pozitiven, razumevajoč, strokoven, iskren, konstruktiven, pristen, zavzet,
prijazen, realen, ustrezen, spoštljiv – pozitivna raznovrstnost ocen
pristopa
socialno delavski, avtoritativen, sistemski, poskus kooperacije – pristop

Več kot polovica moških (20 oseb) in žensk (44 oseb) je ob nedokončanem stavku »Moj
pristop do staršev označujem kot« navajalo pozitivne lastnosti – pozitiven, strokoven,
spoštljiv, iskren, topel, razumevajoč, empatičen, odprt, sproščen, zavzet, prijazen,… 4
ženske so svoj pristop označile kot zadržan, kratek in neuspešen, 1 pa kot
obveščanje. 5 moških je svoj pristop označilo nekoliko abstraktno – avtoritativen,
sistemski, socialno delavski, poskus kooperacije.

Tabela 10: Nedokončani stavek »Pri tem sodelovanju čutim…«.

Pri tem sodelovanju čutim…
Spol:

f

%

ženski

13

30,95

18

42,86

4

9,52

f=42

zadovoljstvo, da me upoštevajo, sprejemanje, napredovanje, strokovnost in
človečnost, interes, zaupanje, podporo sodelavcev in vodstva, korake naprej,
povezovalnost – pozitivne izkušnje
pomanjkanje podpore, neiskrenost, nesproščenost, jezo, nemoč, tremo, napor,
pomanjkanje pogostnosti, stres, pritisk in pričakovanja, odgovornost,
utrujenost, ovire zaradi starosti, razočaranje, negotovost, pomanjkanje časa –
negativne izkušnje, občutki
da bi lahko delala le to, da bi lahko vztrajala še bolj, da sem nekaj
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moški

2
4

4,76
9,52

1

2,38

f

narobe/premalo povedala, da bi mu morali posvetiti več časa – zahtevnost
krivdo staršev do otrok, stisko staršev – občutja staršev
da sprejemajo pomoč in podporo, da je pomembno, da starši sprejmejo
svojega otroka in obratno, napredek otroka, potrebo, da starši vedo, kaj se
dogaja z otrokom – ravnanja staršev in rezultati pri otroku
nič ne čutim – nič

%

13

44,44

7

25, 93

3

11,11

4

14,81

f=27

problematiko, napor, negotovost, nelagodje, nujo, odpor, obvezo,
sprenevedanje, delo, nemoč, nezadovoljstvo, različno, intenzivnost da stvari
včasih težko razumem – negativna občutja
strokovno moč, da imam pomembno vlogo, odgovornost in željo po
obojestranskem objektivnem dialogu da sem v enakem položaju, pomen
realne slike odslikave stanje/situacije, da jim je sprejemljiv moj nastop do
njih, da mi zaupajo – pomen lastne vloge in situacije
da bi večina staršev želela znat vzgajat, spoštovanje/zanimanje staršev za
otroke, starši pričakujejo, da bomo v zavodu mladostnike »porihtali« takoj –
želje in pričakovanja staršev
zadovoljstvo, sproščenost, partnerstvo – pozitivna občutja

Pri sodelovanju s starši 18 žensk in 13 moških čuti napor, negotovost, jezo, nemoč,
tremo, pritisk, utrujenost, nezadovoljstvo,… Le 13 žensk in 4 moški čutijo
zadovoljstvo, sprejemanje, sproščenost, partnerstvo, zaupanje, interes,… Ugotavljam,
da se pri sodelovanju pojavljajo tako pozitivni kot tudi negativni občutki. 4 ženske menijo,
da bi lahko počele le to, da bi sodelovanju morala posvetiti več časa in da bi morala biti
bolj vztrajna. Prav tako 4 ženske čutijo, da starši sprejemajo njihovo pomoč, potrebo,
da starši vedo, kaj se dogaja z otrokom, in napredek otroka. Da jim starši zaupajo,
jim je sprejemljiv vzgojiteljev nastop, imajo pomembno vlogo, strokovno moč in željo
po obojestranskem dialogu, čuti 7 moških. Pri sodelovanju 2 ženski čutita občutke
krivde pri starših in njihovo stisko. Da starši želijo biti del vzgoje svojih otrok, se
zanimajo zanje in pričakujejo, da bodo v ustanovi prevzgojili otroke, čutijo 3 moški. 1
ženska je izpostavila, da pri sodelovanju s starši ne čuti ničesar.

Tabela 11: Postavka »To sodelovanje mi prinaša…«.

To sodelovanje mi prinaša…
Spol:
ženski
f=49

f

%

25

51,02

15

30,61

9

18,37

majhne uspehe, nove izkušnje, nova spoznanja, izziv, informacije,
potrditev in nadaljevanje mojega dela, nova znanja, vzgojno moč,
napredek pri svojem delu, zadovoljstvo – pozitivni rezultati
vpogled v družino, pomoč pri razumevanju otroka, celotno sliko
otroka, spoznanja o mladostniku, pomoč pri delu z otrokom, uspeh
pri vzgojnem delu, vpogled v funkcioniranje v družini, vlog v
družini, dober odnos z otroci, pomoč – vpogled v stanje otroka in
družine ter pomoč pri delu
nezadovoljstvo, precej slabe volje, stres, obveznost, jezo, dodaten
napor, dodatno delo – negativna občutja
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moški

f

%

8

30,77

6

23,08

8

30,77

3
1

11,54
3,85

f=26

vidim, kje je težava, zakaj je otrok takšen, veliko informacij, korist
za otroka, kontakt s starši in otroci, informacije o starših in kako
razmišljajo, vpogled v dogajanje v družini, možnosti za boljši
razvoj otroka – vpogled v stanje otroka in družine ter korist za
otroka
več uspeha pri vzgojnem delu, boljše delo z otrokom, boljše
rezultate pri delu s populacijo, ustreznejšo obravnavo – uspeh
izziv, različne občutke, zadovoljstvo, obilo izkušenj, pogled na
svet, nova vprašanja, korist, povratne informacije – pozitivne
izkušnje in občutke
nič, iste vzorce, zelo malo koristnega – negativne rezultate
plačo – plačilo

Dobra polovica žensk (25 oseb) je odgovorila, da jim sodelovanje prinaša uspehe, nove
izkušnje, zadovoljstvo, nova spoznanja, napredek. Podobne odgovore je podalo 8 oseb
moškega spola. 9 žensk je odgovorilo, da jim sodelovanje prinaša nezadovoljstvo, jezo,
dodaten napor in dodatno delo, česar pri moških ni bilo moč zaznati. 8 moških in 15
žensk meni, da jim sodelovanje prinaša vpogled v družino, celotno sliko otroka, pomoč
pri delu z otrokom. Mnenja, da jim sodelovanje prinaša več uspeha pri vzgojnem delu,
boljše rezultate pri delu in ustreznejšo obravnavo, je podalo 8 oseb moškega spola. So
pa tudi 3 moški, ki menijo, da jim sodelovanje prinaša malo koristnega ali nič. 1 pa je
izpostavil prejem mesečnega plačila.

Tabela 12: Nedokončani stavek »Moj namen pri sodelovanju s starši…«.

Moj namen pri sodelovanju s starši…
Spol:

f

%

ženski

15

28,85

6

11,54

14

26,92

17

32,69

f=52

pozitivno vplivati na otrokovo okolje, bolje spoznati otroka, pomoč
otroku/mladostniku, delo z otrokom, izboljšati kakovost dela z otrokom,
korist otroka, delovati v dobro otroka, uspešnejše delo in osamosvajanje
otrok in mlad., razumeti otroka, pomagati pri rasti otroku – spoznati otroka,
mu pomagati
pomoč otroku in njim, pomoč družini, pripeljati mladostnike do zastavljenih
ciljev skušaj s starši, ki so ob sodelovanji v fazi spreminjanja novih vrednot,
pomagati pri rasti otroka, pa tudi njim, olajšati življenje otrok in staršev,
bolje spoznati otroka+starše – pomoč družini
starše opolnomočiti za vzgojo, starše pohvaliti/kritizirati, dati nasvet staršem,
jih pridobiti za konstruktivno sodelovanje, da začnejo sodelovati pri pravilni
vzgoji otroka, sprejeti starša takega, kot je, in mu pomagati pridobiti večjo
vzgojno moč, jih pridobiti za graditev odnosa z mojimi otroki, seznaniti
starše z napredki, s poz. spremembami, izmenjava informacij o
mladostniku/mladostnici, skupno usmerjanje-delo z otrokom, skupno
reševanje težav in skupni pristopi za boljši razvoj,napredovanje otroka –
sodelovanje s starši
sodelovanje, kooperacija, skupno delo, pogoj za uspešno delo, umiriti
situacijo, nuditi oporo, doseči dogovor, uvid, vzpostaviti dialog,
vključevanje, zmanjšati razkorake v pristopih, uspešnejše delo, vzpodbuditi
posameznika k spremembam, rešitev, obveščanje in pridobivanje informacij,
doseči naš namen, čim bolj približati dejanski situaciji in kvaliteti dejanskih
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odnosov, obveščanje, pogovori, je osvetlitev dogajanja, vedenja, skupno delo
vodi do cilja, da vzpostavim ustrezen stik, na podlagi katerega lahko
sodelujemo, skupen cilj – delovanje in rezultati

moški

f

%

10

40,00

7

28,00

2

8,00

6

24,00

f=25

pomagati otroku, zagotoviti pogoje za otrokovo bivanje doma, razumevanje
mladostnikovega družinskega ozadja, korist otroka, kvalitetno delo z o/m,
daljnoročno pomagati otrokom, povezanost z mladostnikom, da pridem do
bistvenega problema, vzpostaviti korekten odnos, izboljšanje odnosov z
mladostniki – pomoč otroku
da sledijo mojemu načinu vzgoje, da bi začeli delati bolj sprejemljivo za
otroka, obvestiti starše o ocenah, znanju in vedenju otrok v šolskem delu
zavoda, da skupaj odkrijemo težave in najdemo rešitve, da jih prepričam, da
je sodelovanje nujno – sodelovanje staršev
pomoč družini, da pridem do bistvenega problema, ki ga imajo oboji –
pomoč družini
prenos informacij, ozaveščanje, razjasnitev, je dosežen, posredovanje
informacij, pozitiven vpliv, je jasen, dogovor – delovanje in rezultati

Stavek, »Moj namen pri sodelovanju s starši«, je 17 žensk nadaljevalo z rezultati, vezanimi
na proces sodelovanja – skupno delo, umiriti situacijo, nuditi oporo, doseči uvid,
obveščanje, pogovori, pridobivanje informacij, osvetlitev dogajanja, ipd. Podobne
odgovore je podalo 6 moških. Največ moških (10 oseb) je podalo odgovor, vezan na otroka
– pomagati otroku, zagotoviti njegove pogoje bivanja doma, razumevanje njegovega
ozadja, izboljšanje odnosa,… Tovrstne odgovore je podalo 15 žensk. Oboji (14 žensk in
7 moških) so odgovarjali, da je njihov namen opolnomočiti starše, jih obvestiti o ocenah,
znanju in vedenju, jih prepričati v sodelovanje, jim dati nasvet ipd. 6 žensk in 2 moška
so podajali odgovore, vezane na starše in otroke – pomoč družini, pomagati pri rasti
obojim in jih bolje spoznati.

Tabela 13: Dopolnitve stavka »Sodelovanje za vzgojno delo ni pomembno, ker…«

Sodelovanje za vzgojno delo ni pomembno, ker…
Spol:

f

%

ženski

27

84,38

3

9,38

2

6,25

f

%

11

61,11

je, je pomembno, to ne drži, to ni res – pomembnost sodelovanja

3

16,67

4

22,22

izhajam iz neposrednega odnosa z gojencem, vzgojitelji sami ustvarjamo
vzgojno delo, včasih pač ne gre – delo z otrokom
je njihov vpliv lahko odklonilen in to vpliva na otroka, so lahko njihovi
vplivi preveč škodljivi, ko so starši včasih manj sposobni držati se omejitev
kot otroci, vzgojo razumejo drugače – nesposobnost staršev

f=32

moški
f=18

je pomembno, je nujno, je pomembno, ker se dogajanje doma odraža v
vedenju v zavodu, to ne drži, narobe, se ne strinjam, ni res – pomembnost
sodelovanja
staršev včasih ni, je kdo drug, če so jim odvzete roditeljske pravice, niso
prisotni tu in zdaj – odsotnost in nesposobnost staršev
Pri vzgojnem delu delujem iz izkušenj, danih situacij, dogodkov, zgodb in
posnetkov družine, delamo neposredno z mladostniki in staršev nimamo v
ustanovi, da bi delali z družino – delo z otrokom.
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S stavkom »Sodelovanje za vzgojno delo ni pomembno, ker…« se ni strinjalo 27 žensk in
11 moških, kar so izrazili z odgovori v smislu »je pomembno« in »se ne strinjam«. 3
osebe ženskega spola so se s stavkom strinjale. Sodelovanje ni pomembno, če staršev ni
ali so jim odvzete starševske pravice. 4 moški so menili podobno – sodelovanje ni
pomembno, ker so njihovi vplivi lahko preveč škodljivi, se niso sposobni držati
omejitev in vzgojo razumejo drugače. 2 ženski in 4 moški menijo, da sodelovanje ni
pomembno, ker izhajajo iz neposrednega odnosa z otrokom, izkušenj, situacij, zgodb
in ker staršev ni v ustanovi.

Tabela 14: Nedokončani stavek »Od staršev pričakujem…«.

Od staršev pričakujem…
Spol:

f

%

ženski

50

94,33

3

5,66

f=53

moški

f

%

25

89,29

3

10,71

f=28

da ne delajo proti nam, da so odprti za mnenja in predloge, delo na sebi,
zaupanje v vzgojitelje, pripravljenost na sodelovanje, zavedanje, da imava
otroka skupaj, da prihajajo, prenos informacij, odziv, dostopnost, držanje
dogovorov, aktivno participacijo, komunikacijo, zaupanje v strokovne
odločitve in sodelovanje v procesu vzgoje, pot k istemu cilju, zanimanje za
otroka, prevzem odgovornosti starševske vloge, upoštevanje dogovorov in
potreb otroka, držanje vezi z otrokom, odkritost, iskrenost, spoštovanje,
kritičnost, pozitivno naravnanost, podporo, interes, suport, sledenje, pomoč
– ravnanja staršev
ne veliko, nič in vse, marsikaj in nič – malo
sodelovanje, upoštevanje nasvetov, da mi sledijo, držanje dogovorov, da
naredijo največ, da delajo v skladu z minimalnimi pedagoškimi standardi, da
povedo kaj čutijo, kaj jim ni všeč, kaj se dogaja v družini, kaj bi lahko bila
rešitev, da se bodo zanimali za otroka, iskrenost, objektivnost, kritičnost,
odkritost – ravnanja staršev
ni pričakovanj, bolj malo – malo

Največ pričakovanj je (40 žensk in 20 moških) pri sodelovanju vezanih na starše in
njihova ravnanja – da sodelujejo, upoštevajo nasvete in dogovore, povedo, kaj se
dogaja v družini, delajo na sebi, zaupajo v strokovne odločitve, se bodo zanimali za
otroka, prevzeli starševsko vlogo, bodo upoštevali otrokove potrebe, bodo strokovnim
delavcem v pomoč in podporo, da bodo odkriti, spoštljivi, objektivni in zainteresirani
za sodelovanje. 3 moški in 3 ženske pa od staršev pričakujejo malo ali nič.
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Tabela 15: Postavka »Pri sodelovanju s starši me ovira…«.

Pri sodelovanju s starši me ovira…
Spol:

f

%

ženski

16

34,04

f=47

7

14,89

18

38,30

4
2

8,51
4,26

f

%

2

9,52

strah, nezaupanje, vpletanje lastnih čustev – lastna občutja

4

19,05

11

52,38

2
2

9,52
9,52

čas, oddaljenost, redkost sodelovanja, težave v komunikaciji (romska
nacionalnost) – tehnične ovire
izgovarjanje staršev na pomanjkanje časa, denarja, avta pri starših, njihova
neobjektivnost,
manipulacija,
neiskrenost,
nepripravljenost,
nezainteresiranost, neodzivnost, strah, pristop, nespoštovanje dogovorov –
ravnanja staršev
površno delo csd, organiziranost in vizija organizacije – sistem
nič, nihče – nič

moški
f=21

časovna stiska, fizična oddaljenost, finančne težave, nerednost stikov,
številčnost skupine – tehnične ovire
pomanjkanje izkušenj, premalo spretnosti, znanje, nesigurnost, moja leta,
neznanje o motiviranju staršev, dilema, kako posegati v zaupen odnos z
otrokom – ovire strokovnih delavcev
njihova neiskrenost, nesprejemanje resnice, ukazovanje vzgojiteljem,
neodkritost, izogibanje, nepripravljenost na sodelovanje, obtoževanje,
kritiziranje, neposlušanje, nezaupanje, nedosegljivost, manipulacije,
miselnost, pametovanje – ravnanja staršev
vodstvo, csd, pristojnosti, sistem, organizacija dela - sistem
nič – nič

Strokovne delavce (18 žensk in 11 moških) pri sodelovanju v največji meri ovira
neiskrenost staršev, njihova nepripravljenost na sodelovanje, njihova neobjektivnost,
manipulativnost, neodzivnost in nespoštovanje dogovorov. Izpostavljajo tudi časovne
in krajevne ovire ter z njimi povezane neredne stike z ustanovo, kar je izpostavilo 16
žensk in 4 moški. Obojim (4 ženske in 2 moška) predstavljajo ovire sistem, organizacija
dela, vodstvo in center za socialno delo. Ženske (7 oseb) je vir ovir našlo v sebi –
pomanjkanje izkušenj, premalo spretnosti, leta in nesigurnost. Dveh žensk in dveh
moških pa nič ne ovira.

Tabela 16: Stavek »Pri delu s starši se bojim…«.

Pri delu s starši se bojim…
Spol:

f

%

ženski

15

35,71

18

42,86

f=42

prevelike vpletenosti, neuspeha, da se ne bi mogla vživeti v njih, da jih ne bi
mogla razumeti, da se bodo zaprli pred mano, napačnih pristopov, situacije,
ko ne bom znala prav reagirati, da jih ne pridobim, da se ne bom komu
zamerila, kako jim predstaviti situacijo, osebne ogroženosti, trenutkov, ko
obupamo/obupajo, da nas ovirajo neg.stališča, da bi preveč posegala v
njihovo zasebnost, da me ne bodo razumeli
nerazumevanja, nasilnih staršev, ignorantskih staršev,
nastrojenosti,
izmikanja, odpora, tožb, negativnih odzivov, negativnih stališč, neiskrenost,
odklonilnega odnosa staršev in otrok, da odpovejo in dvignejo roke nad
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moški

3

7,14

6

14,29

f

%

3

15,79

14

73,68

2

10,53

f=19

otrokom, nesprejemanja, nasprotovanja, občutka krivde staršev, da bi postali
nasprotniki, napačnih informacij, da bodo škodovali otroku, da niso iskreni –
odklonilna/škodljiva ravnanja staršev
nestrinjanja, nasprotovanja, nepodpore kolegov, vodstva, csd-ja, sistemskih
ovir – nestrinjanja kolegov, pristojnih organov, sistemskih ovir
ničesar, ne veliko - ničesar
da jim ne morem pomagati, da imam premalo kompetenc, da ne bi odprl
področja dela, ki jim nisem kos - nekompetentnost
odporov staršev, napačno pojmovanje problematike, sprenevedanja,
nesodelovanja, neozaveščenosti, zavrnitev sodelovanja, obrnitev otroka proti
nam, čudnih, nesramnih staršev, nespoštovanja dogovorov, nerealnih
pričakovanj, napačno razumevanje informacij, ljubosumno sprejemanje
pomoči zavoda, popuščanje, neiskrenost – odklonilna ravnanja staršev
ničesar – ničesar

Bojazni pri delu s starši se pri strokovnih delavcih pojavljajo ravno v zvezi s starši. Bojijo
se njihovih ravnanj in občutij (npr. nasilnih, ignorantskih in nesramnih staršev, njihovega
izmikanja, odpora, neiskrenosti, odklonilnega odnosa,..). Tako meni 18 žensk in 14
moških. Tako moški kot ženske (15 žensk in 3 moški) se bojijo, da imajo premalo
kompetenc, neuspeha, da jih ne pridobijo, da so ogroženi, da bi se staršem zamerili
ipd. Ženske (3 osebe) se bojijo tudi nestrinjanja, nasprotovanja in nepodpore
sodelavcev, vodstva ali centra za socialno delo. Moški podobnih odgovorov niso
podajali. 6 moških in 2 ženski se pri delu s starši ničesar ne bojijo.

Tabela 17: Nedokončani stavek »Pri sodelovanju s starši me obremenjuje…«.

Pri sodelovanju s starši me obremenjuje…
Spol:

f

%

ženski

7

17,50

f=40

15

37,50

16

40,00

1
1

2,50
2,50

moški
f=19

časovna stiska, krajevna oddaljenost, različni interesi, brezizhodnost, ker jih
ne vidim – tehnične ovire, različni interesi
starši ne vidijo, da so del problema, zakrivanje oči, nesprejemanje načina
dela, občutki krivde in omogočanje manipulacije otroku, nerealna
pričakovanja, nepotrpežljivost, neprevzemanje odgovornosti, nespoštljivo
vedenje, neuvidevanje napredka, napadalnost, odklanjanje, kadar zavračajo
svojega otroka, mi zamerijo, ker sem preveč direktna marsikaj, neuspeh, kvaliteta dela, direktnost, nemoč, ne najdem stika,
ozkost, nezaupanje, sem premalo profesionalna, poslabšanje situacije, leta,
vedenje, da kaj ni prav, življenje, zgodbe, nemoč, želja, da bi bilo
sodelovanje kvalitetno – negativi rezultati, lastne ovire, želje, življenje
nedodelanost segmenta, premalo sodelovanje csd – sistemske ovire
nič -nič

f

%

1

5,26

pomanjkanje časa – tehnična ovira

6

31,58

7

36,84

da se ne bo nič spremenilo, da sodelovanje ni kontinuirano, poznavanje
družinske problematike, intenzivnost dela, pogovarjanje o nebistvenih
stvareh, podpisovanje sklepov, zapisniki, birokracija – birokracija, način
dela, negotovost rezultatov, družinska problematika
neresnične izjave, negativen, neprijazen odnos oz. komunikacija,
nerazumevanje, preveč zaščitniški odnos, nespoštovanje dogovorov, njihove
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1
4

5,26
21,05

specifičnosti, da zahtevajo spremembe le pri mladostnikih-otrocih –
ravnanja in pričakovanja staršev
da ni formalnih pristojnosti – sistemska ovira
me ne obremenjuje, nič – nič

Pri sodelovanju s starši strokovne delavke najbolj (16 oseb) obremenjujejo dejavniki,
povezani z njimi – neuspeh, kvaliteta dela, nemoč, direktnost, nezaupanje, leta, da bi
poslabšala situacijo, da sem premalo profesionalna ipd. Tudi pri moških (6 oseb) so se
pojavljali odgovori, vezani na njih same (npr. intenzivnost dela, pogovor o nebistvenih
stvareh, birokracija, da se ne bo nič spremenilo). Oboji (15 žensk in 7 moških) so navajali
obremenitvene dejavnike, ki so povezani s starši – neresnične izjave staršev,
nespoštovanje dogovorov, zakrivanje oči, nerealna pričakovanja, neprevzemanje
odgovornosti, zavračanje otroka ipd. Prav tako so oboji (1 moški in 7 žensk) kot
obremenitveni dejavnik omenjali časovno stisko, krajevno oddaljenost in različne
interese. 2 osebi (1 ženska in 1 moški) obremenjuje nedodelanost segmenta, premalo
formalnih pristojnosti in pomanjkljiva vključitev centra za socialno delo. 5 oseb (1
ženska in 4 moški) je odgovorilo, da jih pri sodelovanju s starši nič ne obremenjuje.

Tabela 18: Dopolnitve stavka »Pri sodelovanju s starši potrebujem…«

Pri sodelovanju s starši potrebujem…
Spol:

f

%

ženski

18

36,73

f=49

27

55,10

4

8,16

moški

f

%

7

26,92

17

11,54

2

7,69

f=26

podporo CSD, podporo sodelavcev, suport tima, podporo vodstva, pomoč
svetovalne službe – podpora tima in strokovnih služb
pogovor o lastnih predsodkih, sprejetih odločitvah, strokovna znanja,
nasvete, dodatno izobraževanja, spretnosti, veščine, izmenjavo izkušenj,
strukturo sodelovanja, sistematičen pristop, informacije, več časa, iskrenost,
prostor, možnosti, čas za obiske na domu, več osebnega stika, dovoljenje, da
staršem povem kje delajo napake, jasna navodila za njihove dolžnosti,
nežen, ženstven pristop, potrpežljivost, zaupanje vase – strukturo, pogovor,
nasvete, znanja, pristop, tehnične stvari
njihovo razumevanje, iskrenost, starše, njihovo pomoč – ravnanja staršev

podporo vodstva, kolegov, pomoč csd, posluh stroke, podporo tima, podporo
strokovnih služb – podpora tima in strokovnih služb
stik s starši, informacije o njihovih otroštvih, pozitivni odziv, znanje,
podporo, nasvete, kritike, izkušnje, dober model, prostor, čas, potrpljenje,
razumevanje, strpnost, energijo, čvrste živce – znanja, tehnične stvari,
osebne značilnosti, informacije
imam, nič – nič

Kaj potrebujejo strokovni delavci pri sodelovanju s starši? Najpogostejši odgovori pri
ženskah (27 oseb) in moških (17 oseb) so se navezovali na tehnične stvari, strokovne
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delavce in starše – potrebujejo potrpežljivost, strpnost, energijo, spretnosti, veščine,
pogovor o lastnih predsodkih in sprejetih odločitvah, metode, strukture, informacije,
jasna navodila, prostor, čas in razumevanje, iskrenost in pomoč staršev. 18 strokovnih
delavk in 7 strokovnih delavcev je izrazilo potrebo po podpori vodstva, kolegov,
svetovalne službe in Centra za socialno delo. 2 moška sta bolj samozavestna in menita,
da ničesar ne potrebujeta oziroma imata, kar je potrebno za sodelovanje s starši.

Tabela 19: Nedokončani stavek »Doslej sem ugotovil/a, da starši otrok v naši ustanovi želijo…«.

Doslej sem ugotovil/a, da starši otrok v naši ustanovi želijo…
Spol:

f

%

ženski

17

39,53

21

48,84

5

11,63

f=43

moški

f

%

11

45,83

12

50,00

1

4,17

f=24

porazdelitev bremen, pomoč, sprejetost, podporo, nasvet, pogovor,
sodelovati, oporo, posluh, razumevanje, slišati pozitivne stvari, lastne
rezultate, pomagati, navodila, usmerjanje, hitre spremembe – pomoč,
pozitivne rezultate
da spremenimo njihove otroke, dobro svojim otrokom, da prevzgojimo
otroke, da ustanova poskrbi za otroke, končanje oš-izobrazbe, da
spremenimo mladostnika, hitre spremembe in premike v vedenju otrok, da je
otrok uspešen – spremembe v vedenju otrok
da smo dobri s starši, razumevajoči, uvidevni, da se ne vtikamo v njihovo
zasebnost, malo drezanja vanje, da veliko naredimo namesto njih –
ravnanja strokovnih delavcev
da se otroci spremenijo, da uredimo otroka, da pridejo čim prej ven, izvedeti,
kakšni so otroci v šoli, pomagati otrokom, uspeh otrok, dobro otroku –
spremembe v vedenju otrok
mir, umik, različno, lastne rezultate, preverjati svoja ravnanja, vse mogoče,
da se težave nehajo, biti slišani, imeti možnost, da spregovorijo, redno in
točno informacijo, uspeh – pozitivne rezultate, možnost delovanja
da mi popravimo njihove napake – ravnanja strokovnih delavcev

Strokovne delavce sem v raziskavi spraševala, kaj si želijo starši otrok. Najpogostejši
odgovor pri moških (12 oseb) je bil, da si starši želijo biti slišani, da se težave nehajo,
uspeh, redne in točne informacije,… Podobne odgovore je podalo 17 žensk.
Najpogostejši odgovor pri ženskah (21 oseb) pa je bil, da starši želijo dobro svojim
otrokom, da je uspešen, da ga vzgojitelji v ustanovi spremenijo. Tudi 11 oseb moškega
spola je podalo takšne odgovore. Oboji (5 žensk in 1 moški) so navajali tudi, da si starši
želijo biti s strani strokovnih delavcev sprejeti, razumljeni ter da popravijo njihove
napake, delajo stvari namesto njih, da ne drezajo v njih ipd.
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Tabela 20: Postavka »Doslej sem ugotovil/a, da se starši naših otrok v ustanovi bojijo…«

Doslej sem ugotovil/a, da se starši naših otrok v ustanovi bojijo…
Spol:

f

%

ženski

4

9,30

f=43

15

34,88

23

53,49

1

2,33

f

%

12

48,00

13

52,00

moški
f=25

obsojanja okolice, starševskega neuspeha, obsojanja, napak v očeh CSD, da
jih bomo obsojali - obsojanja
da bo šlo z otrokom na slabše, svojih otrok, da ne bodo zmogli z
otrokom/mladostnikom, da bodo otroke izgubili, vpliva ostalih otrok, da se
otrokom kaj zgodi, ko so otroci na begu, da otroci ne bodo uspešni –
negativni rezultati pri otroku in ravnanja otrok
kritike, stigme, občutkov manjvrednosti, neuspeha, sodelovati, graje,
pogovora o otrocih, težavah v družini, negativnih informacij, da bi posegali
v družinsko intimo, navezanosti otrok na vzgojitelje, odgovornosti, da so kaj
krivi, postaviti meje – negativni občutki, starševske vloge
ne vem – ne vem
da se bo otrok poslabšal, da se bo otroku kaj zgodilo, da bo mladostnik
nazadoval, da bi otrok nadaljeval s kaznivimi dejanji in užival droge, da
otroci v šoli ne bodo uspešni ali da bodo maltretirani, agresivnega vedenja
otrok, da jih otrok ne bo upošteval, imel rad, nadvlade otrok –negativni
rezultati pri otroku in ravnanja otrok
sebe, da so krivi, neuspeha, vsega mogočega, slabih informacij, kritike,
obtoževanja, soočenja s problemi, povedati preveč o družinski situaciji –
negativnih rezultatov, težav

Česa se starši otrok po mnenju strokovnih delavcev bojijo? Pri obeh spolih (13 moških in
23 žensk) je bil najpogostejši odgovor, da sebe, neuspeha, kritike, govoriti o težavah v
družini, postavljati meje, biti odgovorni ipd. Oboji (12 moških in 15 žensk) se po
mnenju vzgojiteljev bojijo svojih otrok, njihovega agresivnega vedenja, neuspešnosti
svojih otrok, da se mu bo kaj zgodilo, da se bo poslabšal,…Pri ženskah (4 osebe) so se
pojavili odgovori, da se starši bojijo obsojanja okolice, vzgojiteljev in Centra za
socialno delo, česar moški niso omenili. Prav tako 1 oseba ženskega spola ne ve, česa se
starši bojijo.

Tabela 21: Nedokončani stavek »Doslej sem ugotovil/a, da starši otrok v naši ustanovi doživljajo…«.

Doslej sem ugotovil/a, da starši otrok v naši ustanovi doživljajo…
Spol:

f

%

ženski

39

86,67

5

11,11

1

2,22

f=45

stisko, strah, občutek nemoči, razočaranje nad otrokom, sram, utrujenost,
pritisk, odpore, krivdo, olajšanje, neuspeh, razočaranje, stiske pred
institucijami, jezo, otroke kot breme, občutek krivice pri odvzemu otroka iz
družine, stare in nove situacije pri mladostniku – negativna občutja in
rezultate
našo ustanovo in delo kot nekaj pozitivnega, sodelovanje kot nujno
potrebno, da jim zavod nudi pomoč in podporo, kot idealno rešitev problema
– doživljanje ustanove in sodelovanja
ne vem – ne vem

70

MIKŠA, L. (2013). Sodelovanje s starši otrok v vzgojnih ustanovah
moški

f

%

21

84,00

4

16,00

f=25

občutek krivde, dobrodošlico in odgovornost, stres, neuspeh, stiske,
nelagodje, strah, zmedo, nemoč, neugodje, ko se »razgalijo«, sebe preko
otrok, pritiske s strani institucij države - negativna občutja in rezultate
dobre fitbecke, pomoč kot dobrodošlico, olajšanje, ugodje, vzgojitelje kot
vredne zaupanja – pozitivna občutja in rezultate

Na nedokončani stavek »Doslej sem ugotovil/a, da starši otrok v naši ustanovi doživljajo«
so moški (21 oseb) in ženske (39 oseb) najpogosteje omenjali obremenjujoča čustva in
negativne rezultate (npr. stisko, strah, nemoč, neuspeh, krivdo, jezo, stres, zmedo,
nelagodje, sram, odpore, sebe preko otrok, neuspeh,…). 4 moški so omenjali tudi
pozitivna čustva in rezultate (npr. olajšanje, ugodje, dobre feetbacke). 5 žensk je
odgovorilo, da doživljajo ustanovo kot nekaj pozitivnega, ki jim nudi pomoč in
podporo ter sodelovanje kot nujno potrebno. 1 oseba ženskega spola ne more opredeliti
doživljanja staršev.

Tabela 22: Stavek »Doslej sem ugotovil/a, da starši otrok v naši ustanovi zmorejo…«

Doslej sem ugotovil/a, da starši otrok v naši ustanovi zmorejo…
Spol:

f

%

ženski

16

36,36

11

25,00

8

18,18

3

6,82

6

13,64

f=44

moški

f

%

12

52,17

11

47,83

f=23

se obrniti na nas, pogovore, svetovanja, sodelovati, poslušati, hoditi na
sestanke, prihajati na pogovore, iskren pogovor, upoštevati priporočila sodelovanje
večanje osebnostnega napredovanja, spremeniti situacijo, delno priznanje
dejstev, tudi kaj narediti, pokazati, da jim ni vseeno, spreminjati vzg. vzorce,
biti iskreni – spremeniti vedneje/ravnanje
ljubezni do otroka, stati ob strani svojemu otroku, participacijo pri vzgojnem
delu, komunicirati z otrokom, reči otroku rad te imam, verjamem vate in
vedno ti bom stal ob strani, nuditi otrokom dom, ščititi otroka – odnos z
otrokom
oddati otroka, otroka prepustiti zavodski vzgoji, ne prisluhnejo vzgojiteljem
– oddati otroka
kolikor pač lahko, malo, več, narediti več, kot naredijo – ocena zmogljivosti
sodelovanja
zmorejo veliko, več, malo, redki so sposobni majhnega napredka, odvisno –
ocena zmogljivosti sodelovanja
biti objektivni, odkrito govoriti, biti razumevajoči in dati podporo, osnovne
dogovore, uvideti, kje so naredili največ napak, vzgajati, ko je otrok v
zavodu, prispevati k boljšim odnosom, manipulirati, vzdržati pritiskom
mladostnika, sodelovati – ravnanja staršev

Zanimalo me je, kaj starši otrok v vzgojni ustanovi zmorejo. Strokovne delavke (16 oseb)
menijo, da starši zmorejo sodelovati (se obrniti na vzgojitelje, poslušati, upoštevati
priporočila, prihajati na pogovore,…). 11 jih meni, da starši zmorejo spremeniti svoje
vedenje/ravnanje (zmorejo spremeniti situacijo, kaj narediti, pokazati, spreminjati
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vzorce). Tudi 11 moških je podalo odgovore v zvezi s starševskimi ravnanji – zmorejo
biti odkriti, razumevajoči, se držati dogovorov, dati podporo ipd. Pri ženskah sta se
pojavili dve kategoriji odgovorov, ki jih moški niso omenjali. Prvi sklop odgovorov je
povezan z otroki – zmorejo stati ob strani svojemu otroku, komunicirati z njim, ga
ščititi in mu nuditi dom. Omenjene odgovore je podalo 8 žensk. Drugi sklop je vezan na
otroka in vzgojitelje, vendar v negativni luči – zmorejo oddati otroka, ga prepustiti
zavodski vzgoji, ne prisluhnejo vzgojiteljem. Takšne odgovore so podale 3 ženske.
Strokovni delavci (6 žensk in 12 moških) so ocenili trenutno situacijo sodelovanja.
Nekateri menijo, da starši zmorejo narediti več, kot naredijo, drugi, da so zmožni
majhnega napredka in zmorejo malo.

Tabela 23: Dopolnitve stavka »Doslej sem ugotovil/a, da starši otrok v naši ustanovi ne zmorejo…«.

Doslej sem ugotovil/a, da starši otrok v naši ustanovi ne zmorejo…
Spol:

f

%

ženski

15

35,71

22

52,38

5

11,90

f=42

moški

f

%

6

26,09

16

69,57

1

4,35

f=23

postavljati zahtev otroku in biti pri tem dosledni, postavljati meje, primerne
komunikacije z otroki, sprejeti težav otroka, videti potreb otroka, vzgajati
otrok – vzgoja otroka
spremeniti vedenjskih vzorcev, sprememb, prositi za pomoč, urediti
družinske razmere, iz svojih ustaljenih navad, lastnih sprememb, biti
dosledni, realno opisati domače situacije, pripraviti se na vrnitev otroka,
soočanja, odgovornosti, kontinuitete, večjih bremen, kadar so s strani otrok
zavrnjeni, obsojeni in posuti s točo psovk, uvideti problema in ga reševati,
priznati, da so delali neuspehe – spremembe vedenja, videti težav, priznati
odgovornosti
stalnega sodelovanja, vključevanja v vsakdan zavoda, hoditi na obiske,
roditeljske sestanke, razumeti naših odločitev - sodelovanje
delati v korist otroka, videti odgovornosti za otrokovo stanje, dovolj vplivati
na otroka, postaviti mej, vzgajati, ko je otrok doma, vzdržati pritiskov
mladostnika – vzgoja otroka, korist otroka
ljubiti, biti dosledni, sprejeti lastne krivde, odkritosti, spremeniti samega
sebe, se držati dogovorov, premakniti oz.spremeniti situacije brez pomoči,
prispevati k boljšim odnosom, vztrajati, gmotno, različno, veliko – ravnanja
staršev in rezultati
slediti našim navodilom in priporočilom – upoštevati navodila in
priporočila

In česa starši po mnenju strokovnih delavcev ne zmorejo? Odgovori žensk in moških so si
podobni. Oboji (22 žensk in 16 moških) menijo, da starši ne zmorejo spremeniti
vedenjskih vzorcev, uvideti težav, biti dosledni, odkriti, odgovorni, se držati
dogovorov,…Da starši ne zmorejo postavljati zahtev otroku, videti njegovih potreb, ga
vzgajati, meni 15 žensk in 6 moških. 5 žensk in 1 moški tudi menijo, da starši ne zmorejo
slediti vzgojiteljevim navodilom in priporočilom ter sodelovati s strokovnimi delavci.
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Tabela 24: Postavka »Doslej sem ugotovil/a, da starši otrok v naši ustanovi potrebujejo…«.

Doslej sem ugotovil/a, da starši otrok v naši ustanovi potrebujejo…
Spol:

f

%

ženski

2

4,26

f=47

37

78,72

8

17,02

2

4,26

moški

f

%

19

79,17

5

20,83

f=24

pohvalo otrok, učenje komunikacije z otrokom, preživljanje časa z otrokom
– otroka
nasvete, pohvale, podporo, usmeritve, okvirje oz. posledice, več pomoči,
spoštovanje, suport, osveščanje, razumevanje, posluh, podporo pri vzgoji,
čas, zaupanje, sigurnost, stabilnost, empatijo, načrt rešitve, pravila,
opolnomočenje, smernice, dosledno izmenjavo in delo – pomoč, podporo,
strukturo, čas
edukacijo, obravnavo, svetovanje, več znanja, šolo za starše – svetovanje,
znanje
naše razumevanje, odnos z nami – odnos s strokovnimi delavci
nasvete, podporo, pomoč, jasna sporočila, pozornost, jasne informacije in
stališča, kritike, oporo pri delu z otrokom, finančno pomoč, čas,
razumevanje, empatijo, sankcije, naše nasvete in vodenje – pomoč,
podporo, strukturo, čas
sebe, mir, moč, voljo, trdnost, različno – sebe, opolnomočenje

Strokovne delavce sem v raziskavi vprašala, kaj po njihovem mnenju starši potrebujejo.
Več kot polovica (37 žensk in 19 moških) jih meni, da starši potrebujejo nasvete,
pohvalo, usmeritve, jasne informacije, podporo pri vzgoji, finančno pomoč in čas.
Nadaljnje kategorije odgovorov se med moškimi in ženskami zelo razlikujejo. Ženske (8
oseb) menijo, da starši potrebujejo izobraževanje, obravnavo in svetovanje, česar moški
niso omenili. Prav tako menijo (2 ženski), da potrebujejo pohvalo otrok in preživljanje
časa z otrokom, česar pri moških nisem zaznala. Pri moških tudi nisem zaznala, da starši
potrebujejo odnos z vzgojitelji in njihovo razumevanje, kar menita 2 ženski. Se je pa
pri moških (5 oseb) pojavila kategorija, ki je ženske niso omenile. Ta se nanaša na lastnosti
staršev (npr. moč, voljo, trdnost ).

Tabela 25: Nedokončani stavek »Menim, da bi bilo sodelovanje s starši bolj učinkovito, če bi…«

Menim, da bi bilo sodelovanje s starši bolj učinkovito, če bi…
Spol:

f

%

ženski

12

27,91

8

30,23

f=43

bilo urejeno z zakonodajo, se CSD več vključevali, bilo sistemsko urejeno,
bila to naravnanost zavoda, bilo organizirano v okviru institucije, bil večji
tim, manj številčne skupine, če bi šli vzgojitelji na dom, imeli postavljene
jasne okvire za starše, imeli več časa in bi opredelili strukturo in koncept,
bilo določeno obvezno terminsko sodelovanje in evalviranje, imeli v zavodu
delo s starši-skupne sestanke z delavnicami, bili zakonsko primorani –
sistemska in zakonska ureditev področja
bilo bolj motivirano, če bi se znali bolj približati, , mu posvečali več časa, če
bi se bolj angažirala, imela več pristojnosti, vedela več o načinu dela,
pristopu, če bi imela možnost postaviti okvirje – ravnanje strokovnih
delavcev, znanje
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moški

12

27,91

12

27,91

f

%

13

54,17

5

20,83

6

25,00

f=24

nam bolj zaupali, bili bolj iskreni, upoštevali naša vzgojna stališča,bili
vključeni v terapijo, če bi nekdo delal z njimi,– ravnanja staršev
si obe strani bolj zaupali, se povezali vsi potrebni resorji, obojestranski
interes, stremeli k istemu cilju, bilo kontinuirano, več osebnih kontaktov, si
vsi za to vzeli dovolj časa, imeli več časa in denarja, če bi lahko s starši več
sodelovali, bilo več kontakta, staršem predstavili kakšno korist predstavlja to
za otroke, bilo bolj pogosto – odnos, čas, kontakt
strokovne službe več delale z njimi, če bi bilo namensko in ciljno
načrtovano, bila organizacija dela temu prilagojena, bile vodene starševske
skupine, strategija zavoda, ki bi bila enotna, se tega lotili sistemsko, , imeli
formalne kompetence, imeli več moči, starši primorani v sodelovanje,
plačali storitev – sistemska in zakonska ureditev področja
se zavedali, v kakšnem položaju je otrok in nam zaupali, prisluhnili, redno
prihajali ali telefonirali, se redno udeleževali razgovorov, spoštovali
dogovore, vzdržali pritiske mladostnika in se držali začrtanih mej, morali
pokazati odgovornost – ravnanja staršev
vsi sodelovali in se dogovorov držali, se večkrat videli, bilo pogostejše, se
videli osebno, bile družbene in gmotne okoliščine bolj ugodne – kontakt,
okoliščine

Z raziskavo sem želela izvedeti tudi, kaj bi bilo potrebno za bolj učinkovito sodelovanje.
Strokovni delavci (13 oseb) in delavke (12 oseb) menijo, da bi moralo priti do sistemskih
in zakonskih sprememb tega področja (bolj strukturirana organizacija dela, če bi
obstajale drugačne metode, če bi bila naravnanost ustanove prilagojena sodelovanju,
bili starši primorani v sodelovanje, če bi plačali storitev, če bil večji tim, manj
številčne skupine, če bi šli vzgojitelji na dom, imeli postavljene jasne okvire za starše,
imeli več časa in bi opredelili strukturo in koncept, bilo določeno obvezno terminsko
sodelovanje in evalviranje ipd.). K uspešnejšemu sodelovanju bi po njihovem (5 moških
in 12 žensk) mnenju pripomogla drugačna ravnanja staršev (če bi nam zaupali,
prisluhnili, redno prihajali ali telefonirali, se redno udeleževali razgovorov, spoštovali
dogovore, vzdržali pritiske mladostnika in se držali začrtanih mej, bili bolj iskreni,
upoštevali naša vzgojna stališča,..). Strokovne delavke (8 oseb) za razliko od moških
vidijo rešitev tudi v spremembi lastnega vedenja in ravnanja – če bi se znali bolj
približati, jim posvečali več časa, če bi se bolj angažirala, imela več pristojnosti,
vedela več o načinu dela, pristopu, če bi imela možnost postaviti okvire. Oboji (6
moških in 12 žensk) vidijo rešitev v bolj pogostem in kontinuiranem sodelovanju,
ugodnejših družbenih in gmotnih okoliščinah in upoštevanju dogovorov.
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Tabela 26: Stavek »Rad/a bi dodala še…«.

Rad/a bi dodala še…
Spol:

f

%

ženski

4

36,36

f=11

1
3
3

9,09
27,27
27,27

moški

f

%

3

60,00

1
1

20,00
20,00

f=5

potrebne spremembe v zakonu, naša stroka ni enotna, pri delu smo omejeni,
iluzorno pričakovati pomoč CSD –sistemske in zakonske spremembe
delo s starši in sodelovanje ni enako – razlika med delom in sodelovanjem
vzgoja in prevzgoja sta učinkoviti le ob sodelovanju – učinkovitost
starše bi bilo potrebno izobraževati, pomoč staršem – pomoč staršem
podpora vodstva, boljše sodelovanje med strokovnimi službami, sistemska
nedorečenost – podpora vodstva in strokovnih služb, sistemska
nedorečenost
težko je delati s starši – težavnost
preveč splošna vprašanja – splošnost vprašanj

Pri zadnjem nedokončanem stavku so strokovni delavci lahko k že napisanim odgovorom
dodali še kaj. Pojavili so se zelo različni odgovori. Ženske (4 osebe) so želele poudariti, da
so potrebne zakonske spremembe, saj v stroki na tem področju vlada neenotnost. Delavci
se pri delu čutijo omejene. 3 moški so želeli povedati podobno mnenje – potrebna bi bila
sistemska dorečenost. Prav tako si želijo boljšega sodelovanja med strokovnimi službami
in podporo vodstva. 3 ženske so poudarile, da sta vzgoja in prevzgoja učinkoviti le ob
sodelovanju. Prav tako 3 ženske menijo, da je staršem treba pomagati in jih
izobraževati. 1 oseba moškega spola poudarja, da je delo s starši težko. 1 oseba ženskega
spola pa je izpostavila, da sodelovanje in delo s starši nista isto. 1 odgovor (moški) je bil
vezan na vprašalnik (preveč splošna vprašanja).

5.1.1 SKLEPNA SINTEZA GLEDE NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
V nadaljevanju strnem dopolnitve stavkov glede na raziskovalna vprašanja in odgovore
nanje.
RV 1: O katerih utečenih oblikah sodelovanja med starši in ustanovo poročajo
strokovni delavci?
Strokovni delavci, ki so sodelovali pri vprašalniku, poročajo tako o formalnih kot tudi
neformalnih oblikah dela. Neposrednega vprašanja o uporabljanju oblik sodelovanja s
starši nisem zastavila, vendar sem odgovore našla znotraj različnih nedokončanih stavkov
(»Ko pomislim na svoje sodelovanje s starši, se spomnim«, »Sodelovanje s starši je«,
»Svoje delo s starši lahko opišem kot«). V odgovorih omenjajo naslednje oblike
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sodelovanja: timske sestanke, prihajanje staršev po otroka, telefonske pogovore,
svetovanja, pogovore, enostransko komunikacijo, dvostransko komunikacijo,
posredništvo, obveščanje in mediacijo. Gre za najpogosteje uporabljene oblike pri delu s
starši, zato je razumljivo, da so omenjali ravno te.

RV 2: Kako strokovni delavci ocenjujejo načine in pomen sodelovanja med starši in
ustanovo?
Na kakšen način strokovni delavci sodelujejo s starši, sem razbrala iz različnih
nedokončanih stavkov (»Svoje delo s starši lahko opišem kot«, »Pri sodelovanju s starši«,
»Moj pristop do staršev označujem kot«). Iz odgovorov je razvidno, da se način
sodelovanja s starši med strokovnimi delavci zelo razlikuje. Nekateri s starši redno
sodelujejo, drugi občasno, kar posledično vpliva na intenzivnost dela s starši.
Predvidevam, da je pri tistih strokovnih delavcih, ki s starši pogosteje sodelujejo,
sodelovanje intenzivnejše. V procesu sodelovanja skušajo strokovni delavci biti staršem
v oporo, se jih trudijo razumeti in sprejeti takšne, kot so. Pomembna jim je iskrenost,
doslednost in realnost. Predvsem moški opredeljujejo svoj odnos kot strog, direkten in
strikten, kar povezujem s patriarhalno vlogo, ki se sklada z opisanimi značilnostmi. Iz
odgovorov razberem, da pri sodelovanju strokovni delavci s starši izmenjujejo
informacije in poskušajo najti skupni jezik. Pri delu s starši nekateri izhajajo s pozicije,
da so starši enakovredni partnerji v tem procesu. Izpostavila bi še naslednje odgovore, ki
so od večine izstopali, saj so se pojavili le enkrat. Strokovni delavci so svoj način
sodelovanja opredelili kot socialno-delavski, avtoritativen, diplomatski in sistemski.
Gre za izraze, znotraj katerih se pojavljajo različne značilnosti oziroma lastnosti, ki sem jih
v odstavku že omenila. Predvidevam, da se strokovni delavci niso želeli omejili zgolj na
eno značilnost, zato so uporabili termin, ki zajema več značilnosti.
Sodelovanje s starši večina strokovnih delavcev dojema kot pomembno. To
utemeljujejo z različnimi razlogi. Vidijo ga kot osnovni element vzgojnega delovanja.
Sodelovanje s starši jim prinaša razumevanje otroka in posledično ustreznejšo pomoč
otroku. Menijo, da brez sodelovanja ni napredka pri otroku. Ker se otrok vrača v
družino, je pomembno, da starši in strokovni delavci sodelujejo in delujejo v isto smer, k
istim ciljem. Po drugi strani pa je sodelovanje pomembno, saj starši od strokovnih
delavcev dobijo oporo, ki jim pomaga pri vzgoji otrok.
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Nekateri strokovni delavci pa sodelovanja s starši ne vidijo kot pomembnega, kar
pojasnjujejo z razlogi, da starši v nekaterih primerih niso prisotni in da je za otroka
pomembna druga oseba (npr. babica, teta, stric,…) ali da starši v določenih primerih
škodujejo otroku in je zato bolje, da ni sodelovanja s strokovnimi delavci.

RV 3: Kakšne ovire se pojavljajo pri sodelovanju s starši

po oceni strokovnih

delavcev/delavk?
Ovire, s katerimi se strokovni delavci srečujejo v procesu sodelovanja, lahko razdelim v
štiri kategorije: situacijske ovire s strani strokovnih delavcev in staršev (časovna stiska,
krajevna

oddaljenost,

finančne

težave),

osebne

ovire

strokovnih

delavcev

(pomanjkanje izkušenj, znanja, spretnosti in negotovost), ovire, ki se nanašajo na
starše in njihovo ravnanje (neiskrenost, izogibanje, nepripravljenost na sodelovanje,
obtoževanje, kritiziranje, ukazovanje vzgojiteljem) in sistemske ovire (vodstvo, sistem
organizacije v ustanovi in Center za socialno delo). Z ovirami povezujem občutja
nemoči, obupa, stresa, pomanjkanje motivacije, o katerih poročajo strokovni delavci.
Posamezni strokovni delavci so poročali, da jih v procesu sodelovanja nič ne ovira.
Predvidevam, da ti sodelovanje s starši opisujejo s pozitivnimi občutki.

RV 4: Kaj bi bilo po mnenju strokovnih delavcev potrebno za učinkovitejše
sodelovanje?
Z raziskavo sem želela ugotoviti, kaj bi bilo potrebno za učinkovitejše sodelovanje s starši.
Predlogov je veliko, navezujejo se na spremembe v delovanju strokovnih delavcev in
staršev ter na sistem. Strokovni delavci menijo, da bi jim k učinkovitejšemu sodelovanju
pripomogla podpora sodelavcev, vodstva, svetovalne službe in Centra za socialno
delo. Nekateri so izrazili potrebo po pogovoru o lastnih predsodkih, sprejetih
odločitvah in izkušnjah. Predvidevam, da bi s pomočjo samorefleksije lahko prišli do
uvidov ali rešitev, ki bi jim v procesu sodelovanja koristila. K bolj učinkovitemu
sodelovanju bi po mnenju strokovnih delavcev pripomogla tudi nova znanja in novi
modeli sodelovanja (npr. delavnice). Prav tako vidijo rešitev v sistemski ureditvi
sodelovanja znotraj ustanove (večji tim, manj številčne skupine, obiski strokovnih
delavcev na domu, zastavljeni jasni okviri sodelovanja, zastavljen koncept, več
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pristojnosti strokovnih delavcev) ali zakonski ureditvi tega področja. Za učinkovitejše
sodelovanje bi bilo potrebno več časa, prostora in finančnih sredstev tako s strani
strokovnih delavcev kot tudi staršev. Nedvomno bi k boljšemu sodelovanju pripomogli
pogostejši osebni stiki s starši. Do sprememb bi po mnenju strokovnih delavcev moralo
priti pri starših. Menijo, da bi jim starši morali bolj zaupati, upoštevati njihova vzgojna
stališča, stremeti k istim ciljem, redno prihajati ali telefonirati, spoštovati dogovore
ter biti bolj iskreni. Rešitev vidijo tudi v zakonski obvezi staršev k sodelovanju ali
plačilu otrokove namestitve v ustanovi.

RV 5: Doživljanje strokovnih delavcev ob sodelovanju s starši?
Strokovni delavci so znotraj različnih nedokončanih stavkov (»Ko pomislim na svoje
sodelovanje s starši, se spomnim«, »Sodelovanje s starši je«, »Svoje delo s starši lahko
opišem kot«, »Pri tem sodelovanju čutim«, »To sodelovanje mi prinaša«) zelo pogosto
podajali odgovore, ki se nanašajo na njihova občutja pri sodelovanju. Izražali so tako
pozitivna kot tudi negativna občutja, pri čemer ima več kot polovica žensk in moških
negativna občutja. Poudariti moram, da ženske v primerjavi z moškimi večkrat omenjajo
negativna čustva. Nekateri ob sodelovanju s starši čutijo zadovoljstvo, sproščenost, izziv,
potrditev dela, zabavo, uspeh, partnerstvo, produktivnost in konstruktivnost.
Spominjajo se prijetnih trenutkov, dela, ki ga radi počnejo, in novih spoznanj. Drugi
pa ob sodelovanju s starši čutijo nemoč, težo na ramenih, napor, stres, nezadovoljstvo,
jezo, omejitve. Delo s starši opisujejo kot prazno, zapleteno, pomanjkljivo, nemogoče,
obveznost, dodatno delo, ob katerem porabijo veliko energije. Spominjajo se
neprijetnih situacij. Negativna občutja pri delu vodijo k izgorelosti na delovnem mestu in
k nekakovostnemu delu. Menim, da bi morali strokovni delavci z negativnimi občutji
poiskati pomoč (npr. supervizija, samorefleksija).
Pojavljale so se tudi druge kategorije odgovorov. Strokovni delavci čutijo, da bi lahko pri
svojem delu delali le to. Delo s starši je velikokrat zahtevno in naporno ter zahteva veliko
časa in energije. Prav tako menijo, da bi pri sodelovanju s starši lahko bolj vztrajali in
mu posvetili več časa. Zavedajo se in čutijo, kako zelo je pomembno, da starši
sprejmejo svojega otroka. Le tako lahko vplivajo na spremembo vedenjskih vzorcev pri
staršu in otroku.
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Odgovori so se navezovali tudi na starše. Strokovni delavci čutijo, da starši sprejemajo
njihovo pomoč in podporo ter da bi želeli znati vzgajati. Čutijo tudi pričakovanje s
strani staršev, da bodo otroka v zavodu v kratkem času »uredili«. To je žal utopično
pričakovanje, saj spreminjanje vedenjskih vzorcev pri otroku zahteva veliko časa. Odvisno
je od mnogih faktorjev, ki vplivajo na spremembo vedenja, med njimi so tudi starši.
Morajo se najprej zavedati svoje vloge v tem procesu, šele potem lahko pričakujejo
spremembe.

RV 6: Kako strokovni delavci vidijo doživljanje in ravnanje staršev?
Odgovore sem pridobila iz različnih nedokončani stavkov (»Od staršev pričakujem«, »Pri
sodelovanju s starši me ovira«, »Pri sodelovanju s starši se bojim«, »Pri sodelovanju s
starši me obremenjuje«, »Doslej sem ugotovil/a, da starši otrok v naši ustanovi želijo«,
»Doslej sem ugotovil/a, da starši otrok v naši ustanovi zmorejo«, »Doslej sem ugotovila,
da starši otrok v naši ustanovi ne zmorejo«). Strnem jih lahko v pozitivne in negativne
vidike. Strokovni delavci so navajali več negativnih vidikov, večjih razlik med moškimi in
ženskami pa nisem zaznala. Nekateri strokovni delavci menijo, da starši zmorejo
sodelovati, napredovati, spremeniti situacijo, biti iskreni, se držati dogovorov,
prispevati k boljšim odnosom, stati ob strani svojemu otroku, participirati pri
vzgojnem delu, nuditi otroku dom, ščititi otroka. Prav tako menijo, da starši želijo biti
slišani in doseči lastne rezultate.
Drugi strokovni delavci pa starše doživljajo kot osebe, ki jim nasprotujejo, obtožujejo,
ukazujejo, ne zaupajo, se ne držijo dogovorov, niso dostopni, so neprijazni, jih ne
upoštevajo, so neprijazni in neodgovorni. Menijo, da ne zmorejo postavljati mej
otroku, videti njegovih potreb, jih vzgajati in primerno komunicirati z njimi, ampak
jih zmorejo oddati v ustanovo. Prepričani so, da starši niso sposobni spremeniti
vedenjskih vzorcev, navad, realno opisati domače situacije, uvideti problema,
upoštevati nasvetov in postaviti realnih pričakovanj. Nekateri izmed njih jih vidijo kot
nasilne in ignorantske.
Menim, da bi se strokovni delavci za uspešno sodelovanje s starši morali znebiti negativnih
predstav o njih. Verjamem, da njihova prepričanja in stališča o starših vplivajo na
sodelovanje s starši. Posledično so manj motivirani in uspešni pri delu z njimi.
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5.2 ANALIZA INTERVJUJEV
5.2.1 ANALIZA PRVEGA INTERVJUJA
Oris konteksta:
Prvi pogovor sem izvedla z osebo ženskega spola, ki jo bom zaradi zagotovitve
anonimnosti imenovala A. Po izobrazbi je socialna pedagoginja. Zaposlena je v eni izmed
vzgojnih skupin, ki spadajo pod okrilje Vzgojnega zavoda Kranj. Na omenjenem delovnem
mestu dela dve leti, pred tem je bila eno leto zaposlena na osnovni šoli.
S temo pogovora je bila že v naprej seznanjena. Pogovor je potekal 18. 4. 2013, med 11 30
in 1230 uro, v mirnem lokalu ob kavi. Vzdušje je bilo sproščeno. Ker sva se z A seznanili
že prej, predstavitev ni bila potrebna. Najprej sva se sproščeno pogovarjali o nastajanju
mojega diplomskega dela. Kasneje je tudi A delila svoje izkušnje o pisanju diplome. Po
neformalnem pogovoru, sva začeli z intervjujem. Ta je potekal tako, da sem postavljala
vprašanja, A je odgovarjala. Vprašanja sem imela že vnaprej pripravljena. Dodatnih
vprašanj v tem primeru ni bilo potrebnih, saj je A zelo obširno opisovala in pojasnjevala
stvari v zvezi s sodelovanjem. Na pogovor je prišla pripravljena, kar je razvidno iz samega
poteka intervjuja. S seboj je imela list, na katerem je imela zapisane ključne stvari, ki jih o
sodelovanju mora povedati.
Zapis pogovora lahko razdelim v naslednja področja oziroma tematike, ki jih bom
dopolnjevala z njenimi dobesednimi izjavami.
Tematike, ki se v pogovoru pojavljajo, sem uvrstila v naslednje sklope:
I.

KAKŠNO

SODELOVANJE

S

STARŠI

JE

ZNAČILNO

ZA

USTANOVO?

 Katere oblike sodelovanja s starši so razvili v ustanovi?
 Kako ocenjuje odnos in izkušnje sodelavcev pri sodelovanju s starši?
 Na kakšen način je med strokovnimi delavci organizirano
sodelovanje s starši?

II. OPIS SVOJEGA SODELOVANJA S STARŠI

 Ali ji je sodelovanje s starši pomembno?
 Kako opisuje sodelovanje s starši?
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 Katere oblike sodelovanja s starši uporablja?
 Na kakšen način ohranja odnos s starši?
 Kakšne ovire se pojavljajo pri sodelovanju in na kakšen način jih
premaguje?

 Kakšne so njene izkušnje s sodelovanjem?
 Kakšna pričakovanja ima pri sodelovanju?
 Kateri način dela je po njenem mnenju najučinkovitejši?
 Kateri pogoji morajo po njenem mnenju biti zagotovljeni za uspešno
sodelovanje s starši ?

 Kaj je po njenem mnenju potrebno za uspešnejše sodelovanje?

I. KAKŠNO SODELOVANJE JE ZNAČILNO ZA USTANOVO?
 Katere oblike sodelovanja s starši so razvili v ustanovi?
Sodelovanje s starši se po njenem mnenju začne že takrat, ko prispe vloga iz Centra za
socialno delo o namestitvi. Takrat so starši povabljeni na informativni ogled in takrat se
vzpostavi prvi kontakt med staršem in strokovnim delavcem. Pri tem se ji zdi zelo
pomembno, kakšen prvi vtis bo ustvarila o ustanovi in zaposlenih. »In takrat se mi zdi, da je
to tist prvu stik, k prideš s starši v kontakt, in je pomembno, kakšen vtis ustvariš o sami ustanovi in
o vzgojiteljih, k tam delajo.«

Kot naslednjo obliko sodelovanja izpostavi srečanje s starši ob otrokovi namestitvi.
Takrat poskušajo strokovni delavci pridobiti čim več informacij od staršev o otroku. To se
ji za delo z otrokom zdi zelo pomembno. »Pa čeprav se včasih zdijo tok take stvari, da sploh ne
bi pomislil nanje, ampak konc koncev ne vem, kakšni podatki o raznih alergijah in take zadeve
znajo bit kr pomembne.«

V prvem mesecu otrokovega bivanja je organizirani roditeljski sestanek, na katerem se
predstavijo pravila ustanove in različni dogodki, kot so tabori, smučanje ipd. Pove, da je
presenečena nad odzivom staršev: »In moram rečt, da sem jest kar presenečena, kakšni odziv je.
Starši zlo prhajajo, velikrat prideta obadva starša in oče in mama amm.. Zdejle se je že 2 let kar
sem bla jaz zraven, se je zgodil, da je na koncu stolov zmankal. Tako, da je res dober odziv, no.«

Oblika sodelovanja s starši, ki je po njenem mnenju nujna, so timski sestanki. Na
omenjenih sestankih se pripravlja individualiziran program na otroka. Pove, da je od
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primera do primera različno, kako in koliko se vključujejo. »Z nekaterimi je to res tko zlo mal
tega sodelovanja, da zgolj pridejo na sam timski sestanek zato, da se jim individualiziran program
predstav…«. Nadaljuje, da se strokovni delavci angažirajo, da bi starše pripravili do tega, da

bi povedali svoje želje in pričakovanja o otroku ter da bi izpostavili njegove močne in
šibke točke: »jih poskušamo prpravt do tega, da bi tud sami kaj povedal, kaj si oni želijo, kako
otroka vidjo, kje oni misljo, da je uspešen, kje ima težave, da bi mu tam bol pomagal.«, vendar do

tega po njenih izkušnjah v večini primerov ne pride: »/.../ dejstvo je, da od staršev velikkrat
dobimo samo kimanje al pa odkimavanje, kej dost več pa že ne.«

Oblika sodelovanja, ki je najpogostejša so telefonski pogovori: »zdej s starši smo v
kontaktu kr redno prek telefonskih pogovorov«. Na ta način želijo starše informirati o otroku-

kaj se z njim dogaja, kako potekajo njegovi dnevi, ali so kakšne težave. Poudari, da se
trudijo starše klicati, da otroka pohvalijo in ne samo v primeru, ko ima težave: »Zelo se
trudmo klicat tud takrat, kadar so kakšne dobre stvari za povedat, a ne, da starši nimajo občutka,
da k zagledajo našo telefonsko številko: »oo spet se je nekej zgodil« «. Pove, da nekateri starši

telefonske pogovore dojamejo kot lastno obliko svetovanja: »marsikakšn starš te telefonske
pogovore dojame tud kot obliko svetovanja njim.«

Dokaj pogosta oblika sodelovanja so tudi obiski staršev v stanovanjski skupini. Gre
predvsem za starše, ki pridejo iskat svoje otroke. Ob obisku steče pogovor o dogajanju čez
teden oziroma čez vikend: »takrat je vsaj tista hitra izmenjava nekih informacij. Vedno jih
spodbujamo k temu, da povejo, kako je blo čez vikend, da se mejčken mal pregleda, mal pove, kaj
je blo super: »kar tko naprej«, kakšna stvar: »veste, mogoč bi blo pa fino, če bi pa naslednjič še to
pa to«.« Izpostavi, da jih poskušajo spodbujati k aktivnemu preživljanju prostega časa, saj

marsikdo ne ve, kaj naj počnejo in ponavadi ne izberejo ustrezne aktivnosti: »jih malo
spodbujamo k temu, da res aktivno preživljajo čas skupaj. Kr marskašn si misl, da je aktivno
preživljanje prostega časa gledanje televizije, a ne, ampak ni, ker mora vsak sam gledat televizijo
in to ne pomaga.« Pove, da so primeri staršev, ki zelo pogosto obiskujejo svoje otroke in se

tako vključujejo v njegov vsakdan: »Nekateri starši so tko zlo aktivirani – takih je sicer mal,
ampak se pa najdejo – da se vključujejo tud v naš vsakdan. Mamo recimo eno mamico, k je tko zlo
aktivirana/…/ Tko v bistvu pride, se oglasi za kakšne pol urce, se prepele, kej pove, pa gre.«

Poroča tudi o obiskih drugih družinskih članov. Tukaj gre predvsem za tiste osebe, ki
otroka malokrat vidijo, kakšne babice in dedke. »To ponavad niso starši, ampak mogoče
kakšni stari starši, k svoje te vnučke malkrat vidijo./…/ tko pridejo za eno urco pa grejo na kašno
pico al pa na sprehod al pa tko.«
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Sogovornica kot obliko sodelovanja izpostavlja pedagoško vodenje na daljavo. Razloži,
da se otroci, ki presežejo njihov sistem, vrnejo domov: »tist otroci, k nekak presežejo že ta naš
sistem, se jih ne namešča recimo v drugo institucijo, ampak jih poskušamo vključt nazaj domov.« ,

vendar so s strani ustanove vodeni na daljavo. To pomeni, da se otroci po potrebi za kakšen
dan vrnejo v skupino, lahko pridejo na pogovor ali pokličejo, če imajo težave doma ali v
šoli: »se nekak te otroci po potrebi recimo, recimo enkrat tedensko al pa dvakrat tedensko al pa
enkrat na štirinajst dni, vračajo v skupino. Mogoče na kakšen pogovor, tak razbremenitveni. Če
majo kakšno težavo, sem pokličejo, pridejo, k majo kakšn učni problem, da se tle jim pomaga, če
jim starši ne znajo in tko.« Poudari, da je v primeru pedagoškega vodenja na daljavo

sodelovanje s starši bistvenega pomena: »In v teh primerih, kadar tkole potekajo razmere, se mi
zdi, da je bistvenga pomena pa sodelovanje s starši, a ne.«, saj starši potrebujejo vodenje in

nasvete, kako naj ravnajo z otrokom, še posebej v primeru konfliktov: »je treba tud tuki
starše usmerjat, tud takrat, k pride mogoče do kakšnga konflikta med otrokom in staršem, pomagat
to razrešt, bit mediator ene vrste, a ne, in jim jih mal usmerjat, da konc koncev sami pridejo do
tiste rešitve, ampak jim pomagat pr tem, kako zdej pridejo do tega.«

Pomembna oblika sodelovanja se ji zdi vključevanje staršev na dispanzer za mentalno
zdravje, saj je veliko otrok vključenih na pedopsihiatrično obravnavo. Meni, da ta praksa
dobro poteka: »Amm tko, da to je tud naša praksa in kar dobr teče.« Če problematika
predvideva vključevanje staršev, se poskuša tudi njih vključiti v obravnavo: »kjer je pa tista
problematika največja doma, da niso to otroci sami, ampak da je nujno potrebn, da so starši
zraven, se pa starše v to tud vključejo.« Kakšno je to sodelovanje, je odvisno tudi od samih

staršev, saj se nekateri niso pripravljeni vključevati: »tud odvisn od samih staršev, ker kakšni
se niso prpravljeni pol odpret«.

Nekatere skupine se poslužujejo tudi govorilnih ur za starše: »Ena od stanovanjskih skupin
je uvedla govorilne ure za starše. Da ta njihova komunikacija ne poteka po telefonu, ampak da se
vsedejo v kabinet, tam se mal pogovorijo, spijejo kakšno kavico, da lahko pride otrok zraven, da
majo skup mogoče kakšn razgovor, če je to potrebno.« Starši ob težavah sami začutijo potrebo,

da pridejo: »takrat, k so pa težave, pa starši sami začutjo potrebo po tem, a ne, da bi slišal
mnenje nekoga drugega, da bi dobl kakšn nasvet in tko.«

Kot informativno obliko sodelovanja omenja internetno stran. Internet je zmeraj bolj
prisoten v naših življenjih, zato se ji zdi pomembno, kako je videti uradna stran ustanove.
Meni, da otroci/mladostniki pred prihodom na internetu pogledajo vse vire, zato je
pomembno, da je uradna stran ustanove zanje zanimiva in privlačna: »Smo ugotovl, da je to
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dons skos bol pomembn, ker marsikdo preden pride sploh v zavod, si gre pogledat, kako je in če je
to kašna pusta stran, verjetn ne pritegne kašne hude pozornosti.« Ker se ji zdi pomembno biti v

koraku s časom, omenja, da sta dve skupini (njena in še ena), ustvarili Facebook profil:
»Am..zdej konkretno naša stanovanjska skupina, kjer jest delam, pa še ena druga stanovanjska
skupina/…/, smo naredl tud facebook profile.«, kjer objavljajo slike, dogodke, zanimivosti ipd.

Pove, da imajo starše dodane za prijatelje na omenjenem spletnem portalu: »In je tud v
bistvo mamo tud večino staršev tud za facebook prijatelje.« V tem vidi priložnost, da staršem

prikažejo in približajo vsakdanjik: »In oni lahko pol prek tega tudi pol spremljajo, kaj se pr nas
dogaja in da vidjo, da je v bistvu cel kup enih aktivnosti, cel kup enih stvari, s katerimi se
ukvarjamo in začnejo tud lahko drugač gledat na samo to zavodsko namestitev.« Prav tako

omeni, da ena izmed skupin vodi blog, kjer opisujejo dnevne aktivnosti: »ena od
stanovanjskih skupin vod tud blog. Tko da tud tam gor dnevno zapisujejo vse zanimivosti, kar se
jim dogaja.«

V ustanovi uporabljajo neformalne oblike sodelovanja s starši. Sogovornica omenja
tradicionalni zaključni piknik, kjer se zberejo otroci, strokovni delavci, starši, sorodniki,
prijatelji. Vsaka stanovanjska skupina se predstavi. Otroci na ta dan prejmejo priznanja za
močno področje in uspešnost na šolskem področju: »Vsak od otrok vedno prejme priznanje za
neko močno področje. Nek kje je bil tisto leto najbolj udejstvovan, nek, k se je izkazal, naj bo to ne
vem kakšna pomoč odraslim… Vedno za vsakga se pač neki najde. S tem da tisti, k so pa še v šoli
bli uspešni, in sicer prav dobri al pa odlični, pa dobijo še posebno priznanje, pa še posebno
nagrado.« Poroča, da se starši zelo radi udeležujejo omenjenega srečanja, saj je njihov

otrok na ta dan pohvaljen, kar radi slišijo: »In to se starši tud kr udeležujejo in jim je fino.
Sploh zato, ker je to zlo tko pozitivno naravnan, a ne. Ker takrat je njihov otrok res pohvaljen in je
dober slišat pohvalo za svojga otroka.« Neformalno obliko sodelovanja, ki jo nameravajo

izpeljati, je pohod: »In sicer je blo zamišljen, da bomo iz tle, k je uprava zavoda, šli na eno goro,
vsi, starši . Vmes bi bil en lov na skriti zaklad.« Cilj je medsebojno druženje otrok, staršev in

zaposlenih: »Družl bi se med sabo tko čist neformalno..« Pove, da se organizirajo tudi kakšni
pikniki, kamor povabijo starše: »Se pa tud tko če je mogoče včasih na, čist na nivoju same
stanovanjske skupine, da mamo kakšn kostanjev piknik, kakšn… polet na žaru al pa kej podobnga,
se tud starše povab na to, da se lahko zraven prključjo.«

 Kako ocenjuje odnos in izkušnje sodelavcev pri sodelovanju?
Sogovornica ocenjuje, da je sodelovanje, tako kot njej, pomembno tudi njenim
sodelavcem: »Moram rečt, da se vsi kr ukvarjamo s tem, da ohranjamo stike s starši.« Trdi, da
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se v timu, kljub različnosti, medsebojno dopolnjujejo: »Smo si pa zlo različni v naši skupini,
od tistih s 30 let delovne izkušnje do konc koncev začetnikov na tem, v tem delu. Ampak se zlo
izpopolnjujemo, no.« Sodelavka, ki ima veliko izkušenj, prispeva izkušnje, ona pa sveže

ideje: »Moram rečt, da nekateri recimo, če moja kolegica, k ma že tolk izkušenj, govori predvsem s
tega vidika izkušenj, jest mogoče kakšno novo prakso vnesem, na katero prej te sodelavci sploh
pomislil niso…«

 Na kakšen način je med strokovnimi delavci organizirano sodelovanje s starši?
V ustanovi nimajo razdeljenega dela, saj menijo, da morajo vsi medsebojno sodelovati:
»Zdej razdeljeno delo konkretno nimamo, ker se nam zdi, da moramo sodelovat vsi z vsemi.«

Vendar pa s tistimi starši, katerih otrokom si matični vzgojitelj, več sodeluješ. To izhaja iz
tega, ker za ta dva otroka urejaš dokumentacijo in druge potrebne stvari in si posledično
tudi s starši več v kontaktu: »vsak od nas je matični vzgojitelj dvema otrokoma. In za ta dva
otroka skrbi predvsem v tem vidiku, da prpravla za njiju dokumentacijo, da vodi timske sestanke,
da gre z njima k zdravniku, pač take zadolžitve. Am.. In pač posledično si mogoče starši od teh
dveh otrok majčken več na vezi. Ker ko prpravljaš individualiziran program, jih kličeš, jih
sprašuješ, jih usmerjaš, amm tko se z njimi pogovarjaš. Potem, ko pridejo na timski sestank, si
ponovno ti z njimi. Potem, k se gre recimo k zdravniku. Običajno, glede na to jest pospremim
otroka k zdravniku, jest najbolš vem, kaj se je tam zgodil in jest tud pokličem potem starše in
rečem: »veste zgodil se je to pa to«. Kar se tiče obravnav, recimo tko pr pedopsihiatrinji isto, a ne.
Sploh če gre za družinsko obravnavo, je otrok, jest in pa tist starš in se spet tam več vidmo.«

Vendar pa to ne pomeni, da ostali vzgojitelji niso v stiku s starši. Trudijo se ohranjat odnos
z vsemi: »Še zmer ohranjamo vsi kontakt z vsemi«.

II. OPIS SVOJEGA SODELOVANJA S STARŠI?
 Ali ji je sodelovanje s starši pomembno?
Sodelovanje s starši ji je zelo pomembno: »Sodelovanje s starši sigurn zelo pomembno.«
Pomembno se je zdi zato, ker so starši tisti, ki najbolje poznajo svojega otroka. Kot
strokovnjakinja priznava, da ima veliko znanja, vendar pa starše dojema kot strokovnjake
za lastnega otroka: »Res je, da nima strokovnih znanj, res je, da nima, ne pozna vseh možnih
metod, vseh možnih tehnik, k jih mi lahko uporabljamo in k jih znamo. Po drugi strani pa mi ne
poznamo tega otroka tko zlo dobr, k ga poznajo starši. Mi smo delal faks, smo se izobraževal o
otrokih na splošno, konc koncev starš je pa strokovnjak za svojga otroka. Čeprav je v vzgoji verjetn
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šlo marsikej narobe, da se je otrok tuki znajdu. Vseen je pa še starš tist, k najbolš ve, katere stvari
se absoluten ne obnesejo, katera stvar mogoče včasih uspe, na katerih področjih otrok je močen, da
bi ga blo treba naprej spodbujat, kje so težave..«

Vendar je od primera do primera različno, koliko sodelovanja je, saj nekateri starši ne
želijo ali ne zmorejo sodelovati. Poudarja, da so v nekaterih primerih za otroka
pomembnejše druge osebe in ne starši: »Mogoče je pri kakšnem otroku pomembna tista
druga oseba. Da niso starši tisti, ki so najbolj pomembni zanjga v življenju. Takih primerov mamo
kr nekej, k so kakšne stare mame in tko tisti njihovi pomembni drugi v njihovmu življenju.« Meni,

da kdorkoli je ta pomembna oseba (starši ali kdor drug), je zelo pomembno, da sodelujejo.
Le na ta način lahko skupaj delajo v dobro otroka in le skupaj so lahko uspešni: »Se mi zdi,
da mi kot strokovni delavci nismo edini člen, ki prispeva k temu uspehu, ampak moramo zraven
povabt tud starše, da potem tud oni doma z otrokom nekak delajo u isto smer, za iste cilje. K tko
smo pol res lahk uspešni pr svojem delu.« Izpostavlja konkreten primer uspešnega sodelovanja

s starši v primeru otrokovih težav na šolskem področju: »Zdej konkretno ena mama je klicala
vsak dan, ker je bla težava s šolo in smo se odločl, da očitno bomo najbl uspešni, če bomo skup
stopil in da bomo mi neke informacije fantu dajal, da bo ona poklicala, ga vprašala, kako je blo, je
šlo, si delal to, si delal un, ga okregala, če ni blo vredu, kakorkol že. In je pač klicala vsak dan in
smo bli vsak dan na vezi in dejansko je blo to uspešno, a ne. Kr fant je začel delat, je začel
razmišljat in zdaj je dobu dobro oceno, tko da se je to kot dobro izkazal.«

Opozarja, da obstajajo primeri, v katerih je za otrokovo korist bolje, da sodelovanja ni:
»In včasih niti ni smiselno. Zdej vedno se gleda na to korist otroka. Sploh ni nujno, da vedno tisto
sodelovanje gre v korist otroka, tako da je treba na vse to pazit.«

 Kako opisuje sodelovanje s starši?
Sogovornica meni, da je s starši, s katerimi sodeluje, v dobrem odnosu: »Jest mam
občutek, da sem s temi starši, s kerimi jest sodelujem, kar v dobrem odnosu.« Meni, da je

potrebno odnose ves čas negovati: »Je pa treba ves čas delat na tem. Je treba ves čas gradit, ves
čas odnose negvat. Pol pa grejo zadeve.« Zelo ji je pomembno, da pusti dober prvi vtis pri

starših: »/…/ k prideš s starši v kontakt in je pomembno, kakšen vtis ustvariš o sami ustanovi in o
vzgojiteljih, k tam delajo.« V odnosu s starši gradi na iskrenosti, pozitivni komunikaciji in

opozarjanju na pozitivne stvari. Poskuša se izogibati napadom, obtoževanju in
kritiziranju staršev. »Zlo delam na tem, da smo iskreni, da mamo eno tako pozitivno
komunikacijo, da ni kakšnih napadov na starše, kakšnih obtoževanj, kakšnih takih zadev. Da se jih
tud pohval ob stvareh, k jim grejo dobr. Da se jih ob tistih stvareh, ki jim ne grejo dobr, ne
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kritizira, ampak da se jim pomaga na tak način, da jih majčken usmerjaš.« Pomembno se ji zdi,

da s starši sodeluje ves čas in ne samo v primeru težav: »da se ne sodeluje samo takrat, k je
problem, ampak tud takrat, k je kej dobrga, zato da to sodelovanje ne postane stresno, ampak da se
dojema dejansko kot sodelovanje.«

Iz izkušenj ugotavlja, da so se starši različno pripravljeni vključevati; nekateri sledijo,
drugi malo manj: »Starši so se čist različno prpravljeni vključevat. Nekateri zlo sledijo, drugim se
zdi smešno, da jim, sploh recimo zame konkretno, nekdo mlajši od njih govori, kaj naj, pa kako nej,
pa tko…« Vendar pa njene nasvete in usmeritve kar dobro sprejemajo: »načeloma pa, no te nasvete
in kar jim dajemo, zlo dobr sprejemajo.«

 Katere oblike sodelovanja s starši uporablja?
Najpogostejša oblika, ki je bolj informativne narave, so telefonski pogovori: »zdej s starši
smo v kontaktu kr redno prek telefonskih pogovorov.«

S starši sodeluje na timskih sestankih ob pripravi individualiziranega programa za otroka:
»nujno je ob tem prvem mesecu, da se vsaj minimalno vključujejo v pripravo individualiziranga
programa.« Pove, da je od primera do primera različno, kako in koliko se vključujejo: »Z
nekaterimi je to res tko zlo mal tega sodelovanja, da zgolj pridejo na sam timski sestanek zato, da
se jim individualiziran program predstav…«. Trudi se, da bi starše pripravili do tega, da bi

povedali svoje želje in pričakovanja o otroku ter da bi izpostavili njegove močne in šibke
točke: »jih poskušamo prpravt do tega, da bi tud sami kaj povedal, kaj si oni želijo, kako otroka
vidjo, kje oni misljo, da je uspešen, kje ima težave, da bi mu tam bol pomagal.«, vendar do tega

po njenih izkušnjah velikokrat ne pride: »/.../ dejstvo je, da od staršev velikkrat dobimo samo
kimanje al pa odkimavanje, kej dost več pa že ne.«

Sodelovanje s starši poteka tudi takrat, ko pridejo po otroka v ustanovo ali pa ga
pripeljejo nazaj. Takrat steče izmenjava informacij, kaj se je dogajalo v preteklem tednu,
oziroma kaj se je dogajalo čez vikend: »To so predvsem starši tistih mlajših otrok, ki jih še ne
damo na avtobuse pa na vlake, da hodijo domov, ampak jih starši morjo pridt iskat. Te starši
prhajajo ob petkih po otroka, ob nedeljah ga prpelejo nazaj. Amm.. takrat je vsaj tista hitra
izmenjava nekih informacij. Vedno jih spodbujamo k temu, da povejo, kako je blo čez vikend, da se
mejčken mal pregleda.«

Dokaj pogosta oblika sodelovanja je vključevanje staršev na dispanzer za mentalno
zdravje, saj veliko otrok obiskuje pedopsihiatra: »starše vključujemo na dispanzer za
mentalno zdravje. In sicer velik naših otrok, konkretno iz moje stanovanjske skupine jih je kr zdejle
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6 vključeno v pedopsihiatrično obravnavo«. Kjer problematika izvira iz družine, pedopsihiater

vključi v obravnavo tudi starše: »kjer je pa tista problematika največja doma, da niso to otroci
sami, ampak da je nujno potrebn, da so starši zraven, se pa starše v to tud vključejo.«

Nekateri starši se vključujejo tudi v vsakdan otrok in skupine: »Mamo recimo eno
mamico, k je tko zlo aktivirana, da je vedno, kadar recimo urejamo vrt al pa tko, ona prpravlena
prpelat kakšno zemlo, kakšne take stvari. Tko v bistvu pride, se oglasi za kakšne pol urce, se
prepele, kej pove, pa gre.«

Skupina organizira tudi neformalna srečanja s starši, na primer kakšen piknik: »Se pa tud
tko če je mogoče včasih na, čist na nivoju same stanovanjske skupine, da mamo kakšn kostanjev
piknik, kakšn… polet na žaru al pa kej podobnga, se tud starše povab na to, da se lahko zraven
prključjo.«

V enem primeru sodelovanje s starši poteka tudi tako, da gre skupina za en dan na dom:
»z eno mamo, smo v dogovoru, k živijo na kmetiji, majo en ranč s konji in tko in je za naše otroke
blazn zanimiv, če gremo kdaj tja. Tko da je to še ena od oblik, kako prhajamo v stik starši, kako
starša pravzaprav v njihomu okolju spoznamo. /…/ takrat, k mora tud doma sfunkcionirat, kej
izpeljat, kej narest, stvari čist drugač potekajo, a ne.«

Ker se ji zdi pomembno biti v koraku s časom, so ustvarili Facebook profil: »Am..zdej
konkretno naša stanovanjska skupina, kjer jest delam, pa še ena druga stanovanjska skupina/…/,
smo naredl tud facebook profile.«, kjer objavljajo slike, dogodke, zanimivosti ipd. Pove, da

imajo starše dodane za prijatelje na omenjenem spletnem portalu: »In je tud v bistvo mamo
tud večino staršev tud za facebook prijatelje.« V tem vidi priložnost, da staršem prikažejo in

približajo vsakdanjik: »In oni lahko pol prek tega tudi pol spremljajo, kaj se pr nas dogaja, in da
vidjo, da je v bistvu cel kup enih aktivnosti, cel kup enih stvari, s katerimi se ukvarjamo, in začnejo
tud lahko drugač gledat na samo to zavodsko namestitev.«

 Na kakšen način ohranja odnos?
Odnos ohranja tako, da staršem namenja dovolj časa za pogovor: »jest zlo staršem tud dam
čas. Da jih ne: »veste zdejle pa ne mormo, hitro povejte, kaj mate«, ampak da jim dam možnost, no,
da se pogovarjamo.« Prav tako dopušča, da pogovor teče o katerikoli stvari, ki je staršu tisti

trenutek pomembna: »Sploh ne od otroka, ampak mogoče starš včasih rab tud, da se ti izpove.
Kakšna težava v službi, kej takega.« Meni, da se ti je starš pripravljen bolj odpreti, če začuti,

da je slišan: »In se mi zdi, takrat k začut, da ga ti dejansko poslušaš in da te zanima tud kakšna
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druga stvar, a ne, da se ti je bl prpravljen odpret in da ti več stvari pove, no.« Ključ za

ohranjanje odnosa A vidi torej v tem, da staršu omogoči čas in prostor za pogovor.
 Kakšne ovire se pojavljajo pri sodelovanju in na kakšen način jih premaguje?
Ovire pri sodelovanju ji predstavlja predvsem nesodelovanje staršev. Ti včasih ne želijo
sodelovati ali pa tega enostavno niso zmožni: »je pa kr težko, no, če je včasih kakšna mama, ki
ne sodeluje./ Recimo mamo primer, k je oče se umaknu iz samga tega procesa vzgoje, niti ne živi s
punco, mama je pa zarad ene bolezni ostala na ravni osemletnega otroka in ona pač ne zmore tega
sodelovanja.« Pove, da se trudijo na kakršnikoli način vzpostaviti kontakt, vendar včasih

kljub temu sodelovanje ne steče: »Smo poskusl že vse možne variante, tud šli smo na to, da bi
mogoče en vzgojitelj bolj konkretno sodeloval, a ne, da se res eno zaupanje vzpostav, pa tko.
Ampak taki starši, k se umikajo- enostavno jih je težko dobit v to, da bi sodelval konkretno.«

Obstajajo primeri, ko starši ne vstopijo v sodelovalni odnos, vendar se situacija zaradi
dodatnega nasveta ali usmeritve vzgojitelja spremeni: »Zdej eni drugi starši niso tolk, kako bi
rekla, niso prprvaleni al pa se sami mogoč tud ne zberejo poguma al pa časa ne dobijo al koker
kol, da bi poklical. Zdej takim staršem včasih kar določmo. Pr enmu fantu mamo določen, da mora
njegov oče vsak četrtek ob devetih zvečer poklicat. Ker je oče rabu to usmeritev. Ker očitno prej al
si ni upal al je pozabu al kakšna stvar je bla ne vem…«

Ovire, ki se v zadnjem času pojavljajo, so predvsem finančne: »Predvsem zdej, k so taki časi,
da finančno marsikomu ne znese, da bi pršel na timski sestank, ker mu to predstavlja strošek.« S

tem se soočajo tako, da se poskušajo prilagoditi staršu: »Zdej takrat, če se slučajno zgodi, da
starš nima prevoza, da je v stiski z denarjem, se zlo ta datum kakšnih timskih sestankov prilagaja
njim. Kdaj oni majo čas, kdaj majo možnost mogoče kakšnga soseda prosit, da jih prpelje, kdaj
mogoče dobijo kakšno socialno pomoč, da pridejo do denarja, da si lahko plačajo javni prevoz al
pa karkol podobnga.«

 Kakšne so njene izkušnje s sodelovanjem?
Sogovornica ima dobre izkušnje s sodelovanjem, kar je med celotnim pogovorom večkrat
poudarila: »Ja, izkušnje so kr dobre.« Meni, da jo starši dobro sprejemajo in jo upoštevajo,
čeprav je mlada in nima veliko izkušenj: »Jest mislim, da kljub moji mladosti, no, da me starši
kr dobr sprejemajo in tud vidjo, no, v tistmu prvmu mesecu so mejčken skeptični pa tko, pol pa
vidijo eno odločnost, eno jasnost. Kakšna pravila se postavljajo, kako se omejitve dajejo in ti pol
začnejo sledit.« V pogovoru je omenila tudi primer uspešnega sodelovanja s starši v primeru

otrokovih težav v šoli: »Zdej konkretno ena mama je klicala vsak dan, ker je bla težava s šolo in
smo se odločl, da očitno bomo najbl uspešni, če bomo skup stopil in da bomo mi neke informacije
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fantu dajal, da bo ona poklicala, ga vprašala, kako je blo, je šlo, si delal to, si delal un, ga
okregala, če ni blo vredu, kakorkol že. In je pač klicala vsak dan in smo bli vsak dan na vezi in
dejansko je blo to uspešno, a ne.«

 Kakšna pričakovanja ima pri sodelovanju?
Pričakuje, da se bodo starši vključevali po svojih zmožnostih in da bodo poskušali
upoštevati dogovore: »Moja pričakovanja so predvsem to, da bi se starši vključeval v okviru
svojih zmožnosti. In da bi nekak tiste dogovore, ki jih sprejmemo, se poskušal, vsaj poskušal, če jim
že dejansko ne uspe, da bi se jih vsaj poskušal držat, a ne.« Prav tako pričakuje iskrenost: »da
bi imel neke odkrite odnose, da ni nekih prikrivanj, da ni laži.« in da starši ohranijo vlogo

staršev: »Da tud kljub temu, da jim mi dajemo neke nasvete, navodila in tko, ohranjajo eno svojo
tisto empatičnost, eno ljubezen do otroka in tko. In da ne prevzemajo mogoče vseh teh strategij, k
jih pa mi uporabljamo v zavodu, ker se pa verjetn ne bi dobr obnesle. Ker starš vseen ostaja starš
in mora nastopit iz ene druge pozicije, ker ma drugačno vlogo.«

 Kateri način dela je po njegovem/njenem mnenju najučinkovitejši?
Sogovornica nima izkušnje, da bi se katera metoda izkazala za bolj učinkovito: »Zdej da bi
se ena metoda izkazala kt bl primerno v tem sodelovanju, jest nimam občutka.« Zdi se ji, da je

bolj kot metoda pomembna konstantnost sodelovanja: »predvem pa bl kt metoda, je
pomembna ta konstantnost, da se sodeluje ves čas.«

 Kateri pogoji morajo po njegovem/njenem mnenju biti zagotovljeni za uspešno
sodelovanje?
Kot pomembni pogoj za uspešno sodelovanje izpostavlja podporo vodstva in sodelavcev.
To se ji zdi pomembno predvsem tedaj, če naleti na kakšno oviro, da ima nekoga, na
katerega se lahko v tem primeru obrne: »Jest mislim, da je edn izmed pomembnih pogojev
podpora vodstva. Da te podpira pr tem, da sodeluješ. Da ni kakšnih omejitev, da ti tud recimo, če
si sam v kakšnih dvomih, kaj in kako delat naprej, kam se obrnt, da rabš kakšno informacijo.. da se
lahko obrneš al na sodelavce v timu al mogoče na ravnatelja, ravnateljco. Da veš, da pač maš neko
zaledje, kamor se lahko obrneš takrat, k si ti sam v stiski. To se mi zdi kr pomembna stvar.«

Kot drugi pogoj za uspešno sodelovanje s starši pa izpostavlja pripravljenost staršev na
sodelovanje: »Zdej druga stvar je to, da starši so prpravljeni sodelvat, da so se prpravljeni
udeleževat teh stvari, k jih mi organiziramo.« Včasih je to težava, vendar jo poskušajo rešiti

tako, da se prilagodijo staršem: »Velikrat je to lohk težava za njih. Predvsem zdej, k so taki časi,
da finančno marsikomu ne znese, da bi pršel na timski sestank, ker mu to predstavlja strošek.«
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Pomembno se ji zdi tudi, da se starš počuti sprejetega v strani vzgojiteljev, saj se bo v
nasprotnem primeru umaknil: »Pa tud to, da starša sprejmeš, a ne. Ker če bo starš, če se ne bo
čutu sprejetga s tvoje strani oziroma s strani celotnga tima, se bo verjetn umikal.« Poudari, da je

potrebno starša sprejeti kot enakovrednega partnerja: »da ga vzamemo kot ene vrste
enakovrednga partnerja« in mu dati prostor za izražanje mnenj: »da znamo staršem pustit tist
prostor, da povejo, kaj so pa tud njihove skrbi, kako oni na to gledajo, pa to njihovo mnenje, no,
upoštevat. Ker se mi zdi, da če bojo starši slišani, bo stvar velik bolš laufala, kot če jim bomo mi
rekl: »kr puste, bomo to mi zrihtal«. In pol se bojo starši začel umikat in sigurn ne bo teh osnovnih
pogojev za sodelovanje izpolnjenih, a ne.« Meni, da to prispeva k uspešnemu sodelovanju.

 Kaj je po njegovem/njenem mnenju potrebno za uspešnejše sodelovanje?
Na splošno meni, da je sodelovanje, ki ga imajo v ustanovi, dobro in da ne potrebujejo
velikih sprememb: »Ja, jest zdej čist konkretno, če gledam na to sodelovanje, k ga mamo mi v
zavodu, jest moram rečt, da stvari dobr tečejo./…/mamo stvari dobr postavljene in da niti ne
potrebujemo kakšnih hudih korenitih sprememb na tem področju./ se mi pa zdi, da starše mamo
velik vključene in da če bo tkole, če bodo stvari tko tekle naprej, da bomo uspešni, no.«. Področje

sodelovanja, ki se bi ga po njenem mnenju dalo izboljšati, je priprava
individualiziranega programa: »Zdej, ena stvar, v kateri sigurno šepamo, je samo
vključevanje staršev pri pripravi ip-ja. Tuki se velikrat zgodi, da ip sestavmo mi sami, da se ga
staršem kasneje samo predstav, da se jim ga da v podpis in je pač s tem stvar zaključena./ Tko da
mislim, no, da predvsem na tem področju bomo mi mogl premik naprej narest.« Predlaga, da bi se

staršem pri pripravi oziroma zasledovanju ciljev individualiziranega programa naložilo več
odgovornosti: »In se mi zdi, da prav za vsako stvar, ki jo napišemo v individualiziran program,
lahko starši en svoj prispevk dajo k temu. Naj bo to šola, pa se starši zavežejo – če ne to, da bojo
vsaj spremljal, kaj se z otrokom dogaja.« Prav tako meni, da bi morali strokovni delavci

starše bolj poslušati, saj se velikokrat kakšna informacija izgubi: »Pa da bomo bl slišal
starše, da bomo mogoče bl tud načrtovano pridobival informacije. Zdej pridobivamo tko v raznih
pogovorih, razgovorih, mejčken prek telefona, ampak ni pa to, da bi kam posebej zapisval./…/
Lahko ta stvar (informacija, op.a) gre mimo a ne.«
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5.2.2 ANALIZA DRUGEGA INTERVJUJA
Oris konteksta:
Drugi pogovor sem izvedla z osebo moškega spola, ki jo bom zaradi zagotovitve
anonimnosti imenovala B. Po izobrazbi je psiholog. Štirinajst let je zaposlen v svetovalni
službi v vzgojnem zavodu za srednješolsko populacijo. To je njegova prva služba.
S temo pogovora je bil sogovornik že v naprej seznanjen. Intervju je potekal 19. 4. 2013,
med 915 in 1000 uro, v lokalu na terasi, kjer je bilo malo ljudi. Z B sva se seznanila že pred
izvedbo intervjuja, zato predstavitev ni bila potrebna. Po nekaj izmenjanih besedah sva
pričela z intervjujem. Ta je potekal tako, da sem spraševala, B je odgovarjal. Vprašanja
sem imela že vnaprej pripravljena, vendar sem morala med samim pogovorom dodajati
tudi podvprašanja. Med pogovorom sem sogovornika velikokrat prosila za pojasnitev ali
ponazoritev povedanega s kakšnim primerom.
Verbatim pogovora lahko razdelim v naslednja področja oziroma tematike, ki jih bom
dopolnjevala z dobesednimi izjavami.
Tematike, ki se v pogovoru pojavljajo, sem uvrstila v naslednje sklope:
I. KAKŠNO SODELOVANJE S STARŠI JE ZNAČILNO ZA USTANOVO?

 Katere oblike sodelovanja s starši so razvili v ustanovi?
 Kako ocenjuje odnos in izkušnje sodelavcev pri sodelovanju s starši?
 Na kakšen način je med strokovnimi delavci organizirano sodelovanje s
starši?

II. OPIS SVOJEGA SODELOVANJA S STARŠI

 Ali mu je sodelovanje s starši pomembno?
 Kako opisuje sodelovanje s starši?
 Katere oblike sodelovanja s starši uporablja?
 Na kakšen način ohranja odnos?
 Kakšne ovire se pojavljajo pri sodelovanju in na kakšen način jih
premaguje?

 Kakšne so njegove izkušnje s sodelovanjem?
 Kakšna pričakovanja ima pri sodelovanju?
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 Kaj je po njegovem mnenju potrebno za uspešnejše sodelovanje?

I. KAKŠNO SODELOVANJE S STARŠI JE ZNAČILNO ZA USTANOVO?
 Katere oblike sodelovanja s starši uporabljajo v ustanovi?
Kot osnovno obliko sodelovanja izpostavlja izmenjavo informacij po telefonu, kar je
predvsem delo vzgojiteljev: »Osnovno je, da izmenjujemo informacije. To pomen že, ne vem,
vsaj po telefonu, da se slišmo dvakrat ene na teden. To delajo predvsem vzgojitli.«

Sogovornik pove, da s starši poskušajo stopiti v sodelovalen odnos že pri ogledu
vzgojne ustanove: »Pr ogledu jih že probamo, mormo motivirat, identificirat težave.«
Zelo pogosti so tudi timski sestanki, na katerih so starši prisotni. Najprej je timski
sestanek, na katerem se naredi načrt dela: »Se prav en mesec po sprejemu mamo načrt dela.«,
kasneje pa sledijo evalvacijski timski sestanki, ki so dokaj pogosti: »pol so evalvacijski timski
sestanki na tri mesce prbližno, no.«

Omenjene oblike dela sogovornik dojema kot nujne, starš se mora odzivat po telefonu in
mora hoditi na timske sestanke: »Se mi zdi, da to so te glavne oblike, k morjo bit in prek tega ne
gremo. Starš enostavno more bit prsoten na vseh teh sestankih. Po telefonu tud se morjo odzivat,
ne.«

Oblika dela, ki jih v ustanovi pogosto uporabljajo, so obiski strokovnih delavcev na
domu: »Pol je nekak pr nas zlo populrn, da gremo k staršem na dom. Prvi vikend odpelje
vzgojitelj fanta na dom«. Meni, da je to dober način, da se vzgojitelj seznani z družinskimi

razmerami in poskuša vplivati na potek vikenda: »Ne sam to, da se spozna z domačo situacijo,
ampak na en način tud tlele probamo vplivat na potek vikenda.«

Organizirani so roditeljski sestanki, kamor so starši vabljeni, vendar se po izkušnjah
sogovornika velikokrat ne odzovejo: »Roditeljski sestanki tud. Starši so vabljeni. Tko da bi pa
mi s puško na glav jim stal, da bi pa mogli pridit, pa ne. Prav dostkrat tud ne pridejo.«

Pove, da starše poskušajo motivirati, da pridejo na razgovor ali predavanje: »In tlele
probamo zraven motivirat še za razgovor al kakšno predavanje.«

V ustanovi organizirajo tudi neformalne oblike sodelovanje s starši, na primer prihod
božička, prednovoletno srečanje, proslava ob slovenskem kulturnem prazniku,
zaključek šolskega leta: »Proslave, ja. Prihod božička, prednovoletno srečanje, potem včasih
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mamo za 8. februar. Vsake tolko nardimo. Potem dostakrat je blo zaključek šolskega leta. Tlele mal
spreminjamo. Ni tko, da bi blo ves čas isto.«

 Na kakšen način je med strokovnimi delavci organizirano sodelovanje s starši?
Sogovornik pove, da so na začetku imeli težave z razdelitvijo dela: »Na začetku je bil
problem zarad tega, ker amm..nismo vedel, kdo bi kaj delal. Dogovorjen smo bli, da je za
sodelovanje s starši odgovorna generalno svetovalna služba. Pol so vzgojiteljji rekl: »Ja, kako? A
pol se jaz sploh ne smem pogovarjat po telefonu s starši?««, vendar so prišli do skupnih

dogovorov: »Kr nekaj časa je trebal, da smo se zmenl, da oni sodelujejo glede preživljanja
vikendov, glede teh konkretnih vsakodnevnih informacij, da prihaja do prehajanja informacij in da
oni konkretno delajo s starši. Zdej tisto, kar pa midva delama s svetovalno službo, je pa na enmu
drugmu nivoju./…/ dostkrat je tema, da se ni držal ure in pol se med tednom pogovarjajo, kako bi
se pa držal ure, kake bojo pol sankcije, če se ne bo držal. Tako da sva v tem smislu bol podpora
staršem.« Delo vzgojiteljev je torej informiranje staršev o vsakodnevnih dogajanjih-kaj

je bilo v redu, kaj ni bilo v redu, ipd., svetovalna služba pa je podpora staršem in jim je
na voljo za pogovore v zvezi z vzgojnimi prijemi, težavami ipd.
Poudarja, da kljub temu, da je delo razdeljeno: »Mamo zdej tako različne vloge, da je dost
širok prostor za to, da vsak svoje dela.«, informacije med vzgojitelji in svetovalno službo

tečejo: »Al pa če se tam kej zgodi, poveva tud vzgojitlom.«

II. OPIS SVOJEGA SODELOVANJA S STARŠI?
 Ali mu je sodelovanje s starši pomembno?
Sogovorniku je sodelovanje s starši zelo pomembno: »Ja, seveda je pomembno.« Vzgojne
ustanove dojema kot tiste, ki nudijo pomoč otrokom in staršem: »Konc koncev smo zavodi
na en način pomoč in otrokom in staršem, ne.« Meni, da brez sodelovanja ni uspehov pri

otroku/mladostniku: »Jest si težko predstavljam nesodelovanja s starši, sploh pr tistih fantih, k
niso mel staršev, al pa so bli starši nesodelujoč,i se zlo vid, da ni blo nekga napredka no. Zelo.«

 Kako opisuje sodelovanje s starši?
Sodelovanje s starši opisuje kot tisto, ki je na drugem nivoju v primerjavi z vzgojiteljevim
sodelovanjem s starši: »Zdej tisto, kar pa midva delama s svetovalno službo, je pa na enmu
drugmu nivoju.« Če dela individualno s staršem, mu je pomembno, kako starš dojema
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svojo vlogo in kako poteka vzgoja: »Nama je pomembn, kako starš sam, če delava samo s
staršem, starš sam dojema svojo vlogo starša in kako vzgojno vpliva.« Kadar pa dela s staršem

in otrokom, mu je pomembno, da razrešujeta konflikte: »Če delava z obema dvema, nama
je pomembn, da, se prav z otrokom pa staršem, nama je pomembn, da je komunikacija primerna,
da rešujeta konflikte.«

Pove, da se včasih znajde tudi v vlogi mediatorja: »Zdjle mava, trenutno mava enga zlo zlo
zlo zlo zlo zakompliciran primer, no. K je že sodnica obupala in je rekla, da bo to pa bodoči
psihopat, ne. Tlele nek vmes kej mediaramo, no.«

Pri sodelovanju mu je zelo pomembno, da izmenjava informacij med njim in staršem
teče: »Nam je zlo pomembn, da ta izmenjava informacij laufa, tko kot med dvema partnerjema v
družin. Mora laufat, če češ, da otrok kolker tolk pelje. Tko tud med nami pa starši. Da ni enga
prikrivanja. Kr pol je tle zlo širok manilupativen polje za to, da mladostnik ne gre v tiso smer, k bi
mogu.«.

 Katere oblike sodelovanja s starši uporablja?
Med oblikami svetovanja, ki jih uporablja, so razgovori. Pravi, da ima raje osebne
razgovore kot razgovore preko telefona: »Nekak rajš, če majo že starši kakšne težave, sploh
jest, jih rajš kar povabm, pa se na štiri oči zmenmo, ker je velik lažji.« Na razgovor poleg staršev

velikokrat povabi tudi otroka, kjer skupaj razrešujejo konflikte: »Kakšne starše kar
povabmba, rečema, naj se pridejo mal kregat s svojim sinom v zavod. Je bols v enmu mal bl
nadzotovanmu oklju kot pa…kot pa…itak se, itak se kregajo.«

Starše velikokrat obišče na domu: »Se prav, midva si zmerom pol nardiva s socialno delavko,
no, poleg timskega sestanka tud obisk na domu, z namenom identifikacije teh vzgojnih al težav, v
polju..« Meni, da se starš v svojem okolju počuti bolj sproščeno in je bolj pripravljen

sodelovati: »Staršem mal bl sproščen počut pa lažje tam prideš do njega. Tud kej rečeš, kar pred
mladostnikom, parimi še tam prisotnimi in socialnim delavcem težko.«

 Na kakšen način ohranja odnos?
Sogovornik pove, da se način ohranjanja odnosa razlikuje od primera do primera: »Ja zlo
različn je.« V primerih, kjer starši ne sodelujejo ali pa se umaknejo, se trudijo ohranit

odnos: «Ja, eni starši, jim je tud preveč, pa se vstrašjo. Hodmo za njimi. (smeh). Ne vem
no..mislm… zasledujemo jih, težimo po telefonu. Nekak nam je čist… v kakšnih primerih tud
povemo, ne, a veš.«
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 Kakšne ovire se pojavljajo pri sodelovanju in na kakšen način jih premaguje?
Ovire, s katerimi se srečuje so nesodelovanje ali umik staršev: »Ja, eni starši, jim je tud
preveč, pa se vstrašjo./ Tko no, dostkrat se kar ne bi pogovarjal, ker itak je z mulcem vse narobe,
ne. Težko dobiš ta odnos.« Pri takih starših se trudi obdržati odnos: »Hodmo za njimi. (smeh).
Ne vem no..mislm… zasledujemo jih, težimo po telefonu. Nekak nam je čist… v kakšnih primerih
tud povemo, ne, a veš.«

Ovire jim v nekaterih primerih predstavljajo tudi bolezni staršev in finančne težave:
»Mama na onkološkem, noče hodt na timske sestanke, k njej je to naporno. Tud finančno, ne.« V

takih primerih se poskušajo prilagoditi staršem: »Nazadnje smo tim naredl gor na Koroškem,
na centru. Smo se tolk prilagodil, ker ni hotla sem pridet.«

Nekateri starši želijo usmerjati strokovne delavce, kar jih seveda ovira: »Tisti telefonski
pogovori k so pa, so pa usmeritve za nas, kako bi mi mogl delat. Tako sodelovanje nekak ni eno
tapravo. Ona bi, kako bi mi, a mi nekak ne mormo njo prpravt do tega, da bi vsaj z mulcem delala.
Mamo dodatne težave, če se z njo ukvarjamo preveč.«

V nekaterih primerih so ovire za sodelovanje zamere med otrokom in staršem.
Sogovornik izpostavi konkreten primer: »Je tud lohk kar hudo, ne. Mladostnik pred odpustom
gre in vzame fotru 5 jurjev. Foter: »Ustrelo ga bom, ubol ga bom, j**** mu bom odrezal. Kar vi ga
mejte, sej ste vi takga naredl««. Pove, da so poskušali najti rešitev: »Jaz sem očeta po telefonu
klical, me je parkrat, pol k se mu ni dal govort reku: »Zdej pa jaz ne bom več govoru« in prekinu.
Pol sva z ravnatlom enkrat do njega šla.«, vendar je v tem konkretnem primeru niso našli:
»Tlele nismo pršli do konca in smo fantu eno službo dobil in ga poslal v širni svet. Nimaš kej ne…
na starše računat…«

 Kakšne so njegov izkušnje s sodelovanjem?
Poroča o dobrih izkušnjah sodelovanja s starši: »Ja, večinoma mam dobre izkušnje.
Zdej…generalno mam dobre izkušnje z izmenjavo informacij. Al po telefonu al.. Al pri skupini
staršev, k je letos sicer nimava. Drgač pa prejšnja leta, tud to je blo./../ Al v individualnih
razgovorih.« Dobre izkušnje ima s tistimi starši, ki sodelujejo: »Dobre izkušnje so z tistimi
starši, k sodelujejo.
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 Kakšna pričakovanja ima pri sodelovanju?
Od staršev pri sodelovanju pričakuje, da sodelujejo in da so iskreni: »Da sodelujejo. Da so
odkriti, da ne glumijo, da si lohk odkrit povemo. Eno mojo mogoč včasih tud iluzorno prčakvanje
je, da odkrit govorijo o svojih težavah. Kar je dostkrat težko.«

 Kaj je po njegovem mnenju potrebno za uspešnejše sodelovanje?
Pri opredeljevanju pogojev za uspešno oziroma uspešnejše sodelovanje so bila potrebna
podvprašanja. Pove, da je s sodelovanjem, kot obstaja trenutno, zadovoljen: »Men se zdi
tko kot je, dost vredu.« Opredeli, po njegovem mnenju, idealen način sodelovanja: »Zdej
idealno bi blo no, da bi vsak starš lahko enkrat na tri tedne se oglasu pr svetovani službi. Da bi se
še kakšni pikniki da bi mel, da bi se udeležval ne.«, za katerega meni, da bi prinesel več dela:
»To bi blo pa potem že preveč za delat, a ne«.

5.2.3 ANALIZA TRETJEGA INTERVJUJA
Oris konteksta:
Tretji pogovor sem izvedla z osebo ženskega spola, ki jo bom zaradi zagotovitve
anonimnosti imenovala C. Po izobrazbi je socialna pedagoginja. Pripravništvo je eno leto
opravljala na šoli. Že 18 let je zaposlena v zavodu za osnovnošolsko populacijo. V teh letih
je znotraj ustanove delala na mestu matičnega vzgojitelja, individualnega vzgojitelja in
dopoldanskega vzgojitelja. Zadnje leto pa dela v svetovalni službi.
S temo pogovora je bila oseba C že vnaprej seznanjena. Pogovor je potekal 24. 4. 2013,
med 1030 in 1130 uro, v njeni pisarni, v ustanovi, kjer je zaposlena. Ker sva bili že prej
seznanjeni, predstavitev ni bila potrebna. Po krajšem neformalnem pogovoru sva pričeli z
intervjujem. Ta je potekal tako, da sem zastavljala vprašanja, C je odgovarjala. Vprašanja
sem imela že vnaprej pripravljena, po potrebi sem kakšnega med pogovorom dodala.
Zapis pogovora lahko razdelim v naslednja področja oziroma tematike, ki jih bom
dopolnjevala z njenimi dobesednimi izjavami.
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Tematike, ki se v pogovoru pojavljajo, sem uvrstila v naslednje sklope:
I. KAKŠNO SODELOVANJE S STARŠI JE ZNAČILNO ZA
USTANOVO?

 Katere oblike sodelovanja s starši so razvili v ustanovi?
 Kako ocenjuje odnos in izkušnje sodelavcev pri sodelovanju s starši?
 Na kakšen način je med strokovnimi delavci organizirano sodelovanje
s starši?

II. OPIS SVOJEGA SODELOVANJA S STARŠI

 Ali ji je sodelovanje s starši pomembno?
 Kako opisuje sodelovanje s starši?
 Katere oblike sodelovanja s starši uporablja?
 Na kakšen način ohranja odnos?
 Kakšne ovire se pojavljajo pri sodelovanju in na kakšen način jih
premaguje?

 Kakšne so njene izkušnje s sodelovanjem?
 Kakšna pričakovanja ima pri sodelovanju?
 Kateri način dela je po njenem mnenju najučinkovitejši?
 Kateri pogoji morajo po njenem mnenju biti zagotovljeni za uspešno
sodelovanje?

 Kaj je po njenem mnenju potrebno za uspešnejše sodelovanje?
 Kaj bi morali spremeniti na področju dela z družinami z več težavami,
katerih otroci pridejo v vzgojno ustanovo?

 Kako doživlja starše otrok v vzgojni ustanovi?

I. KAKŠNO SODELOVANJE JE ZNAČILNO ZA USTANOVO?
 Katere oblike sodelovanja s starši uporabljajo v ustanovi?
Prvo srečanje s starši je ogled vzgojne ustanove: »Ja, zdej tist formalni del je vsekakor, bom
rekla, tisto prvo srečanje s starši, je ogled, a ne, naše inštitucije.«, kjer strokovni delavci

poskušajo ustrezno predstaviti ustanovo: »Tle se prvič v bistvu prvič soočmo, srečamo,
poskušamo na primeren njim način, bom rekla, predstavit.«
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Kasneje so s strani ustanove organizirani roditeljski sestanki: »Pol je kup teh formalnih
oblik, recimo roditeljski sestanki k so, bom rekla, s strani doma.« Nekatere vzgojne skupine

organizirajo tudi svoje roditeljske sestanke: »Pol majo posamezne skupine, to je zdej spet
odvisno od matičnih vzgojiteljev, tud svoje roditeljske sestanke.«

Zelo pogosta oblika sodelovanja s starši so timski sestanki: »Pol so te timski sestanki, ki so
pr nas zlo pogosti, ne. Skor da ne mine dan, da ga nimamo.« Če je možnost, poskušajo timski

sestanek izpeljati na domu: »Te timske sestanke ravno zarad tega približevanja staršu, če se le
da zlo pogosto, čedalji bolj bom rekla, poskušamo na terenu spelat. Tud na domu spelat.«

Organizirajo pa tudi delavnice in individualna srečanja za starše: »To so pa zdej tiste
neformalne zadeve. Delavnice za starše in individualna srečanja, to.«

Sogovornica izpostavlja novo obliko sodelovanja s starši. Gre za srečanja, ki jih bo
ustanova izvajala s pomočjo študentk s fakultete: »Pa letos nova oblika, bom rekla, pod
okriljem Pedagoške fakultete. Smo se pa odločl za neko novo zadevo, kjer bojo študentke pelale,
bom rekla, tud neka srečanja, delavnice, glih v petek se začnejo, za starše, ne, kjer bom seveda
sodelovala ravno zarad koordinacije in morebitnih potreb, ki lahka nastanejo, no, znotrej skupine.«

 Kako ocenjuje odnos in izkušnje sodelavcev pri sodelovanju?
Med strokovnimi delavci obstajajo razlike v načinu zaznavanja sodelovanja: »Je
razlika, se začne že pravzaprav v tem, kako kdo vid potrebo po delu in sodelovanju s starši./ Tko da
so razlike zlo velike.« Nekaterim je sodelovanje s starši zelo pomembno, kar se kaže v

načinu njihovega dela: »So posamezniki, k to potrebo zlo močno čutjo in se na svoj način zlo
trudjo./…/ In v določenih skupinah, bom rekla, se te povezave a tisti, kolker se da, bom rekla,
znotraj vzgojiteljskega dela, za moje pojme kvalitetno opravljajo…« Drugim pa sodelovanje s

starši ni pomembno: »In so posamezniki, ki, bom rekla, te potrebe ne čutjo, in so posamezniki,
ki, bom rekla, jo mogoče čutjo, ampak zarad vsega tega, kar sem prej rekla, so na nek način ovire,
to zadevo kar odrivajo./…/so primeri, ko bi želela jest, da bi stvari tekle drugače.«

 Na kakšen način je med strokovnimi delavci organizirano sodelovanje s starši?
Timskega dela na ravni celotne ustanove ni: »Kar se tiče timskega dela v smislu celotne, v
povezavi dela s starši, tle ne bi, tle bi težko rekla, da obstaja timsko delo.« Za delo s starši si

prizadevajo le posamezni vzgojitelji: »Tle je bol individualno, tko k sem prej rekla.
Posamezni vzgojitli pa recimo skupina kot skupina, a ne.«
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Vloge med strokovnimi delavci so razdeljene. Svetovalna služba ima več časa za delo s
starši. Svetovalni delavec se s starši pogovarja o težavah in vzrokih, ki so pripeljale do
njih: »Zdej deljenost vlog je, tko k jo jest vidm, pravzaprav v tem, da si svetovalna služba lahko
vzame tist večji del časa za delo, da je lahko starš tu tud uro in pol recimo, al pa, kaj jest vem, oče
in mama in z njimi stvari odpiramo, a ne, in se pogovarjamo, a ne.« Vzgojitelj pa sodeluje s

starši na ravni informiranja, dajanja nasvetov ipd.: »Tam gre pa bl za informiranje, za
nasvete, za prošnje, a ne, v tem smislu.«

II. OPIS SVOJEGA SODELOVANJA S STARŠI
 Ali ji je sodelovanje s starši pomembno?
Sodelovanje s starši se ji zdi zelo pomembno: »Izredno pomembno se mi zdi sodelovanje s
starši.« Pove, da se je s sodelovanjem s starši srečala že, ko je bila na delovnem mestu

vzgojitelja, vendar na drugačen način kot sedaj: »S tem sem se srečala pravzaprav že takrat k
sem bla na mestu matičnega vzgojitelja./…/ jest pa pravzaprav samo tiste, bom rekla, izmenjave
informacij, kontaktov, ne pa dela.« Vendar se ji je takšna oblika dela zdela premalo

konkretna, želela je več: »In sem vs čas čutla potrebo, da bi morala starše bl vključvat. Zgolj
tisto sodelovanje in ta drug del mi ja manjkal.«, kar ima sedaj kot svetovalna delavka možnost:
»Zdej k sm pa na tem delovnem mestu svetovalne službe, mam pa seveda možnost in opcijo delat še
tist drug del, to je pa individualn, ne.«

Meni, da sodelovanje s starši prinese uspehe pri otroku: »Tud otrok te drugač gleda, ko ve,
da starš prihaja k tebi, ne. najprej tebe, pol pa tist, kar je najbol pomembno, sprejme dejansko
bivanje tu kot nekaj, kar tud njegov starš vidi kot dobro, koristno, kar podpira, kar se strinja. In to
občutenje otroka, ne, ko to doživi, bom rekla, so tud rezultat njegove uspešnosti. Čist drug kot tam,
kjer tega ni.«

Prav tako meni, da ji sodelovanje s starši prinaša boljše poznavanje otroka: »Amm.. zdi
se mi, da tud otroka vidiš in doživljaš pol povsem drugač k enkrat s starši delaš al pa jih bl
spoznaš.«

 Kako opisuje sodelovanje s starši?
Pri sodelovanju se ji zdi pomembno, da nima vnaprej postavljenih pričakovanj: »Tud
amm, zdej si recimo ob samem začetku, recimo ko nekega starša začenjam obravnavat, grem v
odnos al pa začetek brez res vseh pričakovanj, ne«, ampak da izhaja iz starša: »Sej v tem je
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stvar, da v resnici izhajam iz tistga, kar od starša dobim. Ker razlike so resnično velke, ne. Eni
starši, bom rekla, ne moreš verjet, na kaki točki so neki starši. In če ne prideš do izhodišča, kje
starš res je, se mi zdi, da ne sam, da je vse, kar mu podajaš, zaman, ampak dejansko lahk dosežeš
kontraefekt, ne. In takrat, ko prideš do te točke, lahk dobro delaš s starši.« Sodelovanje s starši

opisuje kot zahteven in dolgotrajen proces: »V bistvu je to tek na dolge proge, no. Ni nič
kratkega, če govoriva o delu s starši, ne.« Delo s starši opredeljuje kot najzahtevnejše delo,

bolj zahtevno kot delo z otrokom: »S tem, da se mi zdi to delo najbol zahtevno delo na našem
področju. Velik bol zahtevno kot delo z otrokom. Amm… zdi se mi, da tud otroka vidiš in doživljaš
pol povsem drugač, k enkrat s starši delaš al pa jih bl spoznaš.«

 Katere oblike sodelovanja s starši uporablja?
Pri svojem delu izvaja individualna srečanja, timske sestanke in sprejeme: »Individualna
srečanja, pa v timu, pa sprejemi, pa vsi starši majo na voljo vedno, bom rekla, in so dobrodošli,
dobijo vabilo, da se oglasijo pr men.« Pove, da imajo vsi starši možnost priti k njej: »Tko da
vsem je dana možnost.« Vendar z vsemi starši ne dela individualno, ker imajo v ustanovi

veliko otrok in je posledično veliko staršev in je nemogoče delati z vsemi: »S posameznimi
starši, seveda ne z vsemi, ker mamo 60 otrok. Ampak s tistimi, bom rekla, najbl, k jim jaz rečem
najbl kritičnimi, rizičnimi, ki resnično rabjo, da sploh jih prpelješ do tega, da zmorjo eno tako
obliko sodelovanja./ jest sem pa tista k znotraj tistga pol še zberem starša in poskušam pridt z njim
v stik in ga prpelat sm, a ne.«

Pripoveduje, da je pred leti vodila tudi delavnice za starše: »Zato sva se takrat kr par let
nazaj s takratnim našim psihologom odločila, da bi amm začela vodit delavnice za starše. In sm še
takrat kot vzgojiteljca v bistvu s tem našim projektom v bistvu začela, a ne. In ravno iz tega, da ne
bi zadeva zgledala zgolj kot neka edukacija, kot neka predavanja, sva štartala s temi delavnicami v
resnici na temo samopodobe staršev, a ne. Pridobit jih, prbližat se jim, spoznat jih, ne. Spoznat
njihova, bom rekla, pričakovanja, potrebe, želje, ne… V tem smislu.« Opisuje jih kot zelo

uspešne: »Blo je zlo učinkovit, amm, pozitivna izkušnja, ogromn sm se naučila.«
Poroča tudi o obiskih na domu, ki jih doživlja kot velik premik v procesu sodelovanja: »Se
zgodi pol, kej jest vem, glih v primeru družine, k jo poznaš, a ne, da so pol sami starši povabl:
»pridta«, ne, z našim socialnim delavcem, »pridta« in so naju še domov pelal , a ne, pa kavo skuhal
pa...« Meni, da se skozi takšne oblike sodelovanja vzpostavi drugačen odnos med staršem

in strokovnim delavcem, spoznaš pa tudi domačo situacijo: »In v tistih neformalnih, bom
rekla, dogodkih, srečanjih, dobiš velik več kot pa v enem takem razgovoru. Vidš odnose, stike, kako
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med njima teče, vidš obnašanje, tako in drugačno v okolju. So drugačni kot tu. In tm, tud tebe, se
mi zdi, pol drugač sprejemajo, no, k si enkrat njihov, doma, v tem smislu.«

 Na kak način vstopa v odnos?
Vstop v sodelovalen odnos s starši se ji zdi najbolj zahtevna stvar v procesu sodelovanja:
»Zdej, sej to je tist, kar je pa najbol zahteven, no, pr vsej stvari, jih pridobit.« Truditi, da jih

pridobi, se začne ob ogledu ustanove, kjer jim predstavi pomembnost sodelovalnega
odnosa: »Začne se že vse ob samem, ob sami predstavitvi naše inštitucije, že ko pridejo na ogled.
Amm, že tam povem, kolk pomembno je, da smo enotni, kolk pomembno je, da delamo z roko v roki,
kolk pomembni so nam, ne, v pomoč, kolk jih pravzaprav potrebujemo, ne. Tko, da na nek način že
od vsega začetka jim postavljamo to našo potrebo, željo in vs čas otroka v ospredje, ne.« Ob

otrokovem sprejemu pa stvari že konkretno zastavi oziroma izpelje: »Pol na samem
sprejemu, ne, postavmo, kako pa kaj bi se vključval, kdaj spet pride, a ne. Tko da takoj postavmo
že datum, a ne, takoj se tud vid, kje so odpori v smislu »nimam časa, nimam dnarja, nimam, ne bom
mogu«, a ne. Takrat tud, bom rekla, vedno podatke tud telefonske pa te stvar,i vzamem in jih tud
pokličem, ne.«

Pove, da je v nekaterih primerih potrebno veliko vztrajnosti: »Da tud tam, kjer na začetku
zgleda »o, tole pa ne bo šlo«, se pol pokaže, da pa se splača vztrajat, no. Za pridobit jih.«

Včasih prosijo tudi Center za socialno delo za pomoč pri vzpostavitvi kontakta:
»Včasih si pomagamo tud prek centra, ne, da centru stvari razložimo, da oni recimo, kej jest vem,
jih prpelejo. Kr ne moreš ti kr na dom it, a ne. Nek začetek pred tem more bit, ne. Oni, k njegova
odobritev more bit, in za tist del jih najprej rabmo dobit sm, a ne.«

Meni, da ko se s starši vzpostavi odnos, da potem ni več velikih težav: »Pol pa, bom rekla, k
se nek odnos vzpostav, res ni problem, a ne.«

 Na kakšen način ohranja odnos?
Sogovornica pove, da prva srečanja namenja le vzpostavitvi odnosa: »In tista prva
srečanja so vedno namenjena res vzpostavitvi odnosa. Se prav, da je tud, če gre za neko delikatno
stvar, ki bi jo mogla razrešit, se v tistmu momentu v to ne vtikam. Mogoče potipam, pa če vidim, da
so odpori, grem raziskvat, kako je kaj. Skratka spoznat starše in temu je namenjenih, to da se
prijetno počut tuki. Da ni ogrožujoč, da začut, da si ti tu tud zanj, a ne, ne za otroka. Da te začuti,
da ga želiš slišat, da ga razumeš v tistih svojih stvareh, ne.« Zdi se ji namreč zelo pomembno,

da staršev z ničemer ne obremeni: »Najbolj pomembno je, da jih z ničemer ne obremeniš
dodatno.« Ko pa je enkrat odnos vzpostavljen, ko pride do zaupanja med staršem in
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njo, izhaja iz njega: »Kr k se enkrat to vzpostavi, ko pride do zaupanja, ni problem v smislu, da
bo on sam problem izpostavu. Takrat ga pa zagrabiš, a ne. Skratka izhajat iz njega, ne, ne iz sebe
in iz svojih potreb al pa iz potreb tistga ,kar bi neka inštitucija al pa vzgojitelji tist moment rabl, a
ne.«

Izpostavi konkreten primer mame, s katero je delala veliko časa in pri kateri je izhajala iz
nje: »/../težek primer mame v smislu manipulativnosti, v smislu kako močno, bom rekla, te svoje
občutke krivde, obsojanj in ne vem česa, svoje lastne razmišljanje, doživljanje prenaša na otroka in
res škodo dela, a ne. S to gospo sem jaz enkrat tedensko sedela sigurno več kot en mesec, preden
sva se direktno dogodkov dotikale. Pa še to sva začele na ta način, ko je ona izpostavla problem,
ampak iz zgodovine, a ne. In na tistem problemu sva se pol učile, ne v tem zdejšnem, a ne. V tem
smislu sva se, sva delale, a ne.«

 Kakšne ovire se pojavljajo pri sodelovanju in na kakšen način jih premaguje?
Kot največjo oviro izpostavlja način, kako pridobiti starše: »Najbolj, tista največja ovira, se
mi zdi res to, ta, pridobit jih, da sploh pridejo. Zato ker je na nek način, niso z ničemer vezani, a
ne. To se prav, moraš sam nardit maksimum in še več kot to, da do njih prideš.« Pove, da z

nekaterimi starši sploh ni mogoče stopiti v kontakt: »Ta ovira se mi zdi največja zarad tega,
ker so starši, do katerih sploh ne mormo pridt, ker ni ne podatkov, kje so, ne s kom so, niti center
ne ve, recimo v tem smislu.«

V nekaterih primerih starši doživljajo jezo ali bes in v tistem trenutku ne želijo
sodelovati: »Da se zgodi kdaj, kaj jst vem, kakšni jezi al pa besu, da kakšn starš mi vrže telefon
dol ne.« Vendar ostaja vztrajna: »Mu pustim 2, 3 dni in ga spet pokličem«.

Kot oviro izpostavlja kapaciteto časa, ki ga ima na voljo: »Druga ovira je seveda
kapaciteta, a ne. To je čas, ki ga maš na razpolago. Zdej, če ti res želiš s staršem opravljat delo, tko
k si ga jest predstavljam, si moraš za to vzet čas, ne. Zdej, znotraj, bom rekla, svetovalne službe,
maš tolk in tolk časa za starše, ker je zraven še kup, seveda, druzga dela, ne.« Pove, da z vsemi

starši zaradi velikega števila ne more delati, zato izbere le določene starše, s katerimi bo
konkretneje delala: »Staršev je pa pri kapaciteti 60 otrok ogromno. Sej je precej na
roditeljskih, ampak kljub vsemu. Se prav, vse te naši starši bi rabl več, bi rabl to, ne,
ampak ne morjo tega dobit.«
Ovire, ki jih vidi kot premagljive, so odnosne ovire: »Druge ovire, k jih pa vidm, so pa
pravzaprav te, k so osebne, k so odnosne, ki so premagljive, ne. Premagljive v tem smislu,
da če se spustiš v to delo, moraš delat na seb, moraš se strokovno izpopolnjevat, moraš to
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delo počet tko, da ga počneš res kot človek z velkim č. Hkrati pa, bom rekla, met tolk enga,
ene znanja in izkušenj, da te stvari, ki jih dobivaš, znaš popredalčkat. Znaš ovrednotit, znaš
postavit kam, zato da sam proces teče naslednjič od tam dalje, a ne. Amm.. tko da se mi
zdi, da morš velik nardit, no, na sebi, na svojem znanju in usposobljenosti, če hočeš da
pelješ prav, no. Sploh z vsemi lastnimi odpori, strahovi, transferji, kontratransferji, s temi
je ogromno dela.« Opaziti je, da se sogovornica zaveda pomembnosti svoje vloge. Zdi se ji
pomembno delo na sebi in na lastni usposobljenosti. Izpostavlja lastne odpore, strahove,
transferje in kontratransferje kot tiste elemente, na katerih je treba precej delati.
 Kakšna pričakovanja ima pri sodelovanju?
Pri sodelovanju s starši ima le eno pričakovanje, in sicer, da ga pridobi v proces
sodelovanja: »Razen enega osnovnega, ne, da pridobim, da ga spoznam, ne.« Drugih
pričakovanj pri sodelovanju nima: »Tud amm, zdej si recimo ob samem začetku, recimo, ko
nekega starša začenjam obravnavat, grem v odnos al pa začetek brez res vseh pričakovanj, ne.«

 Kateri način dela je po njenem mnenju najučinkovitejši?
Sogovornica meni, da je odvisno od primera do primera, kateri način dela je
najučinkovitejši: »Joj, k bi tko…res to bi pa težko rekla, k se mi zdi, da je tko odvisn.«
Kljub temu izpostavlja delavnice za starše kot tiste, ki so bile zelo dobre: »Recimo,
pridobit starše za sodelovanje je bla men tiste vrste delavnica, k sva jih z našim psihologom vodila,
so ble krasna stvar. Če bi hotla tko, bom rekla, množično. In to so ble delavnce, ki so ble dejansko,
kjer smo se odkrival, kjer smo se spoznaval, kjer smo se učil dajat komplimente, kjer smo se učil
iskat dobro v drugih. Tle so dejansko tolk užival. In tle so bli premiki ravno na tem, bom rekla,
področju, da so nas sprejel…«

Prav tako meni, da je individualno delo tisto pravo, kjer lahko dosežeš premike: »Amm
ampak vseen bom rekla, tisto pravo je pa individualno, a ne. Je pa, tam pa dejansko, bom rekla,
prideš lahko do človeka, do njegovga bistva. In tud odnos al pa povezava med vama se splete na
nekem takem, amm, zaupnem, drugem nivoju , no.«

Velik preskok se ji zdi tudi obisk na domu: »Da te sprejmejo na dom se mi zdi tud en tak
velik, bom rekla, preskok. »Amm, ne vem, al ga sam jest čutim, mislim da ga tud starši, kr
nemogoče, da bi ga sam jst. Amm, čist na drugem nivoju se povežeš, no.«
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 Kateri pogoji morajo po njenem mnenju biti zagotovljeni za uspešno
sodelovanje?
Kot pogoj za uspešno sodelovanje izpostavlja, da se kot strokovnjak mora otresti
prepričanja, da je predstavnik institucije z veliko znanja: »To se mi zdi pomembn, da se
mi kot predstavniki inštitucije otresemo tega, da smo predstavniki inštitucije z ne vem kolkim
znanjem, a ne, ki ga bomo na tak al drugačen način posadil v te starše, da se tega otreseš.«

Meni, da je zelo pomembno, da starše spoštujemo takšne, kot so, saj lahko le na ta način
dosežemo uspeh: »Tega starša kakršen koli je, spoštuješ. No, to je tist najtežji del, hkrati pa
pogoj, ne, ker če starš začuti, da ga tazga, kot je, spoštuješ, se ne bo odnos spremenil, ne, in takrat
so možni eni premiki.«

Pomembno se ji zdi, da starša pridobiš in da ti zaupa svoje težave: »Hm..to, da ga
pridobiš, kar sva prej govorile, da ti zaupa, aaa da si upa bit tak, kot je, pred tabo in da pride do
točke, ko je prpravlen govorit o sebi in svojih težavah, a ne.« Sprva govorijo le o otroku, šoli,

centru, o lastnih težavah pa ne. »Kr starši ponavad na začetku so prpravleni govort samo o
otroku, o šoli, o centru. Skratka, vedno je problematika zunaj njih a ne. Tko da, ko prideš do tega
se mi zdi, da se ustvarjeni pogoji.«

Sogovornici je pomembno, da sledi staršem. Da v sodelovalen odnos ne vnaša lastnih
pričakovanj o staršu. Pove, da ga moramo videti takšnega, kot je, in mu pustiti, da sam
pride do točke, ko je pripravljen spreminjati vzorce: »A smo prpravleni, a ne, bom rekla,
starša dejansko videt tazga kt je, ne pa tazga kot bi želeli, da bi bil, a ne. Ker dostkrat se srečamo s
tem, da mamo predstavo, k sami vidmo, kaj bi se da,l a ne. In nehote posiljujemo te starše s temi
informacijami, kako naj bi, kako naj bi blo prav in v bistvu to ni efektivno, dokler starš dejansko
sam ne pride do te točke, da amm..da je fajn, da neke stvari spremeni, no.

Kot strokovnjakinji se ji zdi zelo pomembna strokovnost in vztrajnost: »V tem smislu, da
tiste njihove odpore vidiš, razumeš, jih ne jemlješ osebno, a ne, ampak…take izkušnje so dobre, no,
v tem smislu vztrajanja. ne.«

 Kaj je po njenem mnenju potrebno za uspešnejše sodelovanje?
Meni, da bi za uspešnejše sodelovanje bilo potrebno spremeniti stališča tistih
vzgojiteljev, ki ne želijo sodelovati s starši: »No, to je pa tist del, k ga mormo pa še preplezat
pa prit do, bom rekla, nekih sprememb, kar se tiče razmišljanj, doživljanj in stališč naših vzgojitlov,
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da bi do take spremembe pršlo. Ne, kr tle se pa znotri vzgojitlov sprožijo razni odpori, strahovi,
amm kaj to za sabo potegne, amm kolko dodatno tega, a ne. Tko da ta del.«

Prav tako meni, da bi bilo sodelovanje uspešnejše, če bi bili starši k temu zakonsko
zavezani: »Tist, kar bi si želela, je, da bi dejansko bli tko, kot smo v Tübbingenu2 vidl, na nek
način vezani, a ne. Da z vstopom v inštitucijo se obvežejo, vsaj recimo, kaj jest vem, enkrat na tolk
in tolk časa, da morajo prit. Pol je že vse na nas, a ne.«

 Kaj bi morali spremeniti na področju dela z družinami z več težavami, katerih
otroci pridejo v vzgojno ustanovo?
Sogovornica pove, da delo z otroki in starši je, manjka pa delo z družino: »Sivo polje
mojga poklica je to, da se trudmo delat s starši, ker čutmo tako potrebo. Ampak to je delo s
starši, ne. Po drugi strani se dela z otrokom. Tisto, kar pa ni, ne, je pa delo z družino.« Tega

področja dela pri nas ni in meni, da bi se moralo in dalo narediti spremembe: »In ta del,
ta del je tist, k fali, in ta del bi se dal nekak razvijat znotri našga sistema, takga kot je, tko k
smo videl v Tübingenu pa kot so v P. poskušal za vikende, počitnce. Velik je še, bom rekla,
stvari, kjer bi moral, no.« Upa, da se bo omenjen način dela v prihodnosti razvil tudi pri

nas: »Ampak hkrati upanja, da več k se bo govoril o tem, več je možnosti, da se eni premiki v
naših glavah nardijo in če se bojo, se stvar lahk razvije.«

 Kaj je iz izkušenj dobila zase?
Sogovornica izpostavlja, da se je zelo veliko naučila in pridobila zase: »Da sem se
ogromno naučila. Ogromno naučila o seb, o svojem pristopu do ljudi, o tem amm, da ločiš, bom
rekla, kaj je tvoje, kaj je od nekoga drugega. Ogromn sem pridobila. Amm.. da se ti neko celo
obzorje, no, v tem smislu, odpre. Amm..moji začetki dela s starši al pa bom rekla zdej, kako
gledam, kako delam, je to ko noč in dan, a ne. Ko noč in dan. Kolk enega vrednotenja, sodb, amm
zaletavanja v zid, zdej k nazaj gledam, k sem na začetku bli, a ne. Tud amm, zdej si recimo ob
samem začetku, recimo ko nekega starša začenjam obravnavat, grem v odnos al pa začetek brez res
vseh pričakovanj, ne.«

 Kako doživlja starše otrok v vzgojni ustanovi?
Sogovornica starše razvršča v tri skupine glede na pripravljenost na sodelovanje in
posledično način sodelovanja: »Ne vsi, a ne, tko kot sem rekla, da na nek način jih razdelim v tri
2

Tübingen je mesto v Nemčiji, kjer je uveljavljena uspešna praksa dela z družino, imenovana Sozialpädagogische
Familienhilfe.

106

MIKŠA, L. (2013). Sodelovanje s starši otrok v vzgojnih ustanovah
kategorije, te starše, ne.« V prvo kategorijo uvršča starše, ki se zavedajo, da morajo

spremeniti vzorce vedenja, vendar ne vedo na kakšen način: »V tisti prvi, ne, so recimo
starši, k majo že nek, izhajajo že iz točke, ko vejo, da so neke stvari, ki jih bi želel pr seb spremenit,
pa ne vejo in ne znajo kako. In te v resnici rabjo, bom rekla, ene take nasvete, pogovore,
informiranje in se trudjo in poskušajo. Tu ni težava, ne.« V drugi kategoriji so starši, ki

navidezno sodelujejo, kar pomeni, da prihajajo na sestanke, povejo svoje mnenje,
sprašujejo. Vendar pa doma delajo po svoje: »Pol v ta drugo kategorijo nekak uvrščam
starše ki se, ki navidezno sodelujejo in teh je kar velik, ne. To pomeni, ne, da pride, prihaja, kima,
sprašuje, tud pove, bom rekla, tud tisto, kar želi slišat, potem pa odide, pa stvari dela po svoje, ne.«

V tretjo kategorijo pa spadajo tisti starši, ki svoje občutke krivde, strahove, bolečino
in obsojanja prenašajo na svojega otroka in mu s tem škodijo: »In pol tista tretja
kategorija je pa tista k, bom rekla, odkrito al pa prikrito svojo krivdo, strahove, bolečino,
obsojanja prenaša na svojega otroka, a ne, in mu dela veliko škodo.« Zadnji dve kategoriji

staršev po njenem mnenju nujno potrebujeta sodelovanje na višjem nivoju, individualno
delo: »In te dve, zadnje dve kategorije, sta tiste, ki nujno rabta več. Ki jih je treba prpelat do tega,
da sploh pridemo do unga sodelovanja, ki pol lahko teče. Kar v prvi kategoriji recimo, zmore tečt
že s strani vzgojitlov.«

Meni, da je spreminjanje vzorcev dolgotrajen proces, ki zahteva veliko truda. Tudi, če
starši že uvidijo napake, potem zelo težko spremenijo vzorce vedenja: »Je pa zadeva
zahtevna v tem, ker tud ko pride do nekih uvidov, ne, so to na racio ravni, ne. In ko se že zaveda
neke stvari pa vseen, bom rekla, narobe počne al pa… Ja, da se sploh zaveda, da tisto, kar počne,
ni dobro in da že ma vpogled v to, kako pa je prav in kaj bi blo dobr, je tle še pol ena cela pot do
tega, da pa do neke spremembe v resnici pride. Ker so utrjeni vzorci, kolk težko je pa vzorce
spreminjat, pa vemo iz lastne izkušnje, a ne. Kljub temu da vemo, ne, da se nekej premakne v
smislu…Ampak že to, da je en uvid, en pogled aaa, je velik, je velik.«

5.2.4 PRIMERJALNA ANALIZA INTERVJUJEV GLEDE NA RAZISKOVALNA
VPRAŠANJA
Po analizi posameznih intervjujev, sledi analiza vseh treh pogovorov, glede na zastavljena
raziskovalna vprašanja.

107

MIKŠA, L. (2013). Sodelovanje s starši otrok v vzgojnih ustanovah
RV 1: O katerih utečenih oblikah sodelovanja med starši in ustanovo poročajo
strokovni delavci?
Strokovni delavci, ki so sodelovali pri pogovoru, poročajo o formalnih ter neformalnih
oblikah dela. Nekaterih se poslužujejo v vseh ustanovah, druge pa se od ustanove do
ustanove razlikujejo.
Kot prvo obliko sodelovanja omenjajo informativni ogled starša in otroka v ustanovi, ki
je organiziran še pred prihodom otroka v ustanovo (C: »Ja, zdej tist formalni del je
vsekakor, bom rekla, tisto prvo srečanje s starši je ogled a ne naše inštitucije.«). Takrat se
trudijo vzpostaviti prvi kontakt, pri čemer je sogovornikom pomembno, da na starše
naredijo dober prvi vtis in jim skušajo stvari razložiti na njim razumljiv način (A: »In
takrat se mi zdi, da je to tist prvu stik, k prideš s starši v kontakt in je pomembno kakšen
vtis ustvariš o sami ustanovi in o vzgojiteljih, k tam delajo.«; C: »Tle se prvič v bistvu prvič
soočmo, srečamo, poskušamo na primeren njim način, bom rekla, predstavit.«). Menijo, da
jih je že ob ogledu ustanove potrebno motivirati za nadaljnje sodelovanje. Prav tako je
prvo srečanje priložnost za identificiranje težav (B: »Pr ogledu jih že probamo, mormo
motivirat, identificirat težave.«).
Naslednja formalna oblika sodelovanja so roditeljski sestanki, ki so organizirani v
ustanovi. To obliko so izpostavili vsi sogovorniki (B: »Roditeljski sestanki tud.; C: »Pol je
kup teh formalnih oblik, recimo roditeljski sestanki k so, bom rekla, s strani doma.«). Prva
sogovornica poroča o številnih udeležbah na omenjenih sestankih (A: Starši zlo prhajajo,
velikrat prideta obadva starša in oče in mama amm.. Zdejle se je že 2 let, kar sem bla jaz
zraven, se je zgodil, da je na koncu stolov zmankal. Tako, da je res dober odziv no.«),
medtem ko drugi sogovornik poroča o zelo slabi udeležbi (»Prav dostkrat tud ne
pridejo.«). Oseba A poleg roditeljskih sestankov poroča tudi o govorilnih urah za starše,
ki jih organizirajo nekatere vzgojne skupine (A: »Ena od stanovanjskih skupin je uvedla
govorilne ure za starše.).
Formalna oblika sodelovanja, ki jo omenjajo vsi sogovorniki, so timski sestanki (C: »Pol
so te timski sestanki, ki so pr nas zlo pogosti ne. Skor da ne mine dan, da ga nimamo.«).
Strokovni delavci, starši in otrok, približno en mesec po sprejemu, na timskem sestanku
izdelajo individualiziran program za otroka (B: »Se prav en mesec po sprejemu mamo
načrt dela.«). Oseba C poroča, da se trudijo timske sestanke izpeljati na domu, o čemer
preostala sogovornika ne govorita (C: »Te timske sestanke ravno zarad tega približevanja
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staršu, če se le da zlo pogosto, čedalji bolj, bom rekla, poskušamo na terenu spelat. Tud na
domu spelat.«).
Med formalnimi oblikami dela, ki jih omenja oseba B, so še razgovori in predavanja (B:
»probamo zraven motivirat še za razgovor al kakšno predavanje.«). Ti so organizirani v
okviru ustanove, glede na potrebe staršev.
Oseba A poroča o vključevanju staršev na dispanzer za mentalno zdravje, saj je veliko
otrok vključenih v pedopsihiatrično obravnavo (A: »Amm tko, da to je tud naša praksa in
kar dobr teče.«). To je pri njih že ustaljena praksa, strokovna delavca iz ostalih ustanov pa
o tem ne poročata.
Oblika sodelovanja, ki je redkost – o njej poroča oseba A, vendar po mojem mnenju dobra
praksa, je pedagoško vodenje na daljavo. Namenjena je otrokom, ki presežejo sistem
ustanove (npr. so zaključili osnovnošolsko šolanje), vendar so še zmeraj vodeni s strani
ustanove. To pomeni, da se starši in otroci v primeru težav, lahko obrnejo na ustanovo, ki
jim pri tem pomaga (»tist otroci, k nekak presežejo že ta naš sistem, se jih ne namešča
recimo v drugo institucijo, ampak jih poskušamo vključt nazaj domov./…/ se nekak te
otroci po potrebi recimo, recimo enkrat tedensko al pa dvakrat tedensko al pa enkrat na
štirinajst dni, vračajo v skupino.«). Ta oblika sodelovanja pomaga staršem pri vključitvi
otroka nazaj v domače okolje. Pri tem imajo podporo strokovnih delavcev, ki starše po
potrebi usmerjajo, kadar se čutijo nemočne in ne vedo, kaj storiti.
Neformalnih oblik sodelovanja je več in se med ustanovami precej razlikujejo. Strokovni
delavci jih uporabljajo, oziroma izvajajo glede na interes, angažiranost, domiselnost in
kompetentnost.
Osnovna oblika so telefonski pogovori, ki so namenjeni predvsem izmenjavi informacij
med starši in vzgojitelji (A: »zdej s starši smo v kontaktu kr redno prek telefonskih
pogovorov«; B: »Osnovno je, da izmenjujemo informacije. To pomen že, ne vem, vsaj po
telefonu, da se slišmo dvakrat ene na teden«).
O obiskih strokovnih delavcev na domu, poroča oseba B. V ustanovi, kjer je oseba
zaposlena, je to že ustaljena navada. Vendar obiski niso namenjeni timskemu sestanku,
kakor v

že prej omenjenem, primeru osebe C, ampak spoznavanju družinske situacije

otroka in vplivu na potek vikenda (»Pol je nekak pr nas zlo populrn, da gremo k staršem
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na dom. Prvi vikend odpelje vzgojitelj fanta na dom. Ne sam to, da se spozna z domačo
situacijo, ampak na en način tud tlele probamo vplivat na potek vikenda.«).
Kot pomembno obliko sodelovanja, oseba A izpostavi srečanje s starši ob sami
namestitvi otroka. Pomembno je zato, ker takrat steče izmenjava informacij med staršem
in vzgojiteljem o otroku. Meni, da so te stvari pri delu z otrokom zelo pomembne (»Pa
čeprav se včasih zdijo tok take stvari, da sploh ne bi pomislil nanje, ampak konc koncev, ne
vem kakšni podatki o raznih alergijah in take zadeve znajo bit kr pomembne.«).
Oseba C omeni, da v njihovi ustanovi organizirajo delavnice in individualna srečanja za
starše (»Delavnice za starše in individualna srečanja, to.«). Iz pogovora sem razbrala, da
so delavnice za starše pomembna oblika sodelovanja v ustanovi. Sogovornica izpostavi, da
bodo pričeli izvajati delavnice, pri kateri bo tudi sama sodelovala (»Smo se pa odločl za
neko novo zadevo, kjer bojo študentke pelale, bom rekla, tud neka srečanja, delavnice, glih
v petek se začnejo, za starše, ne, kjer bom seveda sodelovala«).
Prva sogovornica kot obliko sodelovanja s starši izpostavi obiske staršev v ustanovi in
vključevanje v vsakdan. Takšni primeri so po njenih besedah redki, vendar pa imajo
nekaj staršev, ki redno prihajajo v ustanov (A: »Nekateri starši so tko zlo aktivirani – takih
je sicer mal, ampak se pa najdejo – da se vključujejo tud v naš vsakdan.«).
Ker je mnenja, da je potrebno biti v koraku s časom, poroča, da s starši sodelujejo preko
spleta. V ta namen so ustvarili profil na spletnem portalu Facebook, kjer vzdržujejo stik s
starši. Starši preko tega spremljajo dnevne aktivnosti svojih otrok (A: »smo naredl tud
facebook profile./…/ In oni lahko pol prek tega tudi pol spremljajo, kaj se pr nas dogaja in
da vidjo, da je v bistvu cel kup enih aktivnosti, cel kup enih stvari, s katerimi se
ukvarjamo«). Poroča tudi, da nekatere vzgojne skupine pišejo blog, kjer opisujejo dnevne
aktivnosti (A: »ena od stanovanjskih skupin vod tud blog. Tko, da tud tam gor dnevno
zapisujejo vse zanimivosti, kar se jim dogaja.«).
Med neformalnimi oblikami so tudi proslave in pikniki, ki jih omenjata osebi A in B (A:
»Se pa tud tko če je mogoče včasih na, čist na nivoju same stanovanjske skupine, da mamo
kakšn kostanjev piknik«; B: »Proslave, ja. Prihod božička, prednovoletno srečanje, potem
včasih mamo za 8. februar. Vsake tolko nardimo. Potem dostakrat je blo zaključek
šolskega leta.«).
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Na tem mestu bi želela izpostaviti še razliko pri uporabi zgoraj omenjenih oblik glede
na delovno mesto sogovornika. Oblike sodelovanja s starši bom na tem mestu le naštela,
saj sem jih že zgoraj opisala.
Osebi B in C sta zaposleni v svetovalni službi, oseba A pa na mestu vzgojitelja v skupini.
Oba svetovalna delavca se poslužujeta individualnih razgovorov, timskih sestankov in
obiskov na domu. Oseba C vodi še delavnice za starše. Oseba A pa s starši sodeluje na
timskih sestankih, pri vključevanju staršev v dispanzer za mentalno zdravje, preko
telefonskih pogovorov, ob prihodu staršev po otroka v ustanovo, na organiziranih piknikih
ali preko spleta.
Iz opisanega je razvidno, da svetovalna služba uporablja drugačne oblike sodelovanja s
starši kot vzgojitelji. Prve so na drugačni ravni, so bolj poglobljene in namenjene
spoznavanju staršev in ukvarjanje z njihovimi vzorci delovanja in težavami. Oblike, ki jih
uporabljajo vzgojitelji, pa so namenjene izmenjavi informacij o otroku, spoznavanju
življenja v ustanovi in sproščenemu druženju.

RV 2: Kako strokovni delavci ocenjujejo načine in pomen sodelovanja med starši in
ustanovo?
Načini sodelovanja se med strokovnimi delavci razlikujejo. Prvi sogovornici je zelo
pomembno, da že v začetku sodelovanja pusti dober vtis pri starših (A: »k prideš s starši
v kontakt in je pomembno, kakšen vtis ustvariš o sami ustanovi in o vzgojiteljih, k tam
delajo.«). V procesu sodelovanja s starši gradi na iskrenosti, pozitivni komunikaciji in
opozarjanju na pozitivne stvari. Poskuša se izogibati napadom, obtoževanju in
kritiziranju staršev. (A: »Zlo delam na tem, da smo iskreni, da mamo eno tako pozitivno
komunikacijo, da ni kakšnih napadov na starše, kakšnih obtoževanj, kakšnih takih zadev.
Da se jih tud pohval ob stvareh, k jim grejo dobr. Da se jih ob tistih stvareh, ki jim ne
grejo dobr ne kritizira, ampak da se jim pomaga na tak način, da jih majčken usmerjaš.«).
Pomembno se ji zdi, da s starši sodeluje ves čas in ne samo v primeru težav (A: »da se
ne sodeluje samo takrat, k je problem, ampak tud takrat, k je kej dobrga, zato da to
sodelovanje ne postane stresno, ampak da se dojema dejansko kot sodelovanje.«).
Oseba B opisuje sodelovanje s starši kot tisto, ki je na drugem nivoju v primerjavi z
vzgojiteljevim sodelovanjem (B: »Zdej tisto kar pa midva delama s svetovalno službo je pa
111

MIKŠA, L. (2013). Sodelovanje s starši otrok v vzgojnih ustanovah
na enmu drugmu nivoju.«). S starši dela individualno. Pri delu mu je pomembno, kako
starš dojema svojo vlogo starša in kako poteka vzgoja otroka v domačem okolju (B:
»Nama je pomembn, kako starš sam, če delava samo s staršem, starš sam dojema svojo
vlogo starša in kako vzgojno vpliva.«). Velikokrat k individualnemu delu s staršem povabi
tudi otroka, kjer skupaj razrešujejo konflikte. Pri tem prevzame vlogo mediatorja. (B:
»Če delava z obema dvema, nama je pomembn, da, se prav z otrokom pa staršem, nama je
pomembn, da je komunikacija primerna, da rešujeta konflikte.«). V procesu sodelovanja
dela na tem, da izmenjava informacij med njim in staršem teče. (B: »nam je zlo
pomembn, da ta izmenjava informacij laufa /…/ Da ni enga prikrivanja«).
Tretja sogovornica pove, da pri sodelovanju s starši nima vnaprej postavljenih
pričakovanj, ampak izhaja iz starša. Meni, da je potrebno sledit staršem, kajti le tako
lahko dosežeš spremembe. V primeru, da mu ne slediš in si postaviš previsoka
pričakovanja, ne dosežeš uspeha pri delu (C: »Ko nekega starša začenjam obravnavat,
grem v odnos al pa začetek brez res vseh pričakovanj, ne. /…/ Sej v tem je stvar, da v
resnici izhajam iz tistga, kar od starša dobim. Eni starši, bom rekla, ne moreš verjet, na
kaki točki so neki starši. In če ne prideš do izhodišča, kje starš res je, se mi zdi, da ne sam,
da je vse, kar mu podajaš zaman, ampak dejansko lahk dosežeš kontraefek,t ne. In takrat,
ko prideš do te točke, lahk dobro delaš s starši.«).
Pri načinih sodelovanja med starši in strokovnimi delavci so razlike glede na delovno
mesto, ki ga opravlja. Prva oseba je vzgojiteljica in zato s starši sodeluje ves čas.
Pomembno ji je, da je s starši v dobrem odnosu in da je komunikacija med njimi pozitivno
naravnana. Njeno delo s starši je naravnano na otroka – komunikacija s starši teče o njem,
o njegovih težavah in močnih področjih. Druga in tretja oseba delata v svetovalni službi.
Njuno delo je naravnano na starša – na njegove težave. Oseba B pove, da s starši dela
individualno in da mu je pomembno, da z njimi razrešuje vzgojna vprašanja in konflikte
med staršem in otrokom. Tudi oseba C dela individualno s staršem, pri čemer izpostavi, da
pri tem izhaja iz starša.
Vsem trem sogovornikom je sodelovanje s starši zelo pomembno (A: »Sodelovanje s
starši sigurn zelo pomembno.«; B: »Ja, seveda je pomembno.«; C: »izredno pomembno se
mi zdi sodelovanje s starši.«).
Pomembnost sodelovanja utemeljujejo z več razlogi. Osebi A in B menita, da starši
najbolje poznajo svojega otroka, so strokovnjaki za lastnega otroka. V procesu
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sodelovanja strokovni delavci bolje spoznajo otroka. S starši izmenjujejo informacije, ki
jim pri delu z otrokom koristijo (A: »Mi ne poznamo tega otroka tko zlo dobr, k ga poznajo
starši. Mi smo delal faks, smo se izobraževal o otrokih na splošno, konc koncev starš je pa
strokovnjak za svojga otroka. Čeprav je v vzgoji verjetn šlo marsikej narobe, da se je otrok
tuki znajdu. Vseen je pa še starš tist, k najbolš ve, katere stvari se absoluten ne obnesejo,
katera stvar mogoče včasih uspe, na katerih področjih otrok je močen, da bi ga blo treba
naprej spodbujat, kje so težave..«; C: »Amm.. zdi se mi, da tud otroka vidiš in doživljaš pol
povsem drugač, k enkrat s starši delaš al pa jih bl spoznaš.« ). S tem se strinjajo različni
avtorji (Ingersoll & Dvortcsak, 2006; Lucyshyn, Horner, Dunlap, Albin & Ben, 2002, v
Park idr., 2011), ki poudarjajo, da imajo starši največ informacij o otrokovem vedenju,
njegovih težavah in okolju, v katerem je odraščal ter da je zato sodelovanje s starši
bistvenega pomena.
Sodelovanje med starši in ustanovo prinaša koristi za otroka, s čimer se strinjajo vsi
sogovorniki. Rankelj (2000) zatrjuje, da so starši osrednja točka za dolgotrajno učinkovito,
uspešno delo z otroki. Prva sogovornica ugotavlja, da je nujno, da vzgojitelji in starši
sledijo istim ciljem, ki vplivajo na uspešnost otroka in ga peljejo k zdravemu razvoju (A:
»Se mi zdi, da mi kot strokovni delavci nismo edini člen, ki prispeva k temu uspehu, ampak
moramo zraven povabt tud starše, da potem tud oni doma z otrokom nekak delajo u isto
smer, za iste cilje. K tko smo pol res lahk uspešni pr svojem delu.«). Oseba B poroča, da
kjer ni bilo sodelovanja med starši in strokovnimi delavci, tudi ni bilo napredka v
otrokovem razvoju. (B: »Jest si težko predstavljam nesodelovanja s starši, sploh pr tistih
fantih, k niso mel staršev al pa so bli starši nesodelujoči, se zlo vid, da ni blo nekga
napredka, no. Zelo.«). Oseba C iz izkušenj ugotavlja, da ko otrok vidi, da starši in
vzgojitelji sodelujejo, prične napredovati (C: »Tud otrok te drugač gleda, ko ve, da starš
prihaja k tebi, ne. najprej tebe, pol pa tist, kar je najbol pomembno, sprejme dejansko
bivanje tu kot nekaj, kar tud njegov starš vidi kot dobro, koristno, kar podpira, kar se
strinja. In to občutenje otroka, ne, ko to doživi, bom rekla, so tud rezultat njegove
uspešnosti. Čist drug kot tam, kjer tega ni.«).
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RV 3: Kakšne ovire se pojavljajo pri sodelovanju po oceni strokovnih
delavcev/delavk?
Vsem trem sogovornikom oviro predstavlja nesodelovanje staršev (A: »Je pa kr težko, no,
če je včasih kakšna mama, ki ne sodeluje.«; B: »Ja, eni starši, jim je tud preveč, pa se
vstrašjo./…/Težko dobiš ta odnos.«; C: »Da se zgodi kdaj, kaj jst vem, kakšni jezi al pa
besu, da kakšn starš mi vrže telefon dol ne.«).
Osebi A in B kot oviro izpostavljata finančne ovire staršev. Ta je, glede na trenutno
krizno situacijo v državi, zmeraj pogosteje prisotna. Starši zaradi finančne stiske ne
zmorejo priti v ustanovo, kar posledično vpliva na sodelovanje (A: »Predvsem zdej, k so
taki časi, da finančno marsikomu ne znese, da bi pršel na timski sestank, ker mu to
predstavlja strošek.«; B: »Mama na onkološkem, noče hodt na timske sestanke, k njej je to
naporno. Tud finančno, ne.«). Oseba B še izpostavi bolezen starša, kar prav tako
predstavlja oviro v procesu sodelovanja.
Strokovnim delavcem predstavljajo ovire starši, ki želijo usmerjati strokovne delavce, o
čemer poroča drugi sogovornik (B: »Tisti telefonski pogovori k so pa, so pa usmeritve za
nas, kako bi mi mogl delat. Tako sodelovanje nekak ni eno tapravo.«). Takšni starši niso
pripravljeni na spremembe, ki so nujno potrebne za otroka, ampak se poslužujejo starih
vedenjskih vzorcev, ki so vplivali na otrokov odhod v ustanovo. V takem primeru je
sodelovanje s starši zelo oteženo, napredek otroka pa onemogočen.
Sogovornik B vidi oviro za sodelovanje v zamerah med otrokom in staršem. V tem
primeru je sodelovanje onemogočeno. Strokovni delavec skuša vplivati na izboljšanje
odnosa med otrokom in staršem, vendar se navsezadnje postavi na stran otroka.
Prvi in drugi sogovornik sta izpostavljala ovire, ki se pojavijo s strani staršev, medtem ko
je tretji izpostavljal predvsem lastne ovire.
Kot največjo oviro izpostavlja način kako pridobiti starše (C: »Najbolj, tista največja
ovira, se mi zdi res to, ta, pridobit jih, da sploh pridejo. Zato ker je na nek način, niso z
ničemer vezani, a ne. To se prav, moraš sam nardit maksimum in še več kot to, da do njih
prideš.«). Pove, da z nekaterimi starši sploh ni mogoče stopiti v kontakt (C: »Ta ovira se
mi zdi največja, zarad tega, ker so starši, do katerih sploh ne mormo pridt, ker ni ne
podatkov, kje so, ne s kom so, niti center ne ve, recimo v tem smislu.«).
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Oviro ji predstavlja tudi kapaciteta časa, ki ga ima na voljo. Glede na število staršev, ima
premalo časa za delo z vsemi. Posledično z nekaterimi starši ne more delati tako
intenzivno, kot bi želela. (C: »Druga ovira je seveda kapaciteta, a ne. To je čas, ki ga maš
na razpolago. Zdej če ti res želiš s staršem opravljat delo, tko k si ga jest predstavljam, si
moraš za to vzet čas, ne. Staršev je pa pri kapaciteti 60 otrok ogromno.«).
Izpostavi tudi odnosne ovire (lastne odpore, strahove, transferje in kontratranferje), ki
se pojavljajo v procesu sodelovanja. Te ovire vidi kot premagljive, če delaš na sebi in
lastni usposobljenosti (C: »Morš velik nardit, no, na sebi, na svojem znanju in
usposobljenosti, če hočeš, da pelješ prav, no. Sploh z vsemi lastnimi odpori, strahovi,
transferji, kontratransferji, s temi je ogromno dela.«).

RV 4: Kaj bi bilo po mnenju strokovnih delavcev potrebno za učinkovitejše
sodelovanje?
Strokovni delavci imajo različna mnenja, kaj bi bilo potrebno za učinkovitejše sodelovanje.
Oseba A predlaga spremembe tehnične narave (priprava individualiziranega programa in
bolj sistematično zbiranje informacij o otroku), oseba B predlaga spremembe v oblikah
sodelovanja, oseba C pa meni, da bi bilo potrebno spremeniti stališča vzgojiteljev in
starše zakonsko zavezati k sodelovanju.
Oseba A meni, da je v ustanovi, kjer je zaposlena, sodelovanje dobro. Vendar kljub temu
izpostavi, da bi lahko izboljšali sodelovanje pri pripravi individualiziranega programa
za otroka. (»Zdej ena stvar, v kateri sigurno šepamo, je samo vključevanje staršev pri
pripravi ip-ja. Tuki se velikrat zgodi, da ip sestavmo mi sami, da se ga staršem kasneje
samo predstav, da se jim ga da v podpis in je pač s tem stvar zaključena.«). Predlaga, da bi
se staršem pri pripravi oziroma zasledovanju ciljev individualiziranega programa,
naložilo več odgovornosti (»In se mi zdi, da prav za vsako stvar, ki jo napišemo v
individualiziran program, lahko starši en svoj prispevk dajo k temu. Naj bo to šola, pa se
starši zavežejo – če ne to, da bojo vsaj spremljal, kaj se z otrokom dogaja.«). Meni tudi, da
bi morali strokovni delavci starše bolj poslušati, saj se velikokrat kakšna informacija
izgubi, ki pa bi bila za delo z otrokom bistvenega pomena. Pridobivanje informacij bi v
ustanovi moralo postati bolj načrtovano in strukturirano (»Pa da bomo bl slišal starše, da
bomo mogoče bl tud načrtovano pridobival informacije. Zdej pridobivamo tko v raznih
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pogovorih, razgovorih, mejčken prek telefona, ampak ni pa to, da bi kam posebej
zapisval./…/ Lahko ta stvar (informacija, op.a) gre mimo, a ne.«).
Oseba B izrazi zadovoljstvo s sodelovanjem, ki ga imajo v ustanovi. Pove, da bi sicer bilo
idealno, če bi starši vsake tri tedne prihajali v ustanovo na razgovor ali da bi še
dodatno organizirali kakšno obliko neformalnega sodelovanja (npr. piknik), vendar
meni, da bi to s seboj prineslo preveč dela (»Zdej idealno bi blo, no, da bi vsak starš lahko
enkrat na tri tedne se oglasu pr svetovani službi. Da bi se še kakšni pikniki da bi mel, da bi
se udeležval, ne. To bi blo pa potem že preveč za delat, a ne«).
Oseba C meni, da bi k uspešnejšemu sodelovanju pripomoglo, če bi vzgojitelji, ki ne
želijo sodelovati s starši, spremenili svoja stališča. Meni, da bi morali premagati svoje
odpore, strahove, razmišljanja in priti do točke, da bi pričeli s starši sodelovati (»No, to je
pa tist del, k ga mormo pa še preplezat pa prit do, bom rekla, nekih sprememb, kar se tiče
razmišljanj, doživljanj in stališč naših vzgojitlov, da bi do take spremembe pršlo. Ne, kr tle
se pa znotri vzgojitlov sprožijo razni odpori, strahovi, amm kaj to za sabo potegne, amm
kolko dodatno tega, a ne.«). Sodelovanje bi bilo uspešnejše, če bi bili starši k temu
zakonsko zavezani. V tujini so starši k sodelovanju zakonsko obvezani, kar sogovornica
dojema kot strategijo, ki je uspešna in prinaša rezultate. (»Tist, kar bi si želela je, da bi
dejansko bli tko, kot smo v Tübbingenu vidl, na nek način vezani, a ne. Da z vstopom v
inštitucijo, se obvežejo, vsaj recimo, kaj jest vem, enkrat na tolk in tolk časa, da morajo
prit. Pol je že vse na nas, a ne.«).

RV 5:Doživljanje strokovnih delavcev ob sodelovanju s starši?
Sogovorniki odgovorov na na to raziskovalno vprašanje niso podali. Pridobila sem jih le na
osnovi dopolnitev nedokončanih stavkov, zapisani so v sklepni sintezi v okviru analize
vprašalnikov.

RV 6: Kako strokovni delavci vidijo doživljanje in ravnanje staršev?
Kako doživlja starše, je opredelila le oseba C. Osebi A in B v intervjuju tega nista
omenjali. Sogovornica starše razvršča v tri skupine, glede na pripravljenost za
sodelovanje. V prvo kategorijo uvršča starše, ki se zavedajo, da morajo spremeniti
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vzorce vedenje, vendar ne vedo na kakšen način (»V tisti prvi, ne, so recimo starši, k
majo že nek, izhajajo že iz točke, ko vejo, da so neke stvari, ki jih bi želel pr seb spremenit,
pa ne vejo in ne znajo kako. In te v resnici rabjo, bom rekla, ene take nasvete, pogovore,
informiranje in se trudjo in poskušajo.«). V drugi kategoriji so starši, ki navidezno
sodelujejo, kar pomeni, da prihajajo na sestanke, povejo svoje mnenje, sprašujejo.
Vendar pa doma delajo po svoje (»Pol v ta drugo kategorijo nekak uvrščam starše, ki se,
ki navidezno sodelujejo in teh je kar velik, ne. To pomeni, ne, da pride, prihaja, kima,
sprašuje, tud pove, bom rekla, tud tisto, kar želi slišat, potem pa odide pa stvari dela po
svoj, ne.«). V tretjo kategorijo pa spadajo tisti starši, ki svoje občutke krivde,
strahove, bolečino in obsojanja prenašajo na svojega otroka in mu s tem škodijo (»In
pol tista tretja kategorija je pa tista k, bom rekla, odkrito al pa prikrito svojo krivdo,
strahove, bolečino, obsojanja prenaša na svojega otroka, a ne, in mu dela veliko škodo.«).

5.2.5 SKLEPNA SINTEZA GLEDE NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
V sklepni sintezi bom poskušala kratko in jedrnato odgovoriti na zastavljena raziskovalna
vprašanja.
RV 1: O katerih utečenih oblikah sodelovanja med starši in ustanovo poročajo
strokovni delavci?
Strokovni delavci uporabljajo formalne (informativni ogled ustanove, timski sestanki,
roditeljski sestanki, govorilne ure) in neformalne oblike dela s starši (predavanja,
razgovori, vključevanje staršev v dispanzer za mentalno zdravje, pedagoško vodenje
na daljavo, telefonski pogovori, obiski na domu, delavnice za starše, vključevanje
staršev v vsakdan ustanove, sodelovanje preko spleta). Ugotovila sem, da obstaja
razlika med oblikami dela, ki jih uporabljajo vzgojitelji in svetovalni delavci. Prvi
uporabljajo oblike, ki so namenjene izmenjavi informacij in vključevanju staršev v
vsakdan ustanove – timski sestanki, roditeljski sestanki, govorilne ure, telefonski pogovori,
vključevanje staršev v vsakdan ustanove, sodelovanje preko spleta. Svetovalni delavci pa
delajo s starši na drugem nivoju, lahko bi rekla, bolj poglobljenem. Namen sodelovanja v
tem primeru ni izmenjava informacij, ampak delo starša na sebi in ohranjanje/izboljšanje
odnosa med staršem in otrokom. Poleg formalnih oblik izvajajo še predavanja, razgovore,
obiske na domu in delavnice za starše.
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RV 2: Kako strokovni delavci ocenjujejo načine in pomen sodelovanja med starši in
ustanovo?
Tudi načini sodelovanja se med strokovnimi delavci razlikujejo. Na način sodelovanja
vpliva delovno mesto strokovnega delavca pa tudi pričakovanja, vzorci vedenja,
mišljenja in čustvovanja, ki jih ima posameznik. Vzgojitelju iz vzorca je pomembno, da
pri starših pusti dober prvi vtis. Predvidevam, da se mu zdi to pomembno za nadaljnje
sodelovanje s starši. V odnosu do starša gradi na iskrenosti, pozitivni komunikaciji in
opozarjanju na pozitivne stvari. Poskuša se izogibati napadom, obtoževanju in
kritiziranju staršev. S starši poskuša sodelovati ves čas in ne samo v primeru težav. S
starši je v pogostejšem stiku, zato želi ohranjati dober odnos, ki bo prispeval k dobrobiti
otroka. Svetovalna delavca s starši delata individualno, kjer občasno prevzameta vlogo
mediatorja med staršem in otrokom. Eden izmed njiju kot pomembno stvar pri
sodelovanju izpostavlja, da pri sodelovanju sledi staršu, kar pomeni, da si ne ustvarja
pričakovanj. Menim, da ta način dela izhaja iz dolgoletnih izkušenj sodelovanja s starši.
Strokovni delavci sodelovanje s starši dojemajo kot zelo pomembno. Razlogi, ki jih
navajajo, so različni. Nekateri menijo, da jih lahko starši o otroku marsikaj naučijo, saj jih
vidijo kot strokovnjake za lastne otroke. Svoje otroke najbolje poznajo, zato lahko
vzgojiteljem, predvsem na začetku bivanja v ustanovi, pomagajo pri delu z otrokom. Drugi
vidijo razlog v koristi za otroka, ki ga sodelovanje prinaša. Če bodo starši in strokovni
delavci sledili istim ciljem, je mogoče doseči spremembe v otrokovem vedenju.

RV 3: Kakšne ovire se pojavljajo pri sodelovanju s starši

po oceni strokovnih

delavcev/delavk?
V procesu sodelovanja s starši se strokovni delavci srečujejo z različnimi ovirami.
Nekatere so vezane na starše – nesodelovanje, finančne težave, bolezni, starši, ki želijo
usmerjati vzgojitelje. Proces sodelovanja otežujejo ali celo onemogočajo konflikti med
staršem in otrokom. Eden izmed strokovnih delavcev pa je navajal lastne ovire oziroma
ovire strokovnega delavca – način, kako pridobiti starše, kapaciteta časa glede na
število staršev in odnosne ovire (transferji, pričakovanja, odpori, strahovi). Iz
opisanega je razvidno, da ovire izhajajo iz različnih virov in sklepamo lahko, da je njihovo
premagovanje lahko zelo zahtevno. Ni enoznačnih odgovorov in rešitev.
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RV 4: Kaj bi bilo po mnenju strokovnih delavcev potrebno za učinkovitejše
sodelovanje?
Predlogi strokovnih delavcev so različni. Nekateri predlagajo tehnične spremembe
(priprava individualiziranega programa in bolj sistematično zbiranje informacij o
otroku), drugi nove oblike oziroma modele sodelovanja, spremembo stališč
vzgojiteljev in zakonsko obvezo staršev k sodelovanju. Menim, da so predlogi bolj ali
manj realni in bi jih bilo z nekaj truda mogoče vpeljati v prakso.

RV 5: Doživljanje strokovnih delavcev ob sodelovanju s starši?
Odgovore na peto raziskovalno vprašanje sem pridobila le iz odgovorov vprašalnika.

RV 6: Kako strokovni delavci vidijo doživljanje in ravnanje staršev?
Strokovna delavka starše razvršča v tri skupine glede na pripravljenost za sodelovanje. V
prvo kategorijo uvršča starše, ki se zavedajo, da morajo spremeniti vzorce vedenja,
vendar ne vedo na kakšen način. Takšni starši potrebujejo nasvete in usmeritve, ki jih
kasneje tudi upoštevajo. V drugi kategoriji so starši, ki navidezno sodelujejo, kar
pomeni, da prihajajo na sestanke, povejo svoje mnenje, sprašujejo. Vendar pa doma
delajo po svoje. V tretjo kategorijo pa spadajo tisti starši, ki svoje občutke krivde,
strahove, bolečino in obsojanja prenašajo na svojega otroka in mu s tem škodijo.
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IV. ZAKLJUČEK
V začetku diplomskega dela me je zanimalo, katere oblike in načine sodelovanja s starši
uporabljajo strokovni delavci, ali jim je sodelovanje s starši sploh pomembno, s katerimi
ovirami se v procesu sodelovanja srečujejo, kaj bi po njihovem mnenju bilo potrebno za
učinkovitejše sodelovanje, kakšna občutja doživljajo ob sodelovanju s starši ter kako vidijo
oziroma doživljajo starše. Odgovore na zastavljena vprašanja sem iskala s pomočjo dveh
virov – vprašalnika in polstrukturiranega intervjuja. Odgovore strokovnih delavcev, ki sem
jih pridobila z vprašalnikom, sem primerjala glede na spol in ugotovila, da so odgovori
žensk bolj raznovrstni ter izkazujejo večji spekter predvsem doživljanj in emocionalnih
odzivov.

Pri odgovorih, ki sem jih pridobila s pogovorom, so se pokazale razlike,

povezane z vrsto delovnega mesta – vzgojitelj oziroma svetovalni delavec.
Strokovni delavci, vključeni v obe raziskavi, so poročali o formalnih in neformalnih
oblikah dela, o katerih strokovnjaki pišejo tudi v literaturi (npr. Gerič in Horvat, 2000). Pri
formalnih oblikah dela so to roditeljski sestanki, govorilne ure, predavanja za starše, timski
sestanki ter informativni obiski v ustanovi. Tovrstne oblike so namenjene izmenjavi
informacij. Strokovni delavci poročajo, da so omenjene oblike sodelovanja šibke. Starši se
jih večinoma ne udeležujejo, če pa se jih že, je njihov prispevek majhen. Tako te oblike
veljajo za tiste, kjer strokovnjak govori staršem, kaj naj počno, kaj je v redu in kaj ni, kaj
bi bilo potrebno ipd. Pri teh oblikah ni sodelovanja v tistem pravem pomenu, kjer so starši
in strokovni delavec enakovredni partnerji in skupaj delajo v dobro otroka.
Neformalne oblike so bolj raznolike med ustanovami, po mojem mnenju pa tudi
učinkovitejše od formalnih. Strokovni delavci so poročali o naslednjih: telefonski
pogovori, obiski staršev v ustanovi, družabna in kulturna srečanja, obiski strokovnih
delavcev na domu, skupina za starše, delavnice za starše, svetovalno-terapevtski pogovori,
sodelovanje preko spleta in pedagoško vodenje na daljavo. Nekatere izmed oblik se
omenjajo v literaturi, nekatere ne. Najpogostejša oblika sodelovanja so telefonski
pogovori, ki so namenjeni zgolj izmenjavi informacij. Med bolj znanimi oblikami so še
obiski strokovnih delavcev na domu, ki po mnenju Gerič in Horvat (2000) vzgojitelju
dajejo jasnejši vpogled v družinsko situacijo in odnose med družinskimi člani. Avtorici
(prav tam, str. 24) kot uspešno obliko sodelovanja navajata tudi obiske staršev v ustanovi,
ki »ustvarjajo med vzgojiteljem, staršem in otrokom pristen, zaupljiv in prijateljski odnos,
prispevajo pa tudi k zbliževanju med starši in otroki ter k zmanjševanju medosebnih
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konfliktov in odporov.« Nekatere ustanove izvajajo skupine za starše in delavnice. Obe
obliki sodelovanja sta zasnovani na željah in potrebah staršev. Cilji obeh so: podpora
staršem, krepitev starševske vloge, krepitev partnerskega odnosa, pomoč pri reševanju
akutnih družinskih zapletov, učenje ustreznih ravnanj ob specifičnih težavah otroka, učenje
družinskih vlog in podsistemov, povečevanje in izboljšanje komunikacije v družini,
spreminjanje družinskih vzorcev, pogovor o dvomih in bojaznih staršev ter oblikovanje
realnih ciljev in pričakovanj (Dečman in Bogataj, 2002).
Med neformalnimi oblikami dela, ki ju doslej nisem zasledila, je sodelovanje preko spleta
– Facebooka in bloga. O njej je poročala strokovna delavka, ki je sodelovala pri pogovoru.
Preko teh oblik starše vsakodnevno, v besedi in sliki, obveščajo o dogajanjih v ustanovi.
Meni, da jim na ta način približajo življenje v vzgojnem zavodu ali stanovanjski skupini.
Druga oblika je pedagoško vodenje na daljavo, ki se mi zdi zelo dobra praksa. Otroci, ki so
presegli sistem ustanove (npr. so že zaključili šolanje), so še zmeraj vodeni s strani
ustanove. To pomeni, da v primeru težav pridejo s starši v ustanovo, kjer se pogovorijo in
razrešijo konflikte. Ustanova je staršem v oporo pri vzgoji, otrokom pa pri opravljanju
šolskih ali poklicnih obveznosti. Prehod iz ustanove v domače okolje je omiljen.
Strokovni delavci različno sodelujejo s starši – z nekaterimi redno, z drugimi pa občasno,
kar vpliva na intenzivnost dela. Strokovni delavci, ki so sodelovali pri vprašalniku, skušajo
biti v procesu sodelovanja staršem v oporo, se jih trudijo razumeti in sprejeti takšne, kot so.
Pomembna jim je iskrenost, doslednost in realnost. Predvsem moški opredeljujejo svoj
odnos kot strog, direkten in strikten, kar povezujem s patriarhalno vlogo, ki se sklada z
opisanimi značilnostmi. Pri sodelovanju strokovni delavci s starši izmenjujejo informacije
in poskušajo najti skupni jezik. Pri delu s starši nekateri izhajajo s pozicije, da so starši
enakovredni partnerji v tem procesu. Pri analizi pogovorov se je pokazala razlika v načinu
sodelovanja glede na delovno mesto strokovnega delavca. Vzgojiteljici so pomembne
pravkar omenjene stvari. To je popolnoma razumljivo, saj so v vzorcu vprašalnika
prevladovali/e vzgojitelji/ce. Svetovalna delavca pa s starši delata individualno, kjer
občasno prevzameta vlogo mediatorja med staršem in otrokom. Eden izmed njiju kot
pomembno stvar pri sodelovanju izpostavlja, da pri sodelovanju sledi staršu in si ne
ustvarja pričakovanj. Menim, da ta način dela izhaja iz dolgoletnih izkušenj sodelovanja s
starši.
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Sodelovanje s starši strokovni delavci v večini ocenjujejo kot zelo pomembno, kar
utemeljujejo z različnimi razlogi. Menijo, da jim sodelovanje prinaša vpogled v družino,
pomoč pri razumevanju otroka, pomoč pri delu z otrokom in uspeh pri vzgojnem delu.
Podobno meni Rankelj (2000, str. 159), ki opozarja: »Če hočemo v ustanovah dolgotrajno
uspešno delati z otrokom, moramo delati tudi z njegovo okolico, z njegovimi starši.
Predvsem starši so osrednja točka za dolgotrajno učinkovito, uspešno delo z otroki.«
Le redki menijo, da sodelovanje s starši ni pomembno. Pojasnijo, da je včasih za otroka
pomemben kdo drug in ne starši in da starši v nekaterih primerih otroku škodujejo.
V procesu sodelovanja prihaja do različnih ovir. Strokovni delavci poročajo o ovirah, ki
jih lahko razvrstim v 4 kategorije. V prvi so situacijske ovire (časovna stiska, krajevna
oddaljenost, finančne težave), v drugi so osebne ovire strokovnih delavcev (pomanjkanje
izkušenj, znanja, spretnosti in negotovost), v tretjo skupino ovir sem uvrstila ovire, ki se
nanašajo na starše in njihovo ravnanje (neiskrenost, izogibanje, nepripravljenost na
sodelovanje, obtoževanje, kritiziranje, ukazovanje vzgojiteljem), v zadnji skupini so pa
sistemske ovire (vodstvo, sistem organizacije v ustanovi in Center za socialno delo).
Strokovni delavci pri delu s starši čutijo veliko nemoči, strahov, stresa, občutkov obupa
in posledično nezanimanja za delo s starši. O tovrstnih negativnih občutkih pričajo
strokovni delavci, ki so sodelovali pri vprašalniku. Seveda pa je med njimi tudi veliko
tistih, ki ovire zmorejo premagovati in jim sodelovanje prinaša zadovoljstvo, potrditev,
motivacije za nadaljnje delo – pozitivne občutke. Več kot polovica strokovnih delavcev
izraža negativna občutja ob sodelovanju. Če primerjam po spolu, ženske večkrat izražajo
negativne občutke kot moški. Odgovore sem pridobila le na osnovi dopolnitev
nedokončanih stavkov.
Dihotomijo odgovorov je bilo mogoče zaznati tudi v doživljanju staršev s strani
strokovnih delavcev, ki so sodelovali pri vprašalniku. Ti na starše gledajo s pozitivnega
(starši zmorejo sodelovati, napredovati, spremeniti situacijo, biti iskreni, se držati
dogovorov, prispevati k boljšim odnosom, stati ob strani svojemu otroku, participirati pri
vzgojnem delu, nuditi otroku dom, ščititi otroka ipd.) in negativnega vidika (starše
doživljajo kot osebe, ki jim nasprotujejo, obtožujejo, ukazujejo, ne zaupajo, se ne držijo
dogovorov, niso dostopni, so neprijazni, jih ne upoštevajo, so neprijazni in neodgovorni.
Ne zmorejo postavljati mej otroku, videti njegovih potreb, jih vzgajati in primerno
komunicirati z njimi, ampak jih zmorejo oddati v ustanovo. Niso sposobni spremeniti
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vedenjskih vzorcev, navad, realno opisati domače situacije, uvideti problema, upoštevati
nasvetov in postaviti realnih pričakovanj. Vidijo jih kot nasilne in ignorantske). Tudi tukaj
je bilo moč zaznati več negativnega doživljanja staršev. Popolnoma drugačen pogled na
starše je podala strokovna delavka, ki je sodelovala pri pogovoru. Ta starše razvršča v tri
kategorije: v prvi so starši, ki se zavedajo, da morajo spremeniti vzorce vedenje, vendar ne
vedo na kakšen način (potrebujejo nasvete in usmeritve, ki jih kasneje tudi upoštevajo); v
drugi so starši, ki navidezno sodelujejo, kar pomeni, da prihajajo na sestanke, povejo svoje
mnenje, sprašujejo, vendar pa doma delajo po svoje; v tretjo pa spadajo tisti starši, ki svoje
občutke krivde, strahove, bolečino in obsojanja prenašajo na svojega otroka in mu s tem
škodijo.
Zanimalo me je tudi, kaj bi po mnenju strokovnih delavcev bilo potrebno za
učinkovitejše sodelovanje. Strokovni delavci, ki so sodelovali v vprašalniku, menijo, da
bi bilo potrebno to področje urediti z zakonodajo, da bi morali v okviru ustanove
spremeniti organiziranost, da bi bilo potrebno pogostejše sodelovanje. Nekateri vidijo
rešitev v boljši opremljenosti vzgojiteljev za delo s starši (več znanja o načinu motivacije
staršev, novi pristopi, več pristojnosti, več časa), drugi v starših (če bi bili zakonsko
primorani v sodelovanje, če bi nam bolj zaupali, če bi bili vključeni v obravnavo, če bi nas
bolj upoštevali). Podobno menijo tudi intervjuvanci. Dva izmed njih sta zadovoljna s
sodelovanjem, takšnim kot je, vendar bi spremenila področje priprave individualiziranega
programa, kjer bi bila potrebna večja vključitev staršev, ter pogostost sodelovanja. Tretja
sogovornica pa meni, da bi k uspešnejšemu sodelovanju pripomoglo, če bi bili starši
zakonsko obvezani in če bi vzgojitelji, ki ne želijo sodelovati s starši, spremenili svoja
stališča.
Glede na opisano trenutno situacijo menim, da bi k uspešnejšemu sodelovanju pripomogla
vpeljava novega pristopa sodelovanja s starši. V tujini jih je kar nekaj (npr.
socialnopedagoško delo z družino, model Prva družina, model videokomunikacijskega
treninga, skupinska terapija z več družinami ter model funkcionalnega ocenjevanja in
interveniranja), ki so se izkazali za učinkovite – poročajo o pozitivnih rezultatih pri delu z
družinami z več problemi. Menim, da je čas, da tudi v slovenskem prostoru naredimo
korak naprej in uvedemo katerega izmed omenjenih modelov.
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PRILOGE
PRILOGA 1: INTERVJU A
18. 4. 2013, 1130 - 1230 , Ljubljana
S: Zdaj, če bi se lahko, prosim, na kratko predstavila. Kje si zaposlena, koliko časa,
kakšno izobrazbo imaš?
A: Ok, am..ime je A. Zaposlena sem v vzgojnem zavodu Kranj, in sicer v eni od
stanovanjskih skupin, ki jih ima vzgojni zavod Kranj – stanovanjska skupina X. Sam
vzgojni zavod Kranj funkcionira v petih stanovanjskih skupinah. Nismo ta klasičen zavod,
ampak smo locirani na petih enotah, vsak je v svoji hiši. Pa smo tko nekje v radiju desetih
kilometrov se vsi nahajamo. Amm..Zdej po izobrazbi sem socialna pedagoginja. Tuki v
tem konkretnem zavodu sem zaposlena dve leti, prej sem pa delala še na osnovni šoli z
enim fantom, k je bil pa avtist. Še kej treba od zavoda? Ne?
S: Ne. Ali ti je sodelovanje s starši pomembno? In zakaj ja, zakaj ne?
A: Aha. Sodelovanje s starši sigurn zelo pomembno. Je pa tko, da je od primera do primera
različno kok tega sodelovanja dejansko je. Glede na to kolk starši sploh zmorejo sodelovat,
kolk so pripravljeni konc koncev sodelovat, tud gleda se na korist otroka. Mogoče je pri
kakšnem otroku pomembna tista druga oseba. Da niso starši tisti, ki so najbolj pomembni
zanjga v življenju. Takih primerov mamo kr nekej, k so kakšne stare mame in tko tisti
njihovi pomembni drugi v njihovmu življenju. Se mi pa zdi, da kvečjemu skupaj s tistim
pomembnim drugim, kdorkoli kdo zdej že to je – al je rejnik al je starš al je stara mama,
kdorkol – je tist k lokh prnese uspeh. Se mi zdi, da mi kot strokovni delavci nismo edini
člen, ki prispeva k temu uspehu, ampak moramo zraven povabt tud starše, da potem tud oni
doma z otrokom nekak delajo u isto smer, za iste cilje. K tko smo pol res lahk uspešni pr
svojem delu.
S: V redu. Zdaj me pa zanima, katere oblike sodelovanja uporabljate v vaši ustanovi?
A: Aham.. amm.. Jst mislim to zlo taka celovita zadeva. Da se samo sodelovanje s starši
začne že takrat, k pride sama vloga v zavod, da bi otroka radi namestil, pač center za
socialno delo, ker takrat se vedno starše povab na informativni ogled, se jim predstav
nekak tist osnovno strukturo, pravila, kako zavod sploh zgleda, kaj počnemo in tko.. In
takrat se mi zdi, da je to tist prvu stik, k prideš s starši v kontakt in je pomembno, kakšen
vtis ustvariš o sami ustanovi in o vzgojiteljih, k tam delajo.
Potem druga zadeva je sigurno tist dan, k starši prpeljejo svojga otroka in se ga namesti.
Da je to čim manj stresno, čim bolj prijetno, da od staršev takrat probamo zvedet čim več
enih stvari, k so tudi za nas pomembne. Pa čeprav se včasih zdijo tok take stvari, da sploh
ne bi pomislil nanje, ampak konc koncev, ne vem, kakšni podatki o raznih alergijah in take
zadeve znajo bit kr pomembne. Amm. Pol naprej pa sodelovanje tko steče.
Zdej starši se različno odzivajo na samo sodelovanje, nekje nujno je ob tem prvem mesecu,
da se vsaj minimalno vključujejo v pripravo individualiziranga programa. Z nekaterimi je

to res tko zlo mal tega sodelovanja, da zgolj pridejo na sam timski sestanek zato, da se jim
individualiziran program predstav in da jih poskušamo prpravt do tega, da bi tud sami kaj
povedal, kaj si oni želijo, kako otroka vidjo, kje oni misljo, da je uspešen, kje ima težave,
da bi mu tam bol pomagal. Ampak dejstvo je, da od staršev velikkrat dobimo samo
kimanje al pa odkimavanje, kej dost več pa že ne.
Amm.. zdej s starši smo v kontaktu kr redno prek telefonskih pogovorov. Tuki gre
predvsem za informiranje, kaj se z otrokom dogaja, kako njegovi dnevi potekajo, če so
kakšne težave v šoli. Zelo se trudmo klicat tud takrat, kadar so kakšne dobre stvari za
povedat, a ne, da starši nimajo občutka, da k zagledajo našo telefonsko številko: »oo spet
se je nekej zgodil« a ne, ampak da vejo, da pač neki mamo za povedat al kej za vprašat al
tko, a ne. Am..marsikakšn starš te telefonske pogovore dojame tud kot obliko svetovanja
njim. Amm.. tko da včasih so ti telefonski razgovori kar zlo dolgi, lahko trajajo tud pol ure,
eno uro. Odvisno predvsem od tega, kakšne potrebe ma res starš sam.
Nekateri starši prhajajo tud k nam v stanovanjsko skupino. To so predvsem starši tistih
mlajših otrok, ki jih še ne damo na avtobuse pa na vlake, da hodijo domov, ampak jih starši
morjo pridt iskat. Te starši prhajajo ob petkih po otroka, ob nedeljah ga prpelejo nazaj.
Amm.. takrat je vsaj tista hitra izmenjava nekih informacij. Vedno jih spodbujamo k temu,
da povejo, kako je blo čez vikend, da se mejčken mal pregleda, mal pove, kaj je blo super:
»kar tko naprej«, kakšna stvar: »veste mogoč bi blo pa fino, če bi pa naslednjič še to pa
to«. Al pa jih malo spodbujamo k temu, da res aktivno preživljajo čas skupaj. Kr marskašn
si misl, da je aktivno preživljanje prostega časa gledanje televizije, a ne, ampak ni, ker
mora vsak sam gledat televizijo in to ne pomaga.
Nekateri starši so tko zlo aktivirani – takih je sicer mal, ampak se pa najdejo – da se
vključujejo tud v naš vsakdan. Mamo recimo eno mamico, k je tko zlo aktivirana, da je
vedno, kadar recimo urejamo vrt al pa tko, ona prpravlena prpelat kakšno zemlo, kakšne
take stvari. Tko v bistvu pride, se oglasi za kakšne pol urce, se prepele, kej pove, pa gre.
Nč bistvenga. Včasih se tud najavjo na kakšne obiske. To ponavad niso starši ampak
mogoče kakšni stari starši, k svoje te vnučke malkrat vidijo. Sploh pr ločenih starših. K ma
recimo mamica bl otroka, potem pa po očetovi strani tisti stari starši tega otroka res mal
vidjo in taki se kr najavljajo včasih, da pridejo. Sploh če je otrok čez vikend v skupini, da
tko pridejo za eno urco pa grejo na kašno pico al pa na sprehod al pa tko.
Amm… Zdej mi mamo v eni od naših skupin trenutno, sicer je tud praksa to, da mamo
pedagoško vodenje na daljavo. To pomen, da tist otroci, k nekak presežejo že ta naš sistem,
se jih ne namešča recimo v drugo institucijo, ampak jih poskušamo vključt nazaj domov.
Še zmeraj so pa vodeni na daljavo. Kar pomen, da se nekak te otroci po potrebi recimo,
recimo enkrat tedensko al pa dvakrat tedensko al pa enkrat na štirinajst dni, vračajo v
skupino. Mogoče na kakšen pogovor, tak razbremenitveni. Če majo kakšno težavo, sem
pokličejo, pridejo, k majo kakšn učni problem, da se tle jim pomaga, če jim starši ne znajo
in tko. In v teh primerih, kadar tkole potekajo razmere, se mi zdi, da je bistvenga pomena
pa sodelovanje s starši, a ne. Amm, ker je treba tud tuki starše usmerjat, tud takrat, k pride
mogoče do kakšnga konflikta med otrokom in staršem, pomagat to razrešt, bit mediator

ene vrste, a ne, in jim jih mal usmerjat, da konc koncev sami pridejo do tiste rešitve, ampak
jim pomagat pr tem, kako zdej pridejo do tega. Amm.. to je to.
Ena oblika, k je tud zgolj informiranje pa nč kej več, so internetna stran – zavodska. Smo
ugotovl, da je to dons skos bol pomembn, ker marsikdo, preden pride sploh v zavod, si gre
pogledat, kako je in če je to kašna pusta stran, verjetn ne pritegne kašne hude pozornosti.
Am..zdej konkretno naša stanovanjska skupina, kjer jest delam, pa še ena druga
stanovanjska skupina, in sicer v Škofji Loki, smo naredl tud facebook profile. Zato da
objavlamo slike, da objavlamo dogodke dnevno, da objavlamo kakšne zanimivosti, kakšne
ne vem mogoč tud naloge al pa kakšne logične zadeve, k jih včasih se otroc z njimi
ukvarjajo pa jih potem zastavmo še kakor facebook prijateljem pa tko. In je tud v bistvo
mamo tud večino staršev tud za facebook prijatelje. In oni lahko pol prek tega tudi pol
spremljajo, kaj se pr nas dogaja in da vidjo, da je v bistvu cel kup enih aktivnosti, cel kup
enih stvari, s katerimi se ukvarjamo in začnejo tud lahko drugač gledat na samo to
zavodsko namestitev.
Amm.. ena od stanovanjskih skupin vod tud blog. Tko da tud tam gor dnevno zapisujejo
vse zanimivosti, kar se jim dogaja. Tko da mislim, da smo kar se tega zdej medijskega
internetnega sveta tudi ratal aktivni in se kar dogajajo zadeve.
Amm.. za prvi mesec sem pozabla oment, da je roditeljski sestank. Ta poteka na upravi
zavoda. Poteka istočasno za vse starše vseh otrok iz vseh petih stanovanjskih skupin. In je
take narave, da v bistvu se bol predstavijo pravila zavoda. Tud te na zavodski ravni k
potekajo kašni dogodki recimo smučanje, letni tabor.. take zadeve, da se jim mal pove, da
vejo kaj prčakvat, kaj vse se bo odvijal. In moram rečt, da sem jest kar presenečena kakšni
odziv je. Starši zlo prhajajo, velikrat prideta obadva starša in oče in mama amm.. Zdejle se
je že 2 let kar sem bla jaz zraven, se je zgodil, da je na koncu stolov zmankal. Tako, da je
res dober odziv no. Starši se pol vklučijo še v svet zavoda. Tam so tud predstavniki staršev.
Hmm, kaj sem še pozabla? Mislim, da je to to, bl ko ne.
Aja, neformalna srečanja mamo. Am.. ena od teh neformalnih srečanj, k že dolga leta
poteka in je že majčken tradicionalno ratal, je zaključni piknik. Čist ob koncu šolskega leta
se organizira piknik na enmu luštnmu kraju. Amm starši so vsi tja povabljeni, tud kakšni
drugi – sorodniki, prjatli, vsi lahko pridejo. Majčken se speče na žaru, vsaka skupina
stanovanjska prprav en svoj program, da se majčken predstav. Naj bo to pevska točka,
plesna, pač neki zabavnga ponavad. Potem pa ravnatelca podeli priznanja. Vsak od otrok
vedno prejme priznanje za neko močno področje. Nek kje je bil tisto leto najbolj
udejstvovan, nek, k se je izkazal, naj bo to ne vem kakšna pomoč odraslim… Vedno za
vsakga se pač neki najde. S tem da tisti, k so pa še v šoli bli uspešni, in sicer prav dobri al
pa odlični, pa dobijo še posebno priznanje, pa še posebno nagrado. Tko da ponavad so to
do zdej bli kr kašni te mp3ji in podobne zadeve tko da se otrokom kr gre. Pa še denarna
nagrada je za učni uspeh. Tko da to.. In to se starši tud kr udeležujejo in jim je fino. Sploh
zato, ker je to zlo tko pozitivno naravnan a ne. Ker takrat je njihov otrok res pohvaljen in je
dober slišat pohvalo za svojga otroka. To…
Letos smo pa zdej na novo hotl izpeljat pa pohod. In sicer je blo zamišljen, da bomo iz tle
k je uprava zavoda šli na eno goro, vsi, starši . Vmes bi bil en lov na skriti zaklad. Družl bi

se med sabo tko čist neformalno, ampak nam je pol vreme pokvarl načrte. Tako da mamo
zdej za naprej še kar v planu to, da se bo izpeljal. Amm. Se pa tud tko če je mogoče včasih
na, čist na nivoju same stanovanjske skupine, da mamo kakšn kostanjev piknik, kakšn…
polet na žaru al pa kej podobnga, se tud starše povab na to, da se lahko zraven prključjo.
Tko.. jest mislim no, da je to…
A ne, še ena pomembna stvar. Amm..starše vključujemo na dispanzer za mentalno zdravje.
In sicer velik naših otrok, konkretno iz moje stanovanjske skupine jih je kr zdejle 6
vključeno v pedopsihiatrično obravnavo. In pedpsihiatrinja sama presod, kakšna oblika
obravnave bo potrebna. Včasih otroci hodjo sami, v večini primeri hodijo z vzgojitelji,
torej z nami, včasih, kjer je pa tista problematika največja doma, da niso to otroci sami,
ampak da je nujno potrebn da so starši zraven, se pa starše v to tud vključejo. In hodjo v
kombinaciji otrok-starš al pa otrok-vzgojitelj-starš. Odvisno, kako pedopsihiatrinja presod
in tud odvisn od samih staršev, ker kakšni se niso prpravljeni pol odpret, če je ne vem
kakšen vzgojitelj zraven a ne. Amm tko da to je tud naša praksa in kar dobr teče. Zdej pa
mislim da je res vse.
S: Dobro. Kako pa opisuješ svoj način sodelovanja s starši? Kako vstopaš v odnos?
Kako ga ohranjaš? Kako premaguješ ovire?
A: Amm...Jest bom tko rekla. Jest mam občutek, da sem s temi starši, s kerimi jest
sodelujem, kar v dobrem odnosu. Amm… Zlo delam na tem, da smo iskreni, da mamo eno
tako pozitivno komunikacijo, da ni kakšnih napadov na starše, kakšnih obtoževanj, kakšnih
takih zadev. Da se jih tud pohval ob stvareh, k jim grejo dobr. Da se jih ob tistih stvareh, ki
jim ne grejo dobr, ne kritizira, ampak da se jim pomaga na tak način, da jih majčken
usmerjaš. Recimo konkretno, zdej z eno deklico, k ma blazne težave s hrbtenico- more
delat pač te vaje korekcijske in pomembn je, da te vaje dela vsak dan dvakrat dnevno. In je
pomembno, da se dogaja tud med vikendi doma. Ampak starši nekak ne zmorejo tega, če
jih nekaj ne opominja na to. In jim zdej jest pripravljam za vsak vikend posebej
razpredelnico, v katero se oni podpišejo, ko ona vajo opravi, a ne. Smo zmenjeni, da si kar
na hladilnik z enmu magnetkam gor dajo in majo to skos na očeh in jih že tist opominja,
da bo pa treba nekaj narest, a ne.To.. Starši so se čist različno prpravljeni vključevat.
Nekateri zlo sledijo, drugim se zdi smešno, da jim, sploh recimo zame konkretno, nekdo
mlajši od njih govori, kaj naj, pa kako nej, pa tko… In se pol ti mal smejejo nazaj, ampak
načeloma pa no te nasvete in kar jim dajemo zlo dobr sprejemajo. Kaj je blo še vse? Sem
že pozabla..
S: Kako ohranjaš odnos? Kak premaguješ ovire?
A: Aha… Zdej za ohranjanje samga odnosa- jest moram rečt, da predvsem pridejo v poštev
razni telefonski razgovori, da jest zlo staršem tud dam čas. Da jih ne: »veste zdejle pa ne
mormo, hitro povejte kaj mate«, ampak da jim dam možnost no, da se pogovarjamo.
Včasih tudi čist izven stvari. Sploh ne od otroka, ampak mogoče starš včasih rab tud, da se
ti izpove. Kakšna težava v službi, kej takega. In se mi zdi, takrat k začut, da ga ti dejansko
poslušaš in da te zanima tud kakšna druga stvar a ne, da se ti je bl prpravljen odpret in da ti
več stvari pove no. Amm… Zdej same ovire- je pa kr težko no, če je včasih kakšna mama,
ki ne sodeluje. Mamo en tak primer. Smo poskusl že vse možne variante, tud šli smo na to,

da bi mogoče en vzgojitelj bolj konkretno sodeloval a ne, da se res eno zaupanje vzpostav
pa tko. Ampak taki starši, k se umikajo- enostavno jih je težko dobit v to, da bi sodelval
konkretno. In včasih niti ni smiselno. Zdej vedno se gleda na to korist otroka. Sploh ni
nujno, da vedno tisto sodelovanje gre v korist otroka, tako da je treba na vse to pazit.
S: Kako bi pa na splošno opisala svoje izkušnje s sodelovanjem s starši? So te dobre,
slabe?
A: Ja, izkušnje so kr dobre. Jest mislim, da kljub moji mladosti no, da me starši kr dobr
sprejemajo in tud vidjo no, v tistmu prvmu mesecu so mejčken skeptični pa tko, pol pa
vidijo eno odločnost, eno jasnost. Kakšna pravila se postavljajo, kako se omejitve dajejo in
ti pol začnejo sledit. Tko da..Jest mam kr dobre izkušnje. Tud ena mama recimo zdej
konkretno- sva se zlo velik pogovarjale o tem, ker se ni hotla vključit v pedopsihiatrično
obravnavo. Je zlo zavračala to. In sma mele ogromn pogovorov na to temo. In sem se pol
odločla, da je ne bom silila, da očitno gospa tud rab čas. Mogoče rab to, da bi šla enkrat
zraven pa bi rekla, da bi mogoče sam spremljala od strani in pol sem jo jaz zlo tko
usmerjala. Sem ji rekla: »glejte«, sem rekla, »če se ne boste počutla vredu, pa če se vam
bo zdel, da ne želite odgovarjat, pa povejte, da ne boste«. No in dejansko sva pršle do tega,
da je bla pretekli tork z mano pr pedopsihiatrinji. In je presenetljivo vredu sodelovala, se
je pa umaknila takrat, k se je pa čutla ogroženo in je dejansko uporabla to »na to pa ne bi
odgovorila«. Tko da ja, jest mislim no, da je sodelovanje kr dobro. Je pa treba ves čas delat
na tem. Je treba ves čas gradit, ves čas odnose negvat. Pol pa grejo zadeve.
S: Kakšna pričakovanja imaš pri sodelovanju?
A: Prčakvanja?…Moja pričakovanja so predvsem to, da bi se starši vključeval v oviru
svojih zmožnosti. In da bi nekak tiste dogovore, ki jih sprejmemo, se poskušal, vsaj
poskušal, če jim že dejansko ne uspe, da bi se jih vsaj poskušal držat, a ne. To…
Druga stvar je absolutno to, da bi imel neke odkrite odnose, da ni nekih prikrivanj, da ni
laži. Tud ta primer, k sem ga prej rekla, za punco, to k morjo podpisvat, kolkrat vaje dela
za hrbtenico, sem jaz očetu rekla: »glejte, gospod, nč hudga, če jih ne boste delal« sem
rekla, »sam dejte mi prazen list nazej. Kr če boste pa vi podpisal, brez da bi punca delala«,
sem rekla, »povejte, kakšno sporočil bo deklca dobila. Nč za to, če ne delam, saj bo ati
podpisal, saj se da zgoljufat, vzgojitelca ne bo vedla, vse bo vredu«. In se mi zdi no, da v
tem kar sledi. Ker smo dejansko že dobl nazaj bl k ne prazne razpredelnice in tko.. Pa smo
vseen rekl: »ni fajn, a super ste pa naredl to, da niste podpisal, ker je punca vseen dobila
eno sporočilo nazaj, da mi vemo in da vi sodelujete z nami in da bomo skup vlekl v isto
smer«. Amm to.. Prčakujem tud to no, da starši ostajajo starši. Da tud kljub temu, da jim
mi dajemo neke nasvete, navodila in tko, ohranjajo eno svojo tisto empatičnost, eno
ljubezen do otroka in tko. In da ne prevzemajo mogoče vseh teh strategij, k jih pa mi
uporabljamo v zavodu, ker se pa verjetn ne bi dobr obnesle. Ker starš vseen ostaja starš in
mora nastopit iz ene druge pozicije, ker ma drugačno vlogo.
Amm..Še nekaj sem prej mela v mislih, pa sem pozabla. Ja.. to je to no.

S: Ok. Kako bi pa ocenila odnos in izkušnje sodelavcev pri sodelovanju s starši? Jim
je to pomembno? Si razdelite kakšne odgovornosti? In kateri način dela je glede na
tvoje izkušnje najučinkovitejši?
A: Mhm…Jaz bom tko rekla, no. Mi kot tim, zdej jaz bom konkretno govorila za mojo
stanovanjsko skupino, ker drugje težko rečem, ker nisem zraven. Moram rečt, da se vsi kr
ukvarjamo s tem, da ohranjamo stike s starši. Amm.. Smo si pa zlo različni v naši skupini,
od tistih s 30 let delovne izkušnje do konc koncev začetnikov na tem, v tem delu. Ampak
se zlo izpopolnjujemo no. Moram rečt, da nekateri recimo, če moja kolegica, k ma že tolk
izkušenj, govori predvsem s tega vidika izkušenj, jest mogoče kakšno novo prakso vnesem,
na katero prej te sodelavci sploh pomislil niso in se pol v tem dopolnjujemo.
Zdej razdeljeno delo konkretno nimamo, ker se nam zdi, da moramo sodelovat vsi z vsemi.
Vsi mamo na očesu vse otroke, moramo poznat kaj se z vsemi otroci dogaja in je zato tud
pomembn, da z vsemi starši smo v kontaktu. Amm.. Kar se tiče same razdelitve je tko, da
je vsak od nas – mi smo 4 vzgojitelji – vsak od nas je matični vzgojitelj dvema otrokoma.
In za ta dva otroka skrbi predvsem v tem vidiku, da prpravla za njiju dokumentacijo, da
vodi timske sestanke, da gre z njima k zdravniku, pač take zadolžitve. Am.. In pač
posledično si mogoče starši od teh dveh otrok majčken več na vezi. Ker ko prpravljaš
individualiziran program jih kličeš, jih sprašuješ, jih usmerjaš, amm tko se z njimi
pogovarjaš. Potem, ko pridejo na timski sestank, si ponovno ti z njimi. Potem, k se gre
recimo k zdravniku. Običajno, glede na to jest pospremim otroka k zdravniku, jest najbolš
vem kaj se je tam zgodil in jest tud pokličem potem starše in rečem: »veste zgodil se je to
pa to«. Kar se tiče obravnav recimo tko pr pedopsihiatrinji isto a ne. Sploh če gre za
družinsko obravnavo, je otrok jest in pa tist starš in se spet tam več vidmo. Tko da nekak
za tista dva otroka, katerim dvema si matičen vzgojitelj, si mogoče s starši res več ne vezi.
Ni pa to, to pa ne pomen, da ostali vzgojitelji pa niso. Še zmer ohranjamo vsi kontakt z
vsemi. Je pa tud tko no, da večina staršev recimo te telefonske pogovore in to pa poteka v
popoldanskem času tko, da nekje vsak teden je drug vzgojitelj popoldanski, na štiri tedne
se izmenjavamo. Tko da v bistvu lahko res lahko prhajamo v stik z vsemi. Zdej kar se teh
telefonskih razgovorov tiče, so eni starši zlo vestni, sami kličejo, mogoče clo večkrat na
teden. Zdej konkretno ena mama je klicala vsak dan, ker je bla težava s šolo in smo se
odločl, da očitno bomo najbl uspešni, če bomo skup stopil in da bomo mi neke informacije
fantu dajal, da bo ona poklicala, ga vprašala kako je blo, je šlo, si delal to, si delal un, ga
okregala, če ni blo vredu, kakorkol že. In je pač klicala vsak dan in smo bli vsak dan na
vezi in dejansko je blo to uspešno a ne. Kr fant je začel delat, je začel razmišljat in zdaj je
dobu dobro oceno, tko da se je to kot dobro izkazal. Zdej eni drugi starši niso tolk, kako bi
rekla, niso prprvaleni al pa se sami mogoč tud ne zberejo poguma al pa časa ne dobijo al
koker kol, da bi poklical. Zdej takim staršem včasih kar določmo. Pr enmu fantu mamo
določen, da mora njegov oče vsak četrtek ob devetih zvečer poklicat. Ker je oče rabu to
usmeritev. Ker očitno prej al si ni upal al je pozabu al kakšna stvar je bla nevem… Zdej se
je pa za sveto vzel četrtek ob devetih zvečer moram poklicat. In dejansko vsak četrtek
zvoni telefon. Tako da točno vemo, da on kliče. Vpraša za cel teden od ponedeljka do
četrtka kako je blo, vpraša: »a za vikend pride domov?«, se vse domenmo in pač stvari
super laufajo. Zdej s kakšnimi starši smo pa na vezi manj. Včasih tud zato, ker ni potrebe

no, da bi bli. Včasih pa niti starši niso sposobni. Recimo mamo primer, k je oče se umaknu
iz samga tega procesa vzgoje, niti ne živi s punco, mama je pa zarad ene bolezni ostala na
ravni osem letnega otroka in ona pač ne zmore tega sodelovanja. Je pa zlo, zlo si pa želi
vključevat. Tko da večkrat pokličem. Ampak z njo smo pa res bl na ravni tega
informiranja: »ja z vašo hčerko je vse uredu, pridna je« Jo pohvalmo. Mama kr raste s tem,
dobiva na zadovoljstvu in tko no. Tko da je v vsakmu primeru pomembno.
Zdej da bi se ena metoda izkazala kt bl primerno v tem sodelovanju jest nimam občutka.
Mislm, da je treba vsako stvar v pravi meri speljevat. Da pa, predvem pa bl kt metoda, je
pomembna ta konstantnost, da se sodeluje ves čas. In tud to no, k sem že prej omenila, da
se ne sodeluje samo takrat, k je problem, ampak tud takrat, k je kej dobrga, zato da to
sodelovanje ne postane stresno, ampak da se dojema dejansko kot sodelovanje.
Mogoče sem prej še pozabla oment, pa bi zdejle. Amm… Ena od stanovanjskih skupin je
uvedla govorilne ure za starše. Tko so jih poimenoval, zlo po šolsko. In sicer ma mislim da
ob četrtkih popoldan rezervirane dve ure, ko se starši lahko najvjo in pridejo prav v
stanovanjsko skupino. Da ta njihova komunikacija ne poteka po telefonu, ampak da se
vsedejo v kabinet, tam se mal pogovorijo, spijejo kakšno kavico, da lahko pride otrok
zraven, da majo skup mogoče kakšn razgovor, če je to potrebno. Tko, ampak sem lih
zadnjič kolege spraševala, kok se to obnese in so rekl, da načeloma nekje na tri mesece kar
zahtevajo, da starši pridejo. Da takrat, k so pa težave, pa starši sami začutjo potrebo po
tem a ne, da bi slišal mnenje nekoga drugega, da bi dobl kakšn nasvet in tko. Tko da,
predvsem takrat, ko so težave, starši clo sami pokličejo in rečejo: »zdej bi pa jest pa pršu«.
So rekli za eno mamo, da je bla letos ene petkrat al šestkrat. Je kar redno prhajala, tko
da…No to je še pač en način, k so ga oni uvedl. Je pa to v srednješolski skupini, tko da tam
pa stvari tudi mejčken mogoče drgač funkcionirajo, kot v ostalih skupinah, ko smo pa
osnovnošolski bl al manj. To…

S: V redu. Kateri pogoji bi morali biti zagotovljeni za uspešno sodelovanje?
A: Hm.. Pogoji?… Jest mislim da je edn izmed pomembnih pogojev podpora vodstva. Da
te podpira pr tem, da sodeluješ. Da ni kakšnih omejitev, da ti tud recimo, če si sam v
kakšnih dvomih, kaj in kako delat naprej, kam se obrnt, da rabš kakšno informacijo.. da se
lahko obrneš al na sodelavce v timu al mogoče na ravnatelja, ravnateljco. Da veš, da pač
maš neko zaledje, kamor se lahko obrneš takrat, k si ti sam v stiski. To se mi zdi kr
pomembna stvar. Zdej druga stvar je to, da starši so prpravljeni sodelvat, da so se
prprvaljeni udeleževat teh stvari, k jih mi organiziramo. Velikrat je to lohk težava za njih.
Predvsem zdej, k so taki časi da finančno marsikomu ne znese, da bi pršel na timski
sestank, ker mu to predstavlja strošek. Mi, moram rečt, da starši k nam zaenkrat prhajajo.
Tud kar precej otrok imamo z Gorenske, tko da vseen ni taka velika razdalja med nami in
njihovmu domom. Ampak tudi tisti staši, k niso iz Gorenske, nekak nam jih kar uspe
pridobit no in prpravt do tega in predstavmo, da za korist samga otroka je to nujno
potrebno, da oni vsaj na ta osnovni timski sestank pridejo. Zdej takrat, če se slučajno
zgodi, da starš nima prevoza, da je v stiski z denarjem, se zlo ta datum kakšnih timskih
sestankov prilagaja njim. Kdaj oni majo čas, kdaj majo možnost mogoče kakšnga soseda

prosit, da jih prpelje, kdaj mogoče dobijo kakšno socialno pomoč, da pridejo do denarja,
da si lahko plačajo javni prevoz al pa karkol podobnga. V preteklosti se je zlo povezval s
centri za socialno delo, da so jih oni prpelal. Zdej pa tega ne želijo več delat. Zlo redki
centri so še taki, k starše prpeljejo. In sicer zarad odgovorosti. Ker je odgovornost, če bi
pršlo do ene prometne nesreče in se centri strogo izogibajo temu, da bi starše vozil. Ker
prej je blo to zlo elegantno rešen. Bol ko ne sta iz istga območja. Starš je pršel na center,
skup so pršli z avtom in je bla stvar urejena. Zdej pa pač mječken drugač to. Pogoji sva
rekle ane…
S: Ja, za uspešno sodelovanje…
A: Hm.. Zdej.. Ja jest mislim, da so to kar bistvene zadeve no. Pa tud to, da starša sprejmeš
a ne. Ker če bo starš, če se ne bo čutu sprejetga s tvoje strani oziroma s strani celotnga
tima, se bo verjetn umikal. Zdej, zlo je pomembn to kar sem jaz tud že na seminarju skos
poudarjala, da ga vzamemo kot ene vrste enakovrednga partnerja. Res je, da nima
strokovnih znanj, res je, da nima, ne pozna vseh možnih metod, vseh možnih tehnik, k jih
mi lahko uporabljamo in k jih znamo. Po drugi strani pa mi ne poznamo tega otroka tko zlo
dobr, k ga poznajo starši. Mi smo delal faks, smo se izobraževal o otrokih na splošno, konc
koncev starš je pa strokovnjak za svojga otroka. Čeprav je v vzgoji verjetn šlo marsikej
narobe, da se je otrok tuki znajdu. Vseen je pa še starš tist, k najbolš ve, katere stvari se
absoluten ne obnesejo, katera stvar mogoče včasih uspe, na katerih področjih otrok je
močen, da bi ga blo treba naprej spodbujat, kje so težave, kje majo starši strahove. Jest
mislim, da mormo znat starše poslušat no. Da jih ne smemo kar ustavljat pa rečt: »no sej
bomo mi za to poskrbel, brez skrbi, sej ja, smo videl, nič skrbet«. Ampak da znamo
staršem pustit tist prostor, da povejo kaj so pa tud njihove skrbi, kako oni na to gledajo, pa
to njihovo mnenje no upoštevat. Ker se mi zdi, da če bojo starši slišani, bo stvar velik bolš
laufala, kot če jim bomo mi rekl: »kr puste, bomo to mi zrihtal«. In pol se bojo starši začel
umikat in sigurn ne bo teh osnovnih pogojev za sodelovanje izpolnjenih a ne. Tko, zdej pa
je to to.
S: Kaj bi pa po tvojem mnenju bilo še potrebno za uspešno sodelovanje?
A: Amm… Ja, jest zdej čist konkretno, če gledam na to sodelovanje k ga mamo mi v
zavodu, jest moram rečt, da stvari dobr tečejo. In tud zdej, k smo poslušal od kolegov iz
drugih ustanov na seminarju, da mamo stvari dobr postavljene in da niti ne potrebujemo
kakšnih hudih korenitih sprememb na tem področju. Zdej ena stvar, v kateri sigurno
šepamo, je samo vključevanje staršev pri pripravi ip-ja. Tuki se velikrat zgodi, da ip
sestavmo mi sami, da se ga staršem kasneje samo predstav, da se jim ga da v podpis in je
pač s tem stvar zaključena. Ip pristane v osebni mapi od otroka in tam čaka, da je konec
leta, k se ga še evalvira a smo to doegl al ne. Ampak takrat dejansko pol na konc na
evalvaciji ugotoviš, da kakšni cilji, k so si jih postavu na začetku, da dejansko so smešni
zdej, v tem trenutku. Ker je otrok al zmogu velik več kot si si takrat zastavu al pa so bli
cilji tko preveč splošno zastavljeni, da dejansko zdej na koncu ne moreš rečt, a je dosegu al
ni. Tko da jest mislim, da bi mogl bl poskrbet da bi ti individualizirani programi postali en
živ dokument. K bi bli starši bol seznanjeni z njim. K bi tud oni čutl v tem eno
odgovornost in eno skrb. Jest sem zdej osebno razmišljala, pa ne vem a bo to uspel a ne bo

uspel… ampak, da bi mogoče za nasledno leto prpravl v ta naš individualiziran program, k
mamo že eno shemo pripravljeno kako naj zgleda; ampak zaenkrat ta shema zgleda tko, da
so različna področja, in sicer, ne vem, bivanje v stanovanjski skupini, sodelovanje s starši,
šola, močna področja..take zadeve. In tam se vedno vpiše trenutno stanje otroka, kakšni so
naši cilji za naprej in pa metode, s katerimi bomo poskušal ta cilj uresničt. In se mi zdi da
bi mogl pa v to razpredelnico dodat še en stolpec, kjer bi določil kaj pa lahko starši
prispevajo k temu cilju. Ker ponavad se tiste metode vedno nanašajo na to kaj bomo mi,
strokovni delavci, nardil in kaj bojo v šoli nardili. Zlo mal krat, kaj pa je dejansko
odgovornost starša. In se mi zdi da prav za vsako stvar, ki jo napišemo v individualiziran
program, lahko starši en svoj prispevk dajo k temu. Naj bo to šola, pa se starši zavežejo –
če ne to, da bojo vsaj spremljal, kaj se z otrokom dogaja. Da bojo mogoče enkrat na mesec
mesec poklical v šolo, razredničarko, se z njo pogovoril, da bojo čez vikend, k otrok pride
domov ga vprašal: »katere ocene si dobu čez teden?«. Ker dejansko se tko dogaja, da se
starši z otroci o tem ne pogovarjajo in ko mi rečemo: »veste, vaš otrok ma pa štirke pr
matematki« so čist šokirani. Kako je to možno, ker prej je mel pa cvek. Po drugi strani ma
lahko že celo goro cvekov pa tud to ne vejo, da se je to dogaja. Tko da, mislim no, da bi
bla ta rubrika res smiselna, zato da bi starši čutl eno odgovornost in da bi si mogoče clo
eno kopijo tega individualiziranga programa, k zdej pač pristane samo v otrokovi mapi, dal
tudi njim, da majo doma. Sicer vprašanje a bojo šli dejansko kdaj gledat a ne bojo šli,
ampak mogoče pa. Ampak če ga pa nimajo, pa sigurno ne morjo. Tko da mislim no, da
predvsem na tem področju bomo mi mogl premik naprej narest. Pa da bomo bl slišal starše,
da bomo mogoče bl tud načrtovano pridobival informacije. Zdej pridobivamo tko v raznih
pogovorih, razgovorih, mejčken prek telefona, ampak ni pa to, da bi kam posebej zapisval,
ko starš reče: »veste moj sin je pa tko dober v nogometu«. Lahko ta stvar gre mimo a ne in
potem, k se tisti individualiziran program sestavlja, se enostavno ne vključ nogometa noter,
čeprav bi blo mogoče za njegov nadaljni razvoj to ključnga pomena, ker bi se tam
potrejeval, k bi tam dobu eno potrditev, bi bil bl samozavesten, bi se počutu bl zadovolen
sam s sabo. Bi verjetn to potegnl eno večjo motivacijo tud na druga področja v njegovmu
življenju in bi bil uspeh lahko večji. Ni nujno. Tko da jest mislim, da predvsem pr temu.
Sicer pa za vse ostale stvari, se mi pa zdi, da starše mamo velik vključene in da če bo tkole,
če bodo stvari tko tekle naprej, da bomo uspešni no.
Zdej še eno stvar sem se spomnla. Ena zlo zanimiva zadeva, kako tud prhajamo v stik s
starši, so ene vrste obiski na domu. Zdej verjetn, k boš delala intervju iz klasičnih zavodov,
ti bojo razlagal, da delajo obiske na domu. Mi jih takih kot konkretno metodo, ki bi jo
imenoval obisk na domu, je nimamo. Obstajala je včasih, ampak se je izkazala za
neugodno. Pr nas. Verjetn kje drugje super funkcionira. Pr nas pa ni bla vredu. In sicer
zarad tega, ker se je velikrat zgodil, da se ni gledal otroka in staršev v njihovmu okolju,
ampak se je gledal okolje kot tako-a majo pospravljen a majo tko.. Pač druge zadeve, k so
nam po človeški plati ble zanimive a ne in nekak se te obiski na domu ne prakticirajo več,
razen če se izkaže to kot nujno potrebno, potem se gre še vseen. Smo pa v naši
stanovanjski skupini, pa mamo z eno mamo, smo v dogovoru, k živijo na kmetiji, majo en
ranč s konji in tko in je za naše otroke blazn zanimiv, če gremo kdaj tja. In mamo vsako
leto, da za en vikend odidemo k njim domov in takrat se pač delajo noter v hlevu, takrat

čistijo konje, grejo jahat. Tko, koker ena terpaija je za njih, no čepav ni terapija, ampak tko
zlo blažilno deluje na njih. In fotografirajo se in potem te fotografije po skupini visijo še
celo leto in so jim blazno tko super in zanimive. Tko da to… Za letos je blo sicer mišljeno
da bo trajal dva dni in da se bo prespal na seniku. Zdej al se bo to izpelal al ne, ne vem, ker
je pa isti vikend mamo pa birmo in gresta dva od naših otrok k birmi. Tko da vprašanje, če
bo to šlo zdej skos, ampak za en dan pa sigurno gremo tja no. Tko da je to še ena od oblik
kako prhajamo v stik starši, kako starša pravzaprav v njihomu okolju spoznamo. Ne samo
takrat, k on pride k nam, pa kima, pa ja vredu vredu. Ampak takrat, k mora tud doma
sfunkcionirat, kej izpeljat, kej narest, stvari čist drugač potekajo a ne. Evo…
S: Če še nimaš kaj drugega dodati, potem mislim, da sva zaključili.
A: Ok.
S: Res, ful ti hvala.

PRILOGA 2:

VPRAŠALNIK
za vzgojitelje/ice vzgojnih ustanov

Spoštovani!
Sem Lea Mikša, absolventka socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti. Pišem diplomsko
nalogo z naslovom »Sodelovanje med starši in ustanovo«. Z vprašalnikom in Vašimi
odgovori bom dodatno osvetlila naravo sodelovanja ustanove in staršev.
Prosim Vas za iskrene odgovore. Anonimnost je zagotovljena.

SPLOŠNA VPRAŠANJA
1. Spol: (obkroži)

Moški

Ženski

2. Starost: (obkroži)
a) 20-30 let
a) 30-40 let
b) 40-50 let
c) 50-60 let
d) 60 let in več

3. Kakšno vrsto strokovne izobrazbe imate? ______________________________
4. Koliko let delate na delovnem mestu vzgojitelja/vzgojiteljice:
a) v zavodu za osnovnošolsko populacijo?__________________________
b) v zavodu za srednješolsko populacijo?___________________________
c) v mladinskem domu?________________________________________
d) v stanovanjski skupini za osnovnošolsko populacijo?_______________
e) v stanovanjski skupini za srednješolsko populacijo?________________
f) v stanovanjski skupini za mešano populacijo?_____________________

PROSIM, DOPOLNITE NASLEDNJE STAVKE S TEM, KAR VAM NAJPREJ
PRIDE NA MISEL. NI PRAVILNIH IN NAPAČNIH ODGOVOROV.
Ko pomislim na svoje sodelovanje s starši, se spomnim__________________________
______________________________________________________________________
Sodelovanje s starši je____________________________________________________
______________________________________________________________________
Svoje delo s starši lahko opišem kot _________________________________________
______________________________________________________________________
Pri sodelovanju s starši ___________________________________________________
______________________________________________________________________
Moj pristop do staršev označujem kot________________________________________
______________________________________________________________________
Pri tem sodelovanju čutim_________________________________________________
______________________________________________________________________
To sodelovanje mi prinaša_________________________________________________
______________________________________________________________________
Moj namen pri sodelovanju s starši__________________________________________
______________________________________________________________________
Sodelovanje s starši za vzgojno delo ni pomembno, ker _________________________
______________________________________________________________________
Od staršev pričakujem____________________________________________________
______________________________________________________________________

Pri sodelovanju s starši:
me ovira__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
se bojim__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
me obremenjuje____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
potrebujem________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Doslej sem ugotovil/a da starši otrok v naši ustanovi:
želijo_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
se bojijo___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
doživljajo_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
zmorejo___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ne zmorejo________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
potrebujejo________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Mislim, da bi bilo sodelovanje s starši bolj učinkovito, če bi______________________
______________________________________________________________________
Rad/a bi dodala še: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

RANGIRAJTE SO/DELO/VANJE PO POMEMBNOSTI ZA VAS.
1 POMENI NAJBOLJ POMEMBNO, 5 PA NAJMANJ POMEMBNO .

___ delo z otrokom
ODGOVORI

ZBIRNIK ODGOVOROV

___ sodelovanje s centrom za socialno delo
___ sodelovanje s šolo
___ sodelovanje s starši
___ sodelovanje z zunanjim okoljem

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje!

PRILOGA 3: PRIMER OBDELOVANJA ODGOVOROV VPRAŠALNIKA

Ko pomislim na
svoje
sodelovanje s
starši, se
spomnim

Odgovori
-

-

-

na prijetne trenutke na roditeljskih
sestankih
nemoči na eni strani, po drugi
nekritičnosti do sebe in otroka
da mi je dostikrat težko, sem še
začetnica, premalo zaupam vase
predvsem telefonskih pogovorov in
obiskov na domu
na delo, ki ga rada počnem
timske sestanke
na neprijetne situacije iz prakse
petkov, ko prihajajo starši po otroke
da je to težko delo
da jih nikakor ne znam pridobiti na
način kot bi želela
pogovorov in vprašanj
na zahtevnost delo
na posamezne situacije pri otrocih
da v našem zavodu sodelovanje je,
dela s starši pa ni
na dogovarjanje, izpolnjevanje
zastavljenih dogovorov
na telefonske pogovore, time in
obiske na domu
njihove odpore in nesodelovanje
na telefonske pogovore
kako pijemo kavo z družino deklet
otrok brez staršev
dobrih prenosov informacij
da si želim več sproščenih srečanj,
da ne bom vedno občutila teže na
ramenih
timskih sestankov
na pretekle izkušnje
na mladostnika
da je potrebno na tem veliko delati
na kvalitetno obravnavo
na mamo
enega uspešnega primera
sodelovanja
telefonskih pogovorov
na urejanje skupnih zadev
pomembnosti tega segmenta vzgoje
da samo z roko v roki, nam bo
uspelo pripeljati mladostnika do
željenih ciljev njegove poti
marsikaj
določene mame otroka
enih staršev, s katerimi slabo
sodelujem
pomanjkanje časa in motivacije
na obiske pri njih doma
na težave
omejitve
na pozitivne in negativne poti tega
sodelovanja
težav
ljubezni, hkrati z mejami in
sprejemanjem odgovornosti
uspehov
njihovega nerazumevanja

Zbirnik odgovorov

 prijetni trenutki, delo, ki ga rada
počnem,
dobrih
prenosov
informacij,
kvalitetno
obravnavo, uspešen primer,
ljubezni, uspehov, pozitivni
spomini in občutja
 nemoči, nekritičnosti do sebe in
otroka, mi je težko, premalo
zaupam
vase,
neprijetne
situacije, težko delo, jih ne znam
pridobiti, njihove odpore in
nesodelovanje, teža na ramenih,
potrebno
veliko
delati,
pomanjkanje časa in motivacije,
težave, omejitve, nerazumevanja
staršev težave in ovire –
negativna občutja
 timske
sestanke,
petkov,
pogovorov in vprašanj, pitje
kave z družinami, telefonski
pogovori – oblike sodelovanja
 da sodelovanje je, dela pa ne,
pomembnost
sodelovanja,
pozitivne in negativne plati, da
nam bo z roko v roki uspelo
pripeljati
mladostnika
do
željenih ciljev in poti –
pričakovanja uspeha/neuspeh
 otrok brez staršev, mladostnika,
mame otroka, staršev, s katerimi
slabo sodelujem, mamo, pretekle
izkušnje, posamezne situacije,
marsikaj
–
posamezne
osebe/situacije

-

-

-

-

-

na starše
da me obremenjujejo
na drznost pri vstopanju v družino
da so na koncu vedno neobjektivni
v smeri s svojim otrokom
svojih staršev
na to, da včasih s težavo razumejo,
kar jim želim povedati
na vzgojno nemoč
na pomanjkanje njihovega časa
na vztrajnost
na telefonske pogovore, kjer se
pogovarjamo, kako funkcionira
njihov otrok
vseh uvidov ki so jih »uvideli«
starši
sebe kot učenca in druge vloge
na navezovanja stika z ljudmi,
katere otrok bolj posluša kot mene
na predhodne izkušnje
pogovorov z mojimi starši
zelo intenzivnih konfliktov in
srečanj
na različnost ljudi
telefonskih razgovorov, kritiziranja
uspešnih dogovorov, ki so
prispevali k izboljšanju odnosov z
mladostnikih
veliko potrpljenja
telefonskih klicev
kako starši skušajo prikriti
oz.omiliti problematiko, ki kako jim
je neugodno
pogovorov, svetovanj
na telefonske pogovore
starši



starše, svoje starše, sebe kot
učenca, pogovore z mojimi starši,
spomini na lastno pot – spomini



obremenitve, drznost pri vstopu v
družino, neobjektivnost staršev,
nerazumevanje povedanega pri
starših, vzgojno nemoč,
kritiziranja, pomanjkanje
njihovega časa, konfliktov,
različnost ljudi, ocena staršev,
nemoč – negativna občutja



uvidov pri starših, uspešnih
dogovorov, pozitivnih izidov rezultati



vztrajnost, potrpljenje predhodne
izkušnje - lastni vložek



telefonske pogovore, svetovanja,
pogovori, navezovanje stika,
srečanja – oblike sodelovanja

