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POVZETEK  

 

Rojstvo otroka s posebnimi potrebami ima velik pomen na celotno dinamiko družine in se 

dotakne prav vseh posameznikov v njej. Družina pri prilagajanju in ponovni vzpostavitvi 

ravnovesja nujno potrebuje pomoč in podporo, vendar se pogosto zgodi, da ravno sorojenci, 

predvsem s strani strokovnjakov  ostanejo spregledani in osamljeni. 

S sistematičnim pregledom literature smo želeli raziskati, s katerimi čustvi in težavami se 

soočajo sorojenci in kakšne so njihove potrebe ter na podlagi tega predlagati izhodišča za 

izvedbo pomoči sorojencem v obdobju njihovega otroštva. 

Ob tem smo se v prvem delu osredotočili na dinamiko, organizacijo in prilagajanje družine na 

otroka s posebnimi potrebami, saj vse to pomembno vpliva  tudi na sorojence. Vse, kar 

doživljajo starši, doživljajo tudi sorojenci, vendar  njihove potrebe le niso popolnoma 

identične. V drugem delu smo zato posebej preučili  težave,  čustva in potrebe sorojencev ter 

raziskali, kateri sistemi pomoči in podpore sorojencem v Sloveniji in svetu že obstajajo.  

Ugotavljamo, da prisotnost otroka s posebnimi potrebami močno vpliva na celotno družino. 

Kako se bo družina prilagodila na drugačno življenje, je odvisno od različnih dejavnikov, ki so 

tako na strani otroka s posebnimi potrebami, na ravni sorojenca, kakor tudi na ravni družine 

in širše skupnosti.  

Sorojenci tekom odraščanja ter tudi v odrasli dobi potrebujejo informacije in podporo. 

Soočajo se z različnimi pozitivnimi kakor tudi negativnimi čustvi in izkušnjami ter pri soočanju 

z njimi potrebujejo pomoč družine in strokovnjakov. S pregledom programov in storitev smo 

ugotovili, da v Sloveniji ni dovolj programov, ki bi omogočili pomoč in podporo sorojencem 

 

Ključne besede: sorojenci, otrok s posebnimi potrebami, družina, prilagoditev, negativna in 

pozitivna čustva sorojencev, delavnice. 

 

 

Abstract 

 

Birth of a child with special needs has a big impact on the family dynamics and it affects 

every family member. Family urgently needs help and support with the adaptation process 



 
 

and with the balance reestablishment, but it often occurs that siblings remain lonely and 

overlooked, especially from the experts.  

With the systematic examination of the literature we wanted to research the problems and 

emotions with which the siblings have to confront, what are their needs, and finally propose 

the framework for helping siblings in their childhood. 

In the first part we have focused on the dynamics, organization and adaptation of the family 

with the child with special needs, because all this also affects the siblings. Everything parents 

experience, siblings experience also, but their needs are nevertheless not completely 

identical. Consecutively we have in the second part researched the problems, emotions and 

needs of the siblings and investigated what systems of help and support for the siblings 

already exist in Slovenia and in the world.  

We have concluded that having a child with special needs greatly affects the whole family. 

How the family will adapt to different life depends on different factors on the side of the 

child with special needs, their siblings, parents and extended community.  

Siblings need information and support when they are growing up and also when they are 

older. They have to face different positive and negative emotions and experiences, with 

which they need the help of the family and the experts. Review of the programs and services 

has shown that there is not enough programs in Slovenia which would offer help and 

support to the siblings of the child with special needs. 

 

Keywords: siblings, child with special needs, family, adaptation, negative and positive 

emotions of siblings, workshops. 
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UVOD   

 

Prisotnost otroka s posebnimi potrebami ima izjemno velik vpliv na celotno družino. 

Spremeni se dinamika in organizacije družine. Naenkrat se družina znajde v vrtincu novih 

pogosto zelo bolečih čustev, vprašanj, obveznosti in omejitev. V vsej tej zmedi se mora najti 

nove načine sodelovanja, soočanja s stresom, zadovoljevanja potreb in možnosti rasti 

vsakega posameznika v njej. Kako uspešno se bo družina spopadla z novimi izzivi ter se 

prilagodila na vse spremembe, je odvisno od mnogih dejavnikov. Vsekakor pa vsaka družina 

ob tem potrebuje pomoč in podporo.  

Tako kot družina, so tudi sorojenci vpeti v vse spremembe, ki se dogajajo v družini z otrokom 

s posebnimi potrebami. Čeprav na  vsakega sorojenca prisotnost brata ali sestre vpliva 

edinstveno, si vseeno delijo nekatera čustva in izkušnje. Ne smemo pustiti, da ostanejo sami 

v svojem razmišljanju, na robu dogajanja, z vprašanji in strahovi, kaj se dogaja, ter s 

prihodnostjo, polno skrbi.  Prav tako tudi oni potrebujejo pomoč in podporo tako družine 

kakor različnih strokovnjakov. Ob tem je pomembno, da se natančno seznanimo z vsemi 

negativnimi in pozitivnimi čustvi in izzivi, s katerimi se soočajo. Slednje najlažje dosežemo s 

pozornim in spoštljivim poslušanjem njihovih zgodb ter sočutnim, zaupnim in sprejemajočim 

raziskovanjem te njihove edinstvene situacije, saj jim bomo le tako lahko ponudili pomoč in 

podporo tam, kjer jo v tistem trenutku najbolj potrebujejo. 

Ključno je tudi, da pomoč pride čim prej, kar seveda pred strokovnjake, ki delajo s 

predšolskimi otroki postavlja poseben izziv. Zaradi določenih razvojnih omejitev, kamor 

spadata še nerazvita zmožnost abstraktnega mišljenja ter egocentričen pogled na svet, mora 

biti delo z njimi še toliko bolj skrbno zastavljeno.  

Da tako otrok s posebnimi potrebami kakor tudi njegov sorojenec dosežeta svoje potenciale, 

potrebujeta trdno, predano, organizirano družino, pogosto tudi razširjeno družino ter 

podporo širše okolice in strokovnjakov.   

 

Ker torej sorojenci potrebujejo pomoč in podporo strokovnjakov, je naš cilj, da s 

sistematičnim pregledom literature o družini z otrokom s posebnimi potrebami in njenih 

potrebah, s poudarkom na potrebah sorojencev in oblikah pomoči sorojencem pri nas in v 

tujini, predlagamo izhodišča za izvedbo pomoči sorojencem v obdobju njihovega otroštva. 
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S sistematičnim pregledom literature bomo odgovorili na naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Kakšna je dinamika družin otrok s posebnimi potrebami? 

- Kakšna je organizacija družin otrok s posebnimi potrebami? 

- Kakšne so strategije preživetja družin otrok s posebnimi?  

- Kateri programi v Sloveniji in v tujini zagotavljajo pomoč sorojencem?  

- Kakšne oblike podpore potrebujejo sorojenci v obdobju otroštva? 

 

Uporabili smo metodo sistematičnega pregleda literature. Na osnovi ugotovitev smo izdelali 

izhodišča za podporo sorojencem. 
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2. DRUŽINE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

»Človek zlahka dojame, da se ob novici o hudi bolezni zamaje ves svet. Popolnoma se 

spremenijo tako vsakdanji urnik kot družinski odnosi. Družinski odnosi se povsem razgalijo, 

kot bi jih precedili skozi filter resnice: ostane samo to, kar je najbolj resnično. Vse drugo 

odpade.« (Restoux, 2010: 73) 

 

Teoretiki kot so Duvall (1962 v Meyer in Vadasy, 2008) so opazovali družine in posameznike v 

njej. Kakor se posameznik rodi, raste, razvija in stara, se »rodijo«, rastejo, spreminjajo in 

starajo tudi družine. Dogodki kot so ločitev ali smrt, korenito vplivajo na življenjski cikel 

družine. Le malo stvari pa ima tudi tako velik vpliv na življenjski cikel kot  prisotnost otroka s 

posebnimi potrebami. 

Proces krize, ki jo družina preživlja, ko se rodi otrok z motnjo v duševnem razvoju, dalijo 

avtorji na več obdobij. 

 

Wolfennsberger (1967 v Skaza, 2001) govori o treh fazah procesa krize: 

- Obdobje šoka 

Starši takoj ob spoznanju, kakšno je otrokovo stanje, doživljajo občutke notranje praznine in 

ogroženosti. To stanje lahko traja nekaj minut ali nekaj let, odvisno od osebnosti staršev in 

okoliščin. V tem času je vedenje staršev dezorganizirano, so žalostni, razočarani, jezni, 

zagrenjeni… 

- Obdobje vrednostne krize 

V tem obdobju starši predelujejo občutke krivde ter prizadeto samospoštovanje. Starši 

(predvsem matere) si pogosto razlagajo motnjo kot posledico svoje moralne krivde. 

Povezujejo jo s svojim spolnim življenjem, s svojim ravnanjem glede svojega zdravja, 

ravnanjem med nosečnostjo, ravnanjem zdravnikov. V tem obdobju se pojavijo tudi različni 

strahovi. Starše je strah odziva okolja na otroka, bojijo pa se tudi tega, da bodo njihovi 

sorojenci stigmatizirani zaradi sorojenca z motnjo v duševnem razvoju.  

- Obdobje družinske krize je realna kriza 

Realna kriza je tretji tip družinske krize in jo lahko pripišemo zunanjim dejavnikom. 

Dejavnosti, kot so obravnave, treningi, korekcije pomagajo mnogim staršem prestopiti v 
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naslednje aktivno obdobje, ko se ne ukvarjajo več s svojim doživljanjem drugačnega otroka 

ter s samim seboj, temveč se obrnejo k otroku in se zanj ustrezno angažirajo. 

 

V družinah z otrokom, ki ima motnjo v duševnem razvoju, lahko govorimo o različnih 

obdobjih vedenja, s katerimi družine reagirajo na otrokovo drugačnost. 

1. Zanikanje stvarnosti. Starši iščejo pomoč pri različnih strokovnjakih in z ugotovitvami 

nobenega niso zadovoljni. Včasih se oklenejo posamezne podrobne informacije, ki je 

ugodna, ne morejo pa sprejeti celotne ocene otrokovega stanja.  

2. Vdanost v usodo zaradi občutka nemoči. Takšna pasivizacija staršev pogosto vodi v 

to, da ne poskrbijo za vse obravnave, ki bi jih otrok potreboval. 

3. Zahtevno agresivno vedenje. Starši tako od otroka, kakor tudi do strokovnjakov, ki z 

njim delajo, ogromno zahtevajo. Slednje pogosto vodi v slabe odnose z okolico in 

izolacijo. 

4. Krivda. Starši skozi svojo izredno lastno uspešnost poskušajo dokazati, da niso sami 

krivi za otrokovo motnjo. V svojem uspehu pogosto pozabijo na potrebe otroka 

5. Pretiravanje. Starši v izpolnjevanju vseh mogočih nasvetov pretiravajo, kar se razvije v 

ritualizacijo terapevtskih, vzgojnih in drugih posegov (Skaza, 2001). 

 

Winkler (1981 v Meyer in Vadasy, 2008) je v svoji študiji ugotovil, da je 21. rojstni dan za 

starše druga največja kriza, takoj za krizo, ki jo doživijo ob postavitvi diagnoze. 21. rojstni dan 

namreč simbolizira prehod v neodvisnost in samostojnost in starše opomni posebne potrebe 

in nezmožnosti popolnega samostojnega življenja, ki ga njihov otrok v celoti nikoli ne bo 

mogel doseči. Te krize se dotaknejo tudi ostalih družinskih članov… 

Ker v slovenski literaturi nismo zasledili posebnih starostnih mejnikov, ki bi lahko vplivali na 

krizo v družini, se sprašujemo, ali pri nas 18. rojstni dan prav tako pri starših in sorojencih 

sproži podobne občutke.  Slednje bi morali raziskati bolj poglobljeno in ob enem upoštevati 

veljavno izobraževalno in socialno varstveno politiko. Podaljšanje šolanja ter roditeljskih 

pravic bi lahko to krizo prenesel na 26. rojstni dan. 

 

Z rojstvom otroka s posebnimi potrebami se pri starših pojavi žalost. Nekateri avtorji menijo, 

da je lahko ta akutna reakcija žalosti kratkotrajna, medtem ko so drugi mnenja, da se ta 
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žalost nikoli ne konča. Pojavlja se skozi različna otrokova razvojna obdobja, ko normalno 

razvijajoči se otroci shodijo, spregovorijo, se začnejo igrati, posebej pa je lahko velika ob 

kritičnih obdobjih družine: prehod v šolo, fakulteto, iskanje zaposlitve… V teh kriznih 

obdobjih družinski člani potrebujejo še več podpore in pomoči (Plankar Grgurevič, 1994: 99). 

 

O obdobjih, skozi katere gre družina, smo v okviru seminarskega dela u naslovom Sorojenci 

pri predmetu Osnovne strategije dela s slepimi in slabovidnimi opravile intervju z gospodom 

Marinom Kačičem (uni. dipl. socialni delavec in sistemski psihoterapevt). Med intervjujem je 

izpostavil, da pri prehajanju skozi različna obdobja in faze ni nujno, da prvič,  gredo starši 

skozi vse faze in to v točno določenem vrstnem redu. Še pomembneje pa je to, da se cikel faz 

lahko ponovi večkrat v življenju, ko nas kakšni dogodki »vržejo« nazaj, kar nazorno prikazuje 

citat ene izmed udeleženk seminarja za sorojence na zgornjih straneh. 

 

»Nekako se navadiš na vse potrebne terapije, obravnave, na to, kar sestra zmore, na njene 

sposobnosti in to tudi sčasoma postane del tvoje resničnosti in se pretirano ne obremenjuješ 

s tem. Nato pa te vsakdanja novica prijateljice, da se bo njena sestra, ki je stara ravno toliko 

kot tvoja, vpisala na medicino, sesuje in podre. Prevzame te žalost, odprejo se stare rane in 

naenkrat se spet zaveš drugačnosti sorojenca. Začneš se spraševati kaj bi bilo, če ne bi zbolel, 

kakšno bi bilo naše in njeno življenje… Vendar te krize na trajajo dolgo, navadno o tem 

razmišljam pred spanjem in takrat naredim ponoven pregled našega življenja, vseh lepih in 

žalostnih stvari. Ko se zjutraj zbudim, življenje sicer še vedno z malo grenkim priokusom 

ponovno steče naprej.« (Razmišljanje ene izmed udeleženk seminarja za sorojence).   

 

Starejša literatura, ki je obravnavala čustva in odzive staršev na rojstvo otroka z motnjo, je 

temeljila na patološkem modelu (Roll-Pettersson, 2001 v Jurišić, 2009: 7). Rojstvo otroka z 

motnjo je veljalo za družinsko tragedijo, za stanje, iz katerega ni izhoda in je kot edino 

možnost rešitve ponujalo institucionalno varstvo. Kronično žalost so opisovali kot 

prevladujoč odziv staršev. Kasneje so kot možne odzive še dodali krivdo, šok, zanikanje in kot 

zadnjo stopnjo sprejemanje otrokove motnje.  

Avtorica Branka D. Jurišić (2009: 7) nadalje zapiše, da danes raje kot o sprejemanju govorimo 

o prilagajanju na življenje z otrokom z motnjo. Rojstvo otroka res spodbudi vrsto negativnih 
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občutkov, vendar kasneje pridejo tudi pozitivni občutki. Starši svoje ravnanje prilagodijo 

rojstvu otroka z motnjo. Z razvojem in starostjo otroka se soočajo z novimi, drugačnimi 

okoliščinami in tako se negativni občutki ponovno pojavijo in cikel se lahko ponovi. Te nove 

okoliščine so navadno mejniki, ki je pojavljajo v življenju.  

 

Dejavniki, ki vplivajo na družine pri tem, kako dobro se prilagodijo na življenje z otrokom z 

motnjo v duševnem razvoju, so raven družbene podpore in mehanizmi, ki jih starši 

uporabljajo pri premagovanju stresa. Dejavni starši imajo več možnosti za premagovanje 

stresa kot pasivni (Lustig, 2002 v Jurišić, 2009: 7). 

 

V tuji literaturi smo zasledili model rezilientnosti (McCubbin in McCubbbin, 1993 v Gallagher, 

Powell, Rhodes, 2006: 57), ki nam pomaga razložiti, zakaj se nekatere družine uspešno 

prilagodijo in postanejo močnejše pri soočanju s stresnimi okoliščinami, druge pa ne. 

Prilagoditev družine je rezultat družinskih prizadevanj za vzpostavitev  novega ravnotežja, 

harmonije, skladnosti in delovanja v stresnih in kriznih družinskih razmerah. Družine, ki imajo 

več virov, imajo večje možnosti pri obvladovanju stresnih situacij in vzpostavljanju 

ponovnega ravnotežja (ibid.) 

Vsaka družina je edinstvena in ima svoje, različne potrebe. Soočajo se tako z ranljivostjo 

kakor z ekstremno močjo. Ko je v družini prisotna oseba s posebnimi potrebami, je ta 

situacija za družino tako stresna, kakor jo lahko tudi okrepi.  

Soočajo se tako s samoto, osamljenostjo in strahom. Večina družin se čez čas nauči živeti in 

prenašati te zahtevne situacije in pogosto obrnejo/spremenijo težke situacije v bogato in 

nagrajujočo izkušnjo (ibid).  

 

Rojstvo otroka z motnjo v duševnem razvoju pomeni zaradi porušenih pričakovanj staršev 

hud notranji pritisk. Da lahko družina uspešno deluje, se mora na novo organizirati, 

predvsem glede družinskih vlog. Dopustiti mora tudi, da dobi zunanjo pomoč okolja in 

strokovnjakov. 

Osrednje čustvo, ki je prisotno ob rojstvu otroka z duševno motnjo v razvoju je žalovanje. To 

čustvo se pri večini nikoli ne izbriše. Starši žalujejo, ko vidijo ostale otroke in potem svoje 

primerjajo z njimi, kot npr. moj otrok pa ne bo hodil v šolo, na izlete, itd. Če želimo uspešno 
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in dolgoročno pomagati družini, moramo dobro poznati vsa vedenja in faze, skozi katere gre 

družina. Ob tem je potrebno upoštevati, da vsaka družina reagira na svoj edinstveni način in 

tako kot v danem trenutku najbolje zna in zmore. S tem vedenjem  moramo spoštljivo 

pristopiti do vsake družine ter ji ponuditi pomoč in podporo.   

 

Shell (1981 v Plankar Grgurevič, 1994: 89) navaja tri dejavnike, ki vplivajo na prilagoditev 

staršev ob rojstvu otroka s posebnimi potrebami: 

- Stopnja in vrsta motnje v razvoju 

- Podporni sistem, ki deluje znotraj družine 

- Stopnja pomoči, ki jo nudijo družini sistemi v njenem širšem okolju. 

Težje in obsežnejše kot so posebne potrebe, več stresa in obremenitev prinašajo za družino. 

Potrebnih je več obiskov zdravnikov, hospitalizacij, različnih vrst obravnav, pomeni pa tudi 

več materialnih stroškov za družino. Ekstremno vedenje lahko predstavlja še večjo oviro pri 

normalizaciji družinskih odnosov, prav tako lahko otrokov izgled in vedenje predstavljajta 

oviro pri vključevanju v širše socialno okolje. 

 

Vendar če hoče družina preživeti in obstati, mora kljub zunanjim in notranjem pritiskom 

nadaljevati svojo funkcijo. Zato se preoblikuje, prilagaja in ponovno strukturira. Družinski 

člani morajo prevzeti nove vloge in svoje vloge preoblikovati (npr. oče mora prevzeti del 

skrbi za otroka, gospodinjstvo, starejši otrok mora postati bolj samostojen pri skrbi zase…). 

(Plankar Grgurevič, 1994: 99). 

 

Tudi za družine z otrokom s posebnimi potrebami veljajo enake zakonitosti kakor za vse 

družine.  

1. Družina deluje kot sistem, kjer je pomembno, da so odnosi v družini urejeni 

hierarhično. Oče in mati sta na vrhi hierarhije in sta odgovorna za dogajanje v družini 

ter predstavljata starševski podsistem. Podsistem sorojencev in podsistem staršev sta 

povezana drug z drugim, vendar oba delujeta tudi povsem samostojno. To je za 

delovanje družine zelo pomembno in pomeni, da so določene odločitve izključno 

domena staršev, na drugi strani pa morata starša s svojim nevmešavanjem v 
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dogajanje sorojencev omogočiti, da sami razvijejo medsebojne odnose ter razrešujejo 

medsebojne konflikte. 

2. Vse kar se zgodi v družini ali posameznemu članu, vpliva na vse družinske člane. Tak 

dogodek pogosto opisujejo kot val »emocionalnega šoka« in deluje kot glasbene 

vilice za uglaševanje, tako da vsi družinski člani največkrat »zavibrirajo« v podobnem 

čustvenem tonu. 

3. Za družino je vitalnega pomena medsebojni odnos med partnerjema. S svojim 

medsebojnim odnosom že pred rojstvom ustvarita v družini neko ozračje, ki je v vsaki 

družini značilno in enkratno. S tem svojim odnosom so samega sebe in drug do 

drugega sta otrokom vzgled in vzorec, po katerem se njuni otroci učijo in poistovetijo. 

Predvsem pa je pomembno kako rešujeta družinske stiske in hude življenjske 

položaje. Za odraščajoče otroke je to vzorec reševanje življenjskih težav in ker otroci 

staršem zaupajo in jih imajo radi, ta vzorec posnemajo (Plankar Grgurevič, 1999: 3). 

 

Različne študije Cunningham, Bremner & Secord-Gilbert, 1992; Kazak & Marvin, 1984; 

Minnes, 1988a v Jones in Passey, 2004: 32) so ugotovile, da je od otrokove narave, 

temperamenta, resnosti posebnih potreb ter vedenjskih težav odvisno koliko stresa 

doživljajo starši. Pri tem so se predvsem vedenjske težave izkazale kot največji dejavnik, ki 

vpliva na stopnjo stresa, ki ga doživljajo starši (Baker et al., 2003; Floyd in Gallagher, 1997; 

Hassall, Rose, McDonald, 2005; Nachshen, Garcin, in Minnes, 2005 v Lopez, clifford, Minnes, 

2008: 99).  

 

Za uspešno prilagoditev je velikega pomena tudi podpora predvsem ožjega socialnega 

omrežja (Barakat in Linney, 1992; Henggeler, Watson in Whelan, 1990; Park, Turnbull in 

Rutherford, 2002; Rimmerman, 1991 v Jones in Passey, 2004: 32). 

 

V kolikšni meri se bo družina uspela prilagoditi, je odvisno tudi od razlag v družini, njihovega 

razumevanje tega, zakaj je do tega prišlo ter katere obstoječe strategije obvladovanja1 

uporabljajo za zmanjšanje stresa.  Daniels (1999 v Lopez, Clifford, Minnes, 2008: 100) opisuje 

tri glavne strategije obvladovanja nastale situacije: 

                                                           
1
» coping strategies« 
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1. Strategije, ki se osredotočajo na problem in s pomočjo katere poskušajo zmanjšati 

stres s spreminjanjem situacije ali težave. 

2. Strategije, ki se osredotočajo na čustva in s katerimi poskušajo zmanjšati čustvene 

stiske, ki jih določene razmere povzročajo. 

3. Strategije, ki se osredotočajo na percepcijo in s katerimi poskušajo spremeniti 

posameznikove doživljanje/ocenjevanje situacije.  

 

V vsaki družini njeni člani zasedajo določene vloge. Tipe interakcij in odnosov med temi 

vlogami poimenujemo družinska dinamika. Vsak član ima svojo družinsko vlogo in 

pričakovanja do vlog drugih članov niso nujno zmeraj usklajena. Pojav in razumevanje 

družinske dinamike v svoji knjigi predstavi Gabi Čačinovič Vogrinčič, ko piše o pogledu skozi 

okno drugega: 

»Oče in hči se peljeta po cesti, oče opisuje pot s svoje strani, hčer pa po svoje. Pogleda se ne 

ujemata, čeprav se vozita drug ob drugem. Čez eno leto, ob ponovni vožnji po enaki cesti, hči 

ugotovi, zakaj je bilo temu tako. Na strani, kjer je oče sedel lani, je bilo smetišče, zato sta se 

pogleda razlikovala«. (Čačinovič Vogrinčič, 2008: 145). 

Zgodba nam prikaže, da obstajajo različni pogledi na svet v pravzaprav enakem sistemu. Pri 

družinski dinamiki je pomembno ravno to, da celoten sistem razumemo kot dinamičen in 

posameznikovega pogleda ne jemljemo kot referenčno točko za celotno družinsko izkušnjo, 

saj so lahko pričakovanja in doživljanja enega člana popolnoma drugačna od ostalih članov v 

družinskem sistemu. Tako lahko trdimo,  da izkušnja družine ne temelji na skupini, temveč na 

individuumu, ki v sistem prinaša svoja pričakovanja in poglede. Zaradi tega moramo družino 

sicer še vedno obravnavati kot skupino, ki je medsebojno do neke mere odvisna , a se 

moramo tega lotiti tudi bolj partikularno (Krstulović , 2011: 18).  

Partikularno doživljanje življenjske skupnosti postavlja v ospredje posameznika in njegovo 

subjektivno doživljanje intimno-odnosnega sistema, v katerem se nahaja. S tem se želimo 

približati jasni dejanski sliki, ki jo vidi posameznik, in na situacijo gledati s perspektive tega 

posameznika. Freudova ideja o razumevanju samega sebe kot o centru vesolja  je kljub 

sodobnim tendencam in znanstvenim tendencam še vedno prisotna v paradigmi o mišljenju 

o samem sebi, saj je izkušnja tista, ki jo posameznik pozna. To pomeni, da se posameznik 

kljub življenju v skupnosti v svojih dejanjih ravna le po lastnih individualnih izkušnjah iz okolja 
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in lastne zgodovine, in ne po kolektivnih izkušnjah celotne skupine. Reflektivna točka tako 

ostaja znotraj posameznika, dogodki, akcije so merjene preko notranjih občutij in 

individualne perspektive realnosti.  Zaradi tega ne moremo staršev in sorojencev v sistemu 

obravnavati zgolj kot dela skupine z izrazito enoznačno skrbstveno vlogo. Družine torej ne 

moremo obravnavati le kot celoto, temveč je fragmentacija na tam mestu skoraj nujna. 

Konkretno to pomeni, da moramo prepoznati poglede, potrebe in čustva vsakega 

posameznika posebej, saj le te izhajajo iz lastne zgodovine (ibid). 

 

Avtorji in raziskovalci, ki se ukvarjajo s problematiko družin otrok s posebnimi potrebami, 

prav tako poudarjajo, da moramo biti pozorni na specifične potrebe, doživljanja in izkušnje 

posameznega sorojenca, a hkrati je poudarek tudi na tem, da ima družina in njeno 

funkcioniranje izjemno pomembno vlogo pri prilagajanju na brata in sestro s posebnimi 

potrebami.  

Zaključujemo, da je vsekakor potrebno upoštevati oboje. Sorojenci potrebujejo priložnosti 

biti slišani, potrebujejo zaupen prostor, kjer lahko brez skrbi pripovedujejo tudi o svojih 

negativnih čustvih in dogodkih. 

Vzporedno je potrebno pozornost posvetiti tudi družini, ki določa in pogojuje vedenja ter 

ravnanja posameznika in daje vsakemu posamezniku v njej varnost, ljubezen in pogoje za 

fizični in osebni razvoj. Da bo pomoč sorojencem res celovita, moramo delati na obeh 

ravneh, tako na ravni posameznika, kakor na ravni družine, katere del je vsak posameznik.  
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3. SOROJENCI  

 

Ko govorimo o zgodnji intervenciji, moramo v to vključiti celotno družino. Izkušenj 

sorojencev ne rabimo patologizirati, vendar pa prepoznati stres in družino usposobiti, da 

postane močnejša, da se medsebojno podpirajo ter da sprejmejo tudi podporo izven družine 

(Strohm, 2004: 1). 

 

Avtor Don Meyer (Gallagher, Powell, Rhodes, 2006: 2), ki je posvetil večino svoje kariere 

poslušanju sorojencev in oblikovanju delavnic zanje, je v svoji raziskavi 80 odraslim 

sorojencem postavil različna odprta vprašanja, s pomočjo katerih so opisali svoj odnos z 

bratom ali sestro s posebnimi potrebami. Odgovori, ki jih je dobil, so bili različni in 

kompleksni, vendar so razvidno nakazovali, da življenje z bratom ali sestro s posebnimi 

potrebami vidijo tako pozitivno kakor tudi stresno.  

Prva strategija za vse, ki bi radi pomagali sorojencem, je pozorno poslušanje njihovih zgodb. 

Le to nam namreč zagotovi boljše razumevanje te edinstvene izkušnje. Prav tako jim 

moramo zagotoviti prijetno in varno okolje2 za razgovor o težavah, vprašanjih in čustvih. S 

pozornim poslušanjem njihovih zgodb in raziskovanjem njihovih izkušenj izvemo, kakšne so 

njihove potrebe ter kako zmanjšamo problemske situacije in povečamo priložnosti za rast. 

Tako jim lahko pomagamo, da potencialno boleče in obremenjujoče izkušnje spremenijo v 

pozitivne. (Gallagher, Powell, Rhodes, 2006: 3). 

 

»…raziskave in klinične prakse so pokazale, da življenje s sorojencem s posebnimi potrebami 

vpliva na vsakega sorojenca drugače. Pomembno je, da niti starši, niti strokovnjaki ne delajo 

predpostavk  brez tega, da najprej poslušajo in ponudijo podporo vsakemu sorojencu.« 

(Gallagher, Powell, Rhodes, 2006: 11). 

 

Bratje in sestre v odnosu drug do drugega doživljajo različno paleto čustev. Čeprav so odnosi 

med sorojenci, kjer ima eden izmed njih posebne potrebe, res nekoliko drugačni kakor med 

zdravimi sorojenci, gre v vsakem primeru za odnos med sorojenci, kjer so vedno prisotna 

tako negativna kakor tudi pozitivna čustva.  

                                                           
2
 »safe haven« 
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Mnoge spremenljivke, povezane z drugačnostjo brata ali sestre s posebnimi potrebami, 

edinstveno vplivajo na vsakega sorojenca posebej. Ti dejavniki so: starost, spol, tip in resnost 

okvare, odzivi družinskih članov, dostopnost storitev in podpore, finančni viri, osebna in 

kulturna prepričanja (Meyer in Vadasy, 2008: 8). 

 

Sorojenci doživljajo drugačnost ali kronično bolezen svojega brata ali sestre na našteto 

načinov. Če jih dovolj dolgo in pozorno poslušamo, spoznamo, da se nekatere teme 

ponavljajo. V nadaljevanju je povzet pregled nekaterih skrbi in čustev, ki so jih v svoji praksi 

zabeležili različni avtorji. Ob tem velja  poudariti, da vsak ne doživi vseh, prav tako pa različne 

situacije in čustva na vsakega sorojenca vplivajo drugače.  

 

3.1. Pozitivni vidiki in močna področja sorojencev oseb s posebnimi potrebami  

 

Življenje z bratom ali sestro s posebnimi potrebami prinese pozitivne občutke, veselje in 

posebne moči in sposobnosti, ki predstavljajo močna področja sorojencev, ki jih lahko 

okrepimo ter jih tako opolnomočimo pri soočanju z izzivi v nadaljnjem življenju.  

 

3.1.1. Perfekcionizem 

Sorojenci lahko postanejo kompulzivni pomočniki in na tak način poskušajo pridobiti 

pozornost ali želijo olajšati stres staršev s tem, da se trudijo biti popolni in uspešni na vseh 

področjih. Z uspešnostjo na različnih področjih (izobraževalnem, športnem) se želijo oddolžiti 

in nadomestiti omejitve, ki jih ima njegov brat ali sestra s posebnimi potrebami (Strohm, 

2004: 3).  

 

3.1.2. Zrelost in samostojnost 

Mnogi odrasli sorojenci, ki so odrasli z bratom ali sestro s posebnimi potrebami poročajo, da 

so se ob njih marsičesa naučili  ter da jih je ta izkušnja naredila močnejše, pametnejše ter 

bolj razumevajoče in potrpežljive (Meyer in  Vadasy, 1996: 26).  
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3.1.3. Sprejemanje drugačnosti in toleranca 

Sprejemanje različnosti in toleranca do drugačnosti je nekaj, kar se sorojenci naučijo že med 

svojim odraščanjem. Izkušnje z bratom ali sestro s posebnimi potrebami so jim pomagale 

razumeti, da nam lahko ljudje, ki so drugačni od nas tudi marsikaj dajo (Meyer in  Vadasy, 

1996: 12). 

 

3.1.4. Samopodoba in socialne kompetence  

Čeprav so si študije dokaj nasprotujoče, jih večina nakazuje, da prisotnost brata ali sestre s 

posebnimi potrebami na sorojenca ne vpliva na njihovo samopodobo in socialne 

kompetence. Nekatere študije so celo pokazale, da nekateri sorojenci v primerjavi s 

sovrstniki kažejo bolj prosocialno vedenje in imajo več socialnih kompetenc  ter so bolj 

prejemajoči in podpirajoči (Meyer in Vadasy, 2008: 56).  

 

»Naučila sem se, da sem manj zavarovana sama vase in manj orientirana na to, kaj si ostali 

mislijo o meni. Tudi za ljudi s posebnimi potrebami se zavzemam bolj, kot bi se drugače. 

Bolje se počutim glede same sebe ter problemov, ki jih imam.« (Seltzer in Krauss, 2002 v 

Meyer in Vadasy, 2008: 57) 

 

3.1.5. Vpogled       

Verjetno je največja priložnost, ki jo dobijo družine oseb s posebnimi potrebami prav 

vpogled. Sorojenci pogosto omenjajo, kako so njihovi bratje in sestre s posebnimi potrebami 

vplivali na njihovo zaznavo sveta in na njihov pogled na svet (Meyer in Vadasy, 2008: 57). 

 

»Čeprav Ellen ni več na svetu, še vedno živi v meni. Neverjetno je, da ima oseba, ki ni nikoli 

govorila in me pogledala naravnost v oči, tak vpliv na moje življenje – ampak ima. Največji vir 

moje moči je Bog in moj spomin na Ellen. To je moč, ki mi pomaga vzgajati lastno družino z 

občutkom optimizma (Dudish, 1991 v Meyer in Vadasy, 2008: 57). 
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3.1.6. Ponos 

»Zakaj sem ponosen na svojega brata? Ker je predan svojim sanjam in jim sledi. Nekateri 

ljudje le sedijo in se sprašujejo, kaj bi radi počeli v svojem življenju, Alex pa se zelo trudi, da 

bi uresničil svoje sanje. Alex je prav tako izjemen balinar in čudovit prijatelj.« (Stephanie, 16 

v Mayer  in Vadasy, 2008: 62). 

 

Sorojenci imajo tudi poseben vpogled v to, da imajo ljudje s posebnimi potrebami tudi 

posebne kvalitete, kakor vsi ostali. Svojega sorojenca pogosto poznajo bolje kot marsikdo 

drug in so na vse njegove sposobnosti in spretnosti tudi zelo ponosni, predvsem tudi zato, 

ker dobro vedo, kako težko je za njegovega brata ali sestro s posebnimi potrebami se vse te 

stvari naučiti in narediti (Meyer in  Vadasy, 1996: 22).  

 

3.1.7. Lojalnost 

Mnogi sorojenci so do svojih bratov in sester s posebnimi potrebami zelo zaščitniški in tudi 

čutijo, da jih je potrebno braniti pred krutimi komentarji, draženjem ter vsiljivim strmenjem.  

 

»Ko je bil moj brat star 4 ali 5 let, sem bil zelo obrambna, zaščitniška oseba. Čutil sem, da 

mojega brata obravnavajo drugače. Pogosto sem se zapletel v pretepe z drugimi otroki 

(Jones, osebna komunikacija, 1991 v Meyer in Vadasy, 2008: 65). 

 

»Zdaj ko je starejša, jo ljudje obravnavajo čisto fino. Ko sva bila mlajša, so jo nekateri otroci 

zbadali in jo klicali zaostala. Enkrat so je izločili iz skavtov, ker ji je en otrok rekel, da je 

zaostala. Udaril sem ga v obraz. Nihče ne bo moji sestri rekel, da je zaostala. Zdaj vedo, da jih 

bom udaril. (Ty, 17, v Meyer in Vadasy, 2008: 65). 

 

Ker so med življenjem neposredno spoznali, kakšno je življenje oseb s posebnimi potrebami, 

ocenijo sposobnosti in prispevek svojega brata ali sestre. V življenju brata ali sestre s 

posebnimi potrebami pogosto zavzamejo tudi aktivno vlogo, kasneje v življenju pa postanejo 

goreči zagovorniki oseb s posebnimi potrebami (Meyer in Vadasy, 2008: 64).  
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Vse zapisana čustva, težave in močna področja so dokaz kompleksnosti njihovih izkušenj in 

zahtevajo takojšno pozornost. Slednjo bi morali dobiti že od majhnih nog in bi se jim morala 

nuditi proaktivno skozi vse življenje. Vsi strokovnjaki, ki delajo z osebami s posebnimi 

potrebami, bi morali razumeti pomembno vlogo, ki jo imajo sorojenci, ter se truditi, da bi bili 

sorojenci slišani in upoštevani. Sorojenci se namreč srečujejo z velikimi stiskami, vendar 

imajo tudi mnogo ponuditi.  

 

3.2. Težave in negativna čustva, ki jih doživljajo sorojenci oseb s posebnimi potrebami 

 

Sorojenci pa tekom odraščanja doživljajo tudi široko paleto negativnih čustev in doživetij. 

3.2.1. Pretirana identifikacija 

Zgodi se, da se sorojenci sprašujejo ali  celo bojijo, ali nimajo tudi sami takšnih težav, kot jih 

ima brat ali sestra s posebnimi potrebami. Ta strah je še posebej pri predšolskih otrocih zelo 

resničen in pogosto vključuje »magično mišljenje«. Zaradi nerazumevanja vzrokov težav ne 

razumejo, kako lahko pride do težav in bolezni. Zmede so še pogostejše, če so težave 

nevidne. 

Pretirana identifikacija je zato eden izmed razlogov, zakaj bratje in sestre potrebujejo točne 

informacije o sorojenčevi motnji ali kronični bolezni.  

 

3.2.2. Sram 

Sorojence je pogosto sram pred nezaželeno pozornostjo, ki jo s svojim vedenjem ali  

izgledom povzroči brat ali sestra. V nelagodje in sram pa jih lahko spravijo tudi vprašanja, ki 

jim jih postavljajo prijatelji, sošolci in celo neznanci.  

 

»Ko sem končno izvedela, kaj se je zgodilo, je bilo o tem zelo težko govoriti, še posebej ko je 

kdo vprašal, »Hej, kaj je narobe s tvojo sestro? Zakaj je v invalidskem vozičku?« Ljudje so 

včasih takšne budale! Preprosto ne razumejo!!« (Joanne, 16 v Murray in Jampolsky, 1982 v 

Meyer in Vadasy, 2008: 11). 
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Sram  je močna in boleča izkušnja ter povzroča stigmo, ki jo prinaša drugačnost ali bolezen. 

Sorojenci  se pogosto počutijo, da je njihova družina »označena« in drugačna od ostalih 

(Sourkes, 1980 v Meyer in Vadasy, 2008: 18). 

 

3.2.3. Krivda 

Sorojenci, ki imajo brata ali sestro s posebnimi potrebami, v primerjavi z ostalimi doživljajo 

mnogo več občutkov krivde, ki se lahko pojavlja v različnih oblikah: 

 

- Občutki odgovornosti zaradi posebnih potreb. Sorojenci se lahko počutijo odgovorne za 

bratovo ali sestrino drugačnost ali bolezen. Naslednji primer nazorno nakazuje prav te 

stiske.  

 

»Ko sem bila majhna, me je skrbelo, da moja mlajša sestra ne govori zato, ker pogosto 

odgovorim namesto nje ali povem ljudem, kaj si želi.« (Stephanie G, osebna 

komunikacija, 2004 v Meyer in Vadasy, 2008: 13). 

 

- Krivda preživelega3. Sprašujejo se zakaj se to ni zgodilo njim in si želijo, da bi zamenjali… 

- Krivda zaradi svojih sposobnosti in zdravja 

Sorojenci pogosto mnogo bolj cenijo in so hvaležni za svoje zdravje, samostojnost, družino 

kakor njihovi sovrstniki. Počutijo se krive, kar lahko počnejo stvari, ki jih sorojenci ne morejo 

(gredo ven s prijatelji, na dopust…). 

- Krivda zaradi tipičnih konfliktov med sorojenci 

 

»Spomnim se, da sem pri 8 ali 9 letih udaril brata, ker je bil trmast. V tistem trenutku me 

je preplavila krivda. Izraza izdaje in bolečine na njegovem obrazu ne bom pozabil nikoli. 

Spomin na ta dogodek me še vedno boli«. (Kameron P., osebna komunikacija, 2005 v 

Meyer in Vadasy, 2008: 15). 

 

                                                           
3 »Survivor's guilt« 
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Tudi vsakdanji manjši konflikt (se razjezi nanj, ga udari) v sorojencu lahko sproži občutke 

krivde. Čeprav je težko prenašati in opazovati draženje, prepiranje med sorojenci in ob 

takšnih dogodkih hitro začutimo, da moramo šibkejšega člana, ki je navadno prav otrok s 

posebnimi potrebami, zaščititi, so takšni konflikti del normalnega socialnega razvoja in 

predstavljajo za oba sorojenca pomembne priložnosti za učenje, saj se tako naučijo, kako se 

spopadati s konflikti in jih tudi reševati. 

Ob konfliktih pogosto starši pozovejo zdravega sorojenca k temu, da naj pusti svojega brata 

ali sestro na miru, češ da je on večji, močnejši, da bolje ve, oz. da sorojenec ne ve, kaj dela. 

Tako sorojenci dobijo sporočilo, da jim ni dovoljeno, da so jezni ter da se prepirajo s svojim 

sorojencem. Kasneje lahko sorojenci izrazijo to svojo jezo na druge destruktivne načine.  

 

- Krivda zaradi nege 

Sorojenci se soočajo z občutki krivde, ko bi naj zapustili dom, saj ne morejo več pomagati pri 

skrbi za brata ali sestro s posebnimi potrebami. 

 

»Bilo je naporno. Nisem imel ne počitka, ne podpore in možnosti. Moje življenje se je 

odvijalo okrog Kevina in njegove nege. Čeprav bi lahko odšel vstran za nekaj dni, nisem 

mogel. Krivda je bila prevelika. Kaj naj povem prijateljem? Ne, ne morem ven; nahraniti 

moram svojega brata.« (Pat, v Remsberg, 1989 v Meyer in Vadasy, 2008: 19). 

 

Zaradi razdvojenosti med lojalnostjo do brata ali sestre s posebnimi potrebami in naravno 

željo po distanci in neodvisnosti sorojenci doživljajo stres in občutke krivde. Pogosto le s 

težavo zadovoljijo vse potrebe in želje, ki jih imajo sami ali pa jih prednje zavedno ali 

nezavedno postavljajo starši. Zaradi krivde se tako pogosto odločijo, da raje ostanejo doma 

in pomagajo pri skrbi (ibid). 

 

3.2.4. Izolacija, osamljenost in izguba 

 

»Lahko se je počutiti osamljenega, saj ni nikogar, ki bi razumel posebno veselje in izzive, s 

katerimi se srečuješ vsak dan«. (Citat sorojenca v Meyer in Vadasy, 1996: 30). 
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V primerjavi z ostalimi vrstniki in prijatelji, se sorojenci počutijo drugačne. Še posebej v 

družinah, kjer sta samo dva otroka, normalno razvijajoči sorojenci pogrešajo brata ali s 

sestro, s katero bi se lahko igrali kakor vsi ostali in s katerim bi lahko delili misli, skrivnosti in 

sanje. 

 

»Težko je opazovati interakcije med drugimi sorojenci. Opazujem jih, kako se pogovarjajo, 

izmenjujejo nasvete, zaupajo drug drugemu, celo prepirajo in takrat se zavem: jaz nikoli ne 

bom mogla imeti takšnega odnosa«. (Althea R., 13 v Meyer, 2005 v Meyer in Vadasy, 2008: 

20). 

 

»Ena izmed najbolj bolečih izkušenj zame je bila, ko sem se nekega dne naenkrat zavedla,  da 

moja sestra nikoli ne bo mogla imeti otrok, ker pomeni, da nikoli ne bom teta ali botra 

njenim otrokom«. (Razmišljanje ene izmed udeleženk seminarja za sorojence).   

 

3.2.5. Izolacija od vrstnikov 

Zaradi posebne situacije v družini se počutijo izolirane in drugačne. Njihovo življenje je 

drugačno od življenja sovrstnikov. S svojimi brati in sestrami s posebnimi potrebami ne 

morejo komunicirati, se igrati kakor vsi ostali. Strah jih je tega, kako bodo vrstniki reagirali in 

razumeli njihovo posebno situacijo ter kako so bodo odzvali na brata ali sestro s posebnimi 

potrebami. Zaradi vsega tega lahko imajo zadržke, da vrstnike povabijo domov (Strohm, 

internetni vir). 

 

Ker morajo pomagati tudi pri negi in varovanju, jim pogosto zmanjka časa za igranje s 

sovrstniki in za različne hobije. 

 

3.2.6. Pomanjkanje pozornosti staršev 

 Obremenjenost staršev z otrokovimi posebnimi potrebami in boleznijo (še posebej ob 

postavitvi diagnoze in hospitalizaciji) povzroči, da se ostali sorojenci počutijo zanemarjene, 

zapostavljene in izolirane od staršev. Starši so obremenjeni, preveč izčrpani in preprosto 

nezmožni zaznati sorojenčev klic po pozornosti (Meyer in Vadasy, 2008: 20). 
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Nekateri sorojenci poskušajo pritegniti pozornost staršev s svojim negativnim vedenjem, 

medtem ko drugi nočejo še dodatno obremenjevati staršev s svojimi skrbmi in jih raje 

zadržijo zase (ibid), kar nakazuje naslednji citat.  

 

»Ko sem odraščala, nisem nikoli pomislila, da bi se po podporo obrnila k staršem. Že tako ali 

tako sta imela preveč težav in jih nisem hotela obremenjevati še s svojimi težavami.« 

(Stephanie G, osebna komunikacija, 2005 v Meyer in Vadasy, 2008: 21).   

 

3.2.7. Zamera 

Je močno čustvo, ki ga sorojenci pogosto izrazijo in ga starši tudi sami opazijo. Pojavi se 

takrat, ko brat ali sestra s posebnimi potrebami dobi več emocionalnih in finančnih virov, 

nege in pozornosti. Čeprav starejši sorojenci že izražajo neko razumevanje glede tega, vsi 

izrazijo določeno mero zavisti.  

Predvsem predšolski sorojenci zaradi svojih še ne razvitih kognitivnih in efektivnih zmožnosti 

ne zmorejo razumeti, da je odziv staršev rezultat dejanskih povečanih potreb sorojenca in da 

to ne pomeni, da imajo njega manj radi in so mu manj naklonjeni. Bendor (1990 v v Meyer in 

Vadasy, 2008: 26), ugotavlja, da je bil pri nekateri intervjuvanih sorojencih prisoten strah 

pred lastnimi občutki jeze, prav tako pa niso imeli priložnosti in možnosti, da bi te občutke 

izrazili. 

 

Eden izmed sorojencev je povedal: »Najhujša stvar pri vsej tej jezi, ki jo čutiš v sebi, je to, da 

ne moreš nikogar kriviti.« 

Brez tarče se sorojenci obrnejo navznoter, se počutijo krive zaradi svoje jeze. 

 

Zamera se pojavi tudi zaradi neenakega obravnavanja, saj družinska pravila glede vedenja, 

opravil in spanja pogosto za sorojenca s posebnimi potrebami ne veljajo (ibid).  

 

3.2.8. Pritisk, želja po uspehu 

Zavedno ali nezavedno starši pritiskajo na zdrave sorojence, da  preko svojega uspeha 

kompenzirajo omejitve, ki jih imajo sorojenci s posebnimi potrebami. To lahko pri zdravih 

sorojencih povzroči zamero in anksioznost. 
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Slednje je predvsem prisotno pri starejših hčerah. Te so čutile pritisk, da se oddolžijo in 

dosežejo in izpolnijo neuresničene želje staršev (Meyer in Vadasy, 2008: 33).   

 

3.3. Dejavniki, ki vplivajo na prilagoditev na brata ali sestro s posebnimi potrebami 

 

Več raziskovalcev (Grossman, 1972; Gath, 1972, 1973, 1974 in Gumley, 1987; Gath in 

Gumley, 1987; Gruszka, 1988 v Lobato, 1990: 33), ki so raziskovali prisotnost brata ali sestre 

z motnjo v duševnem razvoju, ni ugotovilo razlik v vedenju in socialni prilagoditvi sorojencev 

zunaj družine. Tudi to, kako mislijo o sebi ter kako jih vidijo drugi, ni bilo pod vplivom tega, 

da imajo brata ali sestro z motnjami v duševnem razvoju.  

 

Do podobnih ugotovitev je prišla tudi  Lobato (1990: 42). Splošnem pregled skrbno 

kontroliranih študij namreč kaže, da otrokova drugačnost  ali bolezen  nima nujno 

negativnega vpliva na sorojenčevo samozavest, samopodobo, socialne kompetence ali 

vedenjsko prilagojenost. Ni zabeležene enotne in neposredne povezave med otrokovo 

drugačnostjo ali boleznijo ter psihološko prilagojenostjo njegovega brata ali sestre. Seveda 

ne moremo trditi, da se bolezen ali drugačnost sorojencev ne dotakne, ampak vse skupaj 

preprosto nakazuje, da ne kažejo nobenih znakov večjih osebnostnih in vedenjskih težav. 

Sorojenci imajo navadno posebne skrbi in občutke o svoji izkušnji življenja z bratom ali sestro 

s posebnimi potrebami, ravno tako kot imajo pozitivne in negativne občutke tudi sorojenci, 

ki imajo zdrave brate in sestre.  

Vpliv in prilagoditev sorojencev na življenje z bratom ali sestro s posebnimi potrebami v 

svojem članku z naslovom Adjustment of siblings of children with a disability: 

Methodological issues raziskuje tudi avtorica M. Cuskelly (1999: 112-115). Pojavljajo se 

namreč raziskave, ki so zabeležile težave pri prilagoditvi sorojencev na brata ali sestro s 

posebnimi potrebami, in takšne, ki posebnih težav niso ugotovile. Avtorica nadalje 

problematizira s tem, kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na različne rezultate ter ob enem 

pomembno vplivajo na prilagoditev sorojenca na življenje z bratom ali sestro s posebnimi 

potrebami. Dejavnike so  nekateri kasnejši avtorji (Gallagher, Powell, Rhodes, 2006: 150) še 

dodatno razširili.  

Dejavniki, ki določajo vpliv brata ali sestre s posebnimi potrebami na sorojenca:  
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1. Resnost posebnih potreb 

2. Starost otroka s posebnimi potrebami 

3. Starostna razlika med sorojenci 

4. Velikost družine 

5. Zaporedja rojstev (ali je sorojenec rojen pred ali za bratom ali sestro s posebnimi 

potrebami) 

6. Pritisk, ki ga izvajajo starši in strokovnjaki, ki delajo z otrokom s posebnimi potrebami 

7. Finančni položaj družine in število finančnih virov, ki jih potrebujejo za nego otroka s 

posebnimi potrebami 

8. Ali brat ali sestra s posebnimi potrebami živi doma ali v instituciji 

9. Spol otroka s posebnimi potrebami 

10. Zunanje storitve, ki jih potrebuje otrok s posebnimi potrebami 

11. Fizične in socialne prilagoditve, ki jih je morala narediti družina, da se je prilagodila 

otroku s posebnimi potrebami 

12. Zunanji viri, ki so na voljo družini 

13. Količina in vrsta odgovornosti, ki je naložena sorojencu 

14. V kolikšni meri otrok s posebnimi potrebami manipulira ali grdo ravna s sorojencem  

15. Koliko so se na otroka s posebnimi potrebami prilagodili njegovi starši 

16. Temperament otroka in sorojencev 

17. Čustva staršev do otroka s posebnimi potrebami 

18. Sorojenčev občutek in izkušnje, da so s strani staršev obravnavani drugače. 

 

 Burke in Montgomery, 2000; Taylor, Fuggle in Charman, 2001 (v Dodd, 2004: 42 )ter 

Featherstone 1980 in Grossman, 1972 (v Association for children with a disability, 2003: 23) 

poudarjajo, da je eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na reakcije sorojencev, 

stopnja sprejemanja brata ali sestre s posebnimi potrebami s strani staršev, še posebej 

matere, njihove sposobnosti prilagoditve ter obvladovanja situacije. Sorojenci namreč 

opazujejo in posnemajo odnos , ki ga imajo starši do otroka s posebnimi potrebami, kar 

nadalje vpliva tudi na njihovo percepcijo njihove situacije življenja z bratom ali sestro s 

posebnimi potrebami.   
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Na enega izmed razlogov, ki ga moramo upoštevati pri proučevanju vpliva brata ali sestre s 

posebnimi potrebami, opozori še  Lobato (1990: 43), ki zapiše: »Raziskave, ki so bile povzete 

v tem poglavju, kažejo, da je precej nenavadno (težko), da bi posebne potrebe sorojencev 

prevedli v merljive psihološke prilagoditvene probleme. 

Omenjene ugotovitve avtoric sprožajo zanimive pomisleke, ki so izjemno pomembni tudi za 

samo delo s sorojenci. Vsi strokovnjaki, ki delajo s sorojenci, ki imajo brata ali sestro s 

posebnimi potrebami, se strinjajo, da je njihovo življenje zagotovo drugačno kakor življenje 

bratov in sester brez posebnih potreb. Kako vpliva in na kaj vpliva prisotnost brata ali sestre s 

posebnimi potrebami, se na koncu izkaže za precej težko določljivo. Standardne lestvice 

namreč ne »ulovijo« tistih specifičnih potreb sorojencev. Zaključimo lahko, da so sorojenci 

populacija, ki med svojim odraščanjem zaradi svoje specifične situacije potrebujejo 

konstantno podporo, ki se spreminja v skladu z njihovimi potrebami.  

Pri delu s sorojenci pa je potrebno natančno preučiti in upoštevati vse dejavnike, ki vplivajo 

na prilagoditev in življenje z bratom ali sestro s posebnimi. 

 

Posebno pozornost je potrebno nameniti predšolskim sorojencem. Mlajši otroci še namreč 

nimajo sposobnosti, da bi lahko ubesedili svoja čustva in jih zato pogosto izrazijo skozi svoje 

vedenje. Takšno vedenje vključuje iskanje pozornosti, agresivnost, hitre spremembe vedenja 

in nazadovanje v razvoju. Vse to so lahko načini, kako mlajši otroci obvladujejo stres  in 

močna čustva, ki jih prevzemajo (Association for children with a disability, 2003: 13). 

 

Podobni pa so si v nekaterih čustvih in interakcijah, ki jih imajo do svojih bratov in sester. 

Prav tako doživljajo tudi stresne izkušnje, ki so edinstvene glede na njihovo situacijo in jih ne 

smemo spregledati (Lobato, 1990: 21). 

 

Edinstvene skrbi mlajših sorojencev 

Zmedenost glede sorojenčevih medicinskih in razvojnih težav 

Napačna razlaga tega, kar je povzročilo težave 

Čustvena stiska staršev in drugih družinskih članov 

Razdor načrtov in družinskih rutin 

Dolgotrajna in pogosta odsotnost sorojenca in staršev 
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Sodelovanje pri pogostih obravnavah in pregledih v zdravstvenih ustanovah 

Povečana skrb za otroka s posebnimi potrebami 

Primerjava zdravja in razvoja 

Tabela 1: Edinstvene skrbi mlajših sorojencev (Lobato, 1990: 21). 

 

Lobato (1990: 21) opisuje specifične posebnosti predšolskih otrok, ki nam pomagajo 

razumeti njihova vedenja in stiske, s katerimi se soočajo kot sorojenci bratov in sester s 

posebnimi potrebami. 

Predšolski otroci zaradi nerazvitega abstraktnega mišljenja interpretirajo svet in pojme na 

podlagi svojega neposrednega opazovanja ter razmišljajo in razumejo le tisto, kar so sami 

doživeli in videli. Njihovo mišljenje je egocentrično in konkretno ter jih vodi v določen način 

razumevanja ali nerazumevanja posebnih potreb. Ker imajo manj izkušenj in nesposobnost 

abstraktnega mišljenja, si pojave razlagajo na svoj način, pri čemer se pogosto zatekajo k 

magičnemu mišljenju. Zaradi vseh opisanih dejavnikov motnje razumejo zelo nejasno in se 

lahko naenkrat osredotočijo le na enega ali dva vidika določene motnje, prav tako pa si ne 

morejo zapolniti podrobnosti o specifičnih simptomih, kar še dodatno vodi v nerazumevanje 

težav.  

Velike težave imajo tudi z razumevanjem vzroka za nastanek motnje. Zaradi že prej 

omenjenega egocentričnega in konkretnega mišljenja izhajajo iz sebe in pogosto verjamejo, 

da so oni tisti, ki so s svojimi dejanji povzročili bratovo ali sestrino stanje ali bolezen. Še 

posebej težko je otroku razumeti vzrok in to, da brata ali sestro vsi obravnavajo drugače ter 

da dobi več pozornosti pri stanjih in boleznih, ki so navzven nevidne. Te zmote dodatno 

podkrepijo še vsakdanje razlage, ki jih slišijo. Marsikateremu predšolskemu otroku namreč 

povedo, da otroci zbolijo zato, ker niso pridni in ne ubogajo, ker nadalje otroci hitro 

prenesejo na izkušnjo s svojim bratom ali sestro s posebnimi potrebami.  

Razumevanje posebnih potreb brata ali sestre tako predstavlja edinstveno mešanico tega, 

kar jim je bilo povedano, kar so slišali, opazili ter sami povezali in sklepali.  

Avtorica  Lobato (1990: 22) nadalje navaja primer 6-letnega dečka, ki je na tleh pustil 

bobnarsko palčko. Ker je njegovi mami skoraj spodrsnilo, je v afektu rekla, da če bo puščal 

igrače na tleh, lahko pade in poškoduje dojenčka. In čeprav ta pripetljaj ni imel nobene 
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povezave z meningitisom, za katerim je pri nekaj tednih starosti zbolela njegova sestra, se je 

deček čutil odgovornega za njeno bolezen.  

Ta primer nakazuje, kako otroci sami pri sebi povezujejo stvari na podlagi tega, kar so 

doživeli ali slišali. Ker še nimajo izkušenj in ne razumejo nastanka in vzrokov bolezni, lahko na 

napačen način povežejo dejavnike med seboj.   

Da preprečimo takšna razmišljanja, morajo predšolski otroci jasno vedeti, da se ne morejo 

nalesti sorojenčevega stanja ali bolezni ter da niso oni tisti, ki so s svojimi dejanji povzročili 

njegove težave. Te stvari so lahko odraslim popolnoma jasne, medtem ko jih predšolski 

otroci težje razumejo…(zaradi slabšega občutka vzročnosti in razumevanja jim ni jasno, da 

čeprav so se nalezli sorojenčevega  prehlada, se njegove bolezni ne morejo. 

Mnogo starši poročajo, da je družinska rutina prilagojena potrebam otroka s posebnimi 

potrebami. Prav tako se načrti lahko hitro spremenijo, če pride so nepričakovanih sprememb 

v otrokovem stanju. V njihovo življenje stopijo novi ljudje (fizioterapevti, delovni terapevti, 

zdravniki…). Vse to se dotakne tudi ostalih sorojencev, obstaja pa pomembna razlika v tem, 

če je zdrav sorojenec mlajši od brata ali sestre s posebnimi potrebami. Takrat namreč vse to 

sprejemajo tako kakor pač je, če je sorojenec starejši, pa ima vpogled v to,, kako in kaj se je 

spremenilo. Prav tako se morajo sorojenci prilagoditi na to, da so brata ali sestro dobili kakor 

tudi na dodatne izzive, ki jih prinaša otrok s posebnimi potrebami (Lobato 1990: 23).  

 

Pri predšolskih otrocih se pojavi vprašanje, kdaj so sposobni uvideti in prepoznati posebne 

potrebe brata ali sestre.   

Raziskava, ki so jo naredili Lobato, Barbour, Hall, Miller (1989 v Lobato, 1990: 18) opisuje dve 

skupini otrok, starih med tri in osem let, ki so jih prosili, da opišejo svoje zdrave sorojence ter 

sorojence s posebnimi potrebami ali kronično boleznijo. Ugotovili so, da v njihovih opisih ni 

pomembnih razlik in da samo na podlagi opisa ni mogoče razbrati, ali ima sorojenec motnjo 

ali ne, saj se sorojenci v svojih opisih niso nanašali na medicinske težave ali posebne potrebe. 

Pri teh letih se otroci bolj fokusirajo na dejanja, izgled ter na svoje emocionalne reakcije. To 

ne pomeni, da se sorojenci ne zavedajo in niso občutljivi na težave svojega brata ali sestre. 

To preprosto nakazuje na to, da je intenziteta čustev, ki jih sorojenci čutijo drug do drugega v 

zgornjem otroštvu, še neizmerljiva ter da jih sorojenčeva bolezen ali drugačnost še ni 



29 
 

prizadela oz. dotaknila. Otroci pri treh letih so torej že sposobni, da prepoznajo bratove in 

sestrine probleme, predvsem če imajo kontakt z otroci, ki so isto stari kot njihov sorojenec. 

Obstajajo še druga vedenja, ki se pojavljajo v družinah z otroki s posebnimi potrebami. 

Lobato (1990: 26) opisuje, da je v času odraščanja pogosta praksa, da starši svoje otroke in 

njihov razvoj primerjajo med seboj. Podobno počnejo tudi sami sorojenci. Če ima eden 

izmed otrok razvojne težave ali je resno bolan, lahko sorojenci iščejo podobnosti in razlike 

med njima, da sami ugotovijo, kaj zmorejo. Čeprav sorojenci mogoče občutijo olajšanje in 

hvaležnost za svoje zdravje in sposobnosti, lahko ob tem občutijo tudi zmedo, žalost in 

krivdo zaradi svojih sposobnosti. Nekateri se lahko odzovejo tudi tako, da zmanjšajo ali 

prikrijejo svoje lastne sposobnosti in zmožnosti.  

Normalen del odraščanja in interakcij med sorojenci je tudi posnemanje. Mnogo predšolskih 

otrok poskuša posnemati vedenje svojega brata ali sestre s posebnimi potrebami. Navadno 

posnemanje takega vedenja traja le določen čas in lahko dejansko pomaga zdravemu 

sorojencu, da se zave razlik med njima in tudi lažje razume njegovo drugačnost (ibid).  

Kot smo že omenili, so otroci med drugim in šestim letom starosti konkretni misleci, njihov 

način razmišljanja je egocentričen in temelji na neposrednih izkušnjah. Razlaga posebnih 

potreb mora zato biti jasna, enostavna, konkretna in poštena. Ob tem mislimo na to, da 

cenimo in  verjamemo v njihove sposobnosti razumevanja, čustvovanja, empatije in 

občutljivosti. 

Razumeti moramo, da so stvari, ki so za nas popolnoma razumljive in logične, njim zelo 

abstraktne in težko predstavljive. Vsekakor pa si predšolski otroci  zaslužijo posebno 

pozornost, saj se v teh letih postavijo temelji za nadaljnje delo in življenje. 

Lobato (1990: 27)  svetuje, da so triletni otroci dovolj stari, da se lahko z njimi pogovarjamo o 

sorojenčevi drugačnosti. En način razlage je ta, da jo opišemo v smislu razlik v obnašanju ali 

rutini. Tako lahko triletnik, ki spremlja svojo 2-letno sestro pri obiskovanje zgodnjega 

intervencijskega programa, razume sestrino invalidnost tako: »Downov sindrom pomeni, da 

moraš v šolo, da se naučiš, kako govorit.« Za drugega predšolskega otroka lahko cerebralna 

paraliza pomeni, da imaš težave s hojo in da gospa pride vsak teden k njim in pomaga bratu 

ali sestri, da se nauči, kako jesti. Čeprav so te razlage nepopolne, so lahko temelj za razlage, 

ki sledijo kasneje. 
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Pomemben del odraščanja predšolskih otrok je igra. Igra je tako za otroke brez težav v 

razvoju  kakor tudi za otroke s težavami v razvoju izjemno pomembna. Prav  igra med 

sorojenci ter njihovimi brati ali sestrami s posebnimi potrebami je lahko težavna. Zaradi 

posebnih stanj ali fizičnih ter intelektualnih omejitev, se sorojenci s svojimi brati in sestrami 

ne morejo igrati na takšen način kakor ostali otroci. Lahko, da je določena igra zanje 

prenevarna, intelektualno prezahtevna, kar lahko vse spravi v veliko stisko.  Igra med 

sorojenci, kjer ima eden posebne potrebe, se v določenih pogledih razlikuje od igre med 

sorojenci brez posebnih potreb.  

 

Stoneman, Brody, Davis in Craps (1987, 1988, 1989 v Lobato, 1990) so opazovali vedenje 

otrok z motnjami v duševnem razvoju in njihovih sorojencev ter ga primerjali z vedenjem 

sorojencev, ki nimajo težav. Opazili so pomembne in zanimive podobnosti in razlike. V seriji 

opazovanj so posneli interakcije med otroci z motnjo v duševnem razvoju, starimi med 4-8 

let ter njihovimi brati in sestrami,  starimi med 6 in 12 let. Ugotovili so, da med skupinami ni 

bilo razlik v kvaliteti emocionalnih interakcij  ter izraženi agresiji. Razlike so se pojavile v tem, 

da so sorojenci, ki imajo brata ali sestro z motnjami v duševnem razvoju pogosteje prevzeli 

vlogo vodje ali negovalca, še posebej v primeru, če je bila zdrava sorojenka starejša sestra.  

Ko so opazovali sorojence od 1 do 11 let in njihove brate in sestra stare z Downovim 

sindromom, stare med 1 in 10 let (Abramovitch, Stanhope, Pepler in Cortner, 1989 v Lobato, 

1990: 28), so ugotovili, da zdravi bratje in sestre prevzamejo dominantno vlogo vodje in 

čeprav so bili nekateri sorojenci mlajši od bratov in sester z motnjami v duševnem razvoju, so 

se vedli, kakor da so starejši. Obe skupini  (sorojenci  z bratom ali sestro z Downovim 

sindromom in sorojenci brez brata ali sestre z Downovim sindromom) sta bili podobni v 

socialnih interakcijah, vendar so sorojenci otrok z Downovim sindromom pokazali več nege 

in vdanosti. 
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4. POMOČ IN PODPORA SOROJENCEM 

 

»Od leta 1980 smo se od mnogih staršev in sorojencev, s katerimi smo delali, naučili zelo 

pomembne lekcije – izkušnje sorojencev so paralelne izkušnjam staršev4.« (Meyer in Vadasy, 

2008:23). 

 

S podobnimi vprašanji in pomisleki, s katerimi se srečujejo starši, se srečujejo tudi sorojenci. 

In čeprav imajo bratje in sestre najdlje trajajoč odnos v družini, imajo v primerjavi s starši 

mnogo manj možnosti in dostopnosti do programov, storitev in strokovne podpore. In tukaj 

se odpira možnost za vrstniško in strokovno podporo in s tem možnosti za razvoj različnih 

programov in delavnic. 

 

Dve poglavitni področji potreb, ki jih imajo sorojenci oseb s posebnimi potrebami so 

informacije in podpora. Vsi strokovnjaki, ki delajo z družino in imajo z njo stik, imajo 

pomembno vlogo tudi pri podpori sorojencem. Pomagajo jim lahko pri učenju spretnosti 

reševanja problemov in grajenju rezilientnosti ter spoznavanju prednosti in omejitev življenja 

z bratom ali sestro s posebnimi potrebami.   Strokovnjaki sorojencem nudijo informacije, 

spoznavajo in poslušajo njihov pogled na svet (ki je lahko drugačen od pogleda njihovih 

staršev) in poskušajo razumeti, kako brat ali sestra s posebnimi potrebami vpliva na njegovo 

življenje. Pomagajo jim, da spregovorijo o svojih čustvih krivde, sramu, izolacije, ljubosumja, 

jeze, pozornosti, zamere, iskanje pozornosti…. Tradicionalno so strokovnjaki usmerjeni bolj 

na osebo s posebnimi potrebami ali s kronično boleznijo, vendar raziskovalci ugotavljajo, da 

družinski člani doživljajo še večje strahove in anksioznost (Powell-Smith in Stolar, 1997 v 

Gallagher, Powell, Rhodes, 2006: 143-144). 

 

Potrebe po informacijah  

Odrasli sorojenci pogosto poročajo, da so se  o drugačnosti brata ali sestre redko kdaj 

pogovarjali. Poročajo tudi o ironiji v tej situaciji – v mnogih pogledih poznajo svojega 

sorojenca bolje kakor kdorkoli in vendarle so izvedeli tako malo o njegovem stanju in 

                                                           
4
 »Sibling's experience parallel parent's experiance« 
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težavah. Prav tako pa starši in strokovnjaki pogosto podcenjujejo zmožnosti sorojencev glede 

njihovih sposobnosti razumevanja (Meyer in Vadasy, 2008: 22). 

 

Sorojenci imajo podobne potrebe po informacijah kakor starši in tudi čutijo potrebo po 

zbiranju različnih informacij, ki jim pomagajo, da se prilagodijo. Pomanjkanje informacij ali 

napačne informacije lahko vodijo v zmote ter nezaželene skrbi in strahove (Gallagher, 

Powell, Rhodes, 2006: 115). 

 

Featherstone (1980 v Gallagher, Powell, Rhodes, 2006: 116) je ugotovil, da čeprav imajo 

sorojenci potrebe, ki so vzporedne potrebam staršev, le te potrebe niso čisto iste. 

Nenazadnje sorojenci le niso starši in s svojim bratom ali sestro reagirajo drugače kot starši. 

Občutek identitete je ponavadi bolj tesno povezan z brati in sestrami in imajo manj 

življenjskih izkušenj in znanj, ki bi jim pomagale umestiti drugačnost v neko perspektivo.  

 

Sorojenci običajno želijo informacije o: 

- O posebnih potrebah brata ali sestre. Informacije potrebujejo glede vzrokov za nastanek 

za težave, o počutju in potrebah brata ali sestre s posebnimi potrebami, o pomenu 

obravnavah, o tem kako lahko oni pomagajo, potrebujejo pa tudi informacije o 

prihodnosti – kaj se bo zgodilo z bratom ali sestro, kam bo šel/šla v šolo, ali bo lahko 

imela službo, družino in živela sama.  

- O svojih starših.  Sprašujejo se, kakšna so njihova pričakovanja, kakšna so čustva staršev, 

kako se oni počutijo v tej situaciji. Mlajši sorojenci se lahko sprašujejo o tem, ali ga imajo 

starši enako radi kot brata ali sestro s posebnimi potrebami, zakaj njemu ne posvečajo 

toliko pozornosti kot bratu ali sestri…) 

- O storitvah zanje. Kje lahko poiščejo pomoč in kdo jim jo lahko nudi. 

- O prihodnosti.  Sprašujejo se, kdo bo skrbel za brata ali sestro s posebnimi potrebami, 

kako bodo uskladili odgovornosti, ki jih bodo imeli do njih in ob enem do svoje lastne 

družine, kolikokrat bi ga naj obiskovali v stanovanjski skupini ali zavodu…  

Potrebujejo pa informacije tudi o sebi. Želijo vedeti, kakšna je njihova vloga, odgovornost, 

čustvih, kako bo vse to vplivalo na njihove interakcije z vrstniki. Nujno moramo upoštevati, 

da se njihove potrebe po informacijah čez čas tudi spreminjajo. Mlajši sorojenci imajo 
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drugačne potrebe kakor najstniki. Prepoznavanje njihovih spreminjajočih potreb pomaga 

staršem in strokovnjakom zagotoviti različne in bolj prefinjene vire informacij, ki jih v tistem 

obdobju potrebujejo (Gallagher, Powell, Rhodes, 2006: 116).   

 

Za starše, ki imajo otroka s posebnimi potrebami, so lahko pogovori o otrokovem stanju ter 

deljenje informacij  zelo stresni in boleči. Zato je pomembno, da jim pomagamo staršem pri 

soočanju in premagovanju osebnih občutkov,  zmedenosti, žalosti, da tako lažje preidejo k 

boljšemu razumevanju drugačnosti in stanja njihovega otroka. 

 

 

4.1. Programi, ki nudijo pomoč in podporo sorojencem v Sloveniji  

 

Raziskovalci ugotavljajo, da povečana pozornost strokovnjakov do sorojencev ter 

prepoznavanje njihove posebne situacije pripomore k temu, da se sorojenci počutijo bolj 

vključene in sprejete (Atkinson inm Crawforth, 1995 v Dodd, 2004: 41). 

 

4.1.1. Seminarji za sorojence – Zveza sožitje  

 

Zveza Sožitje sorojencem ponuja različne vikend seminarje. Prvi je osnovni seminar, ki je 

namenjen sorojencem oseb z OMDR in njihovim partnerjem, ki doslej še niso bili deležni take 

oblike usposabljanja. Priporočljiva starost udeležencev je nad 18 let. Nadaljevalni seminar je 

vsebinsko prilagojen vsem tistim, ki so se že udeležili osnovnega vikend seminarja in 

starejšim sorojencem, ki že imajo svoje družine. Priporočljivo je tudi, da se seminarjev 

udeležijo sorojenci skupaj s svojimi parterji. 

 

Namen in cilji seminarjev so seznanitev  sorojencev oseb z motnjami v duševnem razvoju s 

širšimi sociološkimi okviri pojava motenj v duševnem razvoju ter jih ponuditi konkretne 

informacije o trenutnem stanju, vrstah pomoči in možnostih v naši državi.  

S pomočjo terapevtske obravnave jim želijo omogočiti, da se čustveno razbremenijo vseh 

stisk, občutkov prikrajšanosti, dvomov in bojazni v zvezi z njihovim bratom ali sestro. Hkrati 

pa imajo priložnosti spoznati sorojence s podobnimi življenjskimi izkušnjami ter si med seboj 
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izmenjati  izkušnje. 

Seminarji se izvajajo v vikend obliki od petka do nedelje. Na vsaki obliki seminarja so prisotni 

tudi različni strokovnjaki. Na osnovnem seminarju so prisotni: psiholog – izkustveni družinski 

terapevt, genetik in predstavnik Zveze Sožitje. Izobraževanje je zasnovano tako, da 

iztočnicam, ki jih poda posamezen strokovnjak, sledita delo v skupini in dejavno sodelovanje 

udeležencev. 

Nadaljevalni seminar je osnovan tudi na podlagi tega, ki so sorojenci predlagali na osnovnem 

seminarju. Možne teme so: naš odnos do sorojencev z motnjo, odnosi v družini z OMDR, 

staranje OMDR, bivalne skupnosti, dedovanje in zakonodaja, možnosti in skrb za OMDR… 

Stopnja aktivnosti udeležencev je na vsakem seminarju večja, saj se že seznanijo z 

določenimi problemi, čustvi in vidiki življenja v družini z osebo z motnjami v duševnem 

razvoju 

Skupni seminar je namenjen tako sorojencem kot tudi njihovim bratom in sestram z 

motnjami v duševnem razvoju. Vsebina seminarja se navezuje na samozagovorništvo in 

opolnomočenje oseb z motnjami v duševnem razvoju. Delo poteka skupaj v obliki delavnic. 

 

Glede na čas, ki bo na voljo, želje in potrebe posamezne skupine so organizirane razne 

dejavnosti, namenjene sprostitvi, rekreaciji in druženju udeležencev (Zveza Sožitje, Seminarji 

za sorojence http://www.zveza-sozitje.si/a2---seminar-za-sorojence.html).  

 

4.2. Programi, ki nudijo pomoč sorojencem v tujini (ZDA in Velika Britanija)  

 

Pri pregledu pomoči in podpore, ki so je deležni sorojenci, ki imajo brata ali sestro s 

posebnimi potrebami, smo se osredotočili predvsem na Združene države Amerike in Veliko 

Britanijo. 

 

4.2.1. Skupine za samopomoč 

Skupinsko delo s sorojenci že več let poteka tudi v Veliki Britaniji in Združenih državah 

Amerike s strani različnih strokovnjakov. Delo v skupinah poteka na podoben način, pogosto 

pa so zmes rekreacijskih aktivnosti, socializacije, diskusij in iger. Zastavljene so tako, da 

http://www.zveza-sozitje.si/a2---seminar-za-sorojence.html
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sorojencem nudijo tako zabavo kakor tudi podporo s strani strokovnjakov in drugih 

sorojencev. 

 »Skupine za samopomoč ti pomagajo, da se zaveš, da nisi edini; da imajo tudi drugi takšne 

brate in sestre kot ti.« (Anna, 15 let v Burke, 2004: 96). 

 

Številni avtorji (Cramer et. al., 1997; Lobato, 1990; Murphy, 1981; Powell in Gallegher, 1993; 

Seligman, 1991 v Meyer in Vadasy, 2008: 24) poudarjajo, da skupine zagotavljajo sorojencem  

priložnosti za katarzo, podporo in vpogled v odnose, ki jih imajo z družinskimi člani in z 

drugimi ter spoznajo načine za obvladovanje različnih situacij. 

 

Skupine za samopomoč imajo posebno članstvo, ki temelji na tem, da imajo člani sorojenca s 

posebnimi potrebami, in na občutku posebnosti in edinstveni izkušnji, ki ju imajo le oni. 

Skupine zagotavljajo varno okolje, kjer so obravnavani enakovredno in kjer si lahko delijo 

skupno razumevanje glede vpliva drugačnosti na njihovo življenje.  

Skupine se razlikujejo po starosti članov. Vsem pa je skupno in pomembno to, da imajo 

reden in stalen čas dobivanja skupine, da ima vsak član priložnost govoriti, biti slišan in 

poslušati druge (Burke, 2004:91-93). 

 

Čeprav so skupine za samopomoč zelo koristne, lahko udeležba na začetku povzroči 

predvsem stres, ki izvira iz prehoda v novo okolje in razmere. Ko je začetni stres premagan 

(ki izhaja iz strahu, da bo položaj podoben kot v šoli ali javnosti), se začne članstvo v skupini, 

ki zmanjša občutke izoliranosti, s katerimi se srečujejo bratje in sestre. Skozi pogovor o svojih 

bratih in sestrah s posebnimi potrebami ter njihovimi izkušnjami kmalu spoznajo, da niso 

edini, ki se soočajo s takšnimi težavami, občutki, da lahko izrazijo svoje občutke v okolju brez 

vsakodnevnih neprijetnih okoliščin ter da imajo podobne izkušnje in dileme kot ostali člani 

skupine. Otroci spoznajo, da jim je skupina lahko v pomoč. Za te otroke je občutek, da so 

med takšnimi, ki razumejo, kako se počutijo, zelo pozitiven. Deljenje in primerjanje izkušenj 

je osvobajajoča za večino sorojencev (ibid). 
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»Ko sem skupaj s sestro zunaj, ljudje strmijo v naju, kakor da je njihova krivda, da je takšna, 

kakršna je. V skupini pa te ljudje sprejmejo, nisi drugačen ali nenavaden in se počutiš 

normalno« (Mark, 15 let v Burke, 2004: 96). 

 

Skupine za samopomoč dajejo sorojencem pravico in možnost pokazati svojo osebnost in jih 

ne obremenjujejo z dejstvom, da imajo brata ali sestro s posebnimi potrebami. Poleg tega 

jim skupine omogočajo medsebojno podporo ter to, da podelijo svoje izkušnje in občutke, ne 

da bi jih drugi obsojali. S tem tudi pomagajo pri oblikovanju in razvijanju strategij za 

obvladovanje vsakodnevnih situacij.  

Skupine za samopomoč so potrebne tudi zato, ker družine z otroki s posebnimi potrebami 

težko zagotovijo pozornost ostalim bratom in sestram zaradi osredotočenosti na otroka s 

posebnimi potrebami. Tako skupine nudijo oz. zagotavljajo čas in prostor za brate in sestre, 

saj so tu njihove potrebe osrednjega pomena. Omogočajo individualno pomoč in uspešen 

način odkrivanja reševanja potreb sorojencev, zagotovijo pa lahko, da se razvijejo 

enakovredni odnosi, ki vodijo v samoodkrivanje (ibid). 

 

4.2.2. Sibshops 

Delavnice za sorojence lahko najbolje opišemo kot priložnosti za brate in sestre otrok s 

posebnimi potrebami, kjer imajo možnost vrstniške podpore in kjer se v okviru iger in 

razvedrila tudi izobražujejo.  

Model delavnic za sorojence je posejan z aktivnostmi v obliki novih iger (oblikovane so kot 

posebne, neobičajne in privlačne za širok razpon sposobnosti), kuhanje in ročne spretnosti, 

povabijo posebne goste, ki lahko udeležence naučijo pantomime, žongliranja, risanja slik z 

držanjem čopiča v ustih, če ima umetniški gost cerebralno paralizo. Delavnice so zabavne in 

koristne tako za udeležence kot goste.  Delavnice dajejo možnosti podpore sorojencem s 

strani vrstnikov. Za mlade ljudi, ki jih obiskujejo in odločne osebe, ki jih vodijo, delavnice 

najbolje opišemo kot dogodke. Delavnice za sorojence so živahne in slavijo prispevke, ki jih 

podajo bratje ali sestre otrok s posebnimi potrebami. Delavnice potrdijo, da je biti brat ali 

sestra osebe s posebnimi potrebami za nekatere dobra stvar, za nekatere ne tako dobra, za 

večino pa je nekje vmes. Delavnice zrcalijo prepričanje, da si imajo bratje in sestre veliko 

ponuditi med seboj, če le dobijo možnost (Meyer in Vadasy, 2008: 1). 
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Delavnice potekajo v skupini od 12 do 20 otrok, ki jih vodi posebej usposobljen strokovnjak. 

Pogostost srečavanja je različna in je odvisna od finančnih virov v posamezni skupnosti.  

Ustanovitelj Don Meyer je skupaj s sodelavko Patricio Vadasy izdal tudi knjigo  z naslovom 

Sibshops : workshops for siblings of children with special needs, v kateri so navedene 

informacije o tem, kako ustanovimo in vodimo delavnice ter navedeni predlogi za diskusije in 

različne igre.  

 

4.2.3. Spletne strani, kjer lahko sorojenci najdejo informacije ter se preko splete povežejo z 

drugimi sorojenci  

Sibs (http://www.sibs.org.uk/)je britanska spletna stran, ki predstavlja potrebe sorojencev 

oseb s posebnimi potrebami. Odraslim sorojencem nudijo pomoč preko svetovanja po 

telefonu, elektronski pošti, foruma in delavnic, kjer si lahko sorojenci izmenjujejo svoje 

izkušnje in poiščejo pomoč. Na spletni strani je dostopen tudi seznam vseh skupin za 

samopomoč, ki delujejo v Veliki Britaniji.  

Na spletni strani Young sibs (http://www.youngsibs.org.uk/ ) nudijo osnovne in enostavno 

razložene informacije o različnih stanjih in boleznih, o družinskem življenju z bratom ali 

sestro s posebnimi potrebami (katere igre se lahko igrajo z njimi, katere so pozitivne strani 

biti sorojenec, kako pridobiti pozornost staršev…), o težkih situacijah, s katerimi se srečujejo 

(zbadanje, preveč obveznosti in nege, ki jo morajo nuditi bratu ali sestri s posebnimi 

potrebami, o nadlegovanju s strani brata ali sestre s posebnimi potrebami, kako prebroditi 

hospitalizacijo ter odsotnost staršev ter kako se soočati s smrtjo brata ali sestre s posebnimi 

potrebami). Posebno pozornost posvetijo tudi preprostemu opisu različnih čustev, s katerimi 

se soočajo sorojenci, v okviru spletne strani pa deluje tudi forum, kjer si lahko mlajši 

sorojenci delijo izkušnje in občutke, s katerimi se srečujejo. Preko spletne strani lahko o 

svojih težavah neposredno pišejo strokovnjaku, ki jim nato v roku treh dni tudi odgovori.  

 

Siblings support projekt  (http://www.siblingsupport.org/) je namenjen vseživljenjski skrbi za 

brate in sestre oseb z posebnimi zdravstvenimi, razvojnimi in duševnimi težavami. Direktor 

projekta, ki deluje v Združenih državah Amerike je, Don Meyer, ki je ustvaril skupini SibNet in 

Sibkids. Omenjeni skupini sta prvi in največji spletni skupini za mlajše in odrasle sorojence, ki 

imajo brata ali sestro s posebnimi zdravstvenimi, razvojnimi in čustvenimi potrebami in 

http://www.sibs.org.uk/
http://www.siblingsupport.org/
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omogočata vsem sorojencem, da si preko spletne skupine  izmenjujejo svoje izkušnje, čustva 

in izzive, ki jih prinaša življenje z bratom ali sestro s posebnimi potrebami. 
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5. ZAKLJUČEK 

 

S sistematičnim pregledom literature o družini z otrokom s posebnimi potrebami in njenih 

potrebah, s poudarkom na potrebah sorojencev in oblikah pomoči sorojencem pri nas in v 

tujini smo želeli ugotoviti, kateri so ključni dejavniki, ki vplivajo na sorojence ter so dobro 

izhodišče za pripravo delavnic za sorojence v predšolskem obdobju. 

 

Na prva tri raziskovalna vprašanja, ki se dotikajo dinamike, organizacije ter strategij 

preživetja družin otrok s posebnimi potrebami odgovarjamo v skupnem sklopu, saj so 

omenjene teme med seboj zelo prepletene in se medsebojno povezujejo.  

 

Ker je vsak posameznik individuum zase, s svojimi pogledi, doživljanji in čustvi, smo se 

posebej osredotočili na sorojence in posebej na družino otrok s posebnimi potrebami.  

Družina ima na posameznika pomemben vpliv in vlogo. Raziskovalci, ki so se ukvarjali s 

proučevanjem družine in sorojencev, so ugotovili, da je eden izmed najpomembnejših 

dejavnikov, ki vpliva na dojemanje in prilagoditev sorojenca, stopnja sprejemanja brata ali 

sestre s posebnimi potrebami s strani staršev, njihove sposobnosti prilagoditve ter 

obvladovanja situacije. Upoštevanje konteksta družine je pri delu s sorojenci zelo 

pomembna. Na eni strani torej moramo raziskati kakšne strategije obvladovanja uporablja 

družina, kako se soočajo s krizami, kako se porazdeljujejo vloge v družini ter kako razvejano 

je njihovo socialno omrežje. 

Na drugi strani moramo upoštevati, da so vsi člani družine vsak zase enkratne osebnosti, ki si 

delijo nek skupen kontekst in situacije, vendar vsak zase različno vidi in dojema izzive, s 

katerimi se soočajo oz. sooča ter ob tem doživlja tudi druga čustva.   

Starejše raziskave in literatura, ki je temeljila na patološkem modelu, se je osredotočala bolj 

na negativne posledice, ki jih ima na družino otrok s posebnimi potrebami. Prisotnost otroka 

je precej stigmatizirala družino, prav tako še ni bilo razvitih storitev, ki bi pomagale družini 

prebroditi krize in težave. Novejša literatura in raziskave so se postopoma začele obračati k 

bolj pozitivnim vidikom ter dejavnikom, ki vplivajo na uspešno prilagoditev in ponovno 

vzpostavitev ravnovesja v družini. Z raziskovanjem potreb družin in s samim proučevanjem 
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družin, ki so se uspešno prilagodile, namreč lahko izluščimo tiste dejavnike, ki vplivajo na 

pozitivne izide ter v njih družino tudi podpremo. 

 

Prisotnost otroka s posebnimi potrebami močno vpliva na dinamiko in organizacijo družine. 

Spremenijo se vloge, rituali, obveznosti ter pogosto tudi življenjski in karierni cilji. V njihovo 

življenje nenadoma stopijo novi ljudje, večkrat se zgodi, da se kakšni stari prijatelji oddaljijo, 

vendar se na drugi strani vzpostavijo nova poznanstva in prijateljstva.  

Raziskovalci so ugotovili, da na prilagajanje družine vplivajo različni dejavniki, kot so stopnja 

in vrsta motnje v razvoju, podporni sistem, ki deluje znotraj družine, stopnja pomoči, ki jo 

nudijo družini sistemi v njenem širšem okolju. Velik vpliv imajo še morebitne vedenjske 

težave otroka s posebnimi potrebami,  razlage in  razumevanje tega, zakaj je do motenj 

prišlo ter obstoječe strategije obvladovanja, ki jih pri soočanju s stresom uporablja družina. 

Eden izmed zelo pomembnih dejavnikov  je tudi ožje socialno okolje, ki je kljub vsem virom 

strokovne podpore še vedno tisto, ki družini nudi največ podpore in pomoči.  

Menimo, da je eden izmed dejavnikov, ki vpliva na sprejemanje otroka s posebnimi 

potrebami ter prilagoditev družine na novo situacijo, tudi odnos družbe do oseb s posebnimi 

potrebami. Skladno s socialnim modelom se dandanes vedno bolj poudarjajo pravice in 

potrebe oseb s posebnimi potrebami, spodbuja se njihovo vključevanje v družbo, sprejemajo 

se pomembni dokumenti, vedno več pozornosti pa osebam s posebnimi potrebami 

namenjajo tudi mediji.  

Če si se pred 10 leti z bratom ali sestro z dokaj vidnimi težavami le stežka sprehajal po 

nakupovalnem središču, ne da bi dobil kopico pogledov, strmenj in tudi vprašanj, je danes 

sprehajanje mnogo bolj nemoteče in sproščeno. Odnos družine do oseb s posebnimi 

potrebami se torej spreminja, kar vpliva na sprejemanje na ravni družine in to vsekakor ni 

zanemarljiv dejavnik pri prilagoditvi. 

 

Da bi lažje razumeli položaj sorojencev in njihove potrebe, smo se osredotočili še na 

pozitivna in negativna čustva in skrbi s katerimi se soočajo sorojenci, kakšen je vpliv brata ali 

sestre s posebnimi potrebami, ter kateri dejavniki vplivajo na uspešno ali neuspešno 

prilagoditev.  
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Pri sorojencih je v prvi vrsti potrebno upoštevati, da gredo skozi podobne faze in težave kot 

starši. Tudi oni so pričakovali, da bodo dobili zdravega bratca ali sestrico s katerim se bodo 

lahko igrali. Zdaj tudi oni potrebujejo informacije in čas, da bi razumeli in se prilagodili novim 

razmeram v družini.  

 

Ob pregledu literature se nam glede vpliva brata ali sestre s posebnimi potrebami na 

sorojenca razgrnejo različne ugotovitve. Raziskave, ki jo bile narejene v preteklosti (okrog 

leta 1970), večinoma poudarjajo negative vpliva na sorojence, predvsem težave, povezane z 

izolacijo, krivdo in zamerami.  Pregled kasnejših študij (Byrne, Cunningham in Sloper, 1988 v 

Dood, 2004: 42) pa že razkrije, da sorojenci v primerjavi s sorojenci, ki nimajo brata ali sestre 

s posebnimi potrebami, ne doživljajo več toliko čustvenih in vedenjskih težav. Izkazalo se je 

celo, da so sorojenci dobro prilagojeni, zrelejši in odgovornejši (Dale, 1996; Selingman in 

Darling, 1989 v Dodd, 2004: 42). Kasnejše raziskave so začele raziskovati tudi dejavnike, ki 

prispevajo k tem različnim izidom. Osredotočajo se na interakcije ter na različne način 

prilagajanja (Gallagher, Powell, Rhodes, 2006: 58). 

Različne avtorice (Lobato, 1990 in Cuskelly, 1999) kot razlog za različnost ugotovitev raziskav 

navajajo metodološke težave, ki se nanašajo na uporabljene merske instrumente ter na 

različne dejavnike, ki vplivajo na prilagoditev sorojenca ter kasneje tudi na rezultate raziskav. 

Dejavniki, ki vplivajo na prilagoditev sorojenca na brata ali sestro s posebnimi potrebami, so 

tako na ravni sorojenca (starost, ali je starejši ali mlajši od otroka s posebnimi potrebami, 

temperament, izkušnje…), brata ali sestre s posebnimi potrebami (vrsta in resnost posebnih 

potreb, vedenjske težave…) kakor na ravni družine (čustva in sprejemanje otroka s 

posebnimi potrebami s strani staršev…) ter na ravni širše skupnosti (odnos do oseb s 

posebnimi potrebami s strani družbe, dostopnost storitev in strokovne podpore…).  Vse to je 

tako pri delu s sorojenci kakor tudi pri raziskovanju potrebno upoštevati.  

Zaslediti je torej mogoče različne, pogosto nasprotujoče raziskave, vendar se večina 

strokovnjakov strinja, da sorojenci doživljajo tako pozitivna kot negativna čustva ter da so 

možni različni izidi. Čeprav nekateri strokovnjaki opozarjajo, da sorojenci spadajo v t.i. rizično 

skupino, jih vseeno ne smemo patologizirati. Vsi sorojenci namreč na doživljajo vseh naštetih 

čustev, prav lahko podobne situacije na vsakega sorojenca vplivajo drugače. Zato je 
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pomembno, da niti starši, niti strokovnjaki ne delajo predpostavk  brez tega, da najprej 

poslušajo in ponudijo podporo vsakemu sorojencu posebej.  

 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju, ki se je nanašalo na oblike podpore potrebujejo 

sorojenci v obdobju otroštva smo v literaturi smo zasledili dve poglavitni področji potreb, ki 

jih imajo sorojenci. To so informacije in podpora.  

Konkretne in iskrene informacije o posebnih potrebah brata ali sestre potrebujejo že 

predšolski otroci.  Predšolski otroci največkrat potrebujejo informacije o vzrokih, ki so 

povzročili stanje ali bolezen brata ali sestre s posebnimi potrebami, saj tako preprečimo, da 

obtožujejo sami sebe ali pa se sprašujejo, če lahko tudi oni dobijo to bolezen ali stanje itd. 

Glede na dinamiko družine je največja kriza v družini prisotna prav v času postavitve 

diagnoze otroku s posebnimi potrebami. Starši so v šoku in prevzemajo jih najrazličnejša 

čustva in občutki, ki so izjemno močni. Ker je večina diagnoz postavljenih že v prvih letih 

življenja, je verjetnost, da v takšnih družinah živijo še ostali predšolski otroci zelo velika. Tudi 

oni so pod vplivom dogajanja v družini, ampak si zaradi pomanjkanja življenjskih izkušenj  le 

stežka vse razlagajo. Ne razumejo namreč, zakaj starši nimajo več časa zanje, tudi obiski vseh 

zdravstvenih ustanov so lahko zanje zelo naporni in zastrašujoči. Strah jih je tega, kaj se bo 

zgodilo z njihovim bratom ali sestro, sprašujejo se, ali trpijo bolečine, ali se bodo kdaj 

pozdravili… 

Starši so s vtem obdobju zelo ranljivi, pogosto tudi sami iščejo odgovore in informacije. Zanje 

je v tem času pogosto zelo boleče govoriti in odgovarjati na vprašanja o stanju in bolezni 

otroka , ob enem jih je tudi strah, kako bo brat ali sestra s posebnimi potrebami vplival na 

ostale otroke v družini. Z vsemi svojimi skrbmi lahko kaj hitro ostanejo sami, če ob njih ni 

empatičnega ter razumevajočega strokovnjaka, ki razume njihove stiske in se jim zna 

približati.  

Kljub taki situaciji v družini in bolečinami s katerimi se soočajo starši, sorojenci potrebujejo 

informacije, pomoč in podporo tukaj in zdaj. Prav na tem mestu so jim lahko v veliko pomoč 

različne skupine in delavnice pod strokovnim vodstvom in ki lahko v sodelovanju s starši, 

sorojencem vse to tudi ponudijo.  

Velik in pomemben del odraščanja in vzpostavljanja socialnih interakcij sorojencev 

predstavlja skupna igra. Tukaj se lahko sorojenci otrok s posebnimi potrebami znajdejo v 
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stiski, saj se zaradi posebnih stanj ali fizičnih ter intelektualnih omejitev, s svojimi brati in 

sestrami ne morejo igrati na takšen način kakor ostali otroci. 

Strokovnjaki in tudi že spletne strani sorojencem, predvsem predšolskim in osnovnošolskim 

pomagajo sorojencem tudi tako, da jim svetujejo kakšne igre kako pristopiti do brata ali 

sestre s posebnimi potrebami, kakšne igre in pripomočke uporabiti ipd.  

 

Na koncu smo raziskali tudi kateri programi v Sloveniji in v tujini zagotavljajo pomoč 

sorojencem. Slednje nam bo v pomoč in v vzgled pri morebitnem oblikovanju delavnic za 

sorojence. S  pregledom programov in storitev smo namreč ugotovili, da v Sloveniji ni dovolj 

programov, ki bi omogočili pomoč in podporo sorojencem. Tej problematiki bi morali 

posvetiti pozornost vse organizacije in društva, ki vključujejo osebe s posebnimi potrebami in 

njihove družine. Ob tem je za delo s sorojenci potrebno dodatno izobraziti tudi kader. Čeprav 

so sorojenci del družine in se jih življenje z bratom ali sestro dotakne na podoben način kakor 

starše, njihove in potrebe in težave le niso popolnoma identične. Potrebno je natančno in 

poglobljeno poznavanje dinamike odnosov med sorojenci, čustev, s katerimi se soočajo, 

predvsem moramo biti pozorni tudi na dejavnike, ki vplivajo na prilagoditev sorojencev na 

brata ali sestro s posebnimi potrebami.  

 

V tujini, mi smo pregledali predvsem storitve, ki so sorojencem dostopne v Združenih 

državah Amerike ter Veliki Britaniji, je pokritost s storitvami boljša. Še posebej so se kot zelo 

uporabne izkazale spletne strani ter spletne skupine, ki povezujejo in združujejo sorojence iz 

cele države. Takšne spletne strani za svoje delovanje potrebujejo osebe, ki poskrbijo, da 

spletna stran ali forum »živi« ter da sproti dodajajo nove teme in vsebine.  

V Združenih državah Amerike so posebej razširjene delavnice imenovane »Sibshops«. 

Osnovane so kot delavnica, kjer imajo sorojenci možnost vrstniške podpore in kjer se v 

okviru iger in razvedrila tudi izobražujejo.  

 

Razlogi, zakaj je potrebno posvetiti pozornost ter pomoč in podporo sorojencem, so  v tem, 

da ne glede na vse, imajo  sorojenci s svojim bratom ali sestro s posebnimi potrebami najdlje 

trajajoč odnos. V njihovem življenju brata ali sestre s posebnimi potrebami  bodo prisotni 

dlje časa kot starši, katerikoli strokovnjaki, šolski delavci ali negovalci. Med drugim sorojenci 
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nikoli niso in nikoli ne bodo poznali življenja brez brata ali sestre s posebnimi potrebami. S 

tem so odraščali in to je dejstvo ter vse lepe in grde izkušnje, občutki, odgovornosti, ki so jih 

doživeli in jih bodo spremljali skozi vse življenje. Brat ali sestra s posebnimi potrebami 

edinstveno vpliva na njihovo življenje, tako v pozitivnem kakor v negativnem smislu in temu 

se ni mogoče izogniti.   

Da se lahko soočijo in predelajo svoja negativna čustva ter se okrepijo na vseh močnih 

področjih, ki so jih dobili tekom življenja z bratom ali sestro s posebnimi potrebami, 

potrebujejo pomoč in podporo. Naša odgovornost je, da jim pomudimo varen prostor, kjer 

bodo lahko brez strahu in neovirano pripovedovali o vseh svojih čustvih, negativnih 

doživetjih, kakor tudi o svojih močeh in posebnem veselju, ki ga prinaša življenje z bratom ali 

sestro s posebnimi potrebami.  

Različne oblike pomoči delavnice, skupine za samopomoč jim omogočajo, da so slišani ter da 

preko nenadomestljive podpore vrstnikov, s katerimi si delijo podobno situacijo in izkušnje 

spoznajo, da v tem niso edini in sami.  

Za sorojence je pomemben in dragocen tudi čas in priložnost, da se lahko umaknejo iz 

družine ter se pridružijo skupinam in delavnicam, kjer so pomembni le oni. Pomoč in 

podpora vrstnika, ki prav tako ima brata ali sestro s posebnimi potrebami ter dejstvo, da s 

svojimi skrbmi, vprašanji in težavami nisi edini, je nenadomestljivo.  

 

Če so se v preteklosti in tudi se dandanes različni strokovnjaki spraševali, kaj točno je tisto, 

kar tako pomembno in odločujoče vpliva na življenja sorojencev in kaj so tiste posebne skrbi 

in radosti, ki naredijo njihovo življenje tako edinstveno ter katera so tista področja, kjer tako 

krvavo potrebujejo pomoč in podporo, to »neulovljivost« lepo prikaže komentar enega 

izmed udeležencev seminarja za sorojence, ki ga organizira Zveza Sožitje: 

 

 »Ampak mi smo res drugačni od naših vrstnikov. Ne vem točno v čem, ampak nekaj je…res 

smo posebni (smeh).« 

 

In to posebnost je potrebno najti in negovati, saj so vsi citati dokaz, da je s sorojenci splača 

delat,  saj se v njih skrivajo tako stiske kakor tudi veliki zakladi. 

 



45 
 

Glede na obstoječe programe in delavnice v tujini, bi bilo v prihodnje smiselno raziskati 

kakšni so njihovi cilji, katere teme izpostavljajo in na kakšen način spremljajo napredek in 

uspešnost delavnic ter glede na podana teoretična izhodišča za izvedbo pomoči zastaviti 

program pomoči, ki bi ga v prihodnosti lahko tudi konkretno realizirali. 

Ker se s sorojenci srečujejo vsi strokovnjaki, ki neposredno delajo z otrokom s posebnimi 

potrebami ter njihovo družino, bi bilo smiselno raziskati koliko so le ti seznanjeni z 

problematiko sorojencev, kakšne so njihove izkušnje pri srečavanju s sorojenci ter kakšen 

pomen dajejo odnosu med sorojenci. V literaturi lahko namreč zasledimo tudi zapise o tem, 

da imajo sorojenci zelo pomemben in pozitiven vpliv na osebo s posebnimi potrebami tako 

na socialnem, vedenjskem in čustvenem področju, kar prav tako odpira novo izhodišče za 

nadaljnjo raziskovanje. 
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