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STALIŠČA VZGOJITELJEV DO AKTIVNEGA VKLJUČEVANJA STARŠEV V
PROCES VZGOJE V VZGOJNIH ZAVODIH

IZVLEČEK
Ko govorimo o vključitvi otroka v institucionalno vzgojo, ne smemo zanemarjati dejstva, da
so v procesu institucionalne obravnave udeleženi vzgojitelji, starši in otrok. Vsem vključenim
je skupno to, da imajo vsak svoja pričakovanja, izkušnje, vrednote in stališča. Z raziskavo
želimo prikazati stališča vzgojiteljev ter njihovo mnenje glede vključevanja staršev otrok s
čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki so nameščeni v vzgojne zavode ali stanovanjske
skupine v Republiki Sloveniji. Zanima nas predvsem stališče vzgojiteljev do: staršev, ki imajo
otroka s primanjkljaji na področju vedenja in čustvovanja; uspešnosti vključevanja staršev v
vzgojno-izobraževalni proces; ustreznih prostorskih in materialnih pogojev za delo s starši;
strokovne pomoči in podpore ter sodelovanja s strokovnjaki, ki obravnavajo družino otroka,
vključenega v institucijo.
V anketnem vprašalniku za vzgojitelje želimo izvedeti, če je mogoče bolje sodelovati s starši;
so pri tem upoštevane otrokove pravice in pravice staršev do soustvarjanja odnosa; kakšna je
pretočnost informacij med zunanjimi strokovnjaki in strokovnimi delavci institucije; kateri so
po mnenju vzgojiteljev dejavniki, ki vplivajo na uspešen sodelovalen odnos.
Raziskavo bomo izvedli z uporabo deskriptivne in kavzalne neeksperimentalne metode.
Podatke bomo pridobili s kvantitativnim pristopom. Izvirnost in inovativnost raziskave je v
tem, da želimo z njo raziskati odnos in stališča vzgojiteljev do sodelovanja in vključevanja
staršev v vzgojni proces, saj ta pomembno vpliva na celotni odnos in uspešnost vzgoje v
vzgojnem zavodu.
Na podlagi analize dobljenih rezultatov bomo lahko osvetlili tako prednosti kot
pomanjkljivosti vključevanja staršev v institucionalno vzgojo ter poskušali izpostaviti
posamezne dejavnike, ki po mnenju vzgojiteljev vplivajo na dobro prakso.
Znanstveni prispevek magistrske naloge bo v analizi stanja pomemben prispevek k
ocenjevanju trenutne situacije na tem področju ter bo pripomogel k poskusu izgradnje smernic
za učinkovitejše strokovno posredovanje in širjenje znanja na področju dela s starši.
Ključne besede: otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, vključevanje staršev, stališča
vzgojiteljev, vzgojni zavod in stanovanjske skupine, delo s starši.
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CARE WORKER'S POSITION ON THE INVOLVEMENT OF PARENTS IN THE
PROCESS ON RESIDENTIAL TREATMENT INSTITUTIONS

SUMMARY
When a child enters institutional education, we must be aware of the fact that this process
involves teachers, parents and the child. The three entities have their own expectations,
experiences, values and viewpoints. Our research aimed at presenting the viewpoint of care
workers and their opinion on the involvement of parents whose children suffer from
emotional disorders and behavioural problems and are attending educational institutions or
living in residential groups in the Republic of Slovenia. We were particularly interested in
their viewpoint about: the parents whose children have behavioural and emotional issues; the
success achieved when the parents are involved in the educational process; appropriate spatial
and material conditions for working with the parents; professional assistance and support and
cooperation with experts dealing with the family of the child attending the institution.
The survey questionnaire distributed among care workers intended to determine the following
points: is it possible to improve cooperation with parents; are we taking into account the
child's rights and the rights of the parents to help develop their relationship; the rate of
exchange of information between external experts and experts working at the institution;
which factors are crucial for successful cooperation.
The research was conducted using both a descriptive and a non-experimental causal method.
Data was acquired through quantitative approach. The research was original and innovative
because it focused on the relation and viewpoint of care workers towards cooperation with
and involvement of parents in the educational process –essential factors influencing the entire
relationship and the success of education in the educational institution.
Results provide insight into the advantages and disadvantages of including the parents into
institutional education and point to certain elements that the care workers found positive.
The scientific contribution of this master's thesis lies in the analysis of the current situation in
order to assess it and contribute to formulating guidelines for more effective expert assistance,
and to spread the knowledge of working with parents.
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UVOD
Delo s starši predstavlja integralni in nepogrešljiv del pomoči pri vzgoji, ki pa je bil v
vzgojnih zavodih dolgo časa precej zanemarjen. Sodelovanje med starši in vzgojitelji
predstavlja izredno pomemben del triade, ki jo sestavljajo starši-otrok-vzgojitelj. Zadnji
nastopa v svoji poklicni vlogi in hkrati tudi kot predstavnik sistema institucionalne pomoči,
starši pa nastopajo v tem odnosu kot laiki. Gledano s te pozicije ima vzgojitelj strokovne
kompetence in s tem prevzema tudi večji del odgovornosti za vzpostavljanje sodelovalnega
odnosa s starši. Obenem pa so starši ravno tako odgovorni za konstruktivno sodelovanje, vsaj
s stališča odgovornosti odraslega. Stališča, ki jih vzgojitelj vzpostavi v lastnem vrednotnem
sistemu, ga lahko pri tem ovirajo ali motivirajo. Sodelovanje med starši in institucijo pa
pomeni tudi skupno odgovornost za doseganje ciljev. Tako kot morajo šole delovati na
podlagi učnega načrta, morata vzgojni zavod/stanovanjska skupina imeti jasno postavljen
vzgojni koncept, ki natančno opredeljuje tudi vlogo staršev. S tem omogočamo
otrokom/mladostnikom in njihovim staršem, da so že vnaprej seznanjeni z vzgojnim in
disciplinskem režimu institucije, hkrati pa nam vzgojni načrt oziroma ovrednotenje tega nudi
priložnost za analizo o uspešnosti vzgojnega delovanja. Zato je pomembno razmejiti in
določiti obseg dela vsakega, vključenega v programu ter obremenitve otroka v šoli in doma,
vlogo, pristojnosti in odgovornost staršev in strokovnih delavcev pri izvajanju programa
(Navodila za izobraževalne…: 2003). Cilj naše raziskovalne naloge je ugotoviti stališča
vzgojiteljev do vključevanja staršev v vzgojno delo; preveriti mnenja vzgojiteljev o
upoštevanju pravic staršev pri nameščanju otroka v institucijo; opredeliti najboljši način
sodelovanja staršev glede na mnenja vzgojiteljev; pridobiti mnenja vzgojiteljev o pretočnosti
informacij o otroku med strokovnjaki v instituciji, centrom za socialno delo ter med starši.
Naš namen je poiskati in določiti smernice za dobro sodelovalno prakso med starši in
institucijo; oblikovati predlog za razvijanje in krepitev medsebojnega sodelovanja; uporabiti
znanja, pridobljena iz raziskave, kot pomoč pri razvijanju modela dobre prakse. K
sodelovanju smo povabili vzgojitelje iz vseh vzgojnih zavodov/stanovanjskih skupin na
Slovenskem. Zastavili smo si raziskovalna vprašanja, pri katerih smo uporabili trditve in
mnenja vzgojiteljev pridobljenih na študijskih skupinah pedagogov iz vzgojnih zavodov in
stanovanjskih skupin v šolskem letu (2010–2011) in oblikovali ustrezen anketni vprašalnik, ki
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je uporabljen v namen opisovanja trenutnih razmer, glede na cilj in namen naloge. Z
raziskavo smo želeli osvetliti stališča in mnenja vzgojiteljev:
 upoštevanje starševskih, otrokovih pravic in posebnosti družine v času bivanja otroka v
instituciji;
 katere so po njihovem mnenju najboljše (najučinkovitejše) možnosti za vključevanje
staršev (sodelovanje);
 kateri so dejavniki, ki vplivajo na uspešno sodelovanje s starši;
 kako potekajo izmenjave informacij med strokovnjaki v instituciji, centrom za socialno
delo in starši.
Z dobljeni rezultati smo zajeli večino vzgojiteljskega kadra, zato ti izkazujejo oris stanja v
določenem časovnem obdobju. Zaradi velike fluktuacije vzgojiteljskega kadra v vzgojnih
zavodih bi bilo zelo zanimivo preverjati stališča v vzgojno-izobraževalni instituciji v
določenih časovnih obdobjih in s tem preverjati stabilnost in ohranjanje določenih stališč ter
zaznati morebitne spremembe teh.
Za teoretično izhodišče razumevanja funkcioniranja družine, posameznih družinskih članov in
družinskih odnosov med njimi, ter umeščenosti družine v širšem okolju bomo uporabili
Bronfenbrennerjevo (1979) bioekološko teorijo, ki človekov razvoj razlaga s sociokulturne
perspektive in predstavlja sistematično shemo vplivov okolja na otrokov razvoj. Nadgradili ga
bomo z izsledki Mitchella (2012), ki Bronfenbrennerjev sistem koncentričnih struktur (1979),
po našem mnenju izpelje v za nas sprejemljivejši spiralni ekološki model (spiral ecological
model). Predstavili bomo primer strokovnega pristopa pomoči družini z vidika bioekološke
teorije, kot jo razumeta Swick in Williams (2006).
Uporabnost in smisel vzgoje v vzgojnih zavodih in ali stanovanjskih skupinah vidimo
predvsem v tem, da imajo mladoletniki možnost vzpostaviti novo okolje zunaj družine ter
možnost vzpostavitve distance in razbremeniti napetosti v medsebojnih družinskih odnosih,
kjer so mladostniki skupaj s starši zašli v težave. Zato vsi udeleženi v tem procesu pogosto
potrebujejo poseben (nevtralen) življenjski prostor in različne oblike strokovnih pomoči. V
vzgoji v zavodih in ali stanovanjskih skupinah pripisujejo velik pomen delu s starši in
družino, kar vodi k večji profesionalizaciji tega področja, kar trdijo številni strokovnjaki, kot
so na primer Zimmer (2007), Vec (2000), Škoflek (2004), Krajnčan (2010), Jurišić (2012); pa
tudi praktiki iz vzgojnih zavodov in stanovanjskih skupin Dečman in Bogataj (2002) ter
Lorenčič (2006), ki so na to temo že večkrat spregovorili, tako v strokovni literaturi kot tudi
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na različnih okroglih mizah ali posvetih na to temo. Vzgojni zavod kot institucija je namenjen
programski obravnavi otrok s posebnimi potrebami oziroma s skupino otrok z motnjami
vedenja in osebnosti. V ta namen bomo posvetili pozornost razumevanju čustvenih in
vedenjskih težav, najprej v sociološkem smislu, kot ga analizira na primer Razpotnik (2011).
Treba je poudariti, da je bil v preteklosti narejen velik preobrat v razumevanju ČVT, in sicer
od tako imenovanega medicinskega modela, ki je vzroke za težave iskal predvsem v
otrokovem neustreznem pristopu, odzivanju na dražljaje iz okolja, pa vse do danes, ko ČVT
razumemo bolj z upoštevanjem življenjskega konteksta, pa tudi interakcij pri nastajanju in
ohranjanju konfliktnega vedenja, nadaljevali pa z definicijami čustvenih in vedenjskih težav,
o katerih razpravljajo tako tuji avtorji Myschker (1993), Poulou in Norwich (2000), Quay
(1979, v Lewis, 1987)) kot tudi strokovnjaki v domačem prostoru: Bregant (1987), Bečaj
(1989), Krajnčan in Škoflek (2000) ter Vec (2011), ki predstavlja model SIVI, ki analizira
osnovne dejavnike oziroma temeljna psihološka ozadja in vpelje pojem »moteče vedenje«.
Nameščanje otrok in mladostnikov v vzgojne institucije, kot sta vzgojni zavod in ali
stanovanjska skupina so vedno vzbujali pomisleke o smiselnosti ter upravičenosti tega posega
v družino in v iskanje različnih alternativnih ukrepov. V ta namen bomo poglavje namenili
tudi različnim oblikam institucionalne obravnave otrok in mladostnikov s ČVT in v ta namen
analizirali mrežo pomoči.
V zaključku bi omenili tudi predlog za organiziranje strokovnih centrov pomoči, ki je kljub
velikm pričakovanjem obtičal nekje v obdobju predpriprav za njegovo udejanjanje in je
nerealiziran poniknil v pozabo. Vsekakor pa bi radi ponudili nekaj smernic za vzpostavljanje
sodelovalnega odnosa s starši/družino, ki bi po našem mnenju ter izsledkih dobljenih v
raziskavi in seveda primerih dobre prakse iz strokovne literature lahko vplivale na izvirnejši
pristop k družini.
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TEORETIČNI DEL
1

RAZUMEVANJE ČUSTVENIH IN VEDENJSKIH TEŽAV
»Vsak človek je kot vsi ljudje, kot nekateri ljudje in kot noben drug človek.«
Berger (1979)

Kadar razmišljamo in govorimo o čustvenih in vedenjskih težavah, se srečujemo z
najrazličnejšimi pristopi in razumevanjem teh. Tako kot ne moremo trditi, da »obstaja človek
nasploh – ne obstaja niti čustveno in vedenjsko izstopajoč otrok nasploh«, trdita Kobolt in
Rapuš Pavel1. Obstaja sicer vrsta izrazov, ki jih opisujejo, kot so na primer otroci s čustvenimi
težavami; otroci z vzgojnimi težavami; socialno oškodovani otroci; vzgojno zanemarjeni
otroci; otroci z izstopajočim vedenjem in še bi lahko naštevali. Strinjamo se z avtorji Evans J.,
Harden A., Thomas J. in Benefield P. (2003, v: Kobolt in Rapuš Pavel, 2004), ki so mnenja,
da šele družbena pričakovanja, norme in pravila določajo, kaj bomo opredelili kot čustveno ali
vedenjsko motnjo. Ta pa se najpogosteje za otroka izkažejo, ko pride do trka institucionalnih
vrednot, norm in odzivi otroka/mladostnika nanje. Danes je družbeni razvoj in spremembe v
njem hitrejši kot kdarkoli prej v zgodovini. Če verjamemo, da je »položaj posameznika vedno
odvisen od globalnega družbenega konteksta«, kot trdi Zrim Martinjak, (2006) in da je
doseganje določenega izobrazbenega standarda, pa tudi osvajanje moralnih norm/vzgojenosti,
pogoj za uspešno vključevanje v vsakršno razvito družbo lahko vidimo, da se pritiski na
otroka v razvitih družbah začnejo že zelo zgodaj. Zdi se nam primerno, da omenimo tudi
pojem »moteče vedenje«, ki ga ponuja Vec (2011) in se pogosto pojavlja predvsem na
izobraževalnem področju in ne zajema le različne oblike agresivnega vedenja, ampak številne
druge oblike in stopnje intenzivnosti pojavljanja, ki veljajo za družbeno nesprejemljive, kot so
na primer nagajivost, neupoštevanje pravil, pomanjkanje spoštovanja do drugih – pa vse do
hujših antisocialnih vedenj, fizične agresije, kraje maltretiranje…Prav najrazličnejše oblike
motečega vedenja povzročajo učiteljem in staršem največ občutkov, da ne zmorejo in niso
uspešni v svoji poklicni ali starševski vlogi, kar je prikazano v raziskavi »Izstopajoče vedenje
in pedagoški odzivi« v Kobolt (2010). Eden od pristopov, kako pristopiti k odzivanju na
izstopajoče vedenje/moteče vedenje, je ustvarjanje takšne klime in odnosov v njej, da je
možno usklajeno in sistematično delovanje pri odzivanju nanj.
1

Delovno gradivo za soc.pedagoge v okviru komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.
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Zato se nagibamo k ideji, da je za razumevanju čustvenih in vedenjskih težav uporaben
sistemski pristop, kot ga ponujata Bronfenbrenner (1979) in Mitchell (2012). Poznavanje
komponent omenjenih modelov in pomen diad, triad v njem, nam je lahko v pomoč pri
razumevanju prostora, kjer nastaja in se ohranja najrazličnejša simptomatika, ki onemogoča
napredek otroka/družine in odslikava njihovo družbeno vpetost in omejenost/pomanjkanje
učinkovitih virov za razrešitev težav.

Strukturni model diagnostike, ki ga predstavlja Kobolt (2004, po Kleber, 1978 in Myschker,
1999) predstavlja pregleden in celosten pogled na odklonsko vedenje in vpliv naših ukrepov,
posegov ali intervencij, ki jih izvajamo bodisi na posameznem življenjskem polju ali pa se
odločimo za bolj celosten pristop. Ob tem bi veljalo omeniti dvoje, in sicer:
1.

Diagnostika oziroma izraz diagnoza za socialno pedagoški prostor ne pomeni nekaj
statičnega, dokončnega, kot smo tega vajeni v medicinskem modelu, temveč ga
pomensko dopolnjujemo s sodobnejšimi pojmovanji, ki zagovarjajo dinamičnost,
procesnost in interaktivnost, kot razlagajo Kobolt (1998), Koller Trbovič (2004), Rapuš
Pavel (1999), Skalar (1983).

2.

Sistemske paradigme naj nas ne usmerjajo le k prepoznavanju težav, temveč v socialno
akcijo, usmerjeno v okolje. Razumevanje življenjskega konteksta uporabnika pa je
temeljna teoretska paradigma socialne pedagogike, ki jo je vpeljal Thiersch (1986),
nadgrajevali pa so ga tudi drugi. Sistemski pristop v tem primeru poudarja pomen
konteksta in funkcij ter vplivov, ki jih elementi konteksta (strokovnjaki in ali uporabniki)
med seboj delijo s komunikacijo in interakcijo.

Kobolt in Rapuš Pavel (2004) razumeta omenjeno interakcijo kot krožni proces ocenjevanja
in interveniranja. »Večperspektivni diagnostični model«, ki ga predstavljata (prav tam), je
sestavljen iz štirih korakov:
 ocena življenjskega položaja in problemske situacije;
 povzemalno razumevanje in oblikovanje konsenzov;
 ukrepi, poseganje in intervencije;
 evalvacija, vrednotenje in analiza poteka.
Pri razumevanju delovanja sistemov, ki omogočajo nastajanje in ohranjanje čustvenih in
vedenjskih težav, je koristno, da se poslužujemo predloge, modela (omenjeni pristop je samo
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eden od mnogih), ki nam služi kot okvir za spoznavanje življenjskega sveta uporabnika,
njegove resničnosti in naše vloge v tem.

Slika 1: Strukturni model diagnostike (Kleber, 1978 in Myschker, 2005; v Metljak idr., 2010,
str. 110)
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DEFINICIJA ČUSTVENIH IN VEDENJSKIH TEŽAV

Terminologija, ki bi opredeljevala otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi
težavami2, je še danes neenotna. Že pri samem poimenovanju otrok in mladostnikov z
omenjenimi težavami in ali motnjami uporabljamo izraze, kot so; otroci z motnjami vedenja
in osebnosti, otroci z disocialnim sindromom, otroci s težavami v socialni integraciji, otroci s
posebnimi potrebami, otroci s težavami na področju vedenja in čustvovanja ter v zadnjem
času otroci s socialnointegracijskimi težavami. Morda je eden od vzrokov, zakaj je tako, tudi
dejstvo, da gre pri nastajanju čustvenih in vedenjskih težav praviloma za preplet bioloških,
psiholoških in socialnih dejavnikov. Pri nastajanju teh pa gre tudi za »izredno heterogenost
tako pojavnih oblik kot tudi dejavnikov, ki vplivajo na njihovo nastajanje ter utrjevanje«,
razlaga Kobolt (2011, str. 160). Težave, kot pojasnjuje Kobolt (prav tam), so lahko v glavnem
internalizirane (čustvene težave), eksternalizirane (vedenjske težave) ali kombinirane
(čustvene in vedenjske težave). Eden od vzrokov za takšno neenotnost pri poimenovanju je
tudi velika podobnost in hkrati različnost vedenjskih in čustvenih težav. Poleg različnega
ozadja, specifičnega vzroka za nastanek in neustrezni razvoj se velike razlike kažejo tudi v
intenzivnosti pojavljanja, ki pa je spet odvisna od različnih spletov okoliščin, pogosto tudi od
senzibilnosti okolja, v katerem se izraža »odklonsko« vedenje. Razpotnik (2011) razlaga, da
se spreminjanje poimenovanja in klasificiranja mladostnikov, ki naj bodo deležni posebne
obravnave, spreminja skozi čas, vzporedno s premiki paradigem vzgoje, izobraževanja,
normalnosti, normalizacije, socialnega skrbstva ter deviantnosti. Različne države definirajo
zelo različno število motenj, ovir, težav ali primanjkljajev, nekatere samo eno ali dve, druge
več kot deset, zato je močno otežena tudi primerjava med raziskavami. Finska jih na ravni
zakonodaje opredeljuje kot »otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami«, v Franciji bi
verjetno bili uvrščeni v kategoriji: »mladostniki z izrečenimi sodnimi ukrepi« in »otroci, ki ne
obiskujejo šole«. V Angliji otroke s posebnimi potrebami na ravni zakona opredelijo glede na
njihove posebne potrebe: »vedenjske, čustvene in potrebe socialnega razvoja (vedenjske,
čustvene in socialne težave)«.3
Ta raznolikost, kot ugotavlja Opara idr. (2010), s sabo prinaša dodatne nejasnosti, saj so
postopki ocenjevanja in usmerjanja posameznikovih posebnih potreb zelo različni in težko

2

V nadaljevanju bomo uporabljali kratico ČVT.

3

http://www.belaknjiga2011.si/pdf/resitve%20pss%20za%20osebe%20s%20posebnimi%20potrebami.pdf
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primerljivi. To pa nam onemogoča primerjavo pristopov do načrtovanja dela z omenjeno
populacijo ter ne nazadnje evalvacije uspešnosti in ustreznosti obravnave.
Tudi Krajnčan (2010) izraža skrb nad pojmovno in terminološko zmedo v zvezi s termini,
uporabljenimi v zvezi z otroki, nameščenimi v vzgojne zavode in ali stanovanjske skupine.
Socialno-pedagoška stroka na oddelku za socialno pedagogiko na ljubljanski Pedagoški
fakulteti uporablja termin otrok in mladostnik s težavami v socialni integraciji, ki pa, kot
ugotavlja tudi Krajnčan (prav tam), nima enotne strokovne podpore. V začetku prenove
vzgojnih zavodov je bil zakonsko opredeljen pojem motnje vedenja in osebnosti, ki je bil pred
desetletjem zamenjan z manj stigmatizirajočim pojmom čustvene in vedenjske motnje (prav
tam).
Na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo bomo tako lahko še vedno našli
definicijo:« Otroci z motnjami vedenja in osebnosti so otroci z disocialnim vedenjem, ki je
intenzivno, ponavljajoče in trajnejše ter se kaže z neuspešno socialno integracijo.« 4
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani jih naslavlja kot otroke z
vzgojnimi, vedenjskimi in čustvenimi motnjami.5
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami jih klasificira po letu 2006 kot otroke s
posebnimi potrebami in z nazivom »otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami«.6
V raziskavi »Otroci in mladostniki s hudimi motnjami vedenja – analiza stanja« (2011), v
katero so bili vključeni centri za socialno delo, vzgojni zavodi, vzgojno-izobraževalni zavodi,
mladinski domovi ter centri za usposabljanje, delo in varstvo, so avtorji hoteli poudariti
kompleksnost in pogostnost izstopajočega vedenja z izrazom »otroci in mladostniki s hudimi
motnjami vedenja«.7
»Oddelek za socialno pedagogiko na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je v pripravah predloga
za spremembo zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami poudaril pomembnost
preimenovanja otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki naj ne izhaja iz njihovih
deficitov, ampak iz njihovih potreb, vendar ga je treba izpeljati na celotni vertikali
usmerjanja: od poimenovanja, oblikovanja kriterijev in načrtovanja celostne, fleksibilne
pomoči, ki so usmerjene na zagotavljanja otrokovih potreb in pravic. Razmišljanja so potekala
v luči socialno integrativne paradigme, ki je ustreznejša za razumevanje težav in omogoča
4

http://www.zrss.si/default.asp?rub=3506

5

http://www.scoms-lj.si/index.html

6

http://www.uradni-list.si/1/content?id=77823

7

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/otroci-hude_motnje_vedenje-

porocilo-20-6-11.pdf
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bolj celostne, v okolje usmerjene pristope. Zavzemali so se za poimenovanje, ki bi izhajalo iz
otrokovih potreb in sicer: otroci s posebnimi potrebami na področju vedenja in čustvovanja
ali/in na področju socialne integracije. Sprememba kriterijev in omenjena poimenovanja bi
bila bistveno ustreznejša tudi za inkluzivni koncept šole« (interno študijsko gradivo, 2010).«
V zadnjem desetletju govorimo pri nas o mladostnikih s težavami v socialni integraciji ,
predvsem zato, ker se je paradigma pomoči otroku in mladostniku usmerila bolj na
preventivno delovanje in zgodnejše obdobje v njegovem razvoju, ko je že »možno zaznati
rizične dejavnike njegovega razvoja in nanje ustrezno preventivno delovati« pravi Škoflek
(2000, str. 43). Socialno pedagoško stroko pri tem najbolj zanima vidik, kako se čim bolj
celovito in učinkovito odzvati na potrebe te populacije, da bi se ta lahko kakovostno
vključevala v družbo povzema Razpotnik (2011). Tovrstno razmišljanje je značilno za
današnji čas, ko se od vsakega – tudi od otroka zahteva storilnostna naravnanost. V
dokumentu Izobraževanje v Sloveniji za 21. stoletje Rečnik ur. (1991) je zapisano, da je
»vzgojno-izobraževalni proces temeljna družbena dejavnost, na kateri temeljijo vsi pogoji
družbenega razvoja«. Otroci/mladostniki so postavljeni pred težko preizkušnjo, da se morajo
(takoj - ob vstopu v institucijo) vklopiti v družbeni sistem saj v nasprotnem primeru lahko
hitro »izpadejo« iz njega in se pod določenimi neugodnimi pogoji, ki je lahko družbeno in
individualno določeno hitro znajdejo na robu marginalne izključenosti. Z zakonom o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (UL RS, 54/2000) so z namenom prenove vzgoje in
izobraževanja želeli preimenovati tudi izrazoslovje. Na socialno pedagoškem področju, so
poimenovanje »otroci z motnjami vedenja in osebnosti« uspeli zamenjati šele šest let pozneje,
ko so ga nadomestili z izrazom »otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami«. Največjo
zamero pa gre pripisati dejstvu, da je ravno stroka tista, ki bi morala opozoriti, da nenehno
»seciranje«, umeščanje in kategoriziranje otrok v primeru težav in ali motenj predstavlja še
večjo stigmatizacijo. Izkustvena dognanja namigujejo, da v številnih primerih otrok zaradi
neustrezne kategorizacije (v smislu »bolje je biti nepismen« kot »vedenjsko moten« ne dobi
ustrezne pomoči, ker ga raje uvrstijo na primer v kategorijo otrok z bralno-napisovalnimi
težavami kot pa med otroke z vedenjskimi in čustvenimi motnjami).
Metljak idr. (2010) ugotavljajo, da se v praksi še ni udejanjil preobrat od kategorialnega
pristopa k socialno-participativni paradigmi dela z mladimi s tovrstnimi težavami. V zvezi s
poimenovanjem čustvenih in vedenjskih težav in ali motenj otrok in mladostnikov predlagajo
uporabo dveh izrazov:
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 socialnointegracijske težave (izraz poudari težavo posameznika in vključi socialno,
družbeno, skupinsko, okoljsko raven, ki so povezane tako z nastajanjem kot z
vzdrževanjem teh težav);
 čustvene, vedenjske in socialne težave/motnje (izraz nakaže na možnost razvoja težav na
enem, dveh ali vseh treh področjih s poudarkom na soodvisnosti in medsebojnem
vzdrževanju težav).
O primernosti in izrazoslovju na področju čustvenih, vedenjskih in socialnih težav se, kot smo
ugotovili pojavlja vse več zahtev po poenotenju izrazoslovja, ki pa še do danes, nima
enotnega konsenza vseh kompetentnih strokovnjakov, ki imajo v rokah moč, da izvedejo
spremembo.

2.1 ETIOLOŠKE IN FENOMENOLOŠKE KLASIFIKACIJE ČUSTVENIH IN
VEDENJSKIH TEŽAV
Predstavljamo dve skupini klasifikacij; etiološko, ki skuša razložiti teorijo razvoja
težav/motenj, ter fenomenološko ki razvršča fenomene (pojavne oblike) in le-te razvrščajo
glede na značilnosti skupine.
Potrebe po klasifikaciji teh zagovarja teza, da jim slednja omogoča večjo preglednost in
obenem služi kot pripomoček pri razumevanju čustvenih in vedenjskih težav, za katere je
značilno, da se kažejo v številnih različnih pojavnih oblikah, ki se tudi med posamezniki zelo
razlikujejo. V slovenskem prostoru so bile (in so še) prisotne predvsem naslednje
fenomenološke klasifikacije avtorjev, kot so Bregant (1987), Bečaj (1989), Skalar (1983),
Myschker (1993), Škoflek (1989) in Schrader (1991), ki so primerjalno predstavljene v
Krajnčan in Škoflek (2000). V medicini pa sta trdno zasidrani DSM IV – klasifikacija
ameriškega združenja psihiatrov, ki poleg drugih opredeljuje tudi vedenjske in čustvene
motnje in ICD 108, ki jo predstavlja World Health Organization's Classification of Disease,
kjer so navedene neugodne psihosocialne situacije, ki v kombinaciji z individualnimi
posebnostmi lahko usodno vplivajo na duševno zdravje in nastanek neprilagojenega vedenja.
Ni nenavadno, da sta se omenjena modela pri nas tako dolgo obdržala, saj so se v preteklosti z
usmerjanjem ukvarjali predvsem zdravniki, psihiatri in pozneje psihologi.

8

http://www.who.int/classifications/icd/en/
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Prav tako je treba omeniti razvrstitev čustvenih in vedenjskih motenj, kot jo zaznavata
Myschker (1999) ter Van der Doef (1992) ter prispevka Quaya (1979, po Lewis 1987) ter
Polou in Norwich (2000).
Krajnčan in Škoflek (2000, str. 169) trdita, da »brez večjih zadržkov lahko sklenemo, da so
fenomenološke klasifikacije koristna teoretična orientacija za razumevanje stvarnih motenj,
praktičen pomen pa dobijo šele tedaj, ko spoznamo tudi okoliščine njihovega nastanka in
razvoja. Same po sebi povedo bore malo«. V primerjavi z drugimi kategorijami otrok s
posebnimi potrebami imajo čustvene in vedenjske težave skoraj vsaka svoj tipičen splet
vzrokov za nastanek in patogeni razvoj. Verjetnost ter intenzivnost pojavnosti čustvenih in
vedenjskih težav v okolici je zelo nepredvidljivo, saj so močno odvisne od posameznika,
okolja in odnosov, ki jih ima v tem okolju. Etiološke teorije predstavljajo medicinskopsihološki model iskanja simptomov za ustrezno diagnozo, ki naj ji sledi tudi zdravljenje
(Krajnčan, 2003). Na drugi strani pa Visser (2003) poudarja nevarnost ocenjevalnih orodij kot
»modelov primanjkljajev«, saj lahko uporaba in sprejemanje instrumentov implicitno
pomenita trden dokaz za obstoj težkih in trajajočih težav in ali motenj«.
Bregantova (1987) in Bečajeva (1989) klasifikacija sta pomembno zaznamovali slovenski
prostor, predvsem na področju vzgoje v zavodih in stanovanjskih skupinah. Sta tudi najbolj
pogosto uporabljani orientaciji za klasifikacijo motenj in težav na CSD in v vzgojnih zavodih
pri sestavljanju individualnega programa.
 ETIOLOŠKA KLASIFIKACIJA DISOCIALNEGA VEDENJA
Osnoval jo je Bregant (1987), ki predstavlja pregledno ter dolgo časa uporabljano
klasifikacijo za diagnostične namene v slovenskem prostoru oziroma je namenjena odkrivanju
psihodinamičnih značilnosti motnje, ki jih deli na več kategorij:
1.

Situacijske oziroma reaktivno povzročene motnje: gre za disocialna ravnanja, do katerih
pride (pri sicer normalno prilagojenih in urejenih otrocih) zaradi neobičajnih in za
njihovo stopnjo prekomernih obremenitev (na primer izredno poslabšanje življenjskih
razmer, izguba svojcev).

2.

Sekundarne peristatične motnje kot posledica motenega čustvenega razvoja: podskupini
sta »nevrotična osebnostna struktura« in »disocialna osebnostna struktura«.

3.

Primarno peristatične motnje kot posledice direktne miljejske okvarjenosti in zavajanja:
skupina zajema disocialno mladino, ki je odraščala ob disocialnih starših oziroma v
11
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izrazito zavajujočem okolju. Posledica je socialna oškodovanost, ki se pogosto povezuje s
čustveno oškodovanostjo. Njihove disocialnosti ne povzročajo posebne sprožilne
situacije, saj jim disocialno ravnanje predstavlja dopusten in »normalen« način življenja.
4.

Primarno biološko pogojene motnje kot posledica okvar centralnega živčnega sistema in
psihoz: disocialni pojavi, ki so posledica psihičnih in organsko cerebralnih okvar
(spremljajoči disocialni pojavi pri psihozah, epilepsiji, duševni nerazvitosti in organskih
okvarah centralnega živčnega sistema

5.

Razvojno ogroženi otroci brez disocialnih motenj: pri teh otrocih ne zasledimo
disocialnega vedenja, s katerim bi neposredno ogrožali interese okolice. Kažejo pa na
določeno težavnost pri vzgojnem vedenju, bodisi zaradi pomanjkljive bodisi zaradi
napačne dosedanje vzgoje.

 DISOCIALNI VEDENJSKI SINDROM
Bečaj (1989) podrobneje izdela profil otroka, ki je opredeljen kot vedenjsko in čustveno
moten, ter izpostavlja vedenja, ki so najpogosteje prepoznavna. Bečaj (prav tam) je mnenja,
da so za takšnega otroka značilni:
 nizka delovna učinkovitost. Ti otroci so ponavadi učno neuspešni, imajo nezadostne ocene,
ponavljajo razrede. Ob visokih splošnih sposobnostih se včasih zgodi, da je otrok sicer
uspešen, vendar daleč od svoje prave zmogljivosti. Po končani šolski obveznosti je za te
mladoletnike značilno, da se težko zaposlijo oziroma da hitro razdrejo delovno razmerje.
 pomanjkanje aktivnih interesov. Očitni so predvsem pasivni interesi: kajenje, pitje,
gledanje televizije, videa, obiskovanje kinematografov, branje stripov in podobno, ni pa
zanimanja za tiste dejavnosti, ki zahtevajo lastno aktivnost, premagovanje naporov,
delovne navade.
 pomanjkanje delovnih navad. Otrok ali mladostnik ni sposoben iti prek točke napora, ne le
pri učenju ali drugem delu, temveč tudi pri igri. Ni več nobene aktivnosti, pri kateri bi
kazal ustrezno vztrajnost.
 pomanjkanje stikov z normalnimi vrstniki. Med normalno uspešnimi vrstniki, torej brez
vedenjskih motenj, nimajo več prijateljev, se z njimi ne družijo drugače kot naključno.
Tudi med sošolci niso priljubljeni. Družijo se predvsem s sebi enakimi. »Normalnost«
vrstnikov tu razumemo predvsem v statističnem in ne v vrednostnem pomenu.
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 izločenost iz socialnega okolja. Otrok ali mladostnik ni nikamor več vključen. Tudi če je
bil v preteklosti član kakšnega kluba ali organizacije, zdaj ni več nikjer dejaven.
 pomanjkanje pozitivnega čustvenega stika z odraslimi. Med odraslimi nimajo nikogar, ki
bi mu lahko resnično zaupali, bili navezani nanj in bi ob njem doživljali potrebno
sprejetost.
Bečaj (2003) postavlja diagnostične kriterije, ki so razvrščeni v pet kategorij, in sicer:
 normalno vedenje (laž, vandalizem in podobno, kar ne predstavlja kakšne posebne
nevarnosti za normalen razvoj otroka);
 reaktivno pogojena motnja (izguba nadzora zaradi stresne situacije, na primer ločitve
staršev, smrti v družini; navadno vedenje preneha, ko preneha pritisk);
 značilnost otrokovega subkulturnega okolja (otrok se je v svojem okolju naučil »napačnega
vedenja«);
 primarno biološka pogojenost (moteče vedenje, ki izvira iz organske motnje, na primer
hiperkinetični sindrom; nacepijo se lahko tudi sekundarne motnje);
 posledica motenega čustvenega razvoja (vzrok je v specifični osebnostni strukturi,
povezani s čustvenimi motnjami; to kategorijo imenujemo motnje vedenja in osebnosti
(MVO); otrokove psihosocialne potrebe niso bile ustrezno zadovoljene, kar je povzročilo
čustvene motnje in posledično še disocialno simptomatiko; disocialno vedenje je
načrtovano in prinaša notranje zadovoljstvo (ne velja za razvajene), ni želje po
spremembah).
Bečaj (2003, str. 16) razlaga: »Motnje vedenja in osebnosti so posebna oblika disocialnosti, ki
je povezana z motenim čustvenim razvojem. Pri takem otroku oziroma mladostniku lahko
ugotovimo značilno disfunkcionalnost na vseh življenjskih področjih, kar je posledica
specifične organiziranosti osebnostne strukture. Ne gre torej za to, da otrok s svojim
disocialnim ravnanjem prihaja v konflikte z okoljem le v določenem okviru ali le na določenih
področjih in situacijah, medtem ko je drugod normalno prilagojen. Glavne posebnosti so
nizka frustracijska toleranca, slab nadzor nad svojim vedenjem, nestrukturiranost (otrok ni
sposoben temeljnega samostojnega načrtovanja in sledenja postavljenim ciljem), kratkotrajna
motivacija (nesposobnost sledenja bolj odmaknjenim ciljem), težave na področju čustvovanja
(nesposobnost izražanja finih čustev: čustveni izbruhi so več ali manj enaki pri izražanju
veselja, žalosti ali jeze), težave na področju socialnega vedenja, ki so povezane zlasti s
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strahom pred zavrnitvijo (nesposobnost oziroma težave pri navezovanju stikov, lepljivost,
nesposobnost uvidevanja potreb drugih, čakanja, odpovedovanja in podobno), negotovost
vase, strah pred rivalitetnimi situacijami in neuspehom in podobno. Kot osrednjo težavo bi
lahko razumeli slabo samopodobo, ki pa je z zunanjim vedenjem uspešno prekrita. Otrok
navzven deluje prav nasprotno, kot predrzen in agresiven, zato okolje negativne samopodobe
praviloma ne prepozna.«
Tomori (2000) kot pomemben kriterij navaja nesposobnost otroka, mladostnika za vživljanje
v čustva drugih, pomanjkanje občutij krivde ali obžalovanja, ter nesposobnost prevzemanja
odgovornosti za svoje vedenje. Krivdo za svoje lastno neustrezno vedenje praviloma
pripisujejo drugim. Svoje soudeležbe niso sposobni uvideti niti takrat, ko njihova lastna
neprilagojena dejanja vedno znova privedejo do jasnih neugodnih izidov. V zadnjem času
zaznavamo skupino otrok in mladostnikov s ČVT, ki jih Žorž (2002) poimenuje »razvajeni
otroci« in bi jih v Bregantovi klasifikaciji morda lahko uvrstili v zadnjo kategorijo. Žorž
(2002, str. 56) utemeljuje: »Razvajen otrok se obnaša, kot da je vse okrog njega ustvarjeno
samo zato, da izpolnjuje njegove potrebe, želje, pričakovanja. Razvajen otrok odrašča v
udobnem okolju, kjer ni stisk, napetosti, naporov, v okolju, kjer so njegove potrebe takoj
zadovoljene. Na tak način se ne nauči pomembnih strategij za spoprijemanje in premagovanje
problemov z življenjem izven družinskih zidov. V obdobju adolescence se praviloma pojavijo
večje težave, kot so šolski neuspeh, pasivnost otroka – nič ga ne zanima in veseli, z ničemer se
ne ukvarja, doma postaja neodziven na prošnje, njegove želje in pričakovanja po materialnih
dobrinah postajajo vse večje. Družina se znajde v zaprtem krogu neprestanih konfliktov,
neizpolnjenih pričakovanj in kroničnega nezadovoljstva vseh članov družine.« Vedenjske
motnje pri teh otrocih nastanejo kot posledica nezmožnosti odrekanja, prilagajanja, napora,
vztrajanja, kar pa se pogosto odraža tudi na na področju čustvovanja (neustrezni čustveni
odzivi).

 ICD 10

V tej klasifikaciji so navedene neugodne psihosocialne situacije, ki lahko pomembno vplivajo
na duševno zdravje otroka oziroma mladostnika:
 Abnormni odnosi v družini; pomanjkanje topline v odnosih med starši in otrokom; spori
med odraslimi v družini; sovražnost do otrok ali zvračanje krivde; telesno trpinčenje otrok;
spolna zloraba v družini in drugo.
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 Duševne motnje, odklonskost (deviantnost) ali invalidnost v otrokovi družini: duševne
motnje oziroma odklonskost staršev: invalidnost oziroma prizadetost staršev, prizadetost
sorojenca in drugo.
 Neustrezna ali izkrivljena komunikacija v družini:
– abnormna kakovost vzgoje; pretirana zaščita staršev, neustrezen nadzor staršev nad

otrokom, prikrajšanost za izkušnje, neustrezni pritiski staršev na otroka in drugo;
– abnormno neposredno okolje; zavodska (institucionalna) vzgoja; abnormna starševska

situacija; družina v osamitvi oziroma izolirana družina; življenjske okoliščine, ki lahko
predstavljajo nenormalno psihosocialno situacijo in drugo.
 Akutni življenjski dogodki:
– izguba čustveno pomembnega odnosa; preselitev otroka v ogrožajoče okolje; neugodno

spremenjeni

vzorci

družinskih

odnosov;

dogodki,

ki

vplivajo

na

izgubo

samospoštovanja; spolna zloraba zunaj družine; osebne zastrašujoče okoliščine in
drugo.
 Družbeni dražljaji:
– preganjanje ali škodljiva diskriminacija; migracija ali socialna presaditev in drugo.

 Kronični medosebni stresi, povezani s šolo ali delom:
– konfliktni odnosi z vrstniki; zvračanje krivde na otroka od učitelja; nemir v šoli ali na

delovnem mestu in drugo.
 Stresogeni dogodki oziroma okoliščine zaradi otrokove motenosti oziroma prizadetosti;
– zavodska (institucionalna) vzgoja zaradi otrokove motenosti; ogroženost kot posledica

presaditve zaradi otrokove motenosti; dogajanja, ki imajo za posledico izgubo
samospoštovanja zaradi otrokove motenosti in drugo.

2.2 FENEMENOLOŠKE KLASIFIKACIJE ČUSTVENIH IN VEDENJSKIH
TEŽAV
 Myschker (1999) razvršča čustvene in vedenjske motnje na štiri skupine, glede na
simptomatiko pojavnosti vedenja, in sicer:
– Otroci z eksternaliziranimi oblikami vedenja–agresivno vedenje, katerih simptomatika

se kaže v različnih oblikah kot so npr.: agresivnost, hiperaktivnost, neupoštevanje
pravil,motnje pozornosti, impulzivnost, izguba kontrole nad svojim vedenjem,
nepredvidevanje posledic vedenja.
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– Otroci z internaliziranim, zaradi strahu, oviranim vedenjem, ki se kaže kot bojazljivost,

strah in žalost. Nimajo interesov, zaznamujejo jih psihosomatske težave in občutki
manjvrednosti ter težave pri vzpostavljanju stikov.
– Otroci s socialno nezrelim vedenjem, za katere je značilno nezrelo vedenje, nižja

odpornost proti stresu, težave v koncentraciji, občutljivost in težje vključevanje med
vrstnike.
– Otroci in mladostniki s socializiranim – delikventnim vedenjem, ki so praviloma brez

občutja odgovornosti, pogosto se agresivno vedejo,so napadalni in imajo nizko
frustracijsko toleranco. So nemirni, pogosto je prisotno rizično vedenje, brez ovir in
zavor in so nesposobni navezovati stike. Zaznamuje jih tudi nastopaštvo in
nesposobnost zavzeti perspektivo drugega.
 Van Der Doef (1992) biopsihološko in kontekstualno razvršča osnovne psihosocialne
motnje in težave v otroštvu. Van der Doefov pristop je integrativen in interdisciplinaren,
vzročnost vedenjskih in čustvenih težav

pojasnjuje s pojmom biološkega koncepta

adaptacije in psihološkega koncepta intencionalnosti. Teoretično ozadje nadgrajuje tudi z
dognanji Piageta (1926) in njegove teorije o akomodaciji ter asimilaciji. Poleg tega
upošteva tudi kognitivno in emocionalno funkcioniranje otroka. Z naštetimi postavkami
razlaga osnovne štiri skupine psihosocialnih motenj in težav v otroštvu, kot so npr.; spekter
avtističnih motenj; motnje pozornosti ADHD; anksioznost in čustvene težave; nevodljivost
in vedenjske težave.
 Poulou in Norwich (2000) predstavljata tri glavne skupine težav in simptomov, po katerih
lažje prepoznamo in opredelimo vedenjsko in čustveno oškodovanega otroka:
– Čustvene težave; pomanjkanje koncentracije, pretirana odvisnost

od odraslih,

klepetanje, brezdelje, fizična agresija, iskanje pozornosti, težave pri sodelovanju,
oviranje drugih, zamujanje …
– Nevodljivost; neurejenost, živčnost, nemir, klepetanje, neubogljivost, žaljivost do drugih

in fizična agresija.
– Čustvene težave + nevodljivosti; slaba volja, strah pred neuspehom, šolska fobija,

pretirana sramežljivost, preobčutljivost, izostajanje od pouka, negativizem, izogibanje
delu, brezdelje, pretirana odvisnost od učitelja in pomanjkanje koncentracije.
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 Quay (1979, v: Lewis, 1987) razvršča različna vedenja otrok/mladostnikov glede na
prevladujoče simptome v štiri skupine, ki zajemajo širok spekter čustvenih in vedenjskih
vzorcev;
– Težko vodljivi otroci so agresivni, ne sodelujejo, ne ubogajo, motijo pouk.
– Agresivni in impulzivni otroci, ki so pogosto člani tolp in sodelujejo pri delinkventnih

akcijah.
– Otroci, ki se nezrelo obnašajo, so pasivni, ter imajo težave s pozornostjo.
– Boječi otroci, ki delujejo nesamozavestno, odmaknjeni od dogajanja in depresivni.

 DSM IV – Klasifikacija ameriškega psihiatričnega združenja

Pod kratico DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders) se nahajajo
specifične motnje (vedenjska motnja – conduct disorder), opozicionalno kljubovalna motnja
(oppositional

Defiance

Disorder)

in

motnja

pozornosti/hiperaktivnosti (Attention

Deficit/Hyperactivity Disorder – ADHD). Za opredelitev diagnoze je potrebno, da otrokovo
vedenje

pomembno

odstopa

od

vrstnikov

podobne

starosti

(bodisi

v

smeri

pasivnosti/odsotnosti ali heperaktivnosti), vztraja najmanj šest mesecev na stopnji, ki je
neprilagojena/neustrezna pričakovani zrelostni stopnji, prisotni sta motnji pozornosti ali
hiperaktivnosti (lahko tudi v kombinaciji). Motnja se začne pred sedmim letom starosti in
mora biti prisotna na najmanj dveh pomembnih življenjskih okoljih. Z izpolnjevanjem teh
pogojev si otrok/mladostnik »prisluži« izraz pacient in je v nadaljevanju vključen v postopke,
ki veljajo za ugotovljeno diagnozo.
Kljub vsem predstavljenim modelom je treba poudariti, da čustvenih in vedenjskih težav ni
mogoče stlačiti v predale. Prav tako je treba še poudariti, da temelj socialno pedagoškega
diskurza pri delu z otroki s ČVM predstavlja prav univerzalnost pristopa socialnega pedagoga.
Zadnji z vzpostavitvijo osebnega odnosa do otroka oziroma mladostnika ob spoznavanju
njegove družine, življenjskega okolja in vrstniške skupine, ki ji pripada, poskuša razumeti
čustvene in vedenjske odzive v njegovem življenjskem prostoru. Kobolt (2011) ob tem
razlaga, da razumevanje konteksta, v katerem otrok živi, pomeni:
 »skozi srečanja oblikovati pristen oseben odnos ter soustvarjati (skupaj z otrokom)
delovanje;
 nasloniti se na vse možne vire podatkov (pogovori s starši, drugimi učitelji, vrstniki);
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 skrbno opazovati situacije, odnose, emocionalne odzive in jih razumeti v kontekstu, v
katerem se dogajajo, pri čemer moramo upoštevati vplive okoliščin dogodkov;
 beležiti, kdaj se izstopajoča vedenja pojavljajo in v katerih okoliščinah se ne pojavljajo;
 iskati vire pri posamezniku in njegovi socialni mreži;
 šele zdaj se nasloniti na klasifikacijske sheme, ki nam pomagajo približno uvrstiti
simptomatsko sliko, kar lahko vodi k boljšemu vpogledu v razloge čustvovanja in vedenja;
 se vprašati, kaj je za koga problem;
 preizkušati dejavnike podpore v domačem in šolskem prostoru ter rahločutno prisluhniti
otroku oziroma mladostniku in vsem, ki so z njim pomembno povezani«.
Sodelovanje otroka in družine pri načrtovanju socialnopedagoških intervencij pa ne pomeni
zanemarjanje perspektive socialnega pedagoga kot strokovnjaka in tudi ne izključuje
pomembnih dejavnikov iz življenja otrok oziroma družine. Udeležbo, sodelovanje ter
načrtovanje in skupno izvajanje dogovorjenih aktivnostih pri intervencijah sprejemajo vsi
akterji, vključeni v proces. S to trditvijo se strinjata tudi Kobolt (1999) in Rapuš Pavel (1999),
ki sta se bolj načrtno ukvarjala s sodelovalno socialno pedagoško diagnostiko v našem
prostoru. V primerih, ko poskušamo oceniti prisotnost čustvenih in vedenjskih težav oziroma
motenj pri otroku v socialnem kontekstu, nam Kobolt (1998) ponudi shemo, ki predstavlja
krožnost procesa ocenjevanja in ravnanja.
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Slika 2: Shema krožnosti procesa ocenjevanja in ravnanja (Kobolt, 1998, str. 48)

Pozorno opazovanje, poslušanje, postavljanje
vprašanj o položaju, odnosih in drugih
značilnostih posameznika ter njegove
socialne umeščenosti. Upoštevanje močnih in
podpornih točk ter iskanje podporne socialne
mreže. Aktivno vključevanje uporabnika in
interdisciplinarno povezovanje.
Integracija informacij, upoštevanje teoretičnih
znanj, ki pojasnjujejo pogoje, nastajanje in
vzdrževanje vedenjskih emocionalnih in
socialno
integracijskih
težav.
Modeli:
(psihodinamski, učno-vedenjski, kognitivni,
sistemski, skupinsko-dinamični …) kot osnova
za razlago in razumevanje ter oblikovanje
načrta pomoči.

Izvajanje načrta pomoči, podpore, korekcije,
socialne terapije in evalvacija posegov.
Dopolnjevanje, koordiniranje različnih vrst
pomoči – oblikovanje socialne podporne
mreže.

Poznavanje različnih klasifikacijskih,
tipizacijskih modelov kot osnovna
orientacija in možnost za sporazumevanje
v timu. Dograjevanje in dopolnjevanje
individualnega
načrta.
Razdelitev
odgovornosti in nalog. Določitev nosilca
pomoči!

3

NASTANEK IN RAZVOJ EKOLOŠKE TEORIJE

Splošna sistemska teorija, ki se je razvijala v desetletju v letih 1940 in 1950, ima svojo
zasnovo v biologiji, pa tudi v matematiki, fiziki in tehniki. »Tehnologija je v teh obdobjih
omogočala razvoj mehanskih modelov, ki so vsaj na daleč spominjali na določene dele
človeških možganov,« razlaga Guttman (1991). V tem času je bilo tudi ugotovljeno, da tako
biološki kakor tudi nebiološki pojavi globoko odsevajo značilnosti sistema, kar v temelju
pomeni, da so deli sistema svojsko medsebojno povezani ter je zato celota večja, kot je
seštevek njenih posameznih delov, kar pa nadalje še pomeni, da sprememba v kateremkoli
delu sistema vpliva na celoten sistem, še nadaljuje Guttman (1991). Splošna sistemska teorija
torej razkriva funkcionalna in strukturna pravila, ki naj bi veljala pri opisovanju vseh
sistemov, ne glede na njihovo kompozicijo. Kar nekaj teoretikov je nadaljevalo raziskovanje v
tej smeri, kot sta na primer Bowlby (1980) in Ainsworth et al. (1978) s teorijo navezanosti, ki
poudarjajo vlogo družine in skrbnikov v otrokovem razvoju. Bandura (1977) se ukvarja z
vplivom socialnih interakcij in razvija socialno učno teorijo, Vigotsky (1978) pa s socialno
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razvojno teorijo. Bronfenbrenner (1979) pa raziskuje vpliv okolja in interakcije z drugimi na
razvoj človeka in razvija bioekološki model razvoja, ki predstavlja tudi teoretično osnovo
našemu raziskovanju. V različnih virih navajajo drugačne izraze za omenjeno teorijo. Tako jo
lahko najdemo kot ekološkosistemsko (Marjanovič Umek idr., 2004), bioekološko (Papalia
idr., 2003) in ekološko, oziroma okoljsko teorijo (Batistič-Zorec, 2000).
Pomemben prednik ekološke teorije je geštalt psihologija, ki se je razvila kot zelo
prepoznavno gibanje v Nemčiji v prvih desetletjih dvajsetega stoletja. Začetnik gestalt terapije
je nemški psihiater židovskega rodu Friedrich Salomon Perls. Geštalt stališča postanejo bolj
razširjena v Ameriki med obdobjem 1920–1930, in sicer z imeni, kot sta npr. Kurt Koffka
(1935) in Kurt Lewin (1935).
»Gestalt terapija pripada humanistični smeri v psihologiji, na življenjske probleme gleda
predvsem kot na probleme v odnosih in komuniciranju. Sam pojem »gestalt« je težko
prevedljiva nemška beseda, ki označuje celovitost, obliko, popolnost oblike. Gestalt
psihologija je proučevala zaznave, pomembno spoznanje te psihologije je težnja posameznika,
da v procesu zaznave nepopolno informacijo na nek način sam dopolni, izpolni.
Organizmično samouravnavanje je dinamičen proces, ki neprestano poteka med porajajočimi
se potrebami organizma in zahtevami okolja.« (Vir: interno študijsko gradivo, 2010)
»Celota je najvažnejša lastnost sistema. Sprememba na kateremkoli delu sistema avtomatsko
pripelje do sprememb na ostalih delih sistema. Torej je sistem več kot samo seštevek
posameznih delov; sestavljajo ga podsistemi ali komponente, ki so v dinamičnih relacijah
drug z drugim in so organizirani okrog dejavnosti, ki so pomembne za preživetje celotnega
sistema,« razlaga Gostečnik (2008, str. 146). 9
Sistemska teorija je prispevala pomemben prispevek na področju razumevanja delovanja
družin in skupin nasploh. Kobolt (2011) dodaja, da je »za razvoj sistemskega razmišljanja
pomembna teorija komunikacije, saj ljudje z jezikom in uporabo dogovorjenih
simbolov/znakov usklajujemo svoje vedenje in ravnanje. Hkrati smo ljudje sposobni
metakomunikacije, kar pomeni, da se lahko o tem usklajevanju med seboj pogovarjamo, ga
9

Murray (1996) nazorno prikaže teorijo razvoja s primerom iz astronomije, kjer umestitev novega planeta ne

pomeni, »samo en planet več«, temveč gravitacijsko vpliva na vse ostale planete, njihove poti in tako nastane
sistem sam nekaj povsem novega. Podoben učinek se zgodi pri razvoju otroka, mladostnika, ki doživi nove
izkušnje ali pa se sprememba zgodi iz »notranjosti« (genska struktura). Murray (prav tam) razlaga tudi to, da kar
poznamo danes kot ekološko ali okoljsko psihologijo izvira iz del Kurta Lewina in sodelavcev v letih 1930–
1940, ki vpeljejo pojem življenjskega prostora, ki zajema vsa dejstva, ki vplivajo na otrokovo vedenje v
določenem času.
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reflektiramo, analiziramo. To omogoča, da se svet odnosov odslika v besedah, s katerimi
izmenjujemo intersubjektivne svetove«. Tomori (1994) dodaja, da vse kar se dogaja z enim
članom družine, se na tak ali drugačen način zrcali na vseh preostalih. Vsaka sprememba, ki
jo doživi družina kot celota, pusti v življenju vsakega od teh, ki družino sestavljajo, svojo
posebno sled. K pomembnosti in moči, ki jo premore družinski sistem se nagiba tudi Hobbs
(1992, v: Newman, 1992), ki meni, da so čustvene in vedenjske težave bolj znamenje
delovanja človekovega ekosistema in ne toliko kot simptom individualne patologije.
Steuer (1994, v Batistič Zorec, 2000, str. 93) razkriva mnenje, da »[...] ekološka teoretska
smer proučuje soodvisnost med vedenjem posameznika in vplivi okolja«. Ekološka oziroma
sistemska teorija človekovega razvoja posameznika vidi v tesni socialni vezi z družbo, žal pa
se posameznik in eventuelne čustvene in vedenjske težave večinoma zaznajo in so
diagnosticirane ob vstopu otrok v sistemsko, institucionalno vzgojo, kot sta na primer vrtec in
šola.

3.1 BRONFENBRENNERJEV BIOEKOLOŠKI MODEL RAZVOJA
Bronfenbrennerjev bioekološki model človekovega razvoja predstavlja kompleksno
postavljen sistem, ki nazorno prikazuje, kaj vse ima pomemben vpliv na razvoj posameznika.
Njegov model je poleg upodobitve v obliki koncentričnih krogov, ki ga bomo predstavili v
nadaljevanju, prikazan tudi v obliki ruskih »babušk«, ki so ponazarjale komponente in
umeščenost posameznih sistemom, ki so skupaj tvorili bioekološki model. Prav tako poudarja
pomembnost dogodkov v različnih časovnih obdobjih, ko so se dogajale zanj pomembne
spremembe in kje so ti vplivi še danes prisotni. Mladostnik, otrok predstavlja aktiven,
dinamičen sistem z določenimi značilnostmi, ki se spreminjajo v interakciji z okoljem.
Menimo, da je kompleksnost in spremenljovost teorije dokazoval tudi avtor sam, saj se je
ekološki model človekovega razvoja spreminjal v skladu z njegovim razvojem in zorenjem,
kar priznava Bronfenbrenner (2005), ki pojasnjuje, da je začel lastno terminologijo
(mikrosistem, makrosistem, mesosistem in eksosistem iz leta 1979) prilagajati terminologiji
časa in jih dostikrat poimenuje interconnected systems. Skladno z njegovim intelektualnim
zorenjem in razumevanjem je dobro desetletje po objavi prvotne zasnove svojega ekološkega
modela razvoja, dodal še peto dimenzijo – kronosistem. Z napredkom, tako znanstvenega
pristopa k raziskovanju, kot tudi z uveljavljanjem nove strokovne paradigme na področju
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razvojne psihologije se je spreminjalo tudi njegovo dojemanje sinergijskih interakcij med
dednostjo in okoljem.
Slika 3: Ruske babuške upodabljajo model koncentričnih krogov

Bronfenbrenner (1989) izpostavlja tri tipe osebnostnih značilnosti, ki imajo po njegovem
mnenju zelo velik vplivna procese med posameznikom in njegovim okoljem in na sam razvoj:
 osebnostne dispozicije;
 bioekološki viri sposobnosti, izkušenj, znanja in spretnosti, potrebni za efektivno
funkcioniranje na določeni stopnji;
 določene karakteristike, ki odvračajo ali izvabljajo odzive socialnega okolja, s tem pa tudi
medosebne procese in posameznikov razvoj.

Bronfenbrenner (1979) predvideva, da smer razvoja lahko poteka v pozitivno ali negativno
smer. Če je mikrosistem, katerega del je mladostnik, zanj ugoden, spodbuden in omogoča
vzajemnost, je to za mladostnika zdravo okolje. Zdravo in spodbudno okolje je tisti največji
manjko, ki ga doživlja mladostnik s ČVT – pogosto v vseh mikrosistemih. Okolje je zanj
skrajno nespodbudno in takrat seveda prihaja do razvojnih disfunkcij, kar pomeni, da se pri
umeščanju in iskanju svojega mesta v okolju pojavijo težave. Posledice se lahko zrcalijo z
neustreznim, neprilagojenim vedenjem, ki se izkazuje v čustvenih in vedenjskih motnjah in
težavami pri socialni integraciji v okolje in aktivnosti.
Kontakt ali odnos z mladostnikom predstavlja temelj socialnopedagoškega dela v vzgojnem
zavodu ali stanovanjski skupini. Bronfenbrenner (1979) poimenuje ta odnos – diada. Razlaga,
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da je diada vzpostavljena takrat, kadar sta dve osebi pozorni druga na drugo ali sta navzoči pri
aktivnosti druga druge. Veliko pomembnost ji pripisuje za človekov razvoj in to z dveh
vidikov: »določa kritični kontekst za razvoj, kjer veljajo določene zakonitosti, hkrati pa je
temelj mikrosistema, ki omogoča nadaljnje oblikovanje triad, tetrad in drugo,« razlaga
Bronfenbrenner (1979).
Seveda pa vsesplošno ne moremo preučevati celovitega otrokovega okolja, zato se moramo
odločati , kateri vplivi so najpomembnejši za dolgoročni razvoj. Bronfenbrenner (1979) jih
imenuje ekološki prehodi, ki označujejo različne dogodke v otrokovem življenju (na primer
smrt staršev, bratov, sester, rojstvo v družini, ločitev staršev) in lahko pomembno vplivajo na
nadaljnji razvoj. Zato smo pri našem socialno pedagoškem delu še posebej pozorni na
dejavnike pred in po tako imenovanih ekoloških prehodih, ki lahko pomembno spremenijo ali
zaznamujejo otrokov razvoj.
Temeljna komponenta Bronfenbrennerjevega modela, kot ga povzema Hristovski (2003), je
proces oziroma interakcija med posameznikom in okoljem. Zadnje je pogojeno s časovnim
obdobjem, v katerem je posameznik v določenem trenutku svojega življenja, z značilnostmi
posameznika, ki se razvija, in s kontekstom, znotraj katerega različna okolja nahajajo,
zaključuje.
Po Bronfenbrennerju je socialno okolje celota, v kateri je posamezni manjši strukturalni
sistem vsebovan v naslednjem in kompleksnejšem sistemu, saj vsebuje bolj razvejane socialne
odnose. Gre za koncentrične strukture, ki so v interakciji in direktno vplivajo na razvoj
posameznika. Sledijo si glede na moč vključenosti socialnih interakcij v posameznem
sistemu, kot so: mikrosistem, mezosistem, eksosistem, makrosistem in kronosistem.
 Mikrosistem

Mikrosistem je celota odnosov med posameznikom in okoljem, ki zajemajo strukture, s
katerimi ima otrok neposreden stik (»face to face« interakcija). Strukture v mikrosistemu
vključujejo družino, vrtec, šolo, sosesko, vrstnike in podobno. Bronfenbrenner govori o
medsebojnem vplivu medosebnih odnosov. Starši nedvomno vplivajo na otrokova prepričanja
in obnašanje, hkrati pa isti otrok vpliva na prepričanja in obnašanje svojih staršev. Prav
upoštevanje drug drugega in medsebojni vpliv sta tisto, kar označuje zdrav mikrosistem. Ta
mora ponujati možnost učenja, bogatega pridobivanja informacij z lastno raziskovalnostjo,
možnost postavljanja vprašanj in pričakovanje odgovora ter jasne odnose, ki ugodno vplivajo
na otrokov razvoj. Bronfenbrenner (1979, str. 58) poudarja pomen »primarne diade«, ki
23

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Gradišar Marjan; magistrsko delo

nastane na primer Med staršem in otrokom, ki razvijeta globoko čustveno navezanost, ki traja
tudi, ko nista skupaj. Razmišljata, kaj počne drugi, kako mu gre in podobno. S takšnim
poistovetenjem lažje sprejema navade, vzorce in vrednote od starša, s katerim je sklenil
primarno diado.
Mikrosistemi se nenehno spreminjajo, posledično pa se spreminja tudi posameznikov odnos
do njih. Tako lahko posameznik v določenem časovnem obdobju v nek mikrosistem vstopi ali
izstopi, glede na to, ali mu je določen mikrosistem tedaj pomembnejši kot drugi.
Pri mladostniku s ČVT in njegovi družini se odnosi znotraj različnih mikrosistemov (na
primer v komunikaciji učenec-učitelj, otrok-starši) sploh ne vzpostavijo, kar ima pogosto za
posledico različne razvojne disfunkcije v obliki vedenjskih in čustvenih motenj. Težave
mladostnika se odražajo kot odklonsko vedenje v smislu kriminalnih dejanj, zlorabe drog in
alkohola, agresivnih izpadov, nasilnega vedenja in neupravičenega izostajanja v šoli.
 Mezosistem
Ko se osredotočamo na mezosistem, smo osredotočeni na kakovost, pogostost ter vpliv
določenih povezav in določenih vplivov med mikrosistemi. Mezosistem po Bronfenbrennerju
(1979) predstavlja procese med dvema ali več mikrosistemi. Določeni mikrosistemi so bolj
medsebojno povezani (na primer šola in družina, članstvo v nogometnem klubu, druženje z
vrstniki), spet drugi manj (na primer prijatelji in cerkev); med nekaterimi pa interakcije skoraj
ni (na primer šola in cerkev). Rice (2001) trdi, da »dogajanje doma vpliva na dogajanje v šoli
in obratno«, ter utemeljuje, da mezosistem determinirajo medsebojni odnosi, ki vladajo med
strukturami mikrosistema. O skladnosti mezosistema govorimo takrat, ko dva mikrosistema
(na primer šola in družina) gojita učinkovito medsebojno komunikacijo in drug drugega
krepita s tem, da enako cenita določene vrednote (na primer znanje). Prav razumevanje
odnosov ter vplivov med mikrosistemi in mezosistemom je tisto, ki pokaže, kateri so možni
dejavniki tveganja za posameznikov razvoj. Okoljsko prehajanje, prehod iz enega v drugo
okolje, pojasnjuje Bronfenbrenner (1979), predstavlja pa odločilno povezavo med dvema
strukturama in ali okoljema10. Mezosistem, v katerem je v obeh okoljih aktivnih več ljudi, je
označen kot pomnoženo povezan (multiply linked), kjer ni dodatnih členov, pa je definiran

10

Otroka, ki gre prvi dan v šolo sam, brez spremstva družine, ponazarja enojen, osamljeni (solitary) člen med

dvema mikrosistemoma. Če otroka v šolo pospremi družinski član, govorimo o dvojnem (dual) členu. Manjša je
prisotnost členov, šibkejša je povezava.
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kot slabotno povezan (weakly linked). Kot smo omenili, med otroci in mladostniki s ČVT in
njihovimi družinami prihaja do neskladja med mikrosistemi in s tem tudi neustreznega
razvijanja odnosov v mezosistemu. Muss (1988, str. 304) razmišlja, da obstajata predvsem
dva vzroka za takšno stanje, in sicer:
 osiromašeni mezosistem, kjer prihaja do izolacije posameznih mikrosistemov, med
katerimi ni ali pa je zelo malo pomembnih povezav (na primer starši ne poznajo otrokovih
vrstnikov, se ne zanimajo za njegovo delo v šoli in podobno), rezultata pa sta odtujenost
med mladostnikom in starši ter delinkventno vedenje otroka;
 različni mikrosistemi v mezosistemu odobravajo različne vrednote (na primer vrstniki
mladostnika spodbujajo k ponočevanju in mu pitje, kajenje in vandalizem prikazujejo kot
vrednote, na drugi strani pa starši takšno vedenje obsojajo in celo sankcionirajo).
 Eksosistem
Eksosistem se nanaša na širšo skupnost, v kateri posameznik živi in dela. Vanjo ni nujna
neposredna vključenost. Eksosistemi so družbene institucije (na primer sprejemanje odločitev
na ravni parlamenta, uvajanje nove šolske zakonodaje, zdravstvena in socialna politika
države, množična občila in podobno), ki imajo na posameznika posreden vpliv in odločajo o
njegovem delovanju. Pri tem gre pravzaprav za enosmeren, posreden in neoseben vpliv, kjer
kakovostno odnosi znotraj eksosistema pomenijo boljše povezave znotraj mikro- ali
mezosistema. Vključevanje otroka v šolo je lahko neugodno, če ima šola neustrezne pogoje in
zahteve ali pa sploh ni strokovno kompetentna. Ker jih mladostnik ni sposoben izpolnjevati,
lahko neugodno (negativno) vpliva na njegov razvoj. Tudi vpliv prezaposlenih staršev
(časovna odsotnost, preobremenjenost z delom tudi doma) lahko povzroči pogoje za
zanemarjanje otrok in s tem posledično znižuje njihov šolski uspeh in na sploh kakovost
družinskega življenja. Naprotno pa lahko socialna mreža prijateljev in sodelavcev pripomore
k najrazličnejšim oblikam pomoč.
 Makrosistem
Makrosistem se nanaša na družbeno-kulturne vzorce, ki oblikujejo strukturo posebnih
kontekstov z neposrednim vplivanjem na življenje razvijajočega se posameznika. Ta ne
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predstavlja »[…] nobenega specifičnega konteksta, temveč je sestavljen iz vrednot, zakonov,
norm, pravil v določeni kulturi, v kateri posameznik živi« razlaga Marjanovič-Umek (2004).
Bronfenbrenner utemeljuje vpliv makrosistemov na naravo vrstniških skupin v različnih
družbah s primerjanjem vrednot med ameriškimi in sovjetskimi otroki. V nekdanji Sovjetski
zvezi so se, za razliko od ZDA, temeljne vrednote mladostnikov nekako skladale z
vrednotami odraslih in hkrati z zahtevami države. To je pomenilo, da mladi niso čutili
tolikšnega pritiska odraslih, zaključuje Hristovski (2003, str. 325).
Makrosistem, ki ga določajo zgodovinski dogodki, kulturne posebnosti, politične in socialne
vrednote ter ekonomske in tehnološke spremembe, so torej pravila, zakoni, nazori, ideologije,
vrednote in tradicije. Vse medkulturne študije, ki jih je izvajal tudi Bronfenbrenner, pa nam
dajejo pomembne izsledke o splošnosti in kulturni specifičnosti vseživljenskega razvoja,
pojasnuje Marjanovič-Umek (2004). Tudi v Sloveniji so ugotovitve pokazale, da so predvsem
druge generacije – torej otroci priseljenih staršev – bolj podvržene konfliktu primarne in
sekundarne socializacije, kot trdi Krajnčan (2003). V družinah negujejo močne vezi z matično
kulturo in ohranjajo določene ideološke vzorce in kulturne značilnosti. Otroci in mladostniki
se praviloma takoj vključijo v šolo, pri tem pa naletijo na velike ovire, s katerimi se morajo
čim prej spoprijeti (na primer slovenščina kot njihov tuj jezik). Druga generacija otrok je tudi
v učnem uspehu slabša od vrstnikov in ima nižji položaj v razredu. Pozneje so izpostavljeni
višji stopnji nezaposlenosti, kar povečuje tveganje za razvoj socialne patologije, ugotavlja
Krajnčan (2003). Makrosistem kar najbolj determinirajo tudi mediji, ki vplivajo na ljudi z
vsiljevanjem mnenja, kaj je »in« in kaj »out«.V makrosistem predlagajo naslednje standarde;
kakšni so danes lepotni ideali za ženske; kakšen mora biti pravi moški in kakšno vedenje je
sprejemljivo. Mladostniki so še posebej občutljivi na tovrstno propagando in vplive, ki so od
potrošniške družbe skrbno načrtovani, lahko pa so tudi proizvedeni kot stranski učinek.
 Kronosistem
Kronosistem predstavlja prostor, ki » vključuje časovno dimenzijo okolja, nizanje okoljskih
dogodkov in prehode v življenjskem poteku ter v sociozgodovinskih okoliščinah«, razlaga
Marjanovič-Umek (2004). Bronfenbrenner (1979) razlaga, da okolje ni statično, temveč se
spreminja s časom. Vse te spremembe pa vodijo do spremenjenih pogojev življenja. To so
lahko zelo pomembne prelomnice v življenju otroka in družine. Če jih naštejemo nekaj; vstop
v šolo, začetek kariere v službi, upokojitev. Lahko pa se spremenijo razmere v družini, na
primer ločitev ali smrt enega ali obeh staršev, rojstvo sorojenca in drugo. Vse to spremeni in
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vpliva na odnose med posameznikom v različnih mikrosistemih, s tem pa lahko oblikujejo
povsem nove, pogosto tudi drugačne pogoje in vzorce, ki vplivajo na razvoj mladostnika.
Prav tako je pomemben tudi čas, v katerem se pojavijo te spremembe. Materinstvo v obdobju,
ko se mati še šola, prav gotovo prinese drugačen status, kot bodoča mati, ki je bolj zrela in je
nosečnost načrtovana. Tudi smrt ali ločitev staršev v rosnih letih ali v obdobju adolescence
prinaša s sabo drugačne posledice.
Znotraj prej naštetih posameznih ravni Bronfenbrennerjevega ekološkega modela razvoja se
na podlagi različnih možnosti oblikuje osebnost posameznika. Pri tem lahko govorimo o
socializaciji, ki poteka na več načinov ali z več strani. V svojem razvoju smo izpostavljeni
vplivom drugih oseb (staršev, bratov, sester, sorodnikov, vrstnikov, učiteljev, vzornikov in
drugih) in družbenih institucij (družine, šole, športnega kluba, glasbene šole, cerkve, delovne
organizacije in drugih).
Slika 4: Bronfenbrennerjev sistem koncentričnih struktur11

Bronfenbrenner (1989) pozneje svojo ekološko teorijo nadgradi še s poudarkom na vpliv
genetskih in ali bioloških dejavnikov v razvoju otroka in ali mladostnika oziroma človeka na
splošno. Ekoliški sistem preimenuje v bioekološki model, kot ga opisuje Sigelman (2007,
11

http://image2.wangchao.net.cn/baike/1334675457226.jpg (Prevedeno v slovenščino z ustreznimi lokalnimi

dopolnitvami; parlament in slovenska zastava).
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str. 7), v središče kroga pa ne postavi več samo otroka, temveč razširi opis na osebo z
biološkimi in psihološkimi značilnostmi.
Bronfenbrennerjev sistem koncentričnih struktur prikazuje različne sisteme, ki so v
medsebojni interakciji in neposredno vplivajo na razvoj posameznika. Sledijo si glede na moč
vključenosti socialnih interakcij v posamezni sistem. Največkrat izražene kritike na račun
Bronfenbrennerjevega bioekološkega sistema so bile, da so njegovi sistemi razmeroma
»zaprti« in nefleksibilni. V ta namen bi predstavili Spiral ecological model, ki priznava,
omogoča in hkrati zahteva tako vertikalno kot tudi horizontalno prehodnost med posameznimi
sistemi, najverjetneje tudi zaradi tega, ker je Mitchell (2012), avtor tega modela, tudi
zagovornik ter avtoriteta na področju šolanja otrok s posebnimi potrebami v Novi Zelandiji.

3.2 CELOVIT EKOLOŠKI SISTEM12
Omenjeni model se opira na splošno sistemsko teorijo von Bertalanffyja (1962, v: Mitchell,
2012) ter Bronfenbrennerjev (1979) ekološki model otrokovega razvoja. Mitchell (2012) pri
predstavitvi tega modela uporabi tudi veliko svojih bogatih izkušenj na področju načrtovanja
in ocenjevanja izobraževanja otrok in ali mladostnikov s posebnimi potrebami. Omeniti je
treba tudi posebnost družinske skupnosti – Whānau13, ki je zelo zastopana v okolju Nove
Zelandije. Avtor jo poimenuje ločeno od populacije družin, ki imajo otroka in ali mladostnika
s posebnimi potrebami (inkluzivna pedagoška paradigma je zelo prisotna na Novi Zelandiji,
zato si lahko predstavljamo, da bi v našem okolju lahko na tak način opredelili romsko
populacijo, če bi bila tako številčna, kot je skupnost Whānau op. avtorja). V skladu s
sistemsko teorijo Mitchell (2012) ponazori ekološki model s simbolnim prikazom različnih
stopenj v sistemu, ki pa so medsebojno povezane kot nekakšen simbolni motiv – »koru
motif«,14 ki je tudi eden od simbolov Maorov. Krožna oblika tega simbola ponazarja idejo o
nenehnem gibanju, medtem ko notranji ovoj predlaga vrnitev k izvoru.

12

Comprehensive ecological model; v izvirniku.

13

Razširjena družinska skupnost, ki zajema tri ali štiri generacije. Vsi živijo skupaj in še vedno tvorijo osnovno

enoto in družbeno ureditev v maorski skupnosti.
14

Koru pomeni v jeziku Maorov spiralo, ki simbolizira novo življenje, rast, moč in mir. To je sestavni simbol

maorske umetnosti in tetovaž.
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Slika 5: Celovit ekološki model/A comprehensive ecological model (Mitchell, 2012)

Mitchell (2012) predlaga ekološki model, ki bi bil v obliki spirale. Prednost tega sistema je,
da se odstranijo ovire med vsako ravnjo sistema, kot prikazuje slika, kajti sistemi so, kot
vemo, lahko odprti ali zaprti odvisno od tega, koliko sodelujejo v izmenjavi z okoljem.
Vključuje tako horizontalno povezovanje sistemov na isti ravni in s tem zagotavlja skladnost
pristopov ter vertikalno povezovanje z drugimi komponentami, ki tvorijo celovit ekološki
sistem. Poudarja se tudi soodvisnost med sistemi in zato pomembnost vzajemnega
sodelovanja, kajti spremembe v kateremkoli delu sistema vplivajo na celotni sistem.15

15

Spiralni model je bil deloma navdihnjen tudi z razumevanjem maorske tradicije, ki je zelo povezana z naravo.

Spirala ponazarja nenehen razvoj. Obe komponenti sistema, tako sprememba kot stabilnost sta odločilnega
pomena za življenje. Spirala pa predstavlja oboje. Vsak krog spirale je v prenesenem pomenu mišljen kot
ponavljajoče se zaporedje letnih časov (poletje, jesen, zima in pomlad). Človek se uči, raste in razvija skozi ta
naravni ciklus vsako leto, vse življenje. Če hodimo samo v krogu, bomo ponovili in ali ponavljali naše napake.
Če gremo po poti v obliki spirale, bo vsak naš naslednji krog enake stopnje, pa vseeno precej drugačen, saj se
spreminjamo pod vplivom našega predhodnega učenja in ali izkušenj.
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Slika 6: Spiralno ekološki model/Spiral ecological model (povzeto po Mitchel, 2012)

4

PRISTOP K DRUŽINI Z VIDIKA BIOEKOLOŠKE TEORIJE

Usmerjenost v življenjski prostor otroka je do prihoda v institucijo predstavljala družina. če
želimo

vstopiti

v

kontekst

družine

ga

moramo

spoznati.

Institucija

(vzgojni

zavod/stanovanjska skupina sta samo začasen del sistema. družina pa predstavlja tisti primarni
vir, kjer se je otrok oblikoval, zato je nujno iskanje stičnih točk. Skozi interakcijo,
komunikacijo in ustvarjanjem kontakta želimo povezati izkušnje obeh sistemov.
Zanemarjanje celovitosti družinskega konteksta in identificiranje posameznih dejavnikov
otrokovih in ali družinskih težav je potemtakem napaka iz preteklosti, ki je ne velja
ponavljati. Velik pomen danes pripisujemo tudi drugim dejavnikom (izven) družinskega ali
»širšega družinskega« konteksta, ki vplivajo na razvoj otroka in ali družine. Zato je pri tem
pomembno pridobiti podatke iz različnih virov, kot so starši, stari starši, otrok, sorodniki,
prijatelji, strokovnjaki in drugi.
Swick in Williams (2006) ponujata sintezo primerov dobre prakse, kako pomagati družini v
okvirih Bronfenbrennerjeve bioekološke teorije. Njuna priporočila so povezana in v
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soodvisnosti z Bronfenbrennerjevim sistemom koncentričnih struktur (1979). Predstavljajo,
kako lahko s sistemskega vidika družina ustvari veliko uspešnih strategij in pristopov k
reševanju neugodnih družinskih razmer.
a)

Družini je treba pomagati razviti skrben in ljubeč mikrosistem. Najmočnejše orožje in
protistrup nasilju je razvijanje občutka skrbi in sočutja v družini, meni Swick (v: Swick in
Williams, 2006). Ljubeči družinski odnosi lahko predstavljajo temelj, kjer starši in otroci
razvijajo vezi, ki jim omogočajo, da se lahko lažje soočajo s stresom, poudarjata
Erickson in Kurz-Riemer (1999, v: Swick in Williams, 2006). Predvsem se je to obneslo
v družinah, kjer se ukvarjajo s težkimi socialnimi problemi (nezaposlenost, brezdomstvo
…). Pomagali so si tako, da so uvedli razne vsakodnevne obrede, kot so na primer skupen
obrok vseh članov družine, pogosti objemi in podobno, kar jih je v težkih časih povezalo
med sabo.

b) Ozaveščanje in izobraževanje družine za boljšo orientacijo v eksosistemu. Izobraževanje
staršev o tem, kako poteka razvoj otroka v tem obdobju; udeležba dejavnosti v šolskem
razredu ali dnevnem centru. V pomoč smo tudi otroku, da lahko bolje razume starše in
kako oni preživljajo dan. Garbarino (1992, v: Swick in Williams 2006) pojasnjuje, da v
eksosistemu nismo učinkoviti, če se ne zavedamo, da smo tudi mi lahko pomemben del
sistema ali pa če ga preprosto ne poznamo.
c)

Družinam predstaviti različne poti, ki jim lahko pomagajo ustvariti ustreznejše odzive na
dražljaje, s katerimi se soočajo v mezosistemu, pravi Heretick (2003, v: Swick in
Williams, 2006). Svetuje in hkrati poudarja, da je včasih treba starša v družini usmeriti v
podporne skupine, ki se soočajo s podobnimi težavami (na primer žena alkoholika,
pomanjkanje samozavesti in podobno), ker lahko na teh mestih dobijo ustrezno pomoč in
podporo. V primeru zlorab pa se lahko vključujejo v obstoječe terapevtske programe, ki
jim omogočajo najti možnosti, kako se spoprijemati s svojimi težavami, zaključuje Gelles
(1994, v: Swick in Williams, 2006).

d) Navdušiti družine, da se zavzemajo za ustreznejše strategije pomoči mladim družinam ter
izražajo podporo in naklonjenost političnim procesom v makrosistemu, tam kjer živijo,
trdita Brazelton in Greenspan (2000, v: Swick in Williams, 2006). Vsako mnenje nekaj
šteje, ne nazadnje pa lahko pomembno vpliva na pomembne družbene in kulturne koristi
za družine, trdi Swick (2004).
e)

Pomoč družinam, da se učijo iz svojih osebnih, družinskih in tudi družbenih ter
zgodovinskih dogodkov v njihovem življenju in življenjskem okolju, trdi Bronfenbrenner
(1979, v: Swick in Williams, 2006). Družino spodbujamo k sodelovanju, da bolje
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izkoristijo lokalne vire, saj si starši praviloma prizadevajo, da bi izboljšali svoje življenje
in tako tudi pomagali svojim otrokom, zato jim priskočimo na pomoč v obliki
izobraževanj v različnih oblikah.
Družine so različne in enkratne v svojem delovanju, zato je pomembno spoznavanje otroka,
staršev in njihove širše družine kot celote v različnem okolju, razmerah in različnih vlogah.
Naša prizadevanja naj temeljijo na pridobivanju čim več informacij o družini, še preden se z
njimi srečamo na samih srečanjih in tudi potem. Zbiranje teh vtisov in izkušenj so odločilnega
pomena pri dogovarjanju in postavljanju dogovorov za medsebojno sodelovanje. Pogosto
lahko opazimo, da obstajajo velike razlike, ne le v vzorcih vedenja članov posameznih družin,
temveč tudi v njihovih odzivih v odnosu tako do sebe kot tudi drugih članov družine.

5

INSTUTUCIONALNA OBRAVNAVA OTROK IN MLADOSTNIKOV
S ČVT

V tem poglavju opisujemo vlogo šestih različnih oblik podpore in pomoči za otroke s ČVT, ki
se med seboj razlikujejo po obsegu, organizaciji in formalnih družbenih vlogah.
 VLOGA CENTRA ZA SOCIALNO DELO
Pristojni center za socialno delo16 namešča otroka ali mladostnika s ČVT v vzgojni zavod ali
stanovanjsko skupino, kadar ugotovi, da je to zanj in družino najboljša rešitev. CSD Zakon o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih (2004, Ur. l. RS, št. 69) v 121. členu namreč določa,
da sme CSD sam ali v sporazumu s starši oddati otroka v zavod zaradi njegove osebnostne ali
vedenjske motenosti, ki bistveno ogroža njegov zdrav osebnostni razvoj. Poleg tega CSD
odloči tudi o ustavitvi ukrepa, kadar prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil ukrep izrečen.
Ukrep lahko traja največ tri leta, izjemoma ga lahko podaljšajo. Kadar otrok dopolni
osemnajst let, sme ostati v vzgojnem zavodu ali stanovanjski skupini izjemoma do 21. leta
starosti v primeru, da v to privoli sam in se z namestitvijo strinja tudi pristojni CSD. Za
nameščanje v stanovanjske skupine in vzgojne zavode se pristojni CSD odločajo takrat, ko so
izčrpane vse druge možnosti za ustrezno pomoč otroku in družini. V tem skrajnem primeru,
16

V nadaljevanju CSD.
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namestitvi otroka v institucijo, presodijo, da bo obravnava v bolj strukturiranem okolju
izboljšala trenutno situacijo, v kateri se je znašel otrok in njegova družina. Najpogostejši
razlogi za namestitev otrok in mladostnikov v zavode in stanovanjske skupine so največkrat
učne težave, ki so povezane z vedenjskimi in čustvenimi težavami in posledično nemočjo
staršev (lahko tudi vzgojna in čustvena zanemarjenost) ter socialna ogroženost otrok in
mladostnikov (odsotnost staršev, bolezen staršev, materialna nepreskrbljenost). Vzgojni ukrep
oddaje v vzgojni zavod ali stanovanjsko skupino pa lahko izreče tudi sodišče in to
mladoletniku, ki potrebuje trajnejšo vzgojo in prevzgojo pod stalnim vodstvom in
nadzorstvom strokovno usposobljenih vzgojiteljev. Ukrep lahko traja najmanj šest mesecev in
največ tri leta. O prenehanju ukrepa sodišče odloči pozneje (79. člen KZ RS). Centri za
socialno delo so otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami v preteklosti
praviloma pošiljali v oddaljene zavode z namenom, da bi ti v novem okolju začeli novo
življenje, saj je dotedanje veljalo kot slabo in zgrešeno, pravi Kranjčan (2006). S tem pa so
pretrgali vse pomembne socialne vezi v domačem okolju, kar jih je še dodatno stigmatiziralo
in otežilo vračanje v domače okolje po odpustu iz zavoda.
Skalar (1983, str. 431) povzema, da je vzgojni zavod nenadomestljiv ukrep v primeru, da gre
za otroke in mladostnike:
 ki nimajo primernega varstva in vzgoje v svoji družini, pri čemer je družba dolžna
zagotoviti pogoje za vzgojo in normalen, zdrav razvoj;
 ki so zaradi motečega vedenja v hudih sporih z okoljem in je oddaja v zavod pri tem
najprimernejša intervencija;
 ki potrebujejo zaščito pred ogrožujočim avtohtonim okoljem;
 katerim je treba zagotoviti možnosti za rehabilitacijo in osebno reintegracijo v posebnih
življenjskih pogojih (zaradi osebnostne motenosti ali akutnega konfliktnega stanja z
okolico, ki zmanjšuje možnost, da bi se otroci oziroma mladostniki lahko usposobili za
življenje v normalnih življenjskih okoliščinah);
 kjer morajo pravosodni organi, organi pregona ali organi socialnega skrbstva zaradi
preventivnih razlogov posamezne otroke oziroma mladostnike izločiti iz njihovega
naravnega okolja.
Iz raziskave »Analiza vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji«
Opara idr. (2010, str. 100) ugotavljajo, da je razvidno manjše upadanje števila otrok in
mladostnikov v zavodih, ki obravnavajo otroke s posebnimi potrebami, razen pri otrocih in
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mladostnikih s ČVT. Zadnji imajo v svoji diagnozi pogosto opredeljenih več različnih,
kombiniranih motenj in je diferenciranje dela nujno potrebno, če želimo z namestitvijo doseči
želen namen. Načrtovanje ustreznejših organizacijskih oblik dela, kot so na primer
individualizacija dela, obravnavanje mladostnika kot subjekta pri načrtovanju, odločanju in
sodelovanju v procesu vzgoje, povečevanje kompetentnosti za izbiro lastnega življenjskega
sloga in vrednostnega sistema, pa je zapisano tudi v vzgojnem programu, pojasnjuje Škoflek
(2004/1).
 VZGOJNI ZAVOD
Vzgojne ustanove, kot so na primer vzgojni zavodi in ali stanovanjske skupine, so zadolžene
za izvajanje varstva, nege, oskrbe in vzgoje ter skrbijo za izobraževanje otrok in mladostnikov
z vedenjskimi in čustvenimi težavami. Konceptualno se med seboj precej ne razlikujejo, saj se
naslanjajo na skupni vzgojni program.
Rome in Meško (2004) razlagata, da je vzgojni zavod »vzgojna ustanova, ki izvaja internatsko
obliko vzgojnega programa za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami.
Otroci in mladostniki, ki so v vzgojnem zavodu, se izobražujejo v splošnih vzgojnoizobraževalnih ustanovah zunaj ali znotraj zavoda«. Vzgojno-izobraževalni zavodi, predvsem
pa novejše organizacijske oblike dela, kot so stanovanjske skupine in mladinska stanovanja,
poskušajo preseči klasično tretmajsko paradigmo. »Ukrep namestitve mladih v vzgojne
zavode je skrajni ukrep, ki ga uporabi državni aparat, ko druga sredstva regulacije vedenja
mladih ne zaležejo več« (Wilfert, v: Mrgole, 1999, 15).
Škoflek (2004/2) dodaja, da je »namen zavodske vzgoje nudenje pogojev za varen in zdrav
osebnostni razvoj (kompletno oskrbo), kompenzacija razvojnih primanjkljajev in vrzeli v
kognitivnem, čustvenem in socialnem razvoju, po potrebi pa tudi medicinska oskrba (splošna
medicinska, pedopsihiatrična, psihoterapevtska in drugo)«.
Škoflek (2004) kot skupni cilj zavodske vzgoje izpostavlja »individualizacijo kot osnovno
načelo pri obravnavi vseh otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami«.
Zunanjo diferenciacijo slovenskih vzgojnih zavodov bi lahko strnili v tri kategorije glede na:
 organizacijo izobraževanja; interno (VIZ Frana Milčinskega, VIZ Višnja Gora ter Zavod za
vzgojo in izobraževanje Logatec) ali eksterno izobraževanje zunaj vzgojnega zavoda (vsi
drugi vzgojni zavodi ) in vse stanovanjske skupine.
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 otroke in mladostnike, ki so nameščeni vanje; obstaja namestitev glede na spol – vzgojni
zavod je namenjen obema spoloma ali izključno moški populaciji in delitev na stopnjo
šolanja; osnovnošolska obveza ali nadaljnje izobraževanje ali usposabljanje za poklic.17
 arhitekturno zasnovo vzgojnega zavoda. Vzgojne skupine so nameščene v isti zgradbi ali
pa so med seboj bolj ali manj oddaljene.
Nedorečena pa ostaja diferenciacija vzgojnih zavodov glede na stopnjo čustvenih in
vedenjskih težav otrok in mladostnikov, še manj fleksibilnosti na tem področju pa izkazujejo
stanovanjske skupine. Prav tako nihče od vzgojnih zavodov ne sprejema šoloobveznih otrok,
ki so zasvojeni z drogo. Na tem področju ni bilo v zadnjih desetletjih nobenega napredka.
Vzgojni zavodi si zelo prizadevajo za reševanje teh težav. V slovenski raziskavi Otroci in
mladostniki s hudimi motnjami vedenja – analiza stanja (2011, str. 78) odkrito izpostavljajo
največje ovire, ki bi jih lahko razvrstili na tri tematska področja, in sicer:
 (ne)primernost obstoječe ureditve: zavodi navajajo, da je obstoječa ureditev zavodske
vzgoje za večino otrok ustrezna in primerna, za nekatere nasilne mladostnike pa ne.
 problem zagotavljanja varnosti: nekaj zavodov je poudarilo, da je osebje ob fizičnem
napadu oziroma ogroženosti povsem nemočno, saj ni mogoče zadovoljiti pravice do
varnosti. Problem obravnave se pojavi takrat, ko zavodi s pedagoškimi ukrepi ne morejo
več zagotavljati varnosti otrok in zaustaviti nasilnega mladostnika, da bi tako zaščitili
njega pred samim sabo in druge pred njim. Tu se »srečata« pravica posameznika do
pomoči in šolanja ter pravica drugih otrok do varnosti. Odgovora na vprašanje » Katera
pravica je pomembnejša? » žal nimamo.
 zakonodaja: zavodi so izpostavili dejstvo, da področna šolska zakonodaja ovira oziroma
celo povsem blokira razvoj specifičnih programov.
Ob tem se upravičeno poraja vprašanje, ali koncepti vzgoje v vzgojnih zavodih sploh ponujajo
dovolj senzibilne programe, ki se prilagajajo potrebam otrok in mladostnikov. Ali naj se
otroci in mladostniki prilagodijo zahtevam ustanove, če želijo v njej ostati?
Kritikom zavodske vzgoje in njene »okostenelosti« se pridružuje Peters (2000), ki je mnenja,
da zaradi specializirane strukture institucionalne ponudbe določen del mladostnikov preprosto
»ne ustreza« in ni primeren za nobeno institucijo – na koncu jih nihče več noče sprejeti.
17

Izjema je le VZ Planina, ki ima interno osnovno šoli z nižjim izobrazbenim standardom in nižje poklicno

izobraževanje.
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Podobno razmišlja tudi Razpotnik (2011), ki od socialne pedagogike pričakuje, ne le
intervencijo in obravnavo, temveč tudi aktivnost in fleksibilnost pri konstrukciji diskurzov o
problematiki, težavah, motnjah, odklonskem vedenju, ki se v družbi nenehno spreminja.
Strinjamo se s Krajnčanom (2010), ki ugotavlja, da je zdajšnje stanje mreže vzgojnih zavodov
po Sloveniji pomanjkljivo diferencirano, glede na potrebe otrok in mladostnikov, ter ni
regijsko zasedeno po teoretskih principih normalizacije, regionalizacije, integracije in
inkluzije. Poleg tega pa je zavodska vzgoja pogosto kritizirana predvsem zaradi dejstva, da je
v vzgojnem zavodu na razmerorma majhnem prostoru zgoščena vsa problematika, kar deluje
nestimulirajoče na otroke in odvrača tudi starše. Škoflek (1991)opozarja, da je še vedno
močno prisoten stigmatizacijski moment, ki naj bi usodno zaznamoval otroka ali mladostnika
za vse življenje. Z zmanjšanjem kapacitet vzgojnih zavodov in prostorskim preoblikovanjem
v stanovanjske hiše ali ločene enote je bivanje v vzgojnem zavodu toliko bolj razpršeno in s
tem znosnejše za vse udeležence v tem procesu s tem pa se, po našem mnenju, zmanjša tudi
»stigmatizacijski efekt« v primerjavi z bivalnimi pogoji v preteklosti.
Kot smo ugotavljali v uvodu, da za opredelitev populacije otrok s ČVT uporabljamo več
sopomenk za njihovo opredelitev, se nam podobno dogaja tudi zdaj – kako imenovati otroke,
ki so nameščeni v vzgojni zavod ali stanovanjsko skupino. V splošni rabi so izrazi; gojenci,
stanovalci, oskrbovanci, pa tudi klienti. Kranjčan (1998, str. 15) je mnenja, da je »razlog za
terminološko neenotnost pokazatelj pomanjkanja tradicije socialnopedagoške znanosti v
primerjavi z vedami, ki z njo sodelujejo, kot so na primer sociologija, pedagogika in
psihologija«.
 STANOVANJSKA SKUPINA

Leta 1981 je VZ Logatec ustanovil prvo stanovanjsko skupino v Ljubljani. Tej je kmalu
sledila prenova celotnega zavoda v Framu v stanovanjske skupine v Mariboru. Nekaj zavodov
(na primer Preddvor, Jarše) se je v nadaljevanju povsem preoblikovalo v stanovanjske
skupine, drugi so prenovili stavbe v obliki samostojnih hiš (Višnja Gora, Preddvor), edino VZ
Fran Milčinski Smlednik se je odločil za institucionalno zasnovo, kot jo je poznal že od prej.
Ponekod so odprli dislocirane enote, stanovanjske skupine, v svoji bližini ali v mestnih
središčih (Višnja Gora, Smlednik).
Stanovanjska skupina predstavlja dopolnilno obliko zavodske vzgoje, v katero bodisi
nameščajo otroke in mladostnike s ČVT, ki so pred odpustom, ali pa mladostnike, da bi ti
lahko obiskovali določeno poklicno ali srednjo šolo (Rome in Meško, 2004).
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V Sloveniji stanovanjske skupine niso nikdar imele samostojne vloge, saj so že vse od začetka
postale vzporedna oblika zavodske vzgoje. Največja težava je bila v tem, da so jih ustanavljali
zavodi (matične hiše), ki so jim stanovanjske skupine služile kot neko prehodno obdobje za
mladostnike, ki so bili v institucijah. Vanje so nameščali predvsem tiste mladostnike, ki so se
izkazali za »perspektivne«, kar pomeni, da so bili sposobni prevzeti določene odgovornosti in
so se znašli tudi zunaj zavodskih zidov.
 MLADINSKA STANOVANJA

Vzgojne institucije, kot sta vzgojni zavod in stanovanjska skupina, lahko veliko naredijo na
področju mladostnikove priprave na življenje in njegovo samostojnost. Ko mladostnik zapusti
institucijo (pretek ukrepa, prekinitev odločbe), institucija izgubi vse pristojnosti in mladostnik
je pogosto prepuščen sam sebi ali se vrne nazaj v družino. Zato so se začele že pred časom
bolj ali manj pojavljati različne pobude po ustanovitvi mladinskih stanovanj in podobnih oblik
poinstitucionalnega spremljanja.
»V našem prostoru že leta obstajajo tudi mladinska stanovanja. Kot poodpustna oblika dela so
ta slabše prepoznana, čeprav jih v svoj program dela vključujejo tri slovenske ustanove,«
opisujeta Mržek in Krajnčan (2010). Mladinska stanovanja omogočajo prehod mladostnikov v
samostojno življenje, utrditev na novo pridobljenih vedenjskih vzorcev, dokončanje šolanja,
ureditev zaposlitve in bivalnih pogojev. Vzgojitelj se pojavlja bolj v vlogi mentorja in
svetovalca. Za bivanje v mladinskem stanovanju je treba izpolnjevati določene pogoje, kot so;
starost vsaj 17 let, osebna zrelost, motiviranost, redno izobraževanje ter finančna sredstva.
Ob sprejemu se z mladostnikom sklene sporazum o izvajanju programa mladinskega
stanovanja, pri čemer so prisotni tudi starši mladostnika ter svetovalec pristojnega centra za
socialno delo. V sporazumu se jasno določijo obveznosti ustanove, ki izvaja program,
obveznosti mladostnika ter njegove pravice in dolžnosti. Bivanje v mladinskem stanovanju
ponavadi traja od treh mesecev do enega leta, ob izrednih primerih pa ga je ob soglasju vseh
akterjev (mladostnika, strokovnega tima in pristojnega centra za socialno delo) možno tudi
podaljšati.
Financiranje programa mladinskega stanovanja za mladostnika poteka še naprej iz sredstev,
namenjenih bivanju mladostnika v stanovanjski skupini. Eden od pogojev za bivanje v
mladinskem stanovanju je lasten dohodek mladostnika (štipendija, dohodek iz delovnega
razmerja, dohodek od dela prek študentskega servisa, pokojnina staršev), s katerim si krije
najemnino za stanovanje ali druge stroške. Poleg tega ustanova vsem mladostnikom mesečno
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izplačuje finančni znesek z naslova sredstev oskrbnih dni in razširjene oskrbe, s katerimi si
plačujejo preostale stroške. Odgovorne osebe za izvajanje mladinskega stanovanja so
strokovni delavci iz stanovanjske skupine, v kateri je mladostnik prebival pred odhodom v
mladinsko stanovanje.
V Mladinskem domu Jarše dopuščajo več možnih oblik mladinskih stanovanj oziroma
poodpustnega spremljanja. Niso naklonjeni stanovanju v lasti ustanove, v katerega bi
nameščali mladostnike, saj menijo, da je bolje, če se mladostniki sami znajdejo, si stanovanje
poiščejo in ga tudi plačujejo.
V Vzgojnem zavodu Kranj razpolagajo z najemnim profitnim stanovanjem, ki lahko omogoča
postopno osamosvojitev mladostnikov, ki povsem samostojnega življenja iz različnih vzrokov
še ne zmorejo živeti.
Mladinski dom Maribor je s pomočjo Rotary kluba Maribor uredil dve mladinski stanovanji,
ki predstavljata sestavni del pomoči mladim, ki se po končanem bivanju v stanovanjski
skupini ne morejo vrniti v družino in so predhodno že bivali v eni od stanovanjskih skupin,
izpolnjujejo pa tudi druge pogoje.
 DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

Dnevni center za otroke in mladostnike je socialno-varstveni preventivni program, ki ga
organizirajo centri za socialno delo. Predstavljajo nadgradnjo programa preventivno vzgojne
dejavnosti za otroke in mladostnike in psihosocialna pomoč družinam. Dnevni center odpira
svoja vrata predvidoma vsak delovnik med 11. in 19. uro. V prvi vrsti je namenjen otrokom in
mladostnikom iz občine, ki ji pripadajo, v starosti šest do 15 let, ter njihovim staršem, ki
zaradi morebitnih neugodnih življenjskih razmer, vedenjskih, čustvenih, učnih težav in stisk
potrebujejo oziroma iščejo podporo in pomoč.
Cilji programa, ki sledijo tudi nekaterim ciljem Resolucije o nacionalnem programu
socialnega varstva za obdobje 2006–201018, so:
 zmanjševanje in preprečevanje socialne izključenosti ter njenih negativnih posledic in
graditev pozitivne samopodobe ter pridobivanje občutka sprejetosti in varnosti;
 izboljšanje šolskega uspeha, pridobivanje učnih navad, odpravljanje odpora do učenja in
šole;
 aktivno reševanje težav v domačem okolju in vključevanje celotne družine v program;
18

http://www.uradni-list.si/1/content?id=72891
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 zadovoljevanje potreb po druženju in izboljšanje komunikacijskih spretnosti;
 učenje sprejemanja drugačnosti ter širjenje socialne mreže posameznika v skladu z
njegovimi potrebami;
 pridobivanje delovnih navad in sprejemanje odgovornosti.
S pomočjo javnih delavcev in prostovoljcev v prostorih dnevnega centra (izjemoma tudi na
domovih otrok in mladostnikov) po potrebi nudijo pomoč pri učenju. Otrokom in
mladostnikom omogočajo, da v miru napišejo domačo nalogo, poiščejo informacije o
literaturi ali na spletu, spodbujajo pridobivanje osnov računalniške pismenosti. Poleg tega
skrbijo tudi za krepitev njihove socialne mreže in sprostitev.
Praviloma v dnevnih centrih potekajo organizirane zanimive delavnice (športno-rekreativne,
sprostitvene, ustvarjalne, kuharske ...), priložnostno pa tudi različni izleti, večdnevni tabori,
akcije, tečaji, predavanja in podobno. Namen vseh teh aktivnosti je vedno tudi opremljanje
mladega človeka za življenje v smislu razvijanja delovnih navad, prevzemanja odgovornosti,
treninga socialnih veščin.
S svojimi aktivnostmi si prizadevajo izboljšati pogoje za otrokov razvoj v družini, pomagati
pri vključevanju v socialno okolje in preprečevati odklonska vedenja. Lokalno se tako
povezujejo z različnimi akterji, ki pripravljajo aktivnosti za mlade, regionalno pa predvsem z
drugimi dnevnimi centri, s katerimi izvajajo občasne skupne akcije. Časovna vključitev
otroka/mladostnika in njihovih staršev je vezana izključno na delovni čas centra.
 KRIZNI CENTER ZA MLADE
Krizni centri za mlade19 (KCM), združujejo dva akterja iz mreže kriznih centrov, in sicer:
Krizni center za otroke do 6. leta starosti ter Krizni center za otroke in mladostnike od 6. do
18. leta starosti, ki delujejo na podlagi Zakona o socialnem varstvu.20 Njihovo delo je
opredeljeno tudi v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006–
2010.21
Krizni center za otroke sprejema otroke do 6. leta njihove starosti. Namenjen je otrokom, ki se
znajdejo v stiski, zaradi katere je potrebna takojšnja izločitev iz okolja, v katerem bivajo.
Namešča se jih na predlog strokovnega delavca CSD, interventne službe ali drugih institucij
19

V nadaljevanju KCM.

20

Uradni list RS, št. 3/2007 – UPB2, 23/2007 – popr., 41/2007 – popr., 114/2006 – ZUTPG.

21

Uradni list RS, št. 39/2006.
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(na primer policija, šolska svetovalna služba, zdravstvo in podobno), o čemer odloči CSD.
Kadar gre za sorodstveno razmerje več otrok, se lahko poleg otroka, starega do šest let,
sočasno v krizni center za otroke namesti tudi njegove starejše sorojence.
Krizni center za otroke in mladostnike sprejema otroke od 6. do dopolnjenega 18. leta starosti,
v izjemnih primerih na podlagi strokovne presoje strokovnega delavca CSD, tudi mlajše
polnoletne osebe do dopolnjenega 21. leta starosti. Namenjen je otrokom in mladostnikom, ki
se znajdejo v stiski, zaradi katere je potrebna takojšnja izločitev iz okolja, v katerem bivajo.
Sprejema otroke in mladostnike, ki pridejo sami, in tiste, ki se na predlog strokovnega delavca
CSD, interventne službe ali drugih institucij (na primer policija, šolska svetovalna služba,
zdravstvo in podobno) odločijo za nastanitev. Sprejema tudi tiste otroke in mladostnike, za
katere tako odloči CSD.
KCM predstavlja sistemsko rešitev kratkotrajnega nameščanja najmlajših za določen čas (do
treh tednov), ko pristojni center za socialno delo intenzivno išče najprimernejšo rešitev.
KCM v Sloveniji delujejo od leta 1995, ko je nastal prvi KCM s sedežem v Ljubljani.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je prevzelo celotno financiranje izvajanja
dejavnosti, kamor sodi tudi financiranje redno zaposlenih strokovnih delavcev. Na področju
Slovenije je aktivnih enajst KCM.
Izkušnje že delujočih KCM kažejo, da se približno polovica mladostnikov v krizni center
zateče sama. Naloge KCM so naslednje:
 nudenje prve socialne pomoči in osebne pomoči mladim v stiski, ki se bodo vanj zatekli;
 sprejem in oskrba otrok in mladostnikov do razrešitve njihovih težav, vendar največ tri
tedne (možnost podaljšanja);
 nudenje zatočišča mladim, za katere je potrebna hitra in začasna odstranitev iz družine;
 priprava ukrepov za vrnitev mladoletnika v njegovo družino;
 sodelovanje s pristojnimi centri za socialno delo, državnimi organi ter organizacijami, ki so
pristojne za obravnavanje mladoletnikov.
KCM-ji delujejo neprekinjeno 24 ur na dan in poleg zgoraj naštetih nalog opravljajo tudi
regijsko intervencijsko službo v primeru nasilja. Namenjen je vsem otrokom in mladostnikom
do 18. leta starosti, ki se znajdejo v akutni stiski, zaradi katere je nujna izločitev iz okolja, v
katerem bivajo.
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Poleg nudenja bivanja v KCM-ju opravljajo tudi enodnevne obravnave, informativne in
svetovalne razgovore, nudijo učno pomoč, organizirajo tematske delavnice, delo s
prostovoljci, informirajo javnost, sodelujejo v supervizijski skupini.

6

DRUŽINA
»Veliko otrok ima starše, ki jih je težko vzgajati.«
Mark Twain

V spektru humanističnih, kognitivnih in vedenjskih pristopov zaznavamo družino skozi
participacijo posameznika, v tej nalogi pa je naš pogled na družino usmerjen bolj skozi
prizmo sistemskega pristopa, za katerega velja, da vsak član družine vpliva na vse druge in je
od vseh drugih vzajemno tudi vplivan. Izkustvena dognanja so nas privedla do ugotovitve, da
je spoznavanje družinskega sistema z obema pristopoma pogosto ustreznejše, kot da
omenjena pristopa ločimo med sabo, saj ugotavljamo, da sta enako pomembni obe
perspektivi. V sistemskem pristopu, kot ga razumemo mi, ne vidimo enakovrednih
»prispevkov« posameznika, ki poskrbi za »neravnovesje« v družini. Prepričani smo, da med
družinskimi člani obstajajo razlike, saj vsi člani (na primer v disfunkcionalnih družinah) ne
prispevajo enak delež k ohranjanju disfunkcionalnosti. Zato je pomembno, da se seznanimo s
teoretskimi pristopi in spoznanji, ki nas lahko vodijo do razumevanja družinskih procesov in
povezav ter ne nazadnje do vpogleda – kje in kakšna je (bo) vloga vzgojitelja v tem sistemu.
Ob vsem tem pa se moramo zavedati vpliva nekaterih neodvisnih spremenljivk, ki so zelo
pomembne za funkcioniranje družine, kot so na primer socialno ekonomski status, vzgojni
slog, družinski odnosi, oblika družine in drugo. Zavedati se moramo, da še tako natančna in
popolna »diagnostika« lahko zaide v slepo ulico, kajti človek in družinski sistem sta tako
enkratna in neponovljiva, kot je življenje samo. Z gotovostjo lahko trdimo, da na vsa
vprašanja nimamo vedno odgovora – prav tako kot niso rešljivi vsi problemi.
Definicij družine je razmeroma veliko in se med seboj razlikujejo. Družino večinoma
opredeljujejo kot »vsaj dvogeneracijsko skupnost« in »družbeno institucijo, ki skrbi za otroka
ali otroke«. Skrb za otroka oziroma otroke je glavnega pomena za sociološko definicijo
družine. V tem se tudi razlikuje od partnerskih zvez, zakonske zveze, gospodinjstva in
sorodstva, za katere starševsko razmerje ni nujno potrebno. Nastran Ule (1993, str. 117)
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razlaga: »Od vseh socialnih skupin, v katerih živimo, se družina loči po tem, da smo v njo
nenehno vključeni, medtem ko smo v druge socialne skupine vključeni le za določen čas in
vsebinsko omejeno«. Družina po 2. členu Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
predstavlja življenjsko skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno
varstvo. Starši imajo pravico in dolžnost, da z neposredno skrbjo, s svojim delom in
dejavnostjo zagotavljajo uspešen telesni in duševni razvoj svojih otrok. Zaradi zdrave rasti,
skladnega osebnostnega razvoja in usposobitve za samostojno življenje in delo imajo starši
pravice in dolžnosti, da skrbijo za življenje, osebnostni razvoj, pravice in koristi svojih
mladoletnih otrok. Te pravice in dolžnosti sestavljajo roditeljsko pravico (4. člen Zakona o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih). Ličen (1995) pa trdi, da je »družina osnovna
institucija zasebnega življenja, kjer se oblikuje za ljudi večina pomembnih razmerij. Obenem
je tudi socialna skupina, v katero smo stalno in dolgotrajno vključeni«.
Družinsko življenje predstavlja vseživljenjski proces. Zaradi razvoja in družbenih sprememb,
ki jih doživljajo posamezni člani družine, kot tudi zaradi dogodkov in situacij, ki zadevajo
celo družino, ni in tudi ne more več ostati statična in nespremenljiva. Švab (2006) razkriva, da
so se v Sloveniji v zadnjih nekaj desetletjih prav intenzivno spremenile oblike družinskega
življenja, tako družinska struktura sama, predvsem pa vloge in delitev družinskega dela. Starši
s svojim vzgledom, nasveti in podporo pomagajo otroku razvijati spretnosti uspešnega
reševanja problemov, iznajdljivost, vztrajnost, prilagodljivost, načrtovanje, skratka pomagajo
razvijati uspešne strategije, da v okviru družine razvije sistem. Otrok se v interakciji z
najbližjimi uči komunikacije, vzpostavlja stik, sporoča o sebi in sprejema sporočila drugih.
Oblikujejo se glavni vzorci mišljenja, čustvovanja in komuniciranja. Otrok od svojih
najbližjih izve, kaj je dobro in kaj ne, kaj je sprejemljivo in dopustno, za kaj si je vredno
prizadevati, čemu biti zvest in lojalen, pravi Tomori (1984a). Zanimivo je, da Rener (2006)
ugotavlja, da za mladino devetdesetih velja, da postaja staršem podobna, tako po stališčih,
vrednotah, kot tudi po življenjskih strategijah, kar vsekakor ni bila značilnost mladih
generacij izpred desetletij nazaj. Družina hrkati predstavlja tudi socialno okolje, v katerem se
otrok nauči, kaj je stres, kako se nanj odzivati in ga obvladovati, trdi Jeriček (2011). Družina
bi torej morala predstavljati za otroka in mladostnika kraj, kjer se počuti varnega in
sprejetega. Prevzela bi lahko funkcijo nekakšnega »učnega okolja«. Na tem področju imajo
naši otroci, mladostniki zelo različne in pogosto neustrezne metode spoprijemanja in
reševanje stresnih ali konfliktnih situacij, nič nenavadnega pa ni, da so se in se še vedno s tem
praviloma sposadajo tudi njihovi starši.
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Švab (2006) ugotavlja, da je družinsko življenje v Sloveniji postalo zelo raznovrstno, tako da
lahko govorimo o pluralizaciji družinskega življenja in družinskih oblik. Družina se spreminja
tako po spolni kot starostni strukturi, spreminjajo se družinske vloge in delitev družinskega
dela in pomembno drugačni so tudi družinski poteki. Velike spremembe se najbolj kažejo na
področju maritalnega vedênja, ki postaja vse bolj nedoločno, nestabilno in spremenljivo ter
narašča tudi število reorganiziranih družin. Nekatera obdobja družinskega življenjskega
poteka se podaljšujejo (podaljšana mladost), druga krajšajo (obdobje aktivnega starševstva) in
se med sebaj tudi mešajo (starševstvo pred poroko), nekatera se lahko podvajajo (na primer
ponovno poročanje in vzpostavljanje nove družine), zaključuje Švab (prav tam). Programi in
intervencije, ki ne reflektirajo tega vidika, lahko še bolj spodkopljejo tisti del družin, staršev,
mladostnikov in otrok, ki jim že tako manjka samozaupanja, opozarjajo De Mey idr. (2009);
Peters (2000); Metljak idr. (2010). Izpostavili bi tudi posebnost etnično mešanih družin, kjer
pogosto vlada posebna družinska dinamika. Pod vplivom različnih kultur, jezikovnih in
religioznih razlik se ponekod srečujemo z drugačnim ravnanjem in prilagajanjem med
družinskimi člani, kar moramo vsekakor upoštevati pri svojem delu, ko se dogovarjamo za
sodelovanje s starši. Z zanimanjem smo sledili raziskavi o etnično mešanih družinah v
Sloveniji. Sedmak (2006) postreže s podatki, da je v Sloveniji ob zadnjem popisu prebivalstva
iz leta 2002 7,3 odstotka (144.208) pripadnikov drugih etničnih skupin (italijanska, madžarska
in »pogojno« romska skupnost). Za nas je zelo zanimivo, kot je pokazala omenjena raziskava,
da otroci sami po sebi nimajo s svojo etnično mešano tradicijo nobenih težav, dokler se v
njihovo ozko družinsko življenje ne vključijo širša sorodniška mreža, soseska, sošolci in
lokalni ter splošni družbeni kontekst. »Potencialni problemi, ki pri tem nastanejo, so torej
izključno produkt (neprimernega odziva) okolja, kar pomeni, da v kulturno pluralnem,
strpnem in ozaveščenem okolju etnična mešanost na ravni družine ni in ne more biti
samoumevno problematična« zaključuje Sedmak (prav tam, str. 215). Prav to trditev so
podpirali mnogi avtorji, kot na primer Bronfenbrenner (1979), Muss (1988), Krajnčan (2003),
Razpotnik (2011) in Hobbs (1992, v: Newman, 1992).
Ponujene rešitve, če so seveda sploh izvedljive, bi morale iti v smeri uporabnikom ustreznih
pristopov in v njihovem življenjskem okolju, kot predlagata Peters (2000), Thiersch (1992, v:
Zorc Maver, 1997) in številni drugi avtorji. Urek (2006) kot predlog navaja, da bi v Sloveniji
socialne službe morale povečati občutljivost za življenjske realnosti in okoliščine pripadnikov
etničnih manjšin ter delati na tem, da bi načine podpore in pomoči zanje prilagodile tako, da
jim bo dostopna, sprejemljiva in razumljiva. S tem misli tudi na prevajalce, saj trdi, da
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pogosto ne gre samo za prevajanje besed, ampak za prevajanje kulturnih pomenov, ki so nam
bolj neznani in posledično nerazumni ali pa nerazumljeni.
Za lažje razumevanje družinskega sistema Olson idr. (1989) predstavljajo cirkumpleksni
model (Circumplex Model of Marital & Family System identifies), ki identificira 16 tipov
zakonskih in družinskih sistemov ter zajema tri vidike zakonskega in družinskega vedenja –
kohezivnosti, prilagodljivosti in komunikacije.
Olson idr. (prav tam) kohezivnost definirajo kot ravnotežje med razmejenostjo in
povezanostjo družinskih članov med njimi v številnih dimenzijah življenja ter jo razvrščajo na
štiri stopnje:

nepovezanost

ločenost

----

----

povezanost

----

vpletenost.

V primerih, ko je stopnja stopnja kohezije visoka, družinski člani izražajo lojalnost in
strinjanje z družino, kar omejuje individuacijo članov družine. Družine z nizko stopnjo
kohezije na drugi strani pa spodbujajo visoko stopnjo avtonomije, vendar je njihov občutek
pripadnosti in lojalnosti praviloma manjši. Družine, ki so v tem kontinuumu nekje na sredini,
omogočajo posameznim družinskim članom doživljati in uravnotežiti neodvisnost s
povezanostjo z družino.
Prilagodljivost

in

uravnoteženje

tega

pomeni

fleksibilnost

družinskega

sistema.

Prilagodljivost lahko razumemo kot gonilno silo oziroma sposobnost sistema, da spremeni
strukturo moči, vloge, pravila oziroma meje in način razreševanja konfliktov v družini, kadar
je to potrebno.
Tudi prilagodljivosti je razvrščena na kontinuumu od:

toga

-----

strukturirana

-----

fleksibilna

-----

kaotična.

Strinjamo se z Olsonom (1989), ki meni, da sta srednji stopnji primernejši.
Komunikacija v družini predstavlja tretji element cirkumpleksnega modela, ki vzpodbuja ali
pa zavira drugi dve dimenziji, zato kot dimenzija ni vključena v grafični prikaz modela.
Pozitivna komunikacija se izkazuje skozi empatijo, aktivno poslušanje in podpiranje drug
drugega. Negativna komunikacija pa zmanjšuje sposobnost družine, da bi si čustva izmenjala
in podelila ter uporablja veliko neustreznih komunikacijskih vzorcev, kot so na primer dvojna
sporočila, kritiziranje in drugo.
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Visoka

KOHEZIVNOST

Nizka

izključena

ločena povezana

vpletena

Slika 7: Cirkumpleksni model Olson (1989, v: Poljšak Škraban, 2007)

Olson idr. (1989, v: Poljšak Škraban, 2007) definirajo tri osnovne skupine ali tipe družin:
 odprte (uravnotežene) družine, ki jih definirajo kot zdrave in funkcionalne sisteme ter
predstavljajo

družine,

kjer

prevladuje

uravnoteženost

med

kohezivnostjo

in

prilagodljivostjo;
 zaprte (skrajne) družine so tiste, ki so ekstremne na obeh dimenzijah in predstavljajo
motene, disfunkcionalne sisteme;
 srednje družine pa so tiste, ki so ekstremne le na eni dimenziji; gre za povprečne ali srednje
motene družine z blažjo obliko disfunkcionalnosti.
Družinski sistem konstruktivno funkcionira takrat, ko postane prilagodljiv, upošteva tako
posameznika kot tudi družino kot celoto. Družina kot sistem potem lahko razvije sposobnost
prilagajanja najrazličnejšim izzivom, ki so jim izpostavljeni tako znotraj kot tudi zunaj
družinskega kroga, ter se ne boji prevzemati odgovornosti za svoja dejanja. Bouwkamp (1995,
v: Poljšak Škraban, 2000) predstavlja tipologijo družinskih odnosov glede na stopnjo
avtonomije in povezanosti v družini, kar nam lahko pojasni, kakšen je morebitni vzgojni slog
v družini. Njegova shema pojasnjuje povezave med S – avtonomijo (skrb zase) in O –
povezanost (skrb za druge). Ti dve komponenti sta tisti, za kateri meni, da sta temeljni pri
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izgradnji povezanosti z družino in lastno avtonomijo. Cilj odprte, funkcionalne družine je
doseči ravnovesje med njima.
Slika 8: Tipi družinskih odnosov glede na stopnjo avtonomije in povezanosti v družini
Bouwkamp (1995, v: Poljšak Škraban, 2000)

Tip 1 (-S, -O) družinski člani ne skrbijo niti zase, niti drug drugega. Možna je prisotnost
zanemarjanja, zlorab, ignorance. Zelo slaba napoved za skladen razvoj otroka in družine.
Tip 2 (-S, +O) člani ne skrbijo zase, skrbijo pa za druge.
Navidezna skrb za druge, nizka raven samozaupanja, nekakšna oblika »laissez-faire« vzgoje.
Tip 3 (+S, -O) vsak skrbi le zase, med njimi ni povezave.
Vsi člani so neodvisni in nepovezani med sabo. Avtoritativna vzgoja in nefleksibilne meje,
neskladne z razvojem otroka, ter resne kazni. Otroci razvijejo slabše socialne sposobnosti.
Tip 4 (+S, +O) značilna je skrb zase in za druge.

V družini vlada ravnovesje, razlike med člani so dovoljene, znajo zadovoljiti svoje potrebe in
zadovoljiti druge. Pravila igre v družini so jasna, vendar prilagojena starosti in zrelosti otrok,
končne odločitve in odgovornost prevzemajo starši. Spodbuja se neodvisnost, socialno
odgovorno vedenje.22
Otroci in mladostniki s ČVT doživljajo svojo družino/starše kot neodgovorno/e, rigidno/e, z
neustreznim vzgojnim ravnanjem in se v družini ne počutijo varne ter sprejete.Nejasna ali
22

Opis tipologije se opira na interpretacijo Kobolt (2011: str. 330–331).
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konfuzna dogajanja v družini begajo otroka(mladostnika, kar se nedvomno odraža tudi na
njegovem duševnem zdravju. Tomori (1999) razlaga, da družina najbolj vpliva na različne
spektre duševnega zdravja, kot so:
 samopodoba in samospoštovanje;
 čustvene navezave, gradnja pomembnih odnosov;
 socializacija, komunikacija;
 odnos do drugih in do sveta;
 spretnost in sposobnost, ustvarjalnost;
 sposobnost opredelitve, odločanje, sprejemanje odgovornosti, izbiranje ciljev;
 obvladovanje stresov in reševanje problemov;
 gradnja vrednostnega sistema.
Walsheva (1993, v Poljšak Škraban, 2007, str.210) izpostavlja, da je za zdravo funkcioniranje
družine značilnih nekaj procesov in sicer:
 Povezanost družine in zavezanost članov družine k skrbi in vzajemni podpori med njimi
(mi smo družina).
 Spoštovanje individualnih razlik, avtonomije in potreb posameznikov ter vzgajanje razvoja
dobrega počutja družinskih članov vseh generacij.
 Za par (starša) so značilni vzajemno spoštljiv odnos, podpora ter enakomerna delitev moči
in odgovornosti.
 Za vzgojo in skrb, zaščito in socializacijo otrok ter skrb za druge ranljive člane družine je
pomembno učinkovito izvršilno vodenje in avtoriteta staršev.
 Organizacijska stabilnost, za katero je značilna jasnost, konsistentnost in predvidljivost v
vzorcih interakcije.
 Prilagodljivost: prožnost v zadovoljevanju notranjih in zunanjih potreb po spremembi,
učinkovito spoprijemanje s stresom in problemi, ki izhajajo iz stresa, ter obvladanje
sprememb in izzivov, ki jih prinašajo prehodi v različna življenjska obdobja.
 Odprta komunikacija, za katero je značilna jasnost v pravilih in pričakovanjih, prijetna
interakcija ter široka paleta izražanja čustev in empatičnih odgovorov.
 Učinkovito reševanje problemov in konfliktov.
 Sistem vrednot, ki omogoča vzajemno zaupanje, obvladovanje problemov in povezanost s
preteklimi in prihodnjimi generacijami, etične vrednote in zavzemanje za širšo skupnost.
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 Primerni ekonomski viri za zadovoljitev temeljne varnosti in psihosocialna podpora
razširjene družine, mreže prijateljev ter skupnosti in večjih socialnih sistemov.
 FUNKCIONALNA DRUŽINA
V funkcionalnih družinah je vsak lahko tisto kar je in dovoli svojemu partnerju, otrokom,
staršem, da so tisto, kar so. V funkcionalni družini so meje med podsistemi-med partnerjema,
generacijo staršev in generacijo otrok jasne, različno prehodne, premakljive in prepustne.
Tomori (1994) pravi, da funkcionalna družina izpolnjuje naslednje naloge:
 daje možnost razvoja in zaupanja vase ter v druge ljudi;
 pomaga zgraditi ustrezen vrednostni odnos do sebe, drugih in do sveta;
 uči ustvarjati navezave in razmejitve (bližina in avtonomija);
 omogoča posamezniku tako vlogo v družini, ki mu daje možnost za ustvarjanje
samopodobe, ki je v skladu z njegovo naravo in življenjskim okoljem (pozitivne izkušnje);
 z medsebojnimi odnosi daje možnosti za urjenje in preverjanje sposobnosti za prevzemanje
odgovornosti, prilagajanje, vodenje in podrejanje, sporočanje o sebi in sprejemanje drugih;
 omogoča razvoj komunikacije in socialnih spretnosti, ki so potrebne za razvoj odnosov
zunaj družinskih meja;
 pomaga posamezniku prisluhniti svojim čustvom in razumeti druge, jih upoštevati in
spoštovati;
 uči otroka, kako preživeti izgube, kako ravnati v stiskah, kako jih reševati, premagati in jih
obvladati;
 družina daje zgled in napotke ter uči potrebnih sposobnosti za premagovanje stresa;
 spodbuja k prilagajanju spremenjenim zunanjim okoliščinam, preizkušnjam in
 spodbudam;
 uči samostojnega opredeljevanja in odločanja;
 uči različne spretnosti, potrebne za življenje;
 postopoma pripravlja otroka za ravnanje z vse bolj zahtevnimi orodji in ga uči uresničevati
vedno bolj zahtevne ideje;
 tako mu omogoča biti vedno bolj ustvarjalen ter daje podatke o okolju in zakonitostih v
njem;
 spodbuja odzive in priložnosti v njem ter poučuje, kako se znajti v njem;
 spodbuja odzive na priložnosti, ki omogočajo njegov osebnostni razvoj;
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 v družini se posameznik uči pripadnosti večji skupnosti.
Funkcionalno družino Satir (1995) poimenuje odprt družinski sistem in izpostavlja
zakonitosti, ki veljajo zanje. Za odprt družinski sistem so značilni:
 visoko samospoštovanje;
 neposredna in razumljiva komunikacija, ki spodbuja osebnostno rast;
 družinska pravila so odprta, primerna zrelosti oziroma starosti posameznika in po potrebi
fleksibilna;
 komunikacijski slog je ustrezen in dopušča svobodno izražanje mnenj;
 rezultat ustreza stvarnosti, je primeren in konstruktiven;
 samovrednotenje in samozaupanje sta realna in se razvijata v pozitivni smeri.
 DISFUNKCIONALNA DRUŽINA
S tem pojmom opredeljujemo družine, v katerih redno prihaja do konfliktov in zlorab, ki jih
izvajajo posamezni družinski člani. Ti so pogosto posledica alkoholizma, zlorabljanja drog in
drugih odvisnosti, pa tudi nezdravljenih osebnostnih motenj ali duševnih bolezni staršev. Za
take družine so značilni nasilje in različne zlorabe. V disfunkcionalnih družinah pogosto
najdemo psihološko nasilje kot eno obliko neustreznega ravnanja z otrokom. Disfunkcionalna
družina je praviloma zaprt družinski sistem, ki se ne pusti vplivati.
Satir (1995) opisuje značilnosti zaprtega družinskega sistema, za katerega je značilno:
 nizko samospoštovanje;
 posredna nejasna, nedoločna in nedosledna komunikacija, ki zavira osebnostno rast;
 slogi komunikacije so pomirjanje, obtoževanje, računanje in odmikanje;
 družinska pravila so zaprta, času neustrezna, nečloveška in rigidna;
 člani družine podrejajo in prilagajajo svoje potrebe obstoječim pravilom;
 izražanje mnenja je omejeno;
 rezultati so nenačrtovani, zmedeni, razdiralni in neprilagojeni;
 samovrednotenje postane odvisno od drugih in ga vse bolj načenjajo dvomi.
Kobolt (2010) navaja, da imajo otroci, ki bivajo v vzgojnih zavodih in ali stanovanjskih
skupinah, pogosto starše, ki so v starševskih vlogah negotovi, preobremenjeni z lastnimi
težavami, odvisnostmi ter socialnimi, čustvenimi in materialnimi problemi. Biografije otrok v
naših vzgojnih institucijah, ki jih predstavi Rapuš (1999a), ter poznavanje populacije otrok in
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mladostnikov v slovenskih vzgojnih zavodih, ki jih opisuje Kranjčan (2010), potrjujejo, da so
družine otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami pogosto disfunkcionalne. Tivadar (2000)
nam zaupa podatek, da kriminološke teorije ugotavljajo, da slabi odnosi med otroki in starši
ter slabo ravnanje z otroki lahko vodijo v prestopništvo, česar sama s svojim vprašalnikom
sicer ni potrdila, vseeno pa to dopušča in se strinja z Brezino (1998, v: Tivadar, 2000), ki trdi,
da omenjena družinska situacija lahko:
 »zmanjšuje navezanost otrok na starše; brez tesnih socialnih stikov v družini manj tvegajo
z neustreznim vedenjem, saj se ničesar ne bojijo;
 v takšni družini je normalno odkrito sprejemanje sovražnosti, izražanje prezira, ignoranca
in podobno neustrezno vedenje;
 nepovezanost med otrokom in ali starši povzroča nastanek močnih negativnih čustev, kot
so frustracija, jeza in sovraštvo – posledično se lahko pojavi želja po maščevanju v obliki
nasilništva, tatvin ali vandalizma«.
Tomori (1994) izpostavi nekaj najpogostejših »tipov« družin, v katerih lahko pričakujemo
psihološko nasilje do otrok:
 V družinah, kjer imajo sami starši nerešene probleme:
 v družinah, ki živijo v socialno neugodnih pogojih in imajo probleme s preživetjem,
 v družinah takrat, ko starši nimajo dovolj znanja o otrokovih potrebah. Tam otrok ni
dobrina, temveč »en strošek več«.
Veringmeir in De Wit (1994,v: Eichelsheim idr, 2010; povzeto v: Gomezel in Kobolt, 2012:
str. 334) razkrijeta rezultate nizozemske raziskave, kjer sta ugotovila, da ima v vzorcu 207
družin otrok/mladostnikov, ki so vključeni v različne oblike institucionalne vzgoje (od vrtca,
dnevnih centrov do zavodov):
 51 % staršev emocionalne probleme,
 42 % staršev psihiatrične težave;
 19 % vedenjske probleme,
 44 % socialne probleme,
 18 % družin (ugotovljene spolne in druge zlorabe otrok),
 46 % družin ima problematične odnose med družinskimi člani,
 78 % otrok ima težave v šoli,
 v celotnem vzorcu pa ima 38 % družin težje socialne probleme.
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Krajnčan (2010) ugotavlja na vzorcu 158 otrok, nameščenih v vzgojne zavode po Sloveniji,
da imajo otroci in mladostniki iz tega vzorca bolj slabo socialno-ekonomsko ozadje družin,
pogosteje prihajajo iz družin z nakopičenimi mnogo težavami, imajo slabše stanovanjske
razmere, njihovi očetje imajo v glavnem nižje dohodke (ne zaslužijo več kot 800 evrov na
mesec, zato je mnogo otrok in mladostnikov upravičenih do preživnin, večina mater pa je
prejemnic denarne socialne pomoči). Izstopajoča je tudi stopnja izobrazbe, saj starši otrok iz
vzorca najpogosteje nimajo dokončane osnovne šole oziroma imajo končano le poklicno
srednjo šolo, le izjemoma so višje izobraženi. S tem se strinja tudi Thiersch (1998), ki
ugotavlja, da so tudi v nemškem prostoru pogoste težave družin otrok, nameščenih v
vzgojne zavode; nizki prihodki, nezaposlenost, zadolženost, problematične stanovanjske
razmere, preobremenjenost, nasilje in težave z zasvojenostjo.
Zanimivo razmišljanje ponujata Martin in Martin (2000), ki sta mnenja, da tako v
funkcionalnih kot tudi v nefunkcionalnih družinah prihaja do težav, ki vplivajo na zdrav
razvoj otroka. Razlika je le v tem, da je intenzivnost teh težav v nefunkcionalnih družinah
veliko večja in strategije reševanja problemov veliko slabše. Intenzivnost in pogostost
problemov v družini tudi nima takšne teže, kot takrat, ko gre za probleme, ki se opisujejo kot
krizni in ali travmatski dogodki (smrt v družini, ločitev staršev in podobno). Zlasti zadnji pri
otrocih (in starših) lahko izzovejo značilno disfunkcionalnost in občutek ogroženosti. Zato je
za razumevanje resničnega dogajanja v družini vedno treba izhajati z večdimenzionalne
perspektive.
Povsem adekvatna je naša trditev, da razvoja otroka/mladostnika ne moremo obravnavati
ločeno od razvoja družine. Predpogoj, da je lahko družina sploh upravičena do pomoči, pa
ostaja v domeni države, ki družinam lahko dodaja ali odvzema pravice in dolžnosti. Družinska
razmerja so pri nas v Sloveniji urejena z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih,
ki je bil trikrat noveliran. Izkustvena praksa sodišč in centrov za socialno delo, kot tudi
teoretska spoznanja nakazujejo, da so v obstoječi zakonodaji še prisotne pravne praznine,
nedodelanosti in pomanjkljivosti, predvsem pa, da so še odprte možnosti za boljšo ureditev na
področju družinskega prava. Že drugi spodleteli poskus uveljavitve novega družinskega
zakonika pa razkriva, da v Sloveniji trenutno ni ne politične volje, niti ne volje ljudstva za
spremembe na tem področju, kot se je izkazalo na referendumu 2011 o novem družinskemu
zakoniku.
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6.1 VLOGA VZGOJITELJA V SODELOVANJU S STARŠI
Vzgojitelj v vzgojnem zavodu je nosilec vzgojno-izobraževalnega procesa. Vzgaja in
izobražuje otroke in mladostnike v vzgojnem zavodu v skladu z zakonodajo, vzgojnim
programom zavoda, letnega delovnega načrta vzgojnega dela za vzgojno skupino in
individualnega načrta dela. Na delovno mesto vzgojitelja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah
se lahko zaposlijo socialni pedagogi in drugi pedagoški delavci z dopolnilno socialnopedagoško izobrazbo. Vzgojitelj načrtuje, izdela program, spodbuja, usmerja delo in vrednoti
vzgojne rezultate. V Pedagoški enciklopediji (1989/2, str. 137) je opisan kot, »vzgojitelj
(učitelj) je oseba, ki vzgaja. Vzgojitelji (učitelji) v najširšem pomenu besede so lahko starši,
vrstniki, kolektiv in drugi. Iz vrst teoretičnih in empiričnih del različnih avtorjev izhaja, da so
nekatere pozitivne lastnosti nujne za uspešno izvajanje vzgojne funkcije: splošna (temeljna),
strokovna in metodična usposobljenost ter poznavanje izvajanja poti in metodike vzgojnega
dela. Vzgojitelj mora ustvarjati ugodne pogoje za celosten razvoj mlade generacije. V tem
pogledu s svojo osebnostjo daje pozitiven vzgled za identifikacijo. Ni le načrtovalec vzgojnega
procesa in koordinator različnih aktivnosti, temveč tudi organizator vzgojno-izobraževalnega
procesa. Za to je potrebna sposobnost komuniciranja, to je vzpostavljanje sodelovalnega
odnosa, prežetega z medsebojnim zaupanjem in razumevanjem. Njegova pedagoška funkcija
je razvijati celovito osebnost vzgajanca, to je njegove racionalne, emocionalne in voljne
komponente.« Tuggener (v: Uzelac, 1998) opisuje dve vzporedni vlogi, ki zaznamujeta
vzgojitelja/ in ali socialnega pedagoga pri delu z mladostniki s težavami v socialni integraciji,
in sicer; integracijska vloga je namenjena delu s hendikepiranimi osebami, osebami z
različnimi telesnimi in duševnimi poškodbami, razvojnimi motnjami ali delu s
stigmatiziranimi in marginaliziranimi posamezniki ter skupinami; medtem ko je razvojno
funkcijska vloga namenjena preventivnemu delu in kompenzaciji težav. Kompleksnost vloge
vzgojitelja je široko zastavljena, kljub temu pa jo poskuša Škoflek (2004/2,) natančneje
razčleniti. Analizira poklicne naloge, ki jih opravlja vzgojitelj, kot so na primer: nudenje,
zagotavljanje osebne varnosti ter zaščite otrokom in mladostnikom; preventivno delovanje
(preprečevanje nastajanja novih osebnih težav, odvisnosti); ustrezno reagiranje na
nesprejemljive

oblike

vedenja;

omogočanje

pozitivne

identifikacije;

enakopravno

obravnavanje vseh otrok in mladostnikov, ne glede na obliko in stopnjo težavnosti; nudenje
učinkovite učne pomoči; spodbujanje in omogočanje pridobivanja novih znanj, življenjsko
uporabnih izkušenj in spoznanj; nudenje ustrezne socialne opore in drugo. Vernooijeva (1995,
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v: Kobolt, Dekleva, 2006) navaja štiri glavne skupine kompetenc, ki jih razume kot glavne za
socialno pedagoško delo:
 osebnostne kompetence: spoznavati in spoznati lastna stališča, vrednote, predsodke, lastne
čustvene odzive, pričakovanja, zavedati se svojih moči, a tudi šibkosti in omejitev;
 pridobivanje zadostnega in raznolikega teoretičnega ekspertnega znanja, ki v praksi
omogoča »praktično kompetenco«, kamor poleg splošnih znanj sodi specifično svetovalno
socialno terapevtsko znanje;
 sposobnost analitičnega razumevanja situacij uporabnikov v družbenih kontekstih,
kar zahteva poznavanje in prepoznavanje socialnih situacij, vloge lastnih zaznavnih
mehanizmov v tem procesu, prepoznavanje konfliktnih situacij in predvsem kompetenc za
njihovo razreševanje.
 kompetenca ravnanja, ki se izkazuje z etičnostjo posegov, pripravljenostjo za
samorefleksijo ter kreativnim iskanjem posamezni situaciji prilagojenih poti in načinov
reševanja oziroma poseganja.
Evropsko združenje socialnih pedagogov (A Common platform for social educators in
Europe)23 osnovne kompetence socialnih pedagogov uvršča v štiri skupine:
1.

Kompetence posredovanja; primerno neposredno ukrepanje v dejanskih situacijah glede
na potrebe in želje uporabnika, mnogokrat tudi pod pritiskom in na hitro.

2.

Ukrepanje je lahko utemeljeno intuitivno ali na podlagi nebesednega znanja, lahko pa
tudi s teoretičnim ali izkustveno praktično pridobljenim znanjem.
Kompetence vrednotenja, načrtovanja in organiziranja ukrepov tako na podlagi teorije in

3.

znanja kot na podlagi refleksije svoje in tuje prakse. Sposobnost ocenjevanja povezanosti
med nameni, ukrepi in rezultati.
4.

Kompetence refleksije lastnega poklicnega polja ter zagotavljanje oblikovanja skupnega
razumevanja in razvoja stroke.

Med osrednje kompetence socialnega pedagoga uvršča:
 osebnostne in odnosne, socialne in komunikacijske, organizacijske sistemske ter razvojne
in učne kompetence.
Kompetence, ki izhajajo iz profesionalne prakse:
 teoretično znanje in metodološke kompetence, kompetence izvajanja poklica, kulturne
kompetence, kreativne kompetence.
23

http://www.aieji2009.dk/Background/Professional%20competences%20of%20social%20educators.aspx
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V povdarjenem tisku smo označili tiste kompetence, s pomočjo katerih bi lahko vzgojitelj
uspešno razvijal t.i. »dobro prakso« na področju sodelovanja s starši.
Vzgojitelji otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami so lahko univerzitetni
diplomirani socialni pedagogi in diplomanti predhodnih višjih in visokih študijskih
programov, ki zajemajo naslednje profile: specialni pedagogi za motnje vedenja in osebnosti,
profesorji defektologije za motnje vedenja in osebnosti, profesorji socialne pedagogike.
Vzgojno delo lahko opravljajo tudi diplomanti višjih in visokih pedagoških programov, ki so
opravili dopolnilno socialno-pedagoško izobrazbo, ki se je izvajala na Pedagoški fakulteti v
Ljubljani. Dopolnilno socialno-pedagoško izobrazbo morajo opraviti tudi zavodski svetovalni
delavci. Ob tem se seveda zahteva ustrezna strokovna usposobljenost, večinoma poklicni
profil: socialni pedagog, specialni pedagog, socialni delavec in psiholog. Pogosto pa delo
vzgojitelja opravljajo tudi predmetni in ali razredni učitelji oziroma profesorji, ki so si
pridobili dopolnilno socialno-pedagoško izobrazbo. Poleg strokovne usposobljenosti in
obvladovanja kompetenc je človeška (osebnostna) vloga vzgojitelja tista, ki je predpogoj za
uspešnost vzgojnega dela v vzgojnem zavodu. Ta se izkazuje predvsem v vzgojnem
vplivanju, komunikaciji z otroki, mladostniki in njihovimi starši.
Kobolt (2010) o vzgojiteljevem najmočnejšem »orožju« pravi: »Nesporno je temelj vsakega
pedagoškega vplivanja odnos, ki se oblikuje med odraščajočo osebo in strokovnim delavcem,
učiteljem, vzgojiteljem, socialnim pedagogom in specialnim pedagogom. Pri delu z otroki in
ali mladostniki so poleg odnosa (kot temeljnega) pomembne tudi različne dejavnosti in
aktivnosti, v katere lahko mladega človeka povabimo oziroma jih skupaj z njimi oblikujemo.«
Vsi akterji, tako vzgojitelj kot tudi otroci in ali mladostniki ter starši, pričakujejo iskren
odnos, v katerem bodo lahko zaupali drug drugemu. Pa vendar v komunikaciji s starši in
otrokom pogosto prepoznamo uveljavljanje potrebe po pretvarjanju in sprenevedanju.
Največkrat je takšna oblika komunikacije posledica preteklih izkušenj, naučena, da se na tako
izognemo konfrontaciji s problemom. Takšno pretvarjanje pa je, tako v obdobju otroštva in ali
adolescence, pa tudi v odrasli dobi, za marsikoga tudi edina možnost, da lahko sploh
normalno živi in deluje. Kljub temu pa dopuščamo možnost, da tisti, ki komunicira na tak
način, drugače sploh ne zna. Zato je umetnost komunikacije in sposobnost aktivnega
poslušanja prioritetna naloga vzgojitelja, ki je zadolžen, da vzpostavi stik in razvije
konstruktivno obliko sodelovanja, v katerem se bodo vsi počutili varne in sprejete. Skrivanje
za podobo, besedami in vedenjem, ki ne izražajo naše resnične namere, ne sme postati del
podobe socialnega pedagoga oziroma vzgojitelja, zato s takšno »masko« nikoli ne stopajmo
pred otroka in njegove starše. Prevečkrat so že doživeli laži in prevare. Vse premalo smo
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namreč tudi sami (vzgojitelji) pozorni nase, na dogajanje, ki se odvija v komunikaciji z
otrokom in starši ter se odraža v nas samih. Naša čustva in misli pogosto ob različnih stresnih
dogodkih presežejo vse razumne meje, so v nasprotju z dogovori, našimi stališči in
odreagiramo neprofesionalno. Razumljivo je, da je tudi vzgojitelj samo človek, vendar se je
treba postopoma naučiti samega sebe bolje prepoznavati, kakšni emocionalni in kognitivni
procesi se odvijajo v nas ob takšnih dogodkih. Odzivamo se bolj premišljeno in pristno.
Iskrenost v odnosu nam omogoča, da pridemo v stik s sabo, hkrati pa nas po določenem
časovnem obdobju lahko še bolj poveže z otrokom in ali starši. Pri tem odnos sicer ni nujno
vedno prijeten, je pa pristen in ob tem vsaj vemo, kje smo. Tako tudi postavljamo potrebne
meje v naši komunikaciji. Kljub vsemu pa do otroka in mladostnikov ter staršev pristopamo z
zadostno mero empatije. Krajnčan (2006) je mnenja, da mora vzgojitelj ustvariti razumno
mejo med empatijo do otrok in mladostnikov ter njihovih problemov, hkrati pa ohraniti
sposobnost strokovne distance. Zadnja ugotovitev ima svoje mesto na izkustvenem področju,
saj je vzgojitelju pogosto resnično težko obdržati oboje, strokovno distanco in empatijo.
Empatija je za vzgojitelja nujno potrebna psihološka kakovost, brez katere je skoraj nemogoče
razumeti težave otroka in staršev ter življenjske situacije, v kateri so se znašli. Razumemo jo
kot sposobnost, da z delom sebi prisluhnemo oziroma podoživljamo čustveno stanje drugega
in hkrati del sebe ohranjamo na distanci.24
Stamos in Lunaček (2012) zavračata uveljavljeno trditev, »da je empatije lahko premalo, ne
more pa je biti preveč«. Menita, da je to stališče lahko problematično, ker obstaja tudi
pretirana empatija, ki pa ni več v funkciji strokovnega pristopa – temveč nasprotno – zavira
proces. Preveč empatije pogosto lahko pomeni prehiter poskus stika z otrokovimi psihičnimi
vsebinami. »Vi me ne morete razumeti, ker niste izkusili tega, kar sem izkusil jaz,« je njihov
odgovor, ko prestopimo to mejo in postanemo vsiljivi. Dopovedujejo si, da se je mogoče
vživeti le v tisto, kar izkusiš na lastni koži. Takšen odziv pripisujeta Stamos in Lunaček (prav
tam) morebitnim neugodnim preteklim izkušnjam ali nasilnosti pomembnih drugih pri
poskusu vstopanja v njihov osebni prostor (ponovitev travme). Zato je pomembna
vzgojiteljeva izobrazba in širina. Za vzgojitelja je značilno »gibanje« v odnosu med njim in
otrokom. Socialnopedagoške intervencije, kot jih imenuje Kobolt (1997), nenehno potekajo
na kontinuumu od pedagoškega, izobraževalnega preko svetovalnega do terapevtskega
področja. Potrebno je poudariti da vzgojitelj vseh težav ne zmore rešiti sam, zato je v
vzgojnem zavodu nujno potrebno izvajati ustaljeno sodelovanje in povezovanje z različnimi
24

http://bpd.about.com/od/glossary/g/empathy.htm
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profili strokovnih delavcev, tako znotraj, kot zunaj vzgojnega zavoda ter razvijati kompetence
lastnega poklicnega polja.

6.2 POVEZOVANJE/SODELOVANJE

(DRUŽINA,

VZGOJITELJ,

USTANOVA)
Skupna značilnost, ki povezuje otroka s ČVT in njihovimi starši je, da največkrat zase ne
iščejo pomoči. Sprva so vzgojiteljice v vrtcu ali pa učitelji, šolske svetovalne službe,
zdravniki tisti, ki na probleme opozorijo starše, v kolikor se družinska situacija ne izboljša pa
obvestijo tudi ustrezen CSD. Poznamo pa tudi primere, ko so sosedje in sorodniki tisti, ki prvi
zaznavajo in posledično tudi opozorijo pristojne službe, da se v družini dogajajo morebitne
zlorabe, zanemarjanje ali močno izstopajoče vedenje katerega od družinskih članov.
6.2.1 DRUŽINA IN INSTITUCIJA
Oblike sodelovanja s starši so pri nas in v tujini zelo različne, na splošno pa velja, da je boljše
kakršno koli sodelovanje kakor nobeno, če izhajamo iz predpostavke, da je oblik in načinov
sodelovanja toliko, kolikor je različnih otrok in njihovih družin. Pri tem je CSD v prednosti,
saj se nahaja »na domačem terenu« uporabnika, kjer je najbolj smiselno aktivirati uporabnika.
Hornby (2000) je oblikoval osem tipov skupin staršev, s katerimi sta delo in sodelovanje
otežena. To so starši, ki:
 ne podpirajo učitelja/vzgojitelja v njegovih prizadevanjih;
 niso pripravljeni na sodelovanje;
 se nenehno pritožujejo, so sovražni in grozeči;
 zlorabljajo svojega otroka;
 imajo osebne, partnerske in družinske probleme;
 so občutljivi in ranljivi;
 preveč ali premalo pričakujejo;
 prihajajo iz različnih kulturnih okolij.
Starši se zaradi tega lahko počutijo ogrožene in zato velikokrat »napačno« reagirajo ali pa
negirajo predstavljeno situacijo in za morebitne konflikte, ki jim jih pripisujejo, krivijo
okolico in skušajo zmanjšati svojo ali otrokovo aktivno udeleženost. Družina se lahko tudi
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povsem »izključi« iz zunanjega dogajanja in ne želi več ohranjati ali navezovati novih stikov.
Zanimivo razmišlja Razpotnik (2011), ki pravi, da »starše, ki živijo v težkih razmerah, njihovi
otroci pa dobijo stigmo vedenjsko težavnih, v obstoječih razmerah lahko hitro obtožimo kot
slabe starše. Če pa poleg tega zavrnejo sodelovanje v ponujenih oblikah programov ali iz njih
predčasno izstopijo, tvegajo, da bodo obtoženi, da si ne prizadevajo v smeri dobrih strokovnih
intervencij.« Strinjamo se z Razpotnikovo (2011), ki pravi, da so »različni nivoji delovanja
soodvisno prepleteni. Kar izvajamo na mikro in mezo ravni, postopoma gradi oziroma ima
moč

spreminjati

makro

raven«.

Rabeneck

(2011)

razlaga,

da

nemški

zakon

socialnopedagoško pomoč družini ureja tudi z namestitvijo tako imenovanega družinskega
pomočnika. Ta znotraj družine v daljšem časovnem obdobju nudi podporo in spodbudo za
samopomoč ter poskuša slediti uresničevanju ciljev družinske pomoči (kot so na primer
spodbujanje komunikacije znotraj družine; opogumljanje za ravnanje s koflikti in njihovo
samostojno reševanje; odkrivanje in aktiviranje lastnih moči), kar naj bi omogočalo vrnitev
otrok iz zavoda nazaj v družino. Verjetno takšen pristop ni primeren za vsako družino, saj se
nam zdi smiselno pred tem doseči vsaj minimalen konsenz družinskih članov, ker je lahko v
nasprotnem primeru takšno posredovanje že vnaprej obsojeno na neuspeh. Še posebno se to
odraža v zaprtih družinah, ki nikogar ne spusti v svojo bližino in se ne pusti vplivati.
Vpletanje v družinski sistem pa ni vedno tako preprosto in zaželeno, saj nekateri starši
»ponujeno pomoč lahko doživljajo kot grožnjo, stigmatizacijo ali ponižanje, od tod pa
pogosto izvira njihova nepripravljenost za sodelovanje v procesu nudenja pomoči. Lahko so
tudi že naveličani vseh mogočih obravnav, največkrat v okviru šole, ki doslej niso prinesle
učinkovitih rešitev«, pravi Svetin - Jakopič (2005). V zvezi s tem problemom nas PoljšakŠkraban (2002, str. 371) seznanja, da »sistemske paradigme slonijo na konceptu entropije, ki
se nanaša na organizacijo in energijo, ki vladajo v tem sistemu«. Življenje in razvoj sta torej
možna le v odprtem sistemu, v zaprtem, v katerega ne prodre energija od zunaj, pa postaja ta
entropičen, se ne razvija in propada. Vec (1999, str. 73) na podlagi izkustvenega spoznanja v
izogib prej omenjenim zagatam poudarja pomembnost prvega srečanja z družino in vedenjsko
»problematičnim« mladostnikom ter postavlja za poglavitni cilj ob prvih srečanjih
vzpostavljanje in ohranjanje stika z otrokom oziroma družino kot celoto. Predpogoj za
uspešnost je, da otrok in družina prideta v obravnavo tudi naslednjič. Zato na začetku ne
moremo izvajati pritiska na starše s pretiranimi, nerealnimi zahtevami. Lahko se zgodi, da
preprosto nikdar več ne pridejo nazaj. Vložiti moramo veliko truda in empatije, da jih uspemo
motivirati, slišati in tako ustvarjati njim varno okolje. Številne obravnave, ki so jih bili deležni
v šoli, so jih izpostavljale pritiskom po spremembi in takojšnjemu ukrepanju – česar velika
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večina staršev in otrok ni zmogla. Po drugi strani pa strokovni delavec ne more zanikati
resnosti položaja, v katerem se je znašla družina.
Svetin -Jakopič (2005) razlaga, da se neredko zgodi, da pridejo starši na center z izdelanimi
predstavami, kako je treba njihovemu otroku pomagati oziroma rešiti problem – otroka
nemudoma namestiti v vzgojni zavod, poslati v njihovo sosesko policijo, da bo polovila
»mularijo«, ki kvarno vpliva na njihovega otroka, drugemu staršu odvzeti roditeljske pravice
in prepovedati stike, ker na otroka slabo vpliva, in podobno. Na takšna in podobna izzivanja
ne smemo reagirati. Situacijo in razgreto ozračje je treba umiriti ter jih pripraviti na dejstvo,
da je pred nami dolgotrajen proces. V izogib nepotrebnim zapletom takoj na začetku
postavimo pogoje dela, prioritetne naloge in tudi časovne roke, za katere smo prepričani, da
jih bomo lahko izpeljali.
Izkustvena spoznanja izpričujejo, da za ustrezen pristop k reševanju te problematike
smatramo takrat, ko pristojni delavec na CSD, še preden začne razmišljati o namestitivi otroka
v vzgojni zavod oziroma stanovanjsko skupino, izpelje postopek socialnopedagoške
diagnostike. Z uporabo različnih tehnik in metod pridobivanja podatkov o posamezniku in
njegovem okolju lahko bolje razumemo in spoznamo posebnosti, sposobnosti otroka ter
značilnosti njegove družine. V skladu s pridobljenimi informacijami se potem lažje odločimo
za ustrezno vrsto socialnopedagoške pomoči.
6.2.2 POZNAVANJE DRUŽINE JE POMEMBNO
S poznavanjem družine in spreminjanjem pogojev v njej in vzorcev komuniciranja med
družinskimi člani je vzgojitelju lažje strukturirati vzgojno delo. Poznavanje pomembnih
družinskih dogodkov, ki so se odvijali v različnih časovnih obdobjih predstavlja dobrodošlo
informacijo. S temi informacijami želimo analizirati in osvetliti morebitne nejasne dogodke,
ki so v posamezniku ( otroku/družini ) povzročili pomembne spremembe in kje so ti vplivi še
danes prisotni. Skušamo razumeti nerešene zadrege, ki obstajajo v povezavi med družinskimi
člani in dobiti odgovore na zastavljena vprašanja. Žižak in Koller-Trbovič (2007)
izpostavljata kvalitativni pristop, kjer s pomočjo sodelovanja in pogovori z družinskimi člani,
opazovanjem ali snemanjem družine, sodelovanjem v skupnih nalogah in pogovorih družin s
strokovnjaki z ustreznega področja pridemo do ključnih informacij za izhodišče dela z
otrokomin ali mladostnikom in družino. Forehand (1990, v: Žižak in Koller-Trbovič, 2007)
predstavlja veljavnost in »moč« intervjujev kot metode spoznavanja družin, otrok in
mladostnikov z vedenjskimi motnjami ter načrtovanja intervencij. Na podlagi raziskav drugih
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avtorjev ugotavlja, da so otroci zanesljiv izvor informacij o sebi in svojem vedenju, o družini,
šoli, svojih aktivnostih in odnosih z vrstnikih. »Veljavnost podatkov, pridobljenih s
polstrukturiranimi intervjuji, se je pokazala tudi pri otrocih, starih od 6 do 16 let. Podatki, ki
so jih dali otroci v tem starostnem razponu, so se v 80 % skladali s tistimi, ki so jih dale
njihove matere. Skladnost dejstev je dosegla celo 84 %, skladnost opisov psihosocialnih
procesov v družini pa je bila 69 %« zaključuje Forehand (prav tam). Za vzgojitelja je
poznavanje medosebnih odnosov in medsebojnih povezav v družinskem krogu lahko v veliko
pomoč pri delu z otrokom v zavodu ali stanovanjski skupini. Pri načrtovanju dela se tako lažje
orientira in obenem realno postavlja temelje za medsebojno sodelovanje, komunikacijo, do
družine pa ne postavlja nerealnih zahtev in pričakovanj. Za lažjo orientacijo in sistematičnost
pri pridobivanju anamnestičnih podatkov o družini si lahko pomagamo z malo prirejenim
vprašalnikom, ki so ga pogosto uporabljali svetovalni delavci: (povzeto po Bečaj, 1997)
 struktura družine (število družinskih članov, razmerja, biološki starši ...);
 socioekonomski status družine (materialni pogoji, zaposlitev/nezaposleni starši, bivalni
pogoji);
 preteklost družine in pomembni prelomni dogodki (selitev, ločitev, smrt družinskega
člana);
 odnosi v družini (hierarhija, razumevanje, podpora);
 vzgojni slog (represivni vzgojni slog, permisivni vzgojni slog, razvajanje, zanemarjanje,
enotnost vzgoje med staršema);
 vrednostni sistem družine (do dela, šolanja, materialnih dobrin, hedonizem);
 prisotnost neustreznih oblik vedenja in različnih vrst disfunkcionalnosti (alkoholizem,
odvisnosti, depresije, bolezni, kriminalni življenjski slog);
 pričakovanja, prihodnost (načrti, želje, cilji);
 odziv družine na motnje (težave, kazniva dejanja, šolska neuspešnost);
 sodelovanje družine/staršev s preteklimi institucijami (motiviranost, sprejemanje
pomoči/odklanjanje pomoči od zunaj, indiferentnost).
Vzgojitelj se pri delu z družinami pogosto srečuje z velikimi razlikami med njimi. Te se lahko
kažejo na različnih področjih; od materialne preskrbljenosti, izobrazbenega standarda staršev,
različnih vzgojnih slogov, sposobnosti komuniciranja in izražanja čustev, želja …).
Osnovna premisa socialno pedagoškega dela je nudenje pomoči vsakomur, ki jo potrebuje, še
posebno pri družini, ki ima svojega otroka v institucionalni obravnavi. Vendar pa se včasih
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pripeti, da pri nekaterih starših/družinah naletimo na »zaprta vrata« in smo kljub večkratnim
poskusom neuspešni pri navezovanju kontakta.
Bečaj (1989) dopušča to možnost saj sodelovanje s starši predstavlja v obliki kontinuuma, in
sicer:
 S starši ni mogoče sodelovati.
 Možni so občasni stiki, običajno na poziv – pretok informacij ni zadovoljiv.
 Povezava s starši je redna, pretok informacij zadovoljiv.
 Sodelovanje je na takšni ravni, da je možno medsebojno usklajevanje, predvsem v
organizacijskem smislu (obiski doma, počitnice). Nujni so neposredni stiki.
 Povezava s starši je tako dobra, da je možno sodelovanje. Na tej stopnji govorimo tako o
usklajevanju v organizacijskem smislu kot tudi o pomoči staršem pri spoznavanju
problematike otroka in lastnega fumkcioniranja oziroma njegove vloge v vsem tem. Gre za
pomoč posameznemu družinskemu članu. Nujni so neposredni stiki najmanj dvakrat
mesečno.
 Družinska terapija, katere cilj je ureditev odnosov v družini in zato zahteva delo s celotno
družino.
Precejšen del otrok, ki so sprejeti v vzgojni zavod oziroma stanovanjsko skupino, prihaja iz
priseljenskih družin (države nekdanje Jugoslavije, Romunije, Albanije). Kljub temu da takšna
družina prebiva v Sloveniji že dobro desetletje in več, ohranja močne vezi z matično državo.
V družini krepi in razvija določene ideološke in kulturne značilnosti svojih prednikov, vere,
prepričanj in običajev.
Muss (1988) tudi potrdi, da obstajata predvsem dva vzroka za takšno stanje:
 Osiromašeni mezosistem, kjer prihaja do izolacije posameznih mikrosistemov, med
katerimi ni ali pa je zelo malo pomembnih povezav (na primer starši ne poznajo otrokovih
vrstnikov, se ne zanimajo za njegovo delo v šoli in podobno). Rezultata sta odtujenost med
mladostnikom in starši in delinkventno vedenje otroka.
 Različni mikrosistemi v mezosistemu odobravajo različne vrednote (na primer vrstniki
mladostnika spodbujajo k ponočevanju in mu pitje, kajenje in vandalizem prikazujejo kot
vrednote, na drugi strani pa starši takšno vedenje obsojajo in celo sankcionirajo).
Družinsko okolje, kot smo ugotavljali, ni statično, temveč se spreminja s časom. Vse te
spremembe pa vodijo do spremenjenih pogojev življenja. To so lahko zelo pomembne
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prelomnice v življenju otroka in družine. Če jih naštejem samo nekaj; vstop otroka v šolo,
začetek kariere v službi, upokojitev staršev in podobno. Lahko se tudi »usodno« spremenijo
razmere v družini, na primer ločitev ali smrt enega ali obeh staršev, rojstvo sorojenca. Vse te
spremembe pomembno vplivajo na odnose med posamezniki v različnih mikrosistemih, kar
potrjuje tudi Bronfenbrenner (1979) ter s tem lahko oblikujejo povsem nove, pogosto tudi
drugačne pogoje in vzorce, ki vplivajo na razvoj otroka in funkcioniranje družine.
Takšen razvoj dogodkov v življenju otroka oziroma družine na različne načine oblikuje
osebnost posameznika. Pri tem lahko govorimo o socializaciji, ki poteka na več načinov ali z
večih strani. V svojem razvoju smo vsi nenehno izpostavljeni vplivom drugih oseb (staršev,
bratov, sester, sorodnikov, vrstnikov, učiteljev, vzornikov …) in družbenih institucij (družine,
šole, športnega kluba, glasbene šole, cerkve, delovne organizacije …).
Vzgojitelj/starši se morajo zavedati, da na otroka gledajo kot na edinstveno osebo s povsem
unikatnimi biološkimi in psihološkimi značilnostmi. Zaradi njih otroka iz iste družine lahko
popolnoma drugače reagirata na isto situacijo. Razvoj otroka ni odvisen le od notranjih ali
zunanjih dejavnikov, temveč v povezavi obeh. Posameznik lahko aktivira svoje notranje moči
ali pa črpa moč iz zunanjih dejavnikov in si tako skuša zagotoviti svoj prostor in lasten
napredek v razvoju.
Prav zato naj vzgojitelj pri svojem delu išče otrokova/družinska »močna področja«, se pravi
da odkriva interese, sposobnosti, ki jih zmorejo in obvladajo in ne tistega česar ne zmorejo in
niso sposobni udejaniti.
6.2.3 VZPOSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ODNOSA S STARŠI
Sodelovanje s starši otroka s ČVT je za vzgojitelja zelo naporno. V številnih primerih gre za
družine, ki so tudi same disocialne in se srečujejo z vrsto težav: partnerskim nerazumevanjem,
alkoholizmom, različnimi boleznimi, brezposelnostjo, pasivnostjo, pomanjkanjem interesov,
kaotično vzgojo, kroničnimi prepiri, materialnim pomanjkanjem in podobno. V mnogih
primerih se pokaže, da je otrok z vedenjskimi motnjami »grešni kozel« v družini, kar pomeni,
da je kriv za vse vrste težav in pride prav, da se na njem sprostijo občutki nezadovoljstva in
jeze (ki sicer izvirajo od drugod), kot trdijo številni avtorji (Svetin -Jakopič, 2005 in KompanErzar, 2003).
Tudi zaradi tega je zelo pomembno področje dela vzgojitelja tudi sodelovanje s starši otrok.
Hofer (2007) je mnenja, da mora obstajati čvrsta struktura v sodelovanju z družino kot
spremljevalni obvezni program institucije, ki povezuje starše, vzgojitelje in otroka v zavodu.
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Omenja vrsto neformalnih in formalnih oblik sodelovanja, vendar opozarja, da je pred očmi
vedno treba imeti definicijo problema, da ta ne izostane, pa četudi v neformalnih oblikah
razgovorov, kot je na primer druženje ob skodelici kave, v določenem obdobju gradnje
odnosa in zaupanja. Hofer (prav tam) izpostavlja nekatere različne oblike sodelovanja za
vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov z družino, kot so na primer:
 »organizacijski dogovori in izmenjava informacij v pisni ali ustni obliki ter obiski na domu
v smislu negovanja odnosa;
 ustvariti strukture, ki staršem nudijo možnost postopnega prevzemanja odgovornosti za
otroka; na primer domače naloge; organizacija prostega časa med vikendom; odgovornost
za obisk zdravnika in ne nazadnje sprejemanje dela odgovornosti za nastale razmere;
 hospitacije staršev v zavodu; vzgojitelj razlaga pedagoško ravnanje, ker je za določene
starše nujen vpogled, saj jih tako lažje pritegnemo k sodelovanju ustvarjanja dialoga;
 osredotočamo se predvsem na tisto, kar funkcionira v tej družini, ter primere dobre
prakse«.
Günder ( 2007, str. 80) sistematično razvršča elemente in metode za iskanje podpornih virov v
družini. Tematsko jih razdeli na več področij:
 Kontinuirano organiziranje pogovorov z družino. Ti imajo zelo pomembno vlogo pri
začetnem vzpostavljanju zaupanja in ustvarjanju sodelovalnega odnosa. Hkrati je
pomemben tudi »hilfreiche« vidik, kot ga imenuje, kar lahko razumemo kot nudenje
pomoči v stiski, razvijanje empatije v odnosu in medsebojno sprejemenje. Prav tako naj ne
izostane sklepanje dogovorov in načrtovanje ciljev, seveda z z upoštevanjem trenutne
situacije in zmožnosti, ki jih ima družina na voljo. Motiviranje staršev za sodelovanje je
dolgoročna naložba, ki naj sovpada z realno zastavljenimi cilji.
 Delo z otroki in starši, ki doživljajo stisko in občutke krivde, sramu ob oddaji otroka v
institucijo. Nudenje podpore ter omogočanje in nuja vključenosti vseh vpletenih so zelo
pomembni. Starše in otroka podpiramo, da spregovorijo o svoji stiski in opazujemo
komunikacijo med njimi.
 Skupne aktivnosti s starši in skupinsko delo. Organizirano srečevanje staršev v obliki
zabavnih iger, praznovanj ob različnih priložnostih, delavnicah za otroke, športnih igrah,
vključevanju pri urejanju okolice, skupna kosila in izleti, prostočasne aktivnosti med
vikendi, počitnicami. Günter poudarja, da so na tem področju starši pogosto nedejavni, ker
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praviloma živijo »dolgočasno, nerazgibano« življenje in je v družinah pogosto zaznati
veliko pomanjkanje interesov, kaj vse lahko počnejo v prostem času.
 Oblikovanje skupine staršev. Konfliktne teme, ki se odvijajo v družini, se lažje
obravnavajo v skupini kot s posamezniki. Bolj uspešno je tudi učenje v skupini, ki hkrati
krepi starševsko zmožnost, da si sami pomagajo. Starši so v skupini doživeti kot celotna
oseba, ne samo v vlogi starša. Teme, ki jih pogosto izpostavljamo v skupini, so življenjska
biografija, odnosi v družini, ločitev, vprašanja o vzgoji, rivalstvo med brati, sestrami,
vedenje mladostnikov, problemi v šoli, trenutna življenjska situacija in kritični pogledi na
vzgojo. Pomembno je, da starše aktiviramo za kritično in konstruktivno sodelovanje. Delo
s starši ni nekakšna podaljšana roka institucije, ampak izobraževanje za odrasle.
 Delo s starši in družino »brez staršev in družine«. S tem pojmom opredeljuje vse tiste
starše in družine, ki bivajo daleč stran in se ne udeležujejo srečanj ali ne reagirajo na
pozive k sodelovanju, ter starše, ki so nevarni za otroka (zlorabe, agresivnost). Za otroke,
ki bivajo v rejniških, nadomestnih družinah ali brez staršev, je mnenja, da kljub
nadomestnim staršem iščejo svoje korenine, starše – zato podpiramo, da izražajo svojo
zgodbo in o tem razglabljajo. Praksa kaže, da je lažje govoriti o travmi, ki jo je otrok
doživljal, kot neprijetne stvari pustiti neizgovorjene, živeti v iluziji in jih pustite same z
njimi.
 Podpora procesu ločitve od doma. Otrok s prihodom v zavod vzpostavlja novo identiteto,
samozavest in išče svojo pot. Samostojnost si mora priboriti in dokazati, da je sposoben
prevzeti odgovornost. Samostojnost otrok je bila doma v družini mnogokrat tudi
prezgodnja, hkrati pa nekateri starši otroka vidijo kot nesamostojnega in težavnega. To
etiketo, ki mu jo nadenejo, moti nadaljni razvoj in kvari iskanje identitete. V zavodu ima
otrok priložnost, da se izkaže in staršem pokaže podobo, ki jo prej niso poznali,
(samouresničenje), starši pa naj se učijo pustiti otroku prosto pot in ga sprejemati v novi
vlogi. Vzgojitelj je tisti, ki omogoča realistično sliko sedanje situacije. Starše o tem
informira, ker imajo pomembno vlogo v tem procesu osamosvojitve otroka in mu morajo
nuditi podporo.

Vzpostavljanje komunikacije in izgraditev odnosa je pravzaprav edino »orodje«, ki ga ima
vzgojitelj na razpolago v začetni fazi spoznavanja in sprejemanja otroka, staršev in družine
nasploh. Poljšak-Škraban (2002, str. 377) pojasnjuje, da je »zato potrebna velika subtilnost in
previdnost v pristopu, saj s tem vplivajo na kakovost odnosov tako med starši kot tudi na
zdravo funkcioniranje posameznikov v družini in družinskega sistema kot celote«.
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 LOJALEN ODNOS OTROKA DO STARŠEV IN ZAVODA
Ločitev od doma in staršev je pogosto ena najtežjih življenjskih izkušenj tako za otroka kot
celotno družino, pa čeprav morda otrok ni bil deležen topline doma in ljubezni staršev.
Otrokov odziv je odvisen od njegove starosti, zrelosti in zmožnosti za razumevanje dogajanja.
Predvsem mlajši otroci imajo težave pri spoprijemanju s spremembami, povezanimi z
ločitvijo, trdi Schaefer (1994). Odzivanje na položaj je večinoma odvisno od tega, kako dobro
ali slabo starša otroku pojasnita okoliščine odločitev za oddajo v zavod.
V času travme otroci, podobno kot tudi njihovi starši, doživljajo celo vrsto čustev. Žalujejo za
izgubo družine in življenjskega sloga, ki ga poznajo. Pogosto se dogaja, da to odločitev v sebi
zanikajo in se pretvarjajo, da do ločitve od doma sploh ne bo prišlo. Prigovarjajo si, da bo vse
to preprosto minilo in bo potem spet vse po starem. Ko se zavedo resničnosti položaja,
nastopi faza žalosti in žalovanja, ki se lahko preoblikuje v depresijo, apatijo, nihanja
razpoloženja, spremembe vedenja in prehranjevalnih navad, pogosto tudi v jezo in agresivno
vedenje. Otroci so jezni na starše, navadno bolj na tistega, o katerem menijo, da je podpiral to
odločitev in seveda tudi na strokovnega delavca CSD, ki vodi postopek.
Pogosto je pri otroku prisoten tudi strah pred neznanim in prihodnostjo; skrbi jih, kje bodo
sedaj živeli, bojijo se kako jih bodo sprejeli vrstniki, vzgojitelji. Starše prosijo, da naj ostanejo
doma, obljubljajo jim, da se bodo poboljšali, upoštevali njihove zahteve ali da jim bodo
pogosteje pomagali pri vsakodnevnih opravilih.
Nadvse pomembno je tudi to, kako se starši vedejo glede te odločitve v otrokovi navzočnosti.
Neredko se zgodi, da eden od staršev bolj podpira odhod otroka v zavod kot drugi ali pa ga
sploh ne podpira. Obstaja velika nevarnost, da se otrok izrablja kot orožje proti drugemu
staršu ali pa mu ga skuša odtujiti, razlaga Schaefer (1994).
V primeru bolj ali manj šibke koalicije staršev se ustvarja koalicija med enim od staršev in
otrokom, vendar je še prikrita in ne dovolj močna, da bi drugemu od staršev vzela moč v
celoti. »Najbolj motena oblika koalicije je koalicija med enim od staršev in otrokom, ki
otroku onemogoča izpolnjevanje njegove vloge« Beavers (1976, v: Poljšak-Škraban, 2002,
str. 375).
Otrok v takšni družinski situaciji lahko zapade v tako imenovani konflikt lojalnosti oziroma
koga bo v tej novonastali situaciji podprl. V zavodu ima občutek krivde, ker ni doma s starši –
pa tudi nasprotno. V primeru, da se v zavodu počuti varnega in sprejetega, razvije občutek
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lojalnosti do novega okolja, (sošolcev, vrstnikov, vzgojitelja) in se lahko počuti nelagodno, ko
pride domov, kjer je družinska (neugodna) situacija enaka ali še slabša kot prej.
Boszormeny-Nagy/Spark (1981, v: Conen, 2007, str. 64) trdi, da so »lojalne povezave (loyale
Bindungen) v družini pomembnejše od vseh drugih povezav v življenju«. V zavodu otrok
pogosto na neustrezen način izraža stisko na tem področju, ki ima lahko v ozadju nerazrešen
konflikt med odnosom do staršev/ vzgojitelja, ter zvestobo samemu. Zato se včasih
neustrezno odziva na zahteve vzgojitelja oziroma učitelja in razvije različne oblike
neustreznega vedenja.
Slika 9: Lojalnostna vez pripadnosti med starši, otroci in vzgojitelji (Conen, 2007)
POMAGAL VAMA BOM TAKO, DA
BODO V ZAVODU Z MANO
NEUSPEŠNI .

MI NISMO HOTELI, DA GREŠ
V ZAVOD!

STARŠI

MI SMO PROTI
ZAVODU!

OTROK

LOJALNOSTNA
VEZ OTROKA

VI NE BOSTE
BILI BOLJŠI
STARŠI, ZA
TO BOM
POSKRBEL ...
… TUDI NA
LASTNO
ŠKODO.

ZAVOD
MI BOMO BOLJŠI
STARŠI ZATE.

MI SMO PROFESIONALCI IN
LAHKO BOLJŠE VZGAJAMO.

Legenda: - doživljanje staršev
- doživljanje otroka

- doživljanje vzgojiteljev
Lake in Billingsley (2000) identificirata dejavnike, ki lahko sprožijo in še povečajo konflikte
med starši in vzgojiteljem oziroma strokovnimi delavci, in sicer:
 Različen pogled na otroka (njegovo motnjo/težavo/potrebami). Starši menijo, da se
strokovni delavci bolj osredotočajo na težave in na perspektivo motenj.
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 Strokovni delavci menijo, da je eden od pomembnih sprožilcev sporov pomanjkanje znanja
o reševanju problemov ter o strategijah komuniciranja in starši prav tako menijo, da za
reševanje konfliktov nimajo dovolj znanja, sploh ne v metodi mediacije.
 Starši očitajo strokovnim delavcem, da premalo vedo o vrstah razpoložljivih in ustreznih
služb ter centrov pomoči.
 Finančne omejitve pri izvajanju/sodelovanju v različnih programih.
 Starši so mnenja, da strokovni delavci ne cenijo ne njih, ne otroka in zaradi občutka
manjvrednosti komunicirajo konfliktno.
 Neupoštevanje in nespoštovanje enakovrednosti in izenačene moči obeh strani.
 Pomanjkanje komunikacije oziroma nemožnost napredujoče komunikacije, ker starši
menijo, da je v sestanke vpletenih preveč ljudi, prav tako očitajo strokovnim delavcem, da
ne upoštevajo njihovih čustev in stališč.

Slika 10: Konflikt lojalnosti otroka (Conen, 2007)

OTROK,
MLADOSTNIK

(VZGOJITELJ)

LOJALNOST
OTROKA

NAMESTITEV
=
OGROŽUJOČE
OKOLJE

STARŠI

Conen (2007, str. 67) je mnenja, da je zelo pomembno ohranjanje ali vzpostavitev lojalne
povezave vzgojitelja s starši. V ta namen ponuja nekaj praktičnih napotkov, ki naj bi se jih
izvajalo takoj ob namestitvi otroka v vzgojni zavod.
a) Vključevanje staršev že ob sprejemu v vzgojni zavod in poudarjanje pomembnosti
njihovega sodelovanja v procesu vzgoje in izobraževanja. Poudarimo, da kljub
strokovnemu znanju in izkušnjah vzgojnega kadra nujno potrebujemo tudi njihovo
podporo, saj bodo starši vedno ostali starši – otroci pa se bodo prej prepustili vzgojnemu
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vplivu institucije, če bodo starši to dopustili. Otrok mora začutiti, da starši podpirajo delo
vzgojitelja, ki na nek način izpolnjuje »naročila staršev«.
b) Vključevanje staršev v vsakodnevno življenje. Otrok naj ve, da so ga starši vključili z
nekim namenom; v smislu vzgojitelja kot delavca in staršev kot delodajalca. Pri tem je
zaželeno občasno aktivno vključevanje staršev v vsakodnevna opravila ali različne
interesne dejavnosti, kjer imajo tudi možnost, da se pokažejo v drugačni luči, kot jih
poznajo njihovi otroci. Prepovedi in kršenja hišnih pravil vzgojitelj podkrepi s
seznanjanjem otroka, da tudi starši ne odobravajo nekaterih kršitev (na primer kajenje) in
to ni več »samo« kršitev hišnega pravila. Koristna je tudi povezava in odkrivanje želja in
interesov ob obdaritvenih priložnostih (rojstni dan, božič).
c) Težave pri vzgoji. Že ob sprejemu s starši sklenemo dogovor, da jih v primeru težav
zaprosimo za pomoč, posredovanje. Vključeni bodo v vse dogajanje, če hočejo ali ne. To
počnemo z namenom, da jih ne odrešimo odgovornosti do otroka – ostati ali postati morajo
del vzgoje v vsakodnevnem življenju. Običajno starši negativno reagirajo na prošnjo
podpore ali se izgovarjajo, da tega ne razumejo. Pogosto trdijo, da je vzgojitelj
strokovnjak, ki obvlada svoje delo in se starši v to ne bi vmešavali. Zelo pomembno je, da
vzgojitelj ne prevzema vloge strokovnjaka, temveč poudarja, kako velik pomen imajo oni
za svojega otroka. Lahko jih nagovori z besedami: »V zavodu smo uspešni pri svojem delu
samo, če vaš otrok ve, da Vi to hočete.« Opomniti jih je treba, da trenutno obstajajo
razlogi, da otrok ne more živeti doma, ampak starši so še vedno pomembna oseba zanj, ne
nazadnje pa se bo slej kot prej tja tudi vrnil.
Dobra komunikacija z družino daje vsestranske koristi. Vzgojitelja obogati z informacijami
glede otroka in s pričakovanji staršev. To mu v nadaljevanju dela močno olajša in obenem
omogoča kakovostno načrtovanje individualnega programa dela. Komunikacija med starši in
vzgojiteljem pa ne pomeni le izmenjave informacij, temveč gradi temelj in priložnost za
razvijanje medsebojne predanosti in zaupanja. Pri delu z družinami bi moral vzgojitelj z
namenom razvijati dobro medsebojno sodelovanje ter odkriti iskreno pripravljenost družine za
sodelovanje in določiti njene potrebe.
6.2.4 STALIŠČA
Stališča, ki jih zavzemajo starši, preden se odločijo za namestitev otroka v vzgojni zavod,
nedvomno veliko vplivajo tudi na to, kako bo otrok sprejemal svoje novo življenjsko okolje.
67

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Gradišar Marjan; magistrsko delo

Prav tako je tudi pomembno, kakšno je stališče vzgojitelja do staršev in družinske situacije,
zaradi katere je otrok nameščen v vzgojni zavod oziroma stanovanjsko skupino.
Musek (1993) meni, da ljudje do pomembnih dogodkov, pojavov, predmetov in oseb navadno
nimamo nevtralnega odnosa; ocenjujemo jih, vrednotimo, zavzamemo se zanje ali pa jih
odklanjamo. Lastna stališča oblikujemo pod vplivom različnih dejavnikov, kot so na primer
naše okolje in socialne mreže, v katere smo vpeti, lastne izkušnje in razmišljanja, množični
mediji ter do neke mere tudi sprejete družbene norme. Lastna stališča so povezana s svojimi
potrebami, znanjem, izkušnjami, čustvi, vrednotami in vedenjem. V določenem smislu nas
determinirajo, čemu posvečamo svojo pozornost, kaj sprejemamo in česa ne. Stališča se lahko
v toku življenja tudi spreminjajo, vendar to zahteva od človeka veliko samorefleksije in
kritičnosti do lastnega vedenja.
Musek in Pečjak (2001) vzroke in razloge za nastanek stališč strneta v štiri skupine s štirimi
glavnimi funkcijami:
 Vrednostno-ekspresivna funkcija.

Izražanje tistih stališč, ki ljudem omogočajo

posredovanje njihovih vrednot o svetu in sebi. To jim daje občutek samouresničevanja in
avtonomnosti.
 Prilagoditvena funkcija. Stališča omogočajo ljudem soglasje z drugimi ljudmi in s tem
doseganje želenih ciljev.
 Spoznavna funkcija. Stališča vplivajo na spoznavne procese, saj lahko kaotične občutke,
zaznave, predstave in pojme uredimo v skupine in razrede, jih med seboj povežemo v
poimenske nize ter s tem zmanjšamo njihovo zapletenost.
 Obrambna funkcija. Nekatera stališča nam služijo za lastno obrambo pred realnostjo
življenja in negativnimi spoznanji o nas samih. Ob občutkih ogroženosti nam služijo kot
obrambni mehanizem ali ko bi radi ohranili ugodno podobo o sebi.
Rosenberg in Hovland (v: Ule, 2004) razlagata, da so stališča nekakšne preddispozicije ljudi
za pozitiven ali negativen odgovor na določeno dogajanje ali situacijo v socialnem svetu. Če
imajo stališča vzgojitelja do staršev in nasprotno negativno konotacijo, bo vzpostavitev
sodelovanja zelo oteženo. Kljub temu pa je možno v določenem času in z ustreznim
pristopom omiliti ali predrugačiti negativna stališča v nasprotno smer – v pozitivno
sprejemanje določene situacije.
Musek in Pečjak (2001) stališča razdelita na tri vsebinske komponente:
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 spoznavna ali kognitivna komponenta vključuje znanje in sodbe o predmetu stališča, vse
podatke in razloge za njegovo sprejetje in odklanjanje;
 čustvena ali emotivna komponenta vsebuje čustva, ki jih vzbuja predmet stališč; večino
čustev lahko razdelimo na pozitivna ali prijetna in negativna ali neprijetna, ki potem
določajo smer stališča;
 vedenjska ali konativna komponenta pomeni pripravljenost za delovanje, od nje pa je
odvisno, ali je oseba z nekim stališčem tudi pripravljena na zagovor tega.
Omenjene tri komponente stališč večinoma delujejo usklajeno, včasih pa se lahko človekovo
vedenje razlikuje od besednih izjav, poudarjata Musek in Pečjak (prav tam).
Stališča so razmeroma trajna in dosledna, vendar se pod vplivom določenih pogojev in
okoliščin lahko tudi spreminjajo. Večkrat jih spremenimo pod vplivom izkušenj, še posebej,
če gre za čustveno pomembne ali celo presenetljive izkušnje. Če se bo spremenila čustvena
podlaga našega stališča, se bo najverjetneje spremenilo tudi stališče. Nekatera stališča so med
seboj povezana, zato si človek prizadeva, da bi ta uravnovesil ali uskladil med seboj. Stanje
tako imenovane kognitivne disonance (stališčna neskladnost) težko prenašamo in ga
poskušamo čim prej odpraviti, lahko z racionalizacijo ali dejansko spremembo stališča,
zaključuje Musek (1993).
Ule (2004) razlaga, da je spreminjanje stališč odvisno od karakteristik samih stališč, in sicer
predvsem od: ekstremnosti, kompleksnosti in usklajenosti stališč. Ta pa se spreminjajo glede
na:
 intenzivnost; od skrajnih (ekstremnih) k manj ekstremnim in nasprotno;
 smer; od pozitivnih v negativna ali nasprotno.
Na oblikovanje in spreminjanje stališč pa najpogosteje vplivajo naslednji dejavniki:
 skupinska pripadnost, predvsem primarne in referenčne skupine (družina, prijatelji ...);
 informacije in znanje, predvsem izobraževalne institucije, mediji;
 osebnostne značilnosti, predvsem izkušnje, samopodoba, potrebe in želje.
Spreminjanje stališč je pomembno, ker pogosto prav s spremembo stališč spremenimo tudi
svoje obnašanje in odnos do ljudi ali dogodkov razlagata Musek in Pečjak (2001). Zato je
pomembno, da se ljudje, ki delajo na socialno pedagoškem področju zavedajo svojih stališč in
njihove moči. Kavkler (2008) stališča posameznika izpostavlja kot enega najbolj pomembnih
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pogojev uspešne inkluzije, saj pravi, da lahko vodstvo šole in učitelji s pozitivni stališči do
vključevanja v danih razmerah omogočijo optimalno vključevanje otroka. Inkluzivna
paradigma pa je seveda prisotna tudi na socialnopedagoškem področju dela, zato lahko z
gotovostjo trdimo, da je uspešnost vključevanja vseh sodelujočih odvisna od stališč, odnosov,
strokovne pripravljenosti, timskega dela, materialne podpore in politike vseh sodelujočih v
tem procesu.
 STALIŠČA VZGOJITELJEV DO STARŠEV
Vzgojitelju bo sodelovanje s starši močno olajšano, če se bo vseskozi zavedal, da potrebujejo
njegovo pomoč in podporo. Tega v začetku, ob sprejemu otroka v vzgojni zavod/stanovanjsko
skupino, morda ne bodo pokazali in priznali – niti sebi, kot tudi ne njemu ( vzgojitelju ).
Čeprav so starši pogosto obravnavani kot del problema, se mora vzgojitelj zavestno izogniti
takšnemu razmišljanju, ker ga lahko resno ovira pri ocenjevanju družinske situacije. S tem
samo okrepi morebitna negativna stališča do družine in njihovih vzgojnih prijemov. Na takšen
tudi zmanjšuje ali izniči pomen starševske avtoritete, ki ga imajo do otroka.
Conen (2007) nam podaja naslednja stališča in mnenja vzgojiteljev o starših. Vzgojitelji
pogosto menijo, da so starši.
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Slika 11: Stališča in mnenja vzgojiteljev o starših (Conen, 2007)

Zamerljivi
Nezanesljivi in
netočni

Nepripravljeni
prevzeti
odgovornosti

Konfliktni
do
vzgojitelja

Nedosledno
ravnanje

Vzgojitelj meni, da so starši pogosto …

Negativno,
destruktivno
vedenje do
otroka

Imajo svoje
probleme
(odvisnost).

Tekmovalni
v odnosu do
vzgojitelja

Brez
interesa za
opravljanje
starševske
vloge

Ustrezna stališča vzgojiteljev in njihova naravnanost do sodelovanja s starši so lahko
ključnega pomena, da je to uspešno. Izkušnje, ki jih imajo vzgojitelji pri delu s starši, so, kot
lahko vidimo, zelo različne: od občutka, da jim starši ne zaupajo ali pa do pretiranega
zaupanja vanje; pomanjkljive/neiskrene komunikacije in pomanjkanje povratnih informacij,
tekmovalnosti, konfliktnih odnosov in podobno.
Gregorač in Sitar (2006) ugotavljata, da so vsakdanji pogovori s sodelavci (vzgojitelji) in
mnoge skupinske debate večkrat namenjene predvsem izmenjavi negativnih izkušenj, ki jih je
imel neki vzgojitelj pri vključevanju v terapevtsko obravnavo ali pri sodelovanju v njej
(samostojno ali s starši). Predvsem mlajši kader, ki se šele vključuje v vzgojni proces, bi
morali njihovi kolegi (vzgojitelji) podpreti v želji po pridobivanju pozitivnih izkušenj.
Prepričani smo, da imata tu precejšnjo vlogo tudi organizacija in kultura, ki vlada v določeni
instituciji (vzgojni zavod, stanovanjska skupina in podobno), ki lahko pomembno vpliva na
to, da je sodelovanje med strokovnimi delavci (vzgojitelji) in starši vsesplošno sprejeta
norma. V ta namen mora imeti vzgojni zavod/stanovanjska skupina jasno vizijo na področju
dela s starši in ustaljene postopke sodelovanja, kar je opredeljeno tudi v letnem delovnem
načrtu vzgojiteljevega dela, ki je zakonsko predpisan od Ministrstva za šolstvo in šport in je
javno dostopen na svetovnem spletu. Koliko in kako kakovostno pa se ta izvaja, pa je
prepuščeno vsaki instituciji posebej.
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Podobna mnenja kot Conen (2007) o sodelovanju s starši so podali tudi naši vzgojitelji na
študijskih skupinah v obdobju 2008–2011.
Slika 12: Mnenja vzgojiteljev o starših (študijska skupina)

Nerealno
ščitijo svojega
otroka.

Ne odzivajo na
pozive k
sodelovanju.

Ignorirajo otroka.

Ne upoštevajo
dogovorov.

Ne prevzemajo
odgovornosti, a
se vseeno
vmešavajo v
moje delo.

Vzgojitelj pravi, da starši pogosto …

Niso sposobni
konstruktivno
sodelovati.

Govorijo eno,
delajo drugo.

Nimajo
urejenega
lastnega
življenja
(odvisnost).

Povsem razumljivo je, da prihaja do nesoglasij med vzgojitelji in starši, saj pogosto izhajata iz
popolnoma različne perspektive lastne udeleženosti. Kobolt (2009) to dejstvo potrjuje, da je
tudi pogledov na dogajanje v skupinah skoraj toliko, kot je pogledov na človekovo osebnost.
V življenju vstopamo bolj ali manj prostovoljno v interakcije z različnimi posamezniki, s
katerimi imamo bolj ali manj intenzivne in časovno dolge odnose/razmerja. In vsem tem
interakcijam vselej daje okvir posebna socialna enota, ki ji pravimo skupina in predstavlja del
socialne mreže, v kateri aktivno sodelujejo vsi vpleteni. Zato je izrednega pomena, kot pravi
Šteh idr. (2009, str. 56), da naj vzgojitelj/učitelj »teži k osvajanju tehnik poslušanja,
asertivnosti in svetovanja.« Kot smo že omenjali, je vzgojitelj tisti člen v sodelovalnem
odnosu, ki nosi večjo težo odgovornosti za izgraditev sodelovalnega odnosa s starši in mora
naredi prvi korak k vzpostavitvi medsebojnega sodelovanja. Ali kot pravi Šteh (prav tam),
osvajanje ustreznih komunikacijskih tehnik oziroma pristopov mora biti del profesionalne
rasti in odgovornosti.
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 STALIŠČA STARŠEV DO ZAVODA
Tako kot imajo vzgojitelji in strokovni delavci določeno mnenje in pričakovanja do staršev in
otroka, je povsem razumljivo, da tudi starši vstopajo v novo okolje z mešanimi občutki,
nezaupanjem ali pretiranimi pričakovanji in določenimi stališči do vzgoje v zavodu oziroma
stanovanjski skupini.
Conen (2007) opozarja, da morajo strokovni delavci, ki delajo s starši, poskušati razumeti, o
čem starši pogosto razmišljajo in kaj jih še dodatno ovira pri vzpostavljanju stikov z
institucijo. Mnenja staršev so velikokrat:
 Sem zguba, ni mi uspelo, da bi otrok živel pri družini.
 Več bi se moral ukvarjati in skrbeti zanj, ampak, kaj ko mi je zmanjkalo moči in ne najdem
rešitve niti za svoje probleme.
 Sram me je, počutim se kriv, da nisem bil dober starši, takšen kot sem si želel.
 Zdaj mi je mnogo lažje, ker smo se prej doma veliko prepirali. Zdaj ko je v zavodu, imam
končno mir … Naj še drugi vidijo, kako težko je z njim.
 Razočaran sem nad svojim otrokom, ker mislim, da bi lahko v šoli in doma velikokrat
drugače ravnal – pa ni.
 Ne maram vmešavanja v našo družino in deljenje nasvetov; tega imam dovolj že od svojih
staršev.
 Ko je šel v zavod, so na dan prišli moji stari problemi (spomini na lastno vzgojo, zlorabe,
dogodki, ki bi jih najraje pozabil).
 Počutim se tako nemočnega.
 Kaj pa hočem, nič ne morem delati proti CSD, šoli, sodiščem …
 Ko otrok pride domov na počitnice, ugotavljam, da se je spremenil in me še manj uboga.
 Jaz itak nisem pomemben, pomembne odločitve prihajajo od zunaj in ne od mene.
 Imam občutek, da sem postavljen v vlogo, kjer imam zmanjšan vpliv na otroka in situacijo
nasploh, zato se počutim nemočnega.
 Razočaran sem nad otrokom, če se dobro počuti v domu, bolje kot pri meni doma.
 Ko sem na obisku pri otroku v domu, me zelo boli in rabim veliko časa, da se pripravim na
novo srečanje.
 Včasih moram zbrati pogum, zato malo popijem, da sploh grem lahko tja in z njimi stopim
v stik (strokovni delavci, timski sestanki …).
 Počutim se kritizirano in manjvredno, ker je otrok v domu (stigma).
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Vzgojitelj v zavodu oziroma stanovanjski skupini ima na začetku, ko se otrok spoznava z
življenjem v zavodu oziroma stanovanjski skupini, veliko dela na področju vzpostavljanja
strukture dneva, oblikovanja reda in pravil, delitve skupinskih obveznosti, oblikovanjem
jasnih pravil in dosledno izvajanje ukrepov v primeru kršenja dogovorov. Nov življenjski svet
za otroka pa hkrati tudi pomeni uvajanje spremembe v družinsko življenje doma. Družina in
vsi njeni člani bi morali med vikendom, ko otrok pride domov, poskušati vzpostavljati
drugačne navade. To je za nekatere starše zelo težko – veliko težje kot za otroka. Občutek
imajo, da želimo spreminjati njih, ne pa otroka, ki jim je povzročil toliko težav in ne nazadnje
tudi šel v zavod oziroma stanovanjsko skupino. Spreminjanje navad pri otroku nujno zahteva,
da tudi starši spremenijo nekatere svoje vzorce ravnanja.
Pogosto so prav starši tisti, ki se ne zmorejo držati sprejetih pravil in dogovorov, ki so jih
sklenili z vzgojiteljem. Popuščajo otroku, čeprav se zavedajo, da ne ravnajo prav in kršijo
dogovor. Vendar se moramo vseskozi zavedati, da so starši tisti, ki navade in vedenje otroka
podpirajo in tolerirajo ali preprečujejo in omejujejo. Za otroka so starši najpomembnejše
osebe. Ne nazadnje so otroci povsem odvisni od njih tako v materialnem smislu kot tudi v
čustveni navezanosti nanje.
Na vsak način je treba starše aktivno vključiti v sodelovanje, saj otrok preživi in bo
najverjetneje tudi v prihodnje preživel z njimi veliko časa.
Družinski sistem se z leti spreminja, kljub temu pa ima lahko družina na posameznika
pozitiven ali negativen vpliv, ki določeno neustrezno vedenje, ravnanje utrjuje ali odpravlja.
Vzgojitelj mora biti sposoben reagirati v primeru, ko starši njegovo delo (njega) vidijo samo
kot podaljšek svoje (nerealizirane) želje po vzgojnem ravnanju. Pogosto lahko slišimo starše,
ki pripeljejo otroka iz prostega vikenda nazaj v zavod in ob tem odkrito povedo, naj v zavodu
naredi nalogo in druge šolske obveznosti, ker jo pač doma (zaradi popustljivosti,
nedoslednosti) niso uspeli. Vzgojitelj opravi razgovor tako s starši kot tudi z otrokom in jasno
izrazi svoje mnenje o kršenju sklenjenega dogovora ter jih opomni na njihove zadolžitve in
obveznosti, v skladu s tem pa tudi predlaga, kakšne bodo posledice tega ravnanja, za katerega
so že predhodno dosegli konsenz.
Pri starših želimo doseči, da začnejo delovati kot zunanji pospeševalci odpravljanja motnje,
saj otrok nima notranjega pritiska, notranje želje po spremembi. Ne nazadnje so starši tisti, ki
so nezadovoljni z otrokovim vedenjem, imajo problem in ga želijo rešiti (čeprav, kot že
rečeno, včasih po svojih predstavah, ki ne vključujejo njihove aktivne vloge), pojasnjuje
Svetin - Jakopič (2005).
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V luči bioekološke teorije v delo s starši (družino) in otrokom vedno poskušamo vključiti tudi
nove dejavnike. Naš namen je, da bi ustvarjali nove povezave, ki bi imele pozitiven vpliv tako
na otroka kot na njegovo družino. Največkrat imamo možnost v družinski sistem vpeljati
prostovoljca oziroma prostovoljko ali javnega delavca oziroma delavko, ki nudi učno pomoč
ali pa samo ponuja družbo za preživljanje prostočasnih dejavnosti. Še posebno učna pomoč je
tista dejavnost, ki ima »široko odprta vrata« v družino (vsaj pri starših) pri vključevanju novih
ljudi v družinski sistem.
Komac idr. (2010) opisuje projekt »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer
živijo predstavniki romskih skupnosti«, ki temelji na ustvarjanju pogojev za preseganje
začaranega kroga družbene izključenosti pripadnikov romske skupnosti, iz katerega je
mogoče izstopiti le z ustreznim dvigom socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo
pripadniki te skupnosti. Projekt kot najbolj učinkovito pot iz tega kroga izpostavlja
izobraževanje in teži k dvigu izobrazbene ravni romske skupnosti ter k večji osveščenosti o
pomenu izobrazbe kot odločilnemu dejavniku za nadaljnji razvoj te skupnosti.
Če ima družina ustrezen socialnoekonomski status, lahko otroka vključi, glede na njegov
interes v dejavnosti ali programe, ki so plačljivi. Vse te oblike pa uporabljamo z namenom, da
omogočimo otroku doseganje uspehov tudi zunaj šole (kjer jih praviloma ni ali pa so zelo
skromni). Otrok dobi dobi možnost, da izboljša samopodobo in samospoštovanje. Poleg tega
imajo organizirane aktivnosti tudi funkcijo sproščanja in kakovostno preživetega prostega
časa. Kljub temu da institucionalna vzgoja ni vedno najboljša rešitev, pa omogoča intenzivno
obravnavo, saj vzgojitelj z otrokom preživlja vsak dan in občasno tudi med vikendom, s starši
pa so stiki pogosti – vsaj enkrat tedensko. Prav redni in pogosti stiki omogočajo
vzpostavljanje zaupnega in delovnega odnosa med starši in strokovnimi delavci ter nenhno
preverjanje preteklih dogovorov in sprotno oblikovanje novih, s čimer se močno zoži prostor
manipulacije vseh udeleženih v procesu pomoči. Upoštevati je treba, da isti principi
sodelovalnega odnosa niso uspešni za vsako družino, kar pomeni, da je pomemben in
potreben različen pristop pri načrtovanju pomoči posameznim družinam, opozarja Gregory
(2000).
Prav zato je nujno, da vzgojitelj »prepozna« starše, spregovori o njihovih morebitnih
pomislekih, strahovih, občutkih krivde in jih že takoj na začetku vključi v delo. V preteklosti,
pa tudi zdaj imajo vzgojni zavodi tritedenski ali enomesečni časovni rok, v katerem vsi, na
novo sprejeti otroci (novinci) ne smejo med prostim vikendom domov. Prepovedi so podprte z
argumenti, da se v tem času lahko družina in njihova okolica ter otrok preprosto »odpočijejo«
drug od drugega. Otroku pa to tudi pomaga, da se lažje navadi na novo okolje. Poleg tega v
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zavodih obstaja resen dvom, da bi se le redki »novinci« prostovoljno vrnili nazaj, če bi odšli
domov že prvi teden.
Nedvomno je to ustrezno ravnanje v primerih, ko je otrok v družini zlorabljen, ustrahovan,
trpinčen in drugo. Pa vendar obstajajo tudi razlogi, ki bi morda dovoljevali izjeme v izvajanju
tega dogovora. S tem bi lahko bolj upoštevali individualizacijo kot osnovno načelo pri
obravnavi vseh otrok in mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi težavami, ki jih omenja
tudi Škoflek (2004) kot skupni cilj zavodske vzgoje, žal pa je v okvirih institucionalne vzgoje
vse premalokrat upoštevano.
Na drugi strani pa imamo v tem uvajalnem obdobju enkratno priložnost, da krepimo naše delo
s starši, ki naj del vikenda preživijo z otrokom v vzgojnem zavodu, seveda v okviru strokovno
pripravljenega programa dela. V veliko pomoč so nam lahko načela in predlogi, ki jih
podajata Hofer (2007) in Günder (2007) o vključevanju staršev v vzgojno delo.

6.3 SODELOVANJE MED CENTRI ZA SOCIALNO DELO IN VZGOJNIMI
ZAVODI
V okviru Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije je novembra 2009 potekal klub z
naslovom »Obravnava mladostnikov na centrih za socialno delo«. V strokovni razpravi so
sodelovali tako delavci centrov kot tudi predstavniki vzgojnih zavodov. Izpostavljena so bila
številna vprašanja in težave, povezane z nameščanjem otrok oziroma mladostnikov tako s
strani centrov za socialno delo kot tudi vzgojnih zavodov. Z namenom, da svoja razmišljanja
in ugotovitve prek organizacije posveta posredujejo širši strokovni javnosti, so aprila 2012 v
Portorožu organizirali dvodnevni posvet, na katerem so ponudili prostor za diskusijo o odprtih
vprašanjih med strokovnimi delavci zavodov in centrov, si izmenjali mnenja, predstavili
dozdajšnje delo delovne skupine ter pridobili konsenz za predlagane in nove rešitve nekaterih
odprtih vprašanj.
Predstavljena vprašanja, težave in predlagane rešitve so bile preverjene med udeleženci
posveta v okviru treh delavnic, in sicer: Sprejem in odpust iz zavoda; Individualiziran načrt;
Delo z družinami otrok, ki so nameščeni v vzgojni zavod oziroma stanovanjske skupine.
Glede na tematiko, ki jo raziskujemo, bi veljalo omeniti nekaj ugotovitev in sprejetih
priporočil iz zadnje omenjene delavnice , katere povzemajo Cafuta, Dečman, Petrovec (2012):
 Težave se v praksi kažejo pri nameščanju otrok, katerih starši živijo v Ljubljani ali njeni
neposredni okolici, saj nasprotujejo namestitvam otroka zunaj Ljubljane, ker so za njih vsi
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zavodi, ki niso v njihovem neposrednem okolju, preveč oddaljeni in zato je namestitev v
drugih zavodih za njih nesprejemljiva. Člani delovne skupine predlagajo, da se razmisli o
ustanovitvi stanovanjske skupine za mlajše otroke v Ljubljani.
 Udeleženci so ugotovili, da so obravnavane družine zahtevne in imajo tipične značilnosti,
med katerimi se pojavljajo: nizek socialno ekonomski status, alkoholizem, vzgojna nemoč
staršev, prepuščanje odgovornosti inštitucijam, zaprtost družin, nasilje v družini (fizično,
psihično, zanemarjanje), nezaupanje do inštitucij, odsotnost očeta v družini, enostarševske
družine in drugo.
 Izpostavljen je bil problem otrok, ki izhajajo iz družin z višjim socialno ekonomskim
statusom, kjer se problemi otrok dlje časa prikrivajo in pozneje zaznajo. Delo s takšnimi
družinami je zahtevno, ker so nemotivirani za svetovalno delo, imajo občutek, da so zaradi
obravnave stigmatizirani.
 Pri družinah z nizkim socialno ekonomskim statusom se pojavljajo težave zaradi
pomanjkanja denarja (prevoz na svetovanje v drug kraj).
 Na eni strani starši pogosto prepuščajo vzgojo inštitucijam, sami pa ne prevzemajo
odgovornosti, saj se s tem, ko je otrok sprejet v zavod, pogosto čutijo razbremenjene. Po
drugi strani pa zavodi in centri nimajo dodatne »moči«, da bi starše motivirali, da
spremenijo družinske vzorce.
 Pri delu z družinami v času namestitve otroka v zavod centri vidijo svoj prispevek v obliki
zagotavljanja pomoči prek socialnovarstvene storitve pomoč družini za dom in osebne
pomoči. Prek teh storitev lahko pomagajo družini pri urejanju različnih zadev (zdravljenje,
urejanje stanovanjskega problema, zaposlovanje) in pri zagotavljanju svetovanja (težave v
partnerstvu in podobno).
 Zavodi pokrivajo predvsem področje vzgoje in nudijo staršem pomoč pri osvajanju novih
vzgojnih principov in popravljanju starih, neučinkovitih pristopov do otroka. To pomoč
nekateri zavodi nudijo prek rednih stikov s starši, individualnega svetovanja ali prek
skupin in delavnic za starše.
 Dobro je, da zavod in center pri delu s starši medsebojno sodelujeta in jim skupaj nudita
podporo pri vzgoji ter pripravi na vrnitev otroka v domače okolje. Nekateri zavodi in centri
imajo zelo dobro razvito delo s starši, drugi malo manj, kar je odvisno tudi od stališč
strokovnih delavcev, koliko pomembnosti pripisujejo temu področju.
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Predlogi:
 sodelovanje med centri in zavodi pri obravnavi družine je nujno potrebno in pomembno,
zato se uvede (ali nadaljuje) dobra praksa skupnih počitniških obiskov na domu ob
sodelovanju zavoda in centra;
 v individualiziranem načrtu vzgoje in izobraževanja se bolj natančno opredeli delo s starši
tako s strani zavoda kot tudi centra. Staršem bi se lahko naložile konkretne naloge, ki bi jih
opredelili v individualiziranem načrtu ter spremljali njihovo izvedbo (center ali zavod).
 PRIPOROČILA DELOVNE SKUPINE ZA DELO S STARŠI
Vzgojni zavodi in centri za socialno delo so pri načrtovanju in izvajanju dela z družinami
otrok nameščenih v vzgojne zavode pred težkimi strokovnimi odločitvami, saj se srečujejo z
družinami, ki so v stiski, zaprte in večkrat nepripravljene na sodelovanje. Posvet CSD, ki smo
ga omenjali v prejšnjem poglavju, nedvomno potrjuje stališče, da je kljub raznim težavam in
zapletom vendarle nujno z družinami zavodskih mladostnikov intenzivno delati. Pri
načrtovanju dela se je treba čim bolj prilagoditi svojevrstnim potrebam vsake posamezne
družine in iskati poti za reševanje njihovih težav, pri čemer je treba zagotoviti dober in
spoštljiv odnos s starši, kar pomembno pozitivno vpliva na napredek otroka v zavodu.
Delo s starši je proces, ki poteka po določenem vrstnem redu, kot ga predstavi Cafuta idr.
(2012):
 »Center za socialno delo obravnava družino v primeru težav v odraščanju in ali težav v
družinskih odnosih. V okviru tega izvede pogovore s starši in z otrokom, obiske na domu
in se poveže z institucijami, ki bi lahko ponudile pomoč, ocenjuje ogroženost otroka in
razišče možnosti pomoči.
 Če strokovni delavec centra ugotovi, da otrok potrebuje namestitev v VZ/MD/SS, začne z
motivacijo in pripravo otroka ter staršev na namestitev. V okviru tega pelje otroka in starše
tudi na informativni ogled zavoda.
 Ob namestitvi otroka v VZ/MD/SS si zavod in center razdelita naloge pri sodelovanju s
starši in ga opredelita v individualiziranem programu za posameznega otroka, ki se
sprejme v mesecu dni po sprejemu otroka v zavod.
 Centri za socialno delo spremljajo ukrep namestitve v zavod in so v rednih stikih s starši.
Staršem nudijo storitev pomoč družini za dom in ali osebno pomoč, če to želijo. Pomagajo
jim pri urejanju stanovanjskih problemov, reševanju materialne stiske, zaposlovanju in
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podobno, nudijo svetovanje v zvezi s težavami v partnerstvu, osebnih stiskah in podobno.
Staršem lahko ponudijo tudi pomoč nevladnih institucij in svetovalnic zunaj centra. Redno
sodelujejo z zavodom in spremljajo napredek otroka.
 Vzgojni zavodi so pri delu s starši primarno usmerjeni na področje vzgoje in nudijo
staršem pomoč pri pridobivanju novih in popravljanju starih vzgojnih prijemov ter
neučinkovitih pristopov, kot na primer pri načrtovanju vikendov, postavljanju meja, zahtev
do otroka in drugo. Starše sproti in redno seznanjajo z učno-vzgojnim napredkom otroka
ter skupaj načrtujejo delo z otrokom. Oblikujejo zahteve in naloge, ki jih starši izvajajo
tudi doma glede na napredek otroka v zavodu.
 Nekatere naloge lahko centri in zavodi izvajajo skupaj (na primer svetovanje družini,
obiski otroka in družine med počitnicami na domu). Pomembno je, da obe strani
medsebojno sodelujeta pri zagotavljanju pomoči staršem in se usklajeno odzivata na
njihove potrebe ter poskušata zagotavljati različne programe in oblike dela. Nekateri
zavodi in centri imajo tovrstno obliko dela še posebej dobro organizirano prek delavnic za
starše, šole za starše, svetovalnic in podobno.
 Tako zavod kot tudi center pripravljata otroka in starše na odpust iz zavoda ter iščeta
primerno pomoč otroku in družini tudi v prihodnje (odpust domov, premestitev v drugo
institucijo, spremljanje v obliki svetovanja in podobno).«
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EMPIRIČNI DEL
1

OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE

Za lažje razumevanje predstavljenih stališč/trditev v vprašalniku, se nam zdi potrebno
osvetliti nekaj aspektov družinske situacije/dileme staršev, ki za rešitev svojih/otrokovih težav
poiščejo pomoč na CSD.
Omenili smo že, da postane okolica praviloma bolj pozorna na družinske težave ali otrokovo
vedenje ob vstopu v vrtec ali v šolo. Starši lahko na morebitna opozorila pedagogov reagirajo,
se odzovejo in želijo konstruktivno sodelovati. Dogaja se tudi obratno; starši pomoči ne iščejo
in jo v nekaterih primerih tudi zavračajo. V tem procesu starši na podlagi lastnih izkušenj
izoblikujejo določena mnenja/stališča o delovanju sistema za reševanje družinske
problematike. To se odraža v njihovi pripravljenosti za sodelovanje, obenem pa lahko
pomembno vpliva na oblikovanje stališč vzgojiteljev do vzpostavljanja sodelovalnega odnosa
s starši.
Ko govorimo o pravicah staršev v tej nalogi s tem mislimo tista pravna razmerja, ki jih ureja
družinsko pravo. Pravni temelj je zapisan v Ustavi RS in sicer v 54. členu, ki določa, da imajo
starši pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke. Ta pravica in
dolžnost se staršem lahko odvzame ali omeji samo iz razlogov, ki jih zaradi varovanja
otrokovih koristi določa zakon. Medsebojne pravice in obveznosti med starši in njihovimi
naravnimi in posvojenimi otroci tvorijo roditeljsko pravico.25 Roditeljsko pravico izvršujeta
starša sporazumno v skladu z otrokovo koristjo. Kadar starša ne živita skupaj in potemtakem
ne izvajata skupaj varstva in vzgoje otroka, odločata o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na
otrokov razvoj, oba sporazumno, v skladu z otrokovo koristjo. Če so starši nesposobni ali
nepripravljeni izvrševati roditeljsko pravico lahko za otroka skrbijo tudi druge osebe ali
zavod. Center za socialno delo sme odvzeti otroka staršem in ga dati v vzgojo in varstvo drugi
osebi ali zavodu, če so starši zanemarili vzgojo otroka in varstvo ali če je to iz drugih
pomembnih razlogov v otrokovo korist. (120. člen ZZZDR). Če se starša v zgoraj navedenih
primerih tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o vprašanjih, ki bistveno
vplivajo na otrokov razvoj, odloči o tem na predlog enega ali obeh staršev sodišče v
nepravdnem postopku. (113. člen ZZZDR), ki lahko odloči, da so vsi otroci v varstvu in
vzgoji pri enem od staršev ali da so eni otroci pri enem, drugi pri drugem od njiju. Sodišče
25

(4., 5., 7. člen Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih-Uradni list SRS, št. 15/76-ZZZDR).
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lahko po uradni dolžnosti tudi odloči, da se vsi ali nekateri otroci zaupajo v varstvo in vzgojo
drugi osebi. Zaradi predhodno naštetih oblik reševanja medsebojnih sporov (ki so praviloma
prisotni v družinah otrok, nameščenih v institucijo) je pridobivanje konsenza staršev in otroka
pri namestitvi v institucionalno vzgojo pogosto zelo težko izvedljiva naloga.
Sodišče nenavsezadnje odloča tudi o otrokovi pravici do stikov26 z obema staršema in
obratno, staršema z otrokom, kar še dodatno otežuje otrokovo potrebo po izražanju lojalnosti
o kateri smo govorili v predhodnih poglavjih. To pravico do stikov lahko sodišče odvzame ali
omeji samo, če je to potrebno zaradi varovanja otrokove koristi. V določenih primerih je
potrebna pomoč sodišča za prisilno izvršitev odločbe (npr. o namestitvi otroka v vzgojni
zavod), kjer je izvršilni postopek določen v Zakonu o izvršbi in zavarovanju – ZIZ.27
Pripravljenosti otroka in staršev za sodelovanje z vzgojiteljem/institucijo v takšnem primeru
vsekakor ni pričakovati, vsaj ne od začetka. Ker pa se del naloge nanaša tudi na formiranje in
izkazovanje stališč vzgojiteljev do sodelovanja s starši, se nam zdi umestno v tem kontekstu
omeniti misel McNally-a28, ki pravi, da »ljudje delamo po najboljših močeh samo takrat, ko
delamo nekaj v kar verjamemo.«
Zato je izredno pomembno, da vzgojitelj razume »ozadje« stiske, ki jo doživljajo starši in
otrok. Njihove frustracije, neustrezne komunikacijske vzorce, vzgojna ravnanja naj ne
prevzema nase in verjame v svoje »poslanstvo« , ter zaupa staršem. Mnenja vzgojiteljev, ki
so svoja stališča na temo (sodelovanja s starši) izrazili na študijskih srečanjih v preteklem
šolskem letu in so podrobneje opisana v poglavju »Stališča vzgojiteljev do staršev«, kažejo na
to, da vzgojitelji pogosto »ponotranjijo« negativne izkušnje pridobljene v komunikaciji s
starši, jih razširjajo naokrog med kolegi in oblikujejo neustrezna, (tudi negativna) stališča, ki
jih lahko kasneje ovirajo pri vzgojnem delu. Zato smo v prvem delu naloge predstavili
nastanek, razvoj in »moč« stališč pri vseh udeležencih triade; otrok – starši – vzgojitelj in
obenem izbrali nekaj primerov dobre prakse, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju in tudi

26

Stiki, ki niso v otrokovo korist in pomenijo za otroka psihično obremenitev ali če se sicer z njimi ogroža

njegov telesni ali duševni razvoj. Preden sodišče o tem odloči, mora glede otrokove koristi pridobiti mnenje
centra za socialno delo. Sodišče lahko upošteva tudi otrokovo mnenje in ima pravico do stikov z drugimi
osebami, s katerimi je družinsko povezan in nanje osebno navezan, razen če je to v nasprotju z otrokovo koristjo
(otrokovi stari starši, bratje in sestre, polbratje in polsestre, nekdanji rejniki, prejšnji ali sedanji zakonec oziroma
zunajzakonski partner enega ali drugega od njegovih staršev).(105, 105.a, 106,106. a člen)
27

(Dvajseto poglavju zakona: Izvršba v zadevah glede varstva in vzgoje otrok ter glede osebnih stikov z otroki

(238. a -238 g člen ZIZ).
28

Povzeto po Kobolt, (april 2013) na seminarju »Sodelovanje s starši otrok s težavami v socialni integraciji«.

81

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Gradišar Marjan; magistrsko delo

morebitnemu spreminjanju le-teh. V empiričnem delu, ki sledi, bomo analizirali mnenja in
stališča vzgojiteljev o obravnavani temi in v ta namen zastavili raziskovalna vprašanja.

Z raziskavo smo najprej nameravali:
 ugotoviti kakšen je odnos vzgojiteljev do vključevanja staršev v vzgojno delo;
 preveriti mnenje vzgojiteljev o upoštevanju pravic staršev pri nameščanju otroka v
institucijo;
 opredeliti najboljše načine sodelovanja staršev glede na mnenja vzgojiteljev;
 pridobiti mnenja vzgojiteljev o pretočnosti informacij o otroku med njimi s strokovnjaki
izven institucije ter starši.
Naš namen je poiskati in oblikovati smernice za dobro sodelovalno prakso med starši in
institucijo; predlagati smernice za razvijanje in krepitev medsebojnega sodelovanja; uporabiti
znanja, pridobljena iz raziskave, kot pomoč pri razvijanju modela dobre prakse.

1.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Zanimala so nas naslednja raziskovalna vprašanja:
Vprašanje 1: Ali so, po mnenju vzgojiteljev, upoštevane starševske pravice na področju
doseganja konsenza o vključitvi otroka v institucionalno vzgojo in upoštevanje
značilnosti družine?
Vprašanje 2: Kateri način vključevanja staršev je, po mnenju vzgojiteljev, najustreznejši za
otroka s čustvenimi in vedenjskimi motnjami?
Vprašanje 3: Kateri dejavniki, po mnenju vzgojiteljev, vplivajo na uspešno sodelovanje s
starši?
Vprašanje 4: Kakšna je, po mnenju vzgojiteljev, pretočnost informacij o otroku med njimi,
zunanjimi strokovnjaki v institucijah ter starši.

82

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Gradišar Marjan; magistrsko delo

1.2 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
1.2.1 VZOREC OSEB

V vzorec smo vključili 178 vzgojiteljev iz vseh vzgojnih zavodov/stanovanjskih skupin na
Slovenskem kot institucij za usposabljanje mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi
težavami, in sicer: šest s pretežno osnovnošolsko populacijo (MD Maribor, MD Kranj, MD
Malči Belič, VIZ Planina, VIZ Veržej, VIZ Smlednik) in štiri s pošolsko populacijo (VZ
Slivnica, VIZ Višnja Gora, ZVI Logatec in MD Jarše).

Predstavitev vzorca sledi v podpoglavjih.

1.3 SPOL
Tabela 1: Spol
f

%

moški

78

43,8

ženski

100

56,2

Skupaj

178

100,0

V vzorcu za malenkost prevladujejo vzgojiteljice 56,2 % (100), moških vzgojiteljev je 43,8 %
(78). Uporabljen izraz vzgojitelj, zapisan v moški spolni slovnični obliki, je v nadaljevanju
uporabljen kot nevtralen za moške in ženske.
Zaradi same »narave in težavnosti dela« v vzgojno-izobraževalnih institucijah, kot sta zavod
in stanovanjska skupina, so dolgo časa prednjačili predvsem vzgojitelji moškega spola,
deloma tudi zaradi potrebe po opravljanja nočnega dela, v katerega vzgojiteljice praviloma
niso bile vključene. Zahteve specialno pedagoške stroke so predvidevale, da bi vzgojna
skupina delovala kot nekakšna »umetna različica družine« in naj bi potem vključevala tako
ženski kot tudi moški lik (»oče-mati«). Dolgo časa je bilo delovno mesto vzgojitelja v vzgojni
skupini predpisano in opredeljeno s formiranjem tako imenovanega vzgojiteljskega para
(moški-ženska). Zato nas ne preseneča dejstvo, da je razmerje med vzgojiteljicami (56,2 %) in
vzgojitelji (43,8 %) na zavidljivi ravni v primerjavi z razmerjem med spoloma, ki veljajo med
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strokovnimi pedagoškimi delavci v večinskih osnovnih in srednjih šolah, da o predšolski
vzgoji ne govorimo, kjer je delež ženskih vzgojiteljic krepko nad 90 %.

1.4 STAROST
Tabela 2: Starost
f

%

do 30 let

21

11,8

31–35 let

27

15,2

36–40 let

52

29,2

41–45 let

33

18,5

46–50 let

30

16,9

51–60 let

11

6,2

60 in več let

4

2,2

178

100,0

Skupaj

V raziskavi so sodelovali vzgojitelji vseh starosti. Največ je vzgojiteljev v starostnem obdobju
36 do 40 let (29,2 %), najmanj pa v starostni skupini od 51 do 60 let (6,2 %). 2,2 %
vzgojiteljev je starejših od 60 let. Spodbudni so podatki o starosti vzgojiteljev, na primer do
35 let (28 %), največji delež pa predstavlja že naslednja starostna skupina, 36 do 40 let
(29,2 %) vzgojiteljev. To razmerje nas navdaja z optimizmom, predvsem v smislu predajanja
znanja in izkušenj »starejših« generacij, kar kaže na dobre možnosti za zaposlovanje mladih,
tudi tistih, ki iščejo prvo zaposlitev. Pričakovati je, da bo pomladitev kolektiva v zavodih in
stanovanjskih skupinah v prihodnosti vsekakor prinesla tudi vsebinske in organizacijske
spremembe v delovanju teh. Poleg tega se zaradi družbeno-političnih sprememb obetajo
drugačne vsebinske zasnove dela ter pogledi na zavodsko vzgojo in delo v stanovanjskih
skupinah tudi s strani ustanovitelja – ministrstva za šolstvo, znanost in šport, od katerih pa
korenitih vsebinskih sprememb ne gre pričakovati, ker se zna proces prenove programov v
omenjenih institucijah ustaviti bolj pri organizacijskih spremembah.
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1.5 SMER IN STOPNJA IZOBRAZBE
Slika 13: Smer strokovne izobrazbe

Legenda: 1 – socialna pedagogika, 2 – socialno delo, 3 – razredni/predmetni pouk,
4 – MVO/domska vzgoja, 5 – psihologija, 6 – drugo.

Tako danes, kot tudi v preteklosti,

so bili najštevilčnejši nosilci vzgoje v zavodih in

stanovanjskih skupinah v Sloveniji socialni pedagogi (prej specialni pedagogi za MVO in
vedenjsko motene otroke), ter socialni delavci, zato smo jih združili skupaj v eno kategorijo.
45 % vseh vzgojiteljev predstavlja «združena skupina« socialnih pedagogov in socialnih
delavcev, kar je slaba polovica vseh vzgojiteljev. V naslednjo večjo skupino (20,8 %) pa smo
združili učitelje predmetnega ali razrednega pouka z opravljeno specialno pedagoško
dokvalifikacijo.
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Največje število vzgojiteljev je zaključilo študij na Pedagoški fakulteti smer socialna
pedagogika (39,3 %) in najmanj na Fakulteti za šport (6,7 %).

Slika 14: Katero fakulteto ste obiskovali

Legenda: 1 – Pedagoška fakulteta, 2 – Fakulteta za socialno delo, 3 – Filozofska fakulteta,
4 – drugo.

Tabela 3: Stopnja izobrazbe
f

%

Višja

35

19,7

Visoka

131

73,6

Visoka – specializacija

10

5,6

Magisterij

1

,6

Doktorat

1

,6

178

100,0

Skupaj

Ker je za zasedbo delovnega mesta vzgojitelja po zakonodaji obvezna visokošolska strokovna
izobrazba, je bilo v skladu s tem pričakovati, da v vzorcu prevladujejo vzgojitelji z
visokošolsko strokovno izobrazbo(73,6 %). Sledijo jim vzgojitelji z višješolsko izobrazbo
(19,7 %), vzgojitelji s specializacijo (5,6 %) in vzgojitelji z magisterijem (0,6 %) ali
doktoratom (0,6 %).
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1.6 DELOVNA DOBA
Tabela 4: Delovna doba
f

%

0–10 let

73

41,0

11–20 let

66

37,1

21–30 let

35

19,7

nad 30 let

4

2,2

178

100,0

Skupaj

41 % vzgojiteljev ima do 10 let delovne dobe, (37 %) do 20 let delovne dobe. 19,7 %
vzgojiteljev ima do 30 let delovne dobe. Najmanjši delež pa predstavlja 2,2 % vseh, ki imajo
nad 30 let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju.

1.7 MERSKI INSTRUMENTI
Pri oblikovanju vprašalnika smo uporabili trditve in mnenja vzgojiteljev pridobljene na
študijskih skupinah pedagogov iz vzgojnih zavodov in stanovanjskih skupin v šolskem letu
(2010–2011) in predstavljal izhodišče za sestavo vprašalnika za raziskavo..
Vprašalnik smo opremili z natančnimi navodili in s petstopenjsko ocenjevalno Likertovo
lestvico, ki omogoča neposredno razbiranje numerično izraženih stopenj odgovorov (ocen).
Vprašalnik ima 24 postavk, ki so razdeljeni na ustrezne vsebinske sklope. Cronbach alfa,
izračunan na podlagi teh postavk je bil 0,29, kar je sicer občutno prenizko, predvsem zaradi
nizkih korelacij med postavkami in zato moramo rezultate bolj previdno interpretirati.
Pozorni smo bili na vsebinsko veljavnost, da test meri tiste lastnosti in vsebine, ki smo jih
določili kot primerne. S podrobnim proučevanjem strokovne literature in poznavanjem
dejanskega stanja smo za izhodišče natančno opredelili naloge in področja, ki jih želimo
proučevati.
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1.8 POSTOPEK KVANTITATIVNE ANALIZE
Podatke smo zbirali v obdobju od aprila do junija v šolskem letu 2012/2013. Računalniško
smo jih obdelali s statističnim programskim paketom SPSS 17.0. V postopku statistične
obdelave smo uporabili aritmetično sredino kot mero centralne tendence in standardni odklon
kot mero razpršenosti. Da bi bolje razumeli porazdelitev podatkov smo dodali še koeficienta
simetrije (As) in sploščenosti (Spl).
Za testiranje normalnosti porazdelitve podatkov smo uporabili Kolmogorov-Smirnov test
normalnosti porazdelitve. Podatki se v večini primerov niso porazdeljevali normalno, zato
smo v nadaljevanju uporabljali neparametrične teste.
Da bi ugotovili ali se mnenja udeležencev v povprečju statistično značilno razlikujejo od
nevtralnega smo uporabili Wilcoxonov test rangov za en vzorec. V tem primeru je
neparametrični test ustrezen zato, ker se podatki ne porazdeljujejo normalno, test za en vzorec
pa zato, ker smo naš vzorec primerjali s konstantno vrednostjo 3, ki je predstavljala nevtralno
izbiro.
Uporabili smo tudi Friedmanov test razlike aritmetičnih sredin za odvisne vzorce, kadar je
bilo to seveda potrebno. V teh primerih smo se za neparametrični test odločili zaradi
nenormalnosti porazdelitve odgovorov, za test odvisnih vzorcev pa zato, ker so na vse
primerjane trditve odgovarjali isti udeleženci in nam je bilo pomembno, da upoštevamo
značilnosti posameznega udeleženca.

2

REZULTATI, PRIKAZ IN INTERPRETACIJA REZULTATOV

2.1 Ali so, po mnenju vzgojiteljev, upoštevane starševske pravice na področju
doseganja konsenza o vključitvi otroka v institucionalno vzgojo in
upoštevanje značilnosti družine?
Prvo raziskovalno vprašanje smo preverjali s tremi vprašanji29:
3.

Pri svojem delu dosledno upoštevam otrokove in starševske pravice, ki jih predpisujeta
zakon in etični kodeks.

29

Številka pred vprašanjem pomeni številčno oznako vprašanja v vprašalniku, kar velja tudi za naslednje tabele.
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Otrokove in starševske pravice ter posebnosti družine so zaradi sistema institucionalne

4.

vzgoje pogosto okrnjene.
CSD pogosto namesti otroka v institucijo in pri tem ne doseže konsenza obeh strani

5.

(otroka ali strašev) o namestitvi.
Tabela 5: Opisna statistika za postavke, ki so del prvega raziskovalnega vprašanja
Trditev

3.

4.

5.

Pri svojem delu dosledno

Otrokove in starševske pravice ter

CSD pogosto namesti otroka v

upoštevam starševske

posebnosti družine so zaradi sistema

institucijo in pri tem ne doseže

pravice, ki jih predpisujeta

institucionalne vzgoje pogosto

konsenza obeh strani (otroka ali

zakon in etični kodeks.

okrnjene.

staršev) o namestitvi.

N

178

178

178

M

4,4607

4,1573

4,1292

SD

,49986

,71937

,60145

As

,159

-,705

-,215

Sp

-1,997

,685

,378

Zgornja tabela prikazuje opisne statistike odgovorov na omenjena vprašanja. Razvidno je, da
se udeleženci v povprečju strinjajo z vsemi tremi trditvami, najbolj s trditvijo »Pri svojem
delu dosledno upoštevam starševske pravice, ki jih predpisujeta zakon in etični kodeks
(M=4,46)« , najmanj pa s trditvijo »CSD pogosto namesti otroka v institucijo in pri tem ne
doseže konsenza obeh strani (otroka ali staršev) o namestitvi (M=4,12)«.
Najvišja standardna deviacija (SD=0,71) se je pojavila pri drugi trditvi, kar pomeni, da so
mnenja udeležencev pri tej trditvi najbolj deljena, najnižja (SD=0,49) pa pri prvi, kar pomeni,
da so vprašani pri tem vprašanju najbolj enotni. Iz tabele je razvidno tudi, da sta trditvi dve in
tri levo asimetrični, trditev ena pa je desno asimetrična.
V namene preverjanja prvega raziskovalnega vprašanja smo postavki dve in tri vrednotili
obrnjeno (to je višji rezultat na postavki pomeni bolj pozitivno mnenje) ter postavke združili v
novo postavko, ki meri splošno strinjanje s tem, ali so pri vzgojno-izobraževalnem delu
upoštevane pravice in značilnosti družine. V spodnji tabeli je prikazana opisna statistika za
združeno vprašanje.
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Tabela 6: Opisna statistika za prvo raziskovalno vprašanje
M

2,7247

Me

2,6667

SD

,36273

As

,632

Sp

1,622

Iz tabele lahko razberemo, da se udeleženci v povprečju ne strinjajo s tem, da so upoštevane
starševske pravice na področju doseganja konsenza o vključitvi otroka v institucionalno
vzgojo in značilnosti družine. Razberemo lahko tudi, da je porazdelitev nove spremenljivke
desno asimetrična in koničasta, kar pomeni visoko zgoščenost odgovorov z določeno stopnjo
strinjanja.
Rezultati Kolmogorov-Smirnov testa (Z=2,797, p=0,000) kažejo, da porazdelitev statistično
značilno odstopa od normalne. To pomeni, da bomo pri nadaljnji analizi uporabljali
neparametrične teste, ki ne zahtevajo normalnosti porazdelitve podatkov.
Iz opisne statistike zgoraj zastavljenega vprašanja je razvidno, da imajo udeleženci bolj
negativno mnenje o upoštevanju starševskih pravic na področju doseganja konsenza o
vključitvi otroka v institucionalno vzgojo in značilnosti družine.

Tabela 7: Wilcoxonov test rangov (konstanta = 3 oz. neopredeljen)
3.

4.

5.

Pri svojem delu dosledno

Otrokove in starševske pravice, ter

CSD pogosto namesti otroka v

upoštevam starševske pravice, ki

značilnosti družine so zaradi

institucijo in pri tem ne doseže

jih predpisujeta zakon in etični

sistema institucionalne vzgoje

konsenza obeh strani (otroka ali

kodeks.

pogosto okrnjene

staršev) o namestitvi.

Z

-11,954

-10,922

-11,417

p

,000

,000

,000

Iz tabele 9 je razvidno, da mnenja anketiranih pri vseh treh vprašanjih statistično značilno
odstopajo od neopredeljenega. Z vsemi tremi trditvami se udeleženci v povprečju torej
strinjajo.
S tem so vzgojitelji jasno izrazili svoje mnenje, da CSD pogosto otrokovo namestitev izpelje
brez doseganja konsenza s starši (oz. enim od staršev in/ali z otrokom). Izkustvena spoznanja
in branje dokumentacije, ki jo predložijo ob sprejemu otroka v institucijo izpričuje, da
strokovni delavci CSD sicer uporabljajo vse obstoječe možnosti za doseganje konsenza o
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namestitvi otroka v zavod in si vsekakor prizadevajo pridobiti prostovoljno in iskreno
sodelovanje vseh vpletenih (otroka in staršev) ampak so pri tem pogosto neuspešni.
Nameščanje otrok v zavod ali stanovanjsko skupino v večini primerov predstavlja ukrep
prisilne narave, kar so vzgojitelji tudi v preteklosti pogosto predstavljali kot problem pri
nameščanju otrok v vzgojne skupine in dodatno oviro pri vzpostavljanju kontakta in
sodelovanja z družino.
Oman (2011) v raziskavi o izvajanju institucionalnega nasilja nad mladostniki v vzgojnem
zavodu sklene, da je analiza fokusnih skupin pokazala, da veliko otrok in mladostnikov
namestitev v zavod doživlja kot izjemno stresno in nasilno situacijo. Eden izmed razlogov za
to stanje je prav gotovo tudi namestitev otroka v institucijo brez doseženega konsenza.
Otrok se največkrat za tovrstno obliko pomoči (namestitev v vzgojni zavod oziroma
stanovanjsko skupino) odloči sam le takrat, ko se zavestno želi umakniti iz nasilnih družinskih
razmer. Lahko se strinja z odločitvijo skupaj s starši, če ima občutek, da mu bo morda to
koristilo in sprejme pravila in zahteve, ki jih postavljata zavod oziroma stanovanjska skupina.
Ne nazadnje pa obstaja tudi možnost, da podleže pritiskom staršev, CSD pa o nujnosti
njegove namestitve v vzgojni zavod oziroma stanovanjsko skupino sam ne more vplivati na to
odločitev.
Zanimanje za bivanje v stanovanjskih skupinah je celo večje od ponudbe. Koncept
stanovanjskih skupin, ki temelji na prostovoljnem in sodelujočem odnosu otrok in staršev, je
vsekakor dober in izkazuje dobre rezultate. To dokazujejo tako imenovane »čakalne vrste« za
sprejem v nekatere stanovanjske skupine, ki so praviloma polno zasedene, več prostih mest pa
je na voljo v vzgojnih zavodih.30
Ravnateljica VZ Kranj izpostavlja31: »Otroci in starši so nam povedali, da so se tam (v
zavodu) počutili kot v zaporu. Pri nas (v stanovanjski skupini) imajo svobodo, pomembno jim
je, da lahko gredo ven, da se učijo dogovarjanja, usklajevanja mnenj, točnosti … Svoboda je
lahko veliko bolj zahtevna in obvezujoča, kot si mislijo mladi. Tveganje, da se bo zgodilo kaj
nezaželenega, je sicer večje, vendar pa se s tem otrok začne tudi spreminjati. Nadzor v zavodu
je večji, pritisk močnejši in otrok se temu tudi toliko bolj upira.«
Veliko manjše je zanimanje otrok in staršev za vključevanje v vzgojne zavode, deloma tudi
zaradi mnenj posameznih strokovnjakov, ki rešujejo tovrstno problematiko – predvsem pa
zaradi »slik iz preteklosti«, ki so vzgojne zavode (poboljševalnice) predstavljali kot »šole za

30
31

http://www.dsrs.si/?q=node/1095
http://www.7dni.com/v1/default.asp?kaj=2&id=5732849
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bodoče kriminalce«. V prejšnjih poglavjih smo že omenili, da se je večina vzgojnih zavodov
preselila v stanovanjske hiše in vsaj na zunanjem (pa tudi vsebinskem) področju v zadnjih
desetletjih naredila velik napredek. Iz tega pa izhaja tudi obveza, da bi morali sami vzgojni
zavodi oziroma stanovanjske skupine veliko več narediti za samopromocijo, tako na CSD kot
tudi v javnih sredstvih za obveščanje (televizija, časopis, radio) o aktualnem stanju, vsebinski
zasnovi in pogojih dela, ne pa da se še naprej skrivajo(mo) za »sivimi« zidovi ustanove.
Rezultat takšnega dela je na primer Mladinski dom Jarše, ki si je s prej omenjenim pristopom
v javnosti pridobil prepoznavnost. S kakovostnimi projekti in programi, kot je na primer
»Produkcijska šola«, pa je uspel vzbuditi zanimanje tudi pri »uporabnikih« in se tako
postopoma znebil dvomljivega slovesa (»neuspešnega, zloglasnega triažnega centra«, ki ga je
imel pred tem; le malokdo se ga danes še spominja.( op. avtorja).
Iz opisne statistike prvega raziskovalnega vprašanja je razvidno, da imajo udeleženci bolj
negativno mnenje o upoštevanju starševskih pravic pri doseganju konsenza za namestitev
otroka v institucijo in upoštevanje značilnosti družine. Iz analiziranja odgovorov in glede na
izkustvena spoznanja lahko rečemo, da so pogosto tudi institucionalna pravila (dnevni red,
hišni red) tista, ki omejujejo, tako vzgojitelja – kot tudi otroka in njegove značilnosti. Dnevni
red, ki velja za vse enako, je pogosto v neskladju z individualnimi potrebami otroka in željami
staršev. Največ zapletov prihaja v času predpisanih obveznosti, kot so na primer zapovedan
čas, namenjen učenju, ki je za vse predpisan enako; obroki hrane ob točno določenem času;
odmerjen prosti čas, ki je voden in nadziran; obiski staršev, prijateljev so napovedani in
časovno omejeni. V tej luči nekateri vzgojitelji vidijo kršenje starševskih pravic do
sprejemanja individualnih posebnosti otroka in značilnosti družine. Ne nazadnje pa gre tudi za
neupoštevanje otrokovega biološkega ritma, ki je vsekakor pomemben, saj v ustavi preživlja
24 ur dnevno in pogosto sedem dni na teden.
O tej problematiki je spregovorila tudi Jenkole (2004 ), svetovalka varuha otrokovih pravic, ki
v svojem poročilu navaja tudi kršenje pravic tistih otrok, ki v vzgojni zavod/stanovanjsko
skupino kljub odločbi niso bili nameščeni. » Zaznali smo problem obravnavanja mladostnikov
v vzgojnih zavodih, ki imajo poleg motenj vedenja in osebnosti izražene psihiatrične motnje
ter tistih, ki so redni uživalci prepovedanih drog oziroma so vključeni v programe odvajanja.
Mladostniki so z odločbami usmerjeni v zavode za vedenjsko in osebnostno motene in
potrebujejo multidisciplinarno obravnavo, pogosto tudi zahtevnejšo zdravstveno oskrbo, česar
v zavodih ob sedanjih materialnih in kadrovskih pogojih ne morejo zagotoviti. Na Ministrstvu
za šolstvo, znanost in šport je bila sredi preteklega leta ustanovljena medresorska strokovna
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skupina, ki naj bi oblikovala najustreznejšo rešitev za obravnavo mladostnikov s tovrstnimi
težavami. Podatkov o tem, kako daleč so priprave strokovne rešitve, nimamo.«.
Svoj pogled in razmišljanja o kršitvi otrokovih pravic skozi raziskavo » Doživljanje
institucionalnega nasilja z vidika otrok in mladostnikov v vzgojnih zavodih« podaja tudi
Oman (2011, str. 380), ki ugotavlja: » Institucionalno nasilje je del življenja in delovanja vseh
slovenskih vzgojnih zavodov. Izvedena raziskava je pokazala, da se izraža skozi različne
dejavnike, in sicer skozi neugodno psihosocialno ozračje, vzgojiteljevo osebnost in način dela,
kazni v vzgojnem zavodu, napisana in nenapisana pravila vzgojnega zavoda, norme, napotke
in moralo.«

2.2 Kateri način vključevanja staršev je, po mnenju vzgojiteljev, najustreznejši
za otroka s čustvenimi in vedenjskimi motnjami?
Drugo raziskovalno vprašanje smo preverjali z naslednjimi trditvami:

6.

Vključevanje staršev v timsko delo, ki prinaša prevzemanje odgovornosti, hkrati pa jih
razbremeni in jim nudi podporo.

8.

Spremljanje napredka otroka prek dogovorjenih oblik (govorilne ure, roditeljski sestanki,
telefonski klic …).

10. Udeležba staršev na prireditvah in praznovanjih v instituciji, kjer biva otrok.
11. Lažje bi mi bilo delati z otrokom, če se starši ne bi toliko vmešavali v moje delo in
odločitve.
12. Za otroka je med tednom poskrbljeno – med vikendom naj zanj prevzamejo odgovornost
starši v skladu z našim dogovorom.
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Tabela 8: Opisna statistika za drugo raziskovalno vprašanje
Trditev

6.

8.

Vključevanju staršev
v timsko delo, ki
prinaša prevzemanje
odgovornosti,
obenem pa jih
razbremeni in jim
nudi podporo.

10.

11.

12.
Za otroka je med

Spremljanje napredka
otroka prek
dogovorjenih oblik
(govorilne ure, rod.
sestanki, telefonski

Udeležba staršev
na prireditvah in
praznovanjih v
instituciji, kjer
biva otrok.

klic …).

Lažje bi mi bilo

tednom

delati z otrokom, poskrbljeno – med
če se starši ne bi vikendom naj zanj
toliko vmešavali

prevzamejo

v moje delo in

odgovornost starši

odločitve.

v skladu z našim
dogovorom.

M

4,7135

4,5506

4,1517

3,5112

4,3989

SD

,45341

,51004

,46883

,76829

,56588

As

-,952

-,334

-,184

-,567

-,634

Sp

-1,106

-1,585

4,637

-,316

1,650

Iz tabele je razvidno, da udeleženci kot najboljši način vključevanja staršev v vzgojno delo
smatrajo »spremljanje napredka otroka prek dogovorjenih oblik (govorilne ure, roditeljski
sestanki, telefonski klic …)«, kot najslabši pa »udeležba staršev na prireditvah in
praznovanjih v instituciji, kjer biva otrok«, vendar pa kljub temu še vedno menijo, da je ta
način tudi zelo dober.
Prav tako se udeleženci v povprečju strinjajo s tem, da bi jim bilo lažje delati z otrokom, če se
starši ne bi toliko vmešavali v delo in odločitve ter da naj med vikendom za otroka
prevzamejo odgovornost starši v skladu z dogovorom. Razvidno je tudi, da so vse
porazdelitve levo asimetrične ter da so postavke ena, dve in štiri sploščene, tri in pet pa imata
koničasto porazdelitev.
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Tabela 9: Kolmogorov-Smirnov test za drugo raziskovalno vprašanje
Kolmogorov-Smirnov test
Trditev

6.

8.

Vključevanju staršev
v timsko delo, ki
prinaša prevzemanje
odgovornosti,
obenem pa jih
razbremeni in jim
nudi podporo..
Kolmogorov-

10.

11.

12.

Lažje bi mi bilo
Spremljanje
napredka otroka
prek dogovorjenih
oblik; (govorilne
ure, rod. sestanki,

Udeležba staršev
na prireditvah in
praznovanjih v
instituciji, kjer

telefonski klic …).

biva otrok.

delati z
otrokom, če se
starši ne bi
toliko
vmešavali v
moje delo in
odločitve.

Za otroka je med
tednom poskrbljeno
– med vikendom
naj zanj prevzamejo
odgovornost starši v
skladu z našim
dogovorom.

6,001

4,897

5,890

4,370

4,437

,000

,000

,000

,000

,000

Smirnov Z
p

Iz rezultatov Kolmogorov-Smirnovega testa normalnosti porazdelitve je razvidno, da vse
postavke statistično značilno odstopajo od normalne, zato bomo v nadaljevanju uporabljali
neparametrične teste.
Najprej nas je zanimalo, ali je po mnenju udeležencev, kateri način vključevanja staršev bolj
učinkovit od drugih. Iz opisne statistike, ki je bila predstavljena za drugo raziskovalno
vprašanje, je razvidno, da udeleženci menijo, da so vsi načini vključevanja dobri, najboljši pa
je po njihovem mnenju »spremljanje napredka otroka prek dogovorjenih oblik (govorilne ure,
roditeljski sestanki, telefonski klici …)«. Zanima nas, ali so razlike v mnenjih o učinkovitosti
načinov statistično značilne ali ne. Statistično značilnost smo preverjali s Friedmanovim
testom, ki je neparametrični test za odvisne vzorce.
Iz rezultatov testa (X2=100,617, p=0,000) je razvidno, da so razlike v strinjanju s trditvami
statistično značilne, kar pomeni, da lahko zaključimo, da udeleženci menijo, da je najboljši
način vključevanja staršev v vzgojno delo »spremljanje napredka otroka prek dogovorjenih
oblik (govorilne ure, roditeljski sestanki, telefonski klici …)«.
S trditvama štiri in pet so se udeleženci v povprečju strinjali, čeprav s trditvijo štiri manj kot s
trditvijo pet. Nadalje nas zanima, ali so mnenja pridobljena za to vprašanje statistično
značilno negativna (torej različna od tri).
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Tabela 10: Preverjanje drugega raiskovalnega vprašanja
6.

8.

10.

Vključevanju staršev v

Spremljanje

timsko delo, ki prinaša

napredka otroka

prevzemanje

preko dogovorjenih

odgovornosti, obenem

oblik; (govorilne ure,

pa jih razbremeni in jim

rod. sestanki,

nudi podporo.

telefonski klic…)

11.

Udeležba staršev
na prireditvah in
praznovanjih v
instituciji, kjer biva
otrok.

12.

Lažje bi mi bilo
delati z otrokom,
če se starši ne bi
toliko vmešavali v
moje delo in
odločitve.

Za otroka je med
tednom poskrbljeno –
med vikendom naj zanj
prevzamejo
odgovornost starši v
skladu z našim
dogovorom.

Z

-7,816

-6,634

-2,957

-2,403

-5,026

p

,000

,000

,003

,016

,000

Iz zgornje tabele je razvidno, da mnenja udeležencev na vseh postavkah statistično značilno
odstopajo od neopredeljenega. Na podlagi opisne statistike, ki sledi v nadaljevanju lahko
opazimo, da se udeleženci v povprečju statistično pomembno strinjajo z vsemi zgoraj
zapisanimi postavkami.
Izkustvena spoznanja kažejo, da ima aktivno sodelovanje med starši in vzgojitelji pozitivne
učinke, tako na starše, otroke in vzgojitelje. Pri otrocih se napredek največkrat kaže v
izboljšanju delovnih navad, učnemu uspehu, bolj pozitivnem odnosu do okolja v katerem
sedaj biva ter večji motivaciji za delo. Običajno se zmanjšajo tudi večje disciplinske težave. S
tem, ko se starši aktivno vključujejo imajo tudi sami veliko koristi : otroka lahko spoznajo iz
več zornih kotov; strokovni delavci in vzgojitelji jim lahko pomagajo pri reševanju težav in
pri osvajanju novih vzgojnih pristopov; izmenjujejo si lahko izkušnje z drugimi starši, ki so v
podobni situaciji.
Izbira formalnih oblik sodelovanja je vsekakor nujno osnova za izhodišče dela. Roditeljski
sestanek je bolj usmerjen na podajanje splošnih informacij, kot so: medsebojna predstavitev,
spoznavanje življenja in dela v instituciji, ponudba različnih programov in projektov in drugo.
Govorilne oziroma pogovorne ure so vodeni individualni razgovori, kjer se starše seznanja o
vzgojnem napredku otroka, lastnostih in posebnostih otroka, njegove vloge v skupini,
posebnosti v dogajanju v zavodu oziroma stanovanjski skupini in doma, načrtovanju
aktivnosti med vikendi in podobno.
Pisna sporočila kot ena od formalnih oblik dela veliko zavodov oziroma stanovanjskih skupin
uporablja za tedensko informiranje staršev o dogajanju in jih imenuje dovolilnice. To je
uradni dokument, s katerim se otrok izkazuje, da ima dovoljen prost odhod iz institucije.
Vzgojitelj zapiše (če otrok domov odhaja samostojno) čas odhoda, količino denarja, ki ga ima
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otrok na voljo ter za starše v nekaj stavkih pomembna opažanja v zvezi z otrokom, njegovim
vedenjem, uspehi in morebitne zadolžitve za čas vikenda. Dolžnost staršev je, da se s tem
sporočilom seznanijo in vpišejo uro prihoda. Ob koncu vikenda starši vpišejo na kratko
analizo vikenda, vsoto denarja in uro odhoda od doma.
Opisani način komunikacije med starši in vzgojiteljem lahko občutno zmanjša manipulacijo
otrok (do staršev in drugih otrok) – podobno v večini šol v ta namen uporabljajo šolsko
beležko, ki je za ta namen opredeljena tudi v letnih načrtih dela v večinskih osnovnih šolah.32
Hkrati pa s tem del odgovornosti prevzamejo starši, ki se o zapisu vzgojitelja doma
pogovorijo z otrokom.
Z razvojem in uveljavljanjem tehnologije (svetovni splet) vzgojitelji s starši komunicirajo
tudi prek e-pošte, vendar je ta oblika, zaradi velike možnosti zlorab, za zdaj manj izkoriščena.
Naslednje veliko bolj priljubljeno sredstvo za sodelovanje s starši in obveščanje oziroma
informiranje pa so vzgojitelji navedli telefon/mobilni telefon. Zaradi pogosto prevelike
oddaljenost staršev od institucije res predstavlja najbolj priročen in učinkovit način
komuniciranja s starši. Vendar pa s sabo prinaša nove zaplete, predvsem iz razloga, ker imajo
telefon (mobitel) tudi otroci, kar lahko komunikacijo s starši pogosto prestavi na drugačen
nivo (na primer zagovarjanja in preverjanja vzgojiteljevega dela in postopkov).33
Podobne »zlorabe« se seveda dogajajo tudi v vzgojnih zavodih/stanovanjskih skupinah,
vendar naša naloga ni usmerjena na to temo.

34

Opozoriti smo želeli le na to, da imajo iz

najrazličnejših razlogov vse vzgojno-izobraževalne institucije v ta namen sprejete posebne,
interne pravilnike o uporabi telefona.
Deljena oziroma neopredeljena mnenja vzgojitelji izražajo nad trditvama »lažje bi mi bilo
delati z otrokom, če se starši ne bi toliko vmešavali v moje delo in odločitve« ter »za otroka je
med tednom poskrbljeno – med vikendom naj zanj prevzamejo odgovornost starši v skladu z
našim dogovorom«. V povprečju se z zadnjo trditvijo najbolj strinjajo vzgojitelji (MVO –
Domska vzgoja in najmanj psihologi, glej Prilogo 4).

32

http://www.livade.si/cms/images/stories/Pdf-doc/PRAVILA_SOLSKEGA_REDA.pdf

33

Iz javnih medijev so na primer dobro znane zgodbe, da otrok pokliče starše po telefonu, ker se mu na letovanju

»godi krivica«. Starševska skrb in čustveni afekt, ki ga ob tem doživljajo jih aktivira v preverjanje slišanih
informacij. V ta namen se prek telefona želijo dogovarjati z

(ne)udeleženci dogodka. Vodja projekta in

spremljevalci pa se nato preostanek dneva trudijo z umirjanjem situacije, namesto da bi se ukvarjali s potekom
načrtovanih aktivnosti. (op. avtorja)
34

http://www.zurnal24.si/vzgojitelji-tudi-tepejo-clanek-173512
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Tako ne moremo z gotovostjo trditi, da se udeleženci v povprečju strinjajo s trditvama. Na
podlagi izkustvenega poznavanja tega področja dela razvijamo misel, kako subjektivno lahko
zaznavamo pripravljenost staršev na sodelovanje. Izražanje mnenja, reakcije staršev o
določenem problemu ali dogodku lahko vzgojitelj zaznava kot dobronamerno dejanje ali pa
kot vmešavanje v njegovo delo. Še posebno takrat, če obstajajo velike razlike v razumevanju
staršev v vzgojiteljskem paru, ki mora znati premostiti morebitna nesoglasja, ki so pomembna
za timsko delo in uskladiti (poenotiti) svoj pristop do staršev.
»Kadar strokovnjaki zmorejo poslušati z empatijo, je učinkovita komunikacija mogoča« trdi
Simpson (1990). In to je prva misel, ki se nam utrne – empatija je osnova za poslušanje.
Raziskave kažejo pomembno povezavo med spretnostmi poslušanja in komunikacijo, ker je
poslušanje prvi korak k učinkoviti komunikaciji. In starši želijo biti slišani, tako kot si želi biti
slišan tudi vzgojitelj. Vsi ti zapleti okrog vmešavanja staršev v odločitve in delo vzgojitelja in
prevzemanjem (ne)odgovornosti za otroka med vikendom, pripisujemo težavam na področju
empatije do sogovornika in (ne)ustreznosti komunikacije. Vse premalokrat se namreč
zavedamo, da učenje komunikacije in empatije ni lahko delo, temveč zahteva veliko vaje in
ustreznih praktičnih izkušenj. Bolj kot učenje komunikacijskih tehnik, pa se nam zdi
pomembenje razvijati humanističen pristop do staršev, otrok, sodelavcev in ta komponenta naj
bi predstavljala tudi del poklicne identitete vzgojitelja.

2.3 Kateri dejavniki, po mnenju vzgojiteljev, vplivajo na uspešno sodelovanje s
starši?
To raziskovalno vprašanje smo preverjali z naslednjimi trditvami:
13. Dovolj časa in ustrezen prostor za razgovor.
14. Vodstvo me podpira pri sodelovanju s starši.
15. Moja strokovna usposobljenost, profesionalen odnos in sposobnost empatije.
16. Starši realno vidijo družinsko situacijo in svojo vlogo v njej.
17. Med vzgojiteljem in starši se vzpostavita zaupanje in iskrena komunikacija.
18. Spoštovanje dogovorov in postavljanje jasnih ciljev.
19. Doslednost izvajanja dogovorov in redni stiki.

V nadaljevanju je predstavljena opisna statistika odgovorov na te trditve.
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Tabela 11: Opisna statistika za tretje raziskovalno vprašanje
Trditev

13.

14.

15.

16.

17.

Starši

Med

realno

vzgojiteljem in

vidijo

starši se

družinsko

vzpostavita

situacijo in

zaupanje in

svojo vlogo

iskrena

v njej.

komunikacija.

Moja strokovna

Dovolj

Vodstvo me

usposobljenost,

podpira pri

profesionalen

sodelovanju s

odnos in

starši.

sposobnost

časa in
ustrezen
prostor za
razgovor.

empatije.

18.

19.

Spoštovanje
dogovorov in
postavljanje
jasnih ciljev.

Doslednost
izvajanja
dogovorov
in redni
stiki.

M

4,7079

4,1966

4,7079

4,7135

4,5674

4,4551

4,6180

SD

,45603

,49925

,45603

,45341

,50808

,53224

,48725

As

-,922

,350

-,922

-,952

-,405

-,160

-,490

Sp

-1,163

,194

-1,163

-1,106

-1,527

-1,248

-1,780

Iz tabele 10 je razvidno, da udeleženci menijo, da je za uspešno sodelovanje s starši najbolj
pomembno, da »starši realno vidijo družinsko situacijo in svojo vlogo v njej«, najmanj pa »v
naši organizaciji me podpirajo pri sodelovanju s starši«. Vse trditve, razen druge, se
porazdeljujejo levo asimetrično in sploščeno, medtem ko se trditev dve porazdeljuje desno
asimetrično in koničasto.
Tabela 12: Kolmogorov-Smirnov test za tretje raziskovalno vprašanje
Kolmogorov-Smirnov test
Trditev

13.

14.

15.

Dovolj
časa in

Vodstvo me

Starši

Med

realno

vzgojiteljem in

vidijo

starši se

družinsko

vzpostavita

situacijo in

zaupanje in

svojo vlogo

iskrena

v njej.

komunikacija.

usposobljenost,
profesionalen

prostor sodelovanju

odnos in

s starši.

razgovor.

Kolmogorov-

17.

Moja strokovna

ustrezen podpira pri
za

16.

sposobnost
empatije.

18.

19.

Spoštovanje
dogovorov in
postavljanje
jasnih ciljev.

Doslednost
izvajanja
dogovorov
in redni
stiki.

5,963

5,491

5,963

6,001

5,013

4,427

5,356

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

Smirnov Z
p

Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve je pokazal, da vse postavke statistično
značilno odstopajo od normalne porazdelitve, zato bomo v nadaljevanju uporabljali
neparametrične teste.
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Iz opisne statistike, ki je predstavljena zgoraj je razvidno, da udeleženci menijo, da je za
uspešno sodelovanje s starši najbolj pomembno, da »starši realno vidijo družinsko situacijo in
svojo vlogo v njej«,( Z=5,49); najmanj pa »Vodstvo me podpira pri sodelovanju s starši«
Nadalje nas zanima, ali so razlike v mnenjih statistično značilne ali ne, zato bomo v
nadaljevanju izvedli Friedmanov test razlike aritmetičnih sredin za odvisne vzorce. Iz
rezultatov testa (X² = 139, 783, p=, 0,000 ) je razvidno, da so mnenja o dejavnikih statistično
značilno različna pri stopnji tveganja 5 %.

Tabela 13: Wilcoxonov test rangov (konstanta = 3 oz. neopredeljen)
13.
Dovolj
časa in
ustrezen
prostor za
razgovor.

14.

15.

16.

Moja strokovna

17.

18.

19.

Starši realno Med vzgojiteljem

Vodstvo me

usposobljenost,

vidijo

in starši se

Spoštovanje

Doslednost

podpira pri

profesionalen

družinsko

vzpostavita

dogovorov in

izvajanja

sodelovanju s

odnos in

situacijo in

zaupanje in

postavljanje

dogovorov in

starši.

sposobnost

svojo vlogo v

iskrena

jasnih ciljev.

redni stiki.

empatije.

njej.

komunikacija.

Z

-7,645

-3,809

-7,596

-7,684

-6,676

-5,643

-7,035

p

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

Iz zgornje tabele je razvidno, da mnenja udeležencev na vseh postavkah statistično značilno
odstopajo od neopredeljenega (ne vem). Na podlagi opisne statistike, ki sledi, lahko
zaključimo, da se udeleženci v povprečju statistično pomembno strinjajo z vsemi trditvami
tretjega vprašanja.
V povprečju se s trditvijo da, »Starši realno vidijo družinsko situacijo in svojo vlogo v njej«.
najbolj strinjajo socialni delavci in najmanj (čeprav se še vedno strinjajo z njo) psihologi.
(glej Prilogo 3). Domnevamo, da omenjena razlika izhaja iz razlike med delom socialne
službe, ki je naravnana na celotno družino in obveznosti psihologa, ki se v institucijah
obravnave loteva bolj individualno..
Predpogoj za učinkovito sodelovanje med vzgojiteljem in starši je zagotovo skupna želja za
napredek otroka in ustrezna komunikacija. Starši najbolje poznajo svojega otroka in lahko
vzgojitelju v učno-vzgojnem procesu veliko pomagajo. Razvoj demokratizacije na vseh
področjih družbenega življenja je v zadnjem desetletju povzročil večji interes staršev za
sodelovanje v vzgojno-izobraževalnih institucijah, na drugi strani pa se je s tem strinjala tudi
stroka, ki je zaznala boljše rezultate dela, če se je institucija povezala z družino.
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Partnerstvo s starši pa je tudi mednarodno deklarirano, saj ga izpostavlja tudi Salamanška
deklaracija (1994), kjer je navedeno, da je izobrazba otrok s posebnimi vzgojnoizobraževalnimi potrebami naloga, ki si jo delijo starši in strokovni delavci.
Sprejemanje in realno ocenjevanje članov družine in njihove družinske situacije je težka
naloga, če se spomnimo Conena (2007), ki je opisoval občutke nemoči, stresa, jeze in žalosti,
ki bremenijo mnoge starše, ki se znajdejo pred dejstvom, da bo otrok izločen iz družine.
Obojestransko sodelovanje med starši in vzgojiteljem se načrtno in usmerjeno razvija in je
ključnega pomena za psihično in osebnostno trdnost, tako otroka, kot tudi staršev. Vzgojitelju
pa takšen uspeh poleg osebnega zadovoljstva ne nazadnje omogoča tudi profesionalno
potrditev in rast. Razumeti moramo, da starši potrebujejo čas, da sprejmejo novonastalo
družinsko situacijo in so včasih pri ocenjevanju te nerealni. To je povsem normalna reakcija,
saj so čustveno vpleteni v dogajanje, za razliko od vzgojitelja, ki v tem odnosu ostaja
profesionalen. V tem obdobju lahko prihaja s starši do nesoglasij, nerealnih zahtev,
pričakovanj in razočaranj »da se čez noč« še ni nič spremenilo. S strpnim pristopom se
vzgojitelj nenehno prilagaja in giba v mejah empatije, spoštljivosti – obenem pa nudi oporo in
»sliši« starše, ter sprotno preverja informacij in dogovore, ki jih sklepa z njimi.
Manjšo pozornost (potrditev mnenja) so vzgojitelji namenili vlogi/vplivu institucije, kot
motivacijski in pomembni komponenti, ki bi lahko vplivala na vzpostavljanje sodelovalnega
odnosa s starši. Vzgojitelji se zavedajo, da nihče ne more predpisati »dobre komunikacije«.
Lahko pa bi ustvarila boljše pogoje. Zato izražajo zamero predvsem glede neustreznosti
odmerjenega delovnega časa, ki je namenjen predpisanim oblikam sodelovanja (govorilne
ure, roditeljski sestanek, timsko srečanje), zato so tudi druge, bolj alternativne oblike,
zapostavljene. Vse preostale aktivnosti, kot so na primer skupna srečanja staršev, otrok in
vzgojiteljev; prireditve; piknik; skupne večerje; izlet, pa žal, predvsem zaradi slabših
materialnih pogojev za izvedbo, ostajajo samo na papirju.

2.4 Kakšna je, po mnenju vzgojiteljev, pretočnost informacij o otroku med
njimi, zunanjimi strokovnjaki v institucijah ter starši?
To vprašanje smo preverjali z naslednjima dvema trditvama:
22. Informacije krožijo, kadar sodelujoči pri timski obravnavi otroka priznavajo mojo
profesionalno vlogo.
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23. Izmenjava aktualnih informacij s starši in pristojnim CSD je za moje delo izrednega
pomena.
Tabela 14: Opisna statistika za četrto raziskovalno vprašanje
trditev

22.

23.

Informacije krožijo, kadar sodelujoči pri timski

Izmenjava aktualnih informacij s starši in

obravnavi otroka priznavajo mojo profesionalno

pristojnim CSD je za moje delo izrednega

vlogo.

pomena.

M

4,7247

4,7360

SD

,44792

,44207

As

-1,015

-1,080

Sp

-,981

-,844

Iz tabele 12 je razvidno, da se udeleženci zelo strinjajo z obema trditvama, malenkost bolj s
trditvijo »Izmenjava aktualnih informacij s starši in pristojnim CSD je za moje delo izrednega
pomena«. Porazdelitvi odgovorov obeh trditev sta levo asimetrični in sploščeni, kar pomeni,
da so se praviloma strinjali, vendar so se odgovori porazdelili med dvema stopnjama in sicer
(se strinjam/zelo se strinjam).
Tabela 15: Kolmogorov-Smirnov test za četrto raziskovalno vprašanje
Kolmogorov-Smirnov test
Trditev

23.

22.

Izmenjava aktualnih informacij s starši in

Informacije krožijo, kadar sodelujoči pri timski

pristojnim CSD je za moje delo izrednega obravnavi otroka priznavajo mojo profesionalno
pomena.
Kolmogorov-

vlogo.
6,148

6,075

,000

,000

Smirnov Z
p

Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve kaže, da porazdelitvi odgovorov na obe
postavki statistično pomembno odstopata od normalne. V nadaljevanju bomo zato uporabili
neparametrične teste.
Rezultati opisne analize, ki je predstavljena na prejšnji strani, kažejo na to, da je pretočnost
informacij za vzgojitelje pomembna. V nadaljevanju si bomo pogledali, ali je ta pomembnost
statistično značilna.

102

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Gradišar Marjan; magistrsko delo

Tabela 16: Preverjanje četrtega raziskovalnega vprašanja
22.

23.

Informacije krožijo, kadar sodelujoči pri timski

Izmenjava aktualnih informacij s starši in pristojnim

obravnavi otroka priznavajo mojo profesionalno vlogo.

CSD je za moje delo izrednega pomena.

Z

-7,642

-7,809

p

,000

,000

Zgornja tabela nam kaže, da mnenja anketiranih pri obeh vprašanjih statistično značilno
odstopajo od neopredeljenega. Na podlagi opisne statistike, ki je predstavljena v nadaljevanju
lahko zaključimo, da se vprašani v povprečju strinjajo s trditvama.
Vzgojitelji se zelo strinjajo z obema trditvama; nekoliko bolj s trditvijo »Izmenjava aktualnih
informacij s starši in pristojnim CSD je za moje delo izrednega pomena«, kot pa, da
»Informacije krožijo, kadar sodelujoči pri timski obravnavi otroka priznavajo mojo
profesionalno vlogo«.
Kljub dejstvu, da so v vzgojnem zavodu/stanovanjski skupini zaposleni strokovnjaki z
različnimi profili, specifičnost kombiniranih motenj otrok zahteva povezovanje in sodelovanje
z ustreznimi strokovnjaki, ki pa so zaposleni v zunanjih institucijah. Nekateri otroci so bili v
ustrezno usmerjeno obravnavo vključeni že pred prihodom v zavod/stanovanjsko skupino,
nekatere otroke pa so vključili v zunanjo obravnavo po sprejemu v institucijo in soglasju
staršev, če se je pokazala potreba. Najpogosteje gre za obravnavo pri kliničnem psihologu,
pedopsihiatru, logopedu in drugih, ki delujejo znotraj Centra za duševno zdravje (nekdanji
»mentalno higienski dispanzer« in v okviru zdravstvenega doma v bližini institucije ali v
domačem okolju otroka). Praviloma je na obravnavah prisoten tudi vzgojitelj, ki pripelje
otroka. Kljub temu da je v središču dogajanja otrok, so pravila sodelovanja med vzgojiteljem
in zunanjimi sodelavci pogosto nejasna ali nedorečena. Pretočnost informacij med
sodelujočimi ne poteka brez večjih ali manjših zastojev ali prekinitev.
Vzgojitelji so velikokrat izrazili nezadovoljstvo nad tem, da zunanji strokovni delavci ne
poznajo dovolj dobro načina dela v zavodu oziroma stanovanjski skupini. Menijo, da se
zunanje obravnave usmerjajo samo na potrebe otroka in ne v kontekstu odnosov v skupini ali
družini ter so premalo transparentne, pogosto brez jasnih ciljev.
Velika večina vzgojiteljev izraža željo, da bi bilo sodelovanje med njimi in strokovnimi
delavci bolj intenzivno. Spremeniti pa se mora aktualno izmenjavanje strokovnih mnenj ter
časovno smiselne/uporabne povratne informacije med vzgojiteljem, socialnim delavcem in
starši. Kar zadeva zunanje sodelavce (pedopsihiater, klinični psiholog), si vzgojitelji želijo
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več informacij in namigov za ustreznejše delo, kadar ima otrok posebne motnje in težave. Za
zunanje strokovnjake (predvsem tiste »sodelavce« iz centra za duševno zdravje in
zdravstvenega doma) vzgojitelji menijo, da bi lahko bolje poznali delo vzgojiteljev in
sodelovali z njimi tudi na strokovni ravni, ne pa da so vrata specialističnih ambulant
»hermetično« zaprta – pod pretvezo poklicne molčečnosti.
Omenjena razmišljanja in mnenja vzgojiteljev Tomorijeva (1984a) vidi drugače in jih razlaga
s poznavanjem posebnosti na področju transfernih in kontratransfernih odnosov med
terapevtom in svojci (v našem primeru je to lahko tudi vzgojitelj), saj prav tako na nek način
sodeluje v obravnavah otroka.
V tem postopku (obravnavi otroka zunaj institucije) vzgojitelj vidi možnost pomoči in
strokovni pristop specialista, od katerega pričakuje razumevanje in pomoč ali pa vsaj povratno
informacijo. Ker tega ne dobi, se lahko pojavijo bojazni, da bo strokovnjak otroka obrnil proti
vzgojitelju, analiziral njegove postopke in ravnanja. Pri tem se vprašamo, komu bo bolj verjel.
S takšnim razmišljanjem in lastno negotovostjo lahko vzgojitelj doživlja zunanjega
strokovnjaka kot tekmeca, s katerim se mora boriti za otrokovo naklonjenost. Od tod se lahko
pojavijo nenačrtovane »sabotaže« terapij in razpravljanje o nesmiselnosti teh.
Zato so se vzgojitelji tudi strinjali s trditvijo, da je pretočnost informacij večja, kadar
sodelujoči pri timski obravnavi otroka priznavajo njegovo profesionalno vlogo. Razlikovati
pa moramo med skupino in timom, saj je vsak tim skupina, vsaka skupina pa še ne predstavlja
tima.
Maddox (1992) opisuje nekaj značilnosti, ki ustvarjajo tim, in sicer:
 Sodelovanje članov: Medsebojna odvisnost ter zavedanje, da se osebne in timske cilje
dosega najuspešneje z vzajemno pomočjo.
 Načrtovanje ciljev in dela: Člani v timih sprejmejo delo za svojega in združijo vse moči,
ker so zavezani istemu cilju, ki so ga sami pomagali postaviti.
 Izvedba dela: Vsi člani s svojo izvirnostjo, talentom in znanjem prispevajo k skupni
uspešnosti, to pa omogoči tudi boljše doseganje ciljev tima.
 Upoštevanje članov: Delo poteka v ozračju zaupanja, spodbujanju drug drugega, da prosto
izrazijo svoje mnenje, predloge, občutke ali nesoglasja. Vprašanja članov so tu dobrodošla.
 Komunikacija: Prizadevanje za odprto in pošteno komunikacijo ter pripravljenost
razumevanja stališča vsakega izmed njih.
 Usposobljenost za delo: V timih člane spodbujajo, da razvijajo svojo usposobljenost ter da
naučeno tudi uporabljajo pri delu. Tim jih pri tem popolnoma podpira.
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 Konflikti: V timih člani priznavajo konflikt za normalen pojav v medčloveških odnosih in
v njih vidijo priložnost za nove rešitve in kreativnost. Konflikt želijo čim prej
konstruktivno rešiti.
 Sprejemanje odločitev: Enakovredno sodelovanje pri odločitvah, ki so pomembne za tim.
Razumejo, da mora vodja sam sprejeti končno odločitev, ko se tim ne more odločiti ali pa
je potrebno hitro ukrepanje. Cilj je vedno uspešnost tima in ne skladnost z mnenjem
nadrejenih.
Glede na opisane značilnosti bi veljalo razmisliti, če morda takrat, ko govorimo o timskem
delu, ne mislimo samo na združevanje strokovnih delavcev v institucijah (tako interno, kot v
sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki ) v strokovne skupine, za katere Maddox (1992) meni,
da imajo povsem drugačno naravnanost kot strokovni tim. Delo v njih poteka po naslednjih
načelih:
 Sodelovanje članov: Pri skupinah člani večinoma delajo neodvisno, le včasih, če so cilji
skupni, pa v povezavi z drugimi.
 Načrtovanje ciljev in dela: Člani v skupinah niso dovolj vključeni v načrtovanje ciljev
skupine, zato poskušajo vso pozornost usmeriti sami nase. Z delom se ne obremenjujejo,
ampak ga jemljejo preprosto kot najeti delavci.
 Izvedba dela: Članom skupin vodje le naložijo, kaj morajo delati in jih pri tem ne vprašajo,
kakšen bi bil po njihovem mnenju najboljši način izvedbe. Predlogi niso zaželeni in
spodbujani.
 Upoštevanje članov: Člani ne zaupajo ciljem svojih sodelavcev, saj ne razumejo njihove
vloge v skupini. Izražanje lastnega mnenja ali nestrinjanje se obravnava kot nezaželeno,
ker ne podpira, temveč deli enotnost skupine.
 Komunikacija: Člani v skupinah so zelo previdni pri tem, kaj povejo, zato je učinkovito
komuniciranje v skupini nemogoče. Lahko se pojavi namišljeno igranje vlog ali
postavljanje pasti v komuniciranju, v katere se lahko ujamejo vsi, ki niso dovolj previdni.
 Usposobljenost za delo: Člani v skupinah so lahko za delo zelo dobro usposobljeni, vendar
jih nadrejeni ali drugi ovirajo, da bi znanje lahko uporabili.
 Konflikti: Člani v skupinah se običajno znajdejo v konfliktnih situacijah, za katere ne
vedo, kako bi jih lahko rešili. Njihov nadrejeni lahko odlaga posredovanje, dokler na koncu
ne nastane že resna škoda.
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 Sprejemanje odločitev: Pri odločitvah, pomembnih za skupino, člani skupin lahko
sodelujejo ali pa tudi ne. Skladnost z mnenjem nadrejenih je pogosto pomembnejša kot
uspešni delovni dosežki skupine.

Prav gotovo ne bi veljalo gledati strokovnih timov v zavodih/stanovanjskih skupinah skozi
črno-belo prizmo opisanih značilnosti, priznati pa je treba, da so v praktičnem delu opazna
prehajanja med zakonitostmi, ki veljajo za skupino in tistimi, ki opredeljujejo timsko delo.
Kobolt (2010) je mnenja, da se v vsaki skupini/timu odvija skupinska dinamika, ki se odraža
tako na polju sodelovanja in pomoči, kot tudi boj za prevlado in vpliv. V timih preživljajo
člani pomembne dele poklicnih karier, kjer se pletejo tako pozitivna, kot tudi negativna
čustva, njihovi odnosi pa se gibljejo od soodvisnosti, strinjanja a tudi nasprotovanja.
Kadar govorimo o razširjenih oblikah tima, kjer so prisotni tudi starši in otrok, pride med
aktivnimi udeleženci še do večjih trenj.
Jurišić (2012) je kritična do tega, kakšno vlogo strokovnjaki pripisujejo staršem pri
sodelovanju in utemeljuje svoje besede s tem, da so »strokovnjaki za otroke s posebnimi
potrebami (OPP) velikokrat preveč osredotočeni na otroka in manj na starše oziroma na
družino. V različnih postopkih pomoči so starši pogosto le spremljevalci otroka in podpisniki
soglasij (za delo z otrokom, za stike z drugimi člani tima, za individualizirane programe) ter
posredniki

informacij

(o

otrokovem

razvoju,

napredku,

o

ugotovitvah

različnih

strokovnjakov)«.

3

REFLEKSIJA EMPIRIČNEGA DELA

Analiza empiričnega dela nam je omogočila vpogled v stališča vzgojiteljev do vključevanja
staršev v vzgojno delo. Pričakovali smo, da se bo visok odstotek vzgojiteljev poistovetil z
mnenji, da dosledno upošteva starševske pravice, se ravna po etičnem kodeksu socialnega
pedagoga in se drži predpisanih zakonov, ki varujejo pravice otrok in staršev.
Prevladuje mnenje vzgojiteljev, da v številnih primerih pri vključitvi otroka v institucijo ni
dosežen potreben konsenz (obeh/ enega od staršev in/ali otroka). Na ta način, menijo
vzgojitelji, so v prej omenjenih slučajih tudi kršene pravice staršev in otroka, ki včasih
popustijo »pritiskom« institucije (matične šole, CSD) in »sprejmejo« ponujeno možnost –
namestitev v vzgojni zavod/stanovanjsko skupino. CSD pogosto uporabi to možnost, ko mu

106

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Gradišar Marjan; magistrsko delo

zmanjka ustreznih postopkov za reševanje družinskih težav v domačem okolju in takrat, ko so
vsi dogovori s starši/otrokom postali neučinkoviti.
V primerih, ko je ukrep, tako rekoč, prisilne narave – je tudi sodelovanje staršev z institucijo v
začetku praviloma neproduktivno, kot so izpostavili vzgojitelji.
Presenetilo nas je, da so formalne oblike dela in sodelovanja s starši, kot so npr.: govorilne
ure, sestanki, timi…, izpostavljene kot najbolj učinkovito oblike, ki jih vzgojitelji smatrajo za
najbolj uporabne/uspešne. Pridobljeno mnenje o tako močni podpori formalnim oblikam
sodelovanja bi lahko predstavljajo nekakšno oblika konformizma vzgojiteljev ali pa je to le
pokazatelj splošnega odraza družbenega stanja/časa, v katerem živimo in je delo pedagoga iz
dneva v dan manj cenjeno in nenavsezadnje tudi manj vrednoteno – kot posledica le tega pa je
to lahko osnova za malodušje pri delu. Lahko pa se zgodi, da preobilica sestankov, govorilnih
ur in timov vodi v »zasičenost sodelovanja« in vzgojitelj niti pomisli ne, da bi poskušal še
kakšno drugačno obliko.
Vzgojitelji so se močno strinjali, da je pomemben dejavnik za uspešno sodelovanje s starši
takrat, ko starši postopoma spreminjajo razmišljanja in svoja ravnanja v odnosu do otroka.
Takrat so pripravljeni prisluhniti in narediti vse potrebno, kar je v njihovi moči, da bi se
situacija izboljšala.
Prav tako so vzgojitelji z veliko večino podprli trditev, da je kroženje informacij med njimi starši-otrokom in CSD ključnega pomena. Zavedanje, da je otrok del številnih sistemov, kot
so npr: šola/razred, vzgojna skupina, družina, vrstniki… , zahteva od nas, da se med sabo
povežemo in skušamo širiti vzgojni vpliv tudi izven našega matičnega delovnega
okolja(zavod/stanovanjska skupina). Na ta način tudi razumemo naše vzgojno delovanje v
praksi.
Kritičen pogled na opravljeno delo nam narekuje, da bi nekaj stvari gotovo zastavili drugače.
Raziskovalna vprašanja so bila na nekaterih mestih preobsežna in vzgojitelju , ki še nima
veliko delovnih izkušenj morda tudi nerazumljiva. Zato bi bilo morda bolje analizirati
posamezna stališča, kot so npr.; oblike dela; doseganje konsenza; starševske pravice;
sodelovanje z zunanjimi institucijami ipd. V našem vprašalniku je zato manjkalo več
odgovorov/trditev. Žal nam je, da se nismo uspeli povezati s kakšno podobno – sorodno
raziskavo, ki bi nam lahko služila kot »ogrodje« za izdelavo lastnega vprašalnika.
Smo pa zato uspeli spodbuditi vzgojitelje k razmišljanju in evalvaciji o lastnih stališčih in
oblikovanju trditev s področja sodelovanja s starši.
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SKLEPNA BESEDA

S spremembo okolja (namestitev otroka oziroma mladostnika v zavod oziroma stanovanjsko
skupino) pomembno posežemo v družinski sistem. V tem kratkem času bivanja v zavodu
oziroma stanovanjski skupini (največ za obdobje do treh let, kot določa zakonodaja, op.
avtorja) poskušamo širiti svoj vzgojni vpliv tako na mladostnika kot na njegovo družino.
Strinjamo se s tem, da je treba strokovno in organizirano pristopiti k otroku s ČVT in družini
čim bolj zgodaj, ko se motnje šele začnejo pojavljati, oziroma takrat, ko je odklonsko vedenje
šele v fazi izoblikovanja. Skrita moč družine se najprej pokaže pri otroku, pravi Kompan
Erzar (2003). Zato ni nenavadno, da se najpozneje ob vključitvi otroka oziroma družine v
institucionalno vzgojo in ali izobraževanje zaznajo morebitni problemi in težave v otrokovem
razvoju ali v tem, kako družina deluje. Otroci, ki so ujeti v sistemske vloge družine,
udejanjajo in kažejo boleče, travmatične dejavnike družine.
Nekateri avtorji, kot na primer Visser (2003), čustvene in vedenjske težave razumejo najprej
kot posledico nasprotij med vrednotami in pričakovanji šolskega sistema ter vrednotami, ki
jih otroci pridobijo doma ali v svoji lokalni skupnosti. Zato v predšolskem obdobju veliko
manj zaznavamo (in ukrepamo) ob pojavnosti čustvenih in vedenjskih odklonov. Tudi
pozneje, v obdobju osnovne šole, so možnosti za doseganje sprememb v vedenju otroka in
družine precej večje, kot v obdobju srednje šole oziroma v času adolescence, ko se mladostnik
začne odmikati od svoje družine in staršev, s tem pa se njihov vpliv (ki je že tako majhen in
nemočen) še slabša. Starejši mladostniki so praviloma tudi osebnostno že bolj izoblikovani,
njihovi vedenjski vzorci pa so vse bolj utrjeni. Takrat je tudi namestitev otroka v zavod
oziroma stanovanjsko skupino običajno že zamujena priložnost.
Prav gotovo sta vzgojni zavod ali stanovanjska skupina primerni instituciji za določen del
mladostnikov. Ne smeta pa postati edina izbira za vse tiste otroke in starše, ki v določenem
obdobju življenja niso uspeli »odigrati« uspešne starševske vloge, se prilagoditi družbenim
pričakovanjem ter z aktivnim pristopom reševati nastale probleme in stiske.
Delo z družino med bivanjem otroka ali mladostnika v vzgojnem zavodu oziroma
stanovanjski skupini je zakonsko predpisano v Katalogu javnih pooblastil, nalog po zakonu in
storitev centra za socialno delo, nikjer pa to delo ni posebej normirano. Nekateri postopki na
CSD so jasno določeni in predpisani, kot je na primer dodeljevanje denarnih pomoči; postopki
ob razvezi zakonske zveze in podobno. Strokovni delavci, ki obravnavajo otroke s ČVT,
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ugotavljajo, da se težave pri poenotenju pristopa k reševanju te problematike pojavljajo zaradi
tega ker:
 informacije o vedenjski problematiki na CSD pritekajo iz različnih virov in na različne
načine;
 vedenjska problematika pomeni različne stopnje ogroženosti otroka (od razvojnih
posebnosti otroka do najrazličnejših zlorab);
 so velike razlike v sodelovanju, motivaciji in aktivnosti otrok in staršev.
To pa v realnem življenju pomeni, da na tem področju prihaja do zelo velikih razlik, ki so
odvisne od različnih dejavnikov, nekateri od teh so povsem subjektivne narave socialnega
delavca, ki vodi posamezni družinski primer, kot ugotavlja Krajnčan (2003). Prav tako je tudi
delo s starši v vzgojnem zavodu prepuščeno vsaki vzgojni instituciji posebej. Kljub
organizaciji dela pa zaznavamo veliko neuspešnih »rešenih« primerov in poskusov pomoči,
tako otroku s ČVT, kot njegovi družini. Težavnost uspešnosti pri delu z otroki s ČVT in starši
dobro analizira Bečaj (2003, str. 25), ki pravi:
»Če bi hoteli tem otrokom in mladostnikom resnično pomagati, bi morali imeti v idealnih
razmerah vpliv obenem vsaj na večino najpomembnejših dejavnikov: na družino, šolo,
vrstnike in morda klapo. Na ta način bi poskušali popraviti tisto, kar se je tako nesrečno
napletlo v otrokovi zgodovini: poskušali bi mu dati potreben občutek varnosti in zlasti
sprejetosti, jim izboljšati samopodobo, izboljšati delovne navade, vzbuditi interese, jim
omogočiti potrebno uspešnost itd. Že če bi imeli vse naštete dejavnike pod zadostnim
nadzorom, bi potrebovali kar precej časa, da bi lahko otroku, pri katerem se je motnja
dodobra razvila, uspešno pomagali. Vendar se to v praksi ne zgodi.«
Če pa pogledamo še korak dalje, kaj se dogaja z otrokom in družino po odpustu iz zavoda
oziroma stanovanjske skupine, naletimo na nov problem – pomanjkanje poinstitucionalne
obravnave. Povsem normalno bi bilo pričakovati, da obstajajo določeni postopki in ravnanja
ob prihodu otroka iz institucije kot nadgradnja institucionalne vzgoje. Izkustvena spoznanja
opozarjajo, da za otroka s ČVT in družino lahko odsotnost poinstitucionalne obravnave
pomembno vpliva na uspešnost vzgojnega vpliva zavoda oziroma stanovanjske skupine ter ga
lahko v nekaterih primerih naredi še manj uspešnega, kot bi sicer lahko bil.
Otrok oziroma mladostnik lahko v času bivanja v vzgojnem zavodu oziroma stanovanjski
skupini zelo napreduje – tako v svojem osebnostnem in čustvenem razvoju kot pri uporabi
ustreznejših vedenjskih vzorcev, sposobnosti adaptacije na stresne situacije, vendar se po
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zaključenem ukrepu vrnejo v isto družino, pogosto v takšnih razmerah, kot je bila ob
njegovem odhodu ali še slabše, zato pogosto brez ustrezne podpore hitro zapade v stare,
neustrezne vedenjske vzorce.
Centri za socialno delo in vzgojni zavodi se zavedajo pomena dela z otrokom in družino po
zaključku institucionalne vzgoje. Trenutna zakonodaja je taka, da onemogoča spremljanje
mladostnikov po zaključenem bivanju v instituciji. Zato bi bilo nujno potrebno, da bi se na
ravni države začelo spreminjati to področje. Žižak in Koller-Trbovićeva (1999) poudarjata
pomen poinstitucionalnega spremljanja mladostnikov kot nujno nadaljevanje vzgojnega dela.
Do podobnih zaključkov je prišel tudi Lorenčič (2006), ki je v svoji raziskavi ugotovil, da se
po zaključku bivanja v Mladinskem domu skoraj 60 odstotkov mladostnikov vrne domov,
drugi pa bivajo drugje. Zato meni, da bi bilo treba zaradi zagotavljanja kontinuitete v
vzgojnem procesu ter zaradi olajšanja vključevanja v življenje in delo zunaj zavoda načrtovati
poinstitucionalno delo s temi mladostniki že pred zaključkom bivanja v instituciji. Temu
področju je nujno treba nameniti več pozornosti, saj izsledki študij o starševski podpori v
evropskih državah izražajo domneve, da naj bi starševstvo vedno bolj predstavljalo dosmrtno
vlogo z neomejenim številom starševskih obveznosti. Starši, ki so pogosto v nepredstavljivih
stiskah že v času odraščanja otrok, svoje vloge v družini, brez ustrezne strokovne pomoči,
praviloma niso sposobni uspešno izpeljati sami – zato je naša vloga, da jim pri tem nudimo
potrebno oporo in strokovno pomoč.
Temeljna zahteva, ki jo moramo izpeljati, pa je preseganje paradigme o usmerjanju otrok, kjer
se ugotavlja predvsem otrokove motnje in primanjkljaje, ter ga s tem uvrščati v predpisane
»kategorije prizadetosti«.
Peters (2000, str. 448) predstavlja zanimiv koncept socialno pedagoške pomoči, ki se je razvil
na Nizozemskem in si utira pot tudi v Nemčiji. Koncept izhaja iz premise, da se ne ve točno,
kaj otrok/družina/mladostnik potrebuje, ko se začne sodelovanje z njim/i. Tisti, ki prevzame
odgovornost za organizacijo, koordinacijo individualno prilagojene pomoči, se zavezuje, da
bo odgovorno poskrbljeno za različne oblike pomoči, ki se v spreminjajoči se življenjski legi
izkažejo za potrebno. Na ta način omejimo najrazličnejše premestitve in iskanje
»ustreznejših« rešitev.
Tudi na slovenskem se socialno pedagoški diskurz zavzema za umeščanje prožnejših
konceptov pomoči in preseganje preteklih pojmovanj kategorij oškodovanosti, saj gre pri novi
zakonodaji predvsem za ugotavljanje posebnih potreb in ne motenj, ki naj bi jih posameznik
imel. »V ospredju ni več zgolj ugotavljanje motenj, ovir in primanjkljajev, na podlagi katerih
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bi razvrstili otroka v ustrezno ustanovo, temveč je najpomembneje, da zanj najdemo ustrezen
program, ki mu bo čim bolj omogočal razviti sposobnosti in jih ohraniti« (Cotič, 2003, str. 3).
Priporočila Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije in predstavnikov zavodov iz posveta
aprila 2012 v Portorožu nas navdajajo z optimizmom, da je stroka pripravljena narediti
pomemben korak k načrtovanju sodelovanja med institucijami in starši.
Stališča, tako vzgojiteljev, otroka in staršev, predstavljajo pomembno komponento odnosa,
ker imajo velik vpliv na sprejemanje novega življenjskega okolja in korenite spremembe v
družinskem življenju. Stališča tudi do neke mere determinirajo aktivnost in motivacijo staršev
za sodelovanje v novonastali situaciji. Zato poudarjamo pomen medosebne, interpersonalne
komunikacije med vzgojiteljem in starši. Vzgojitelj mora z vsem svojim strokovnim znanjem
in subtilnimi človeškimi lastnosti pripraviti starše do tega, da vzpostavijo medoseben in iskren
komunikacijski odnos, kjer ima vsak svoj prostor – kljub morebitnim razlikam v stališčih,
vrednotah, znanju, pričakovanjih in komunikacijskih spretnostih.
Družine so različne in enkratne v svojem delovanju. Še posebno težavno je razumevanje
družine v zdajšnjem času, ko se ta pomembno spreminja skozi proces tako imenovane
družinske pluralizacije, kot analizira Švab (2006), to pa nakazujejo tudi študije mladine v Ule
in Rener idr. (2000). Vzgojitelj si mora prizadevati, da pridobi čim več informacij o družini,
njihovih odnosih in povezavah tako v ožjem kot tudi širšem socialnem okolju. Poznavanje
vsega tega mu omogoča širitev vzgojnega vpliva tudi zunaj institucionalnih zidov in na ta
način graditi ustrezno socialno mrežo, ki je otroku in družini lahko v oporo, pa tudi v pomoč v
kritičnih situacijah, ko dvomi v pravilnost svojih namer. Seveda mu je tu lahko v veliko
pomoč in oporo prav strokovni delavec CSD, ki družino praviloma spremlja že dalj časa.
Žal je za zdaj pozabljena misel o ustanovitvi strokovnih centrov35, ki so pred leti obljubljali
otrokom in družinam bolj dostopno obliko socialno pedagoške pomoči. Centri za strokovno
podporo naj bi bili obvezna sestavina delovanja zavodov, ki vključujejo otroke s posebnimi
potrebami, namenjeni pa bi bili tudi otrokom, ki niso v zavodskem varstvu. Zavodi bodo
odprti v okolje, zagotavljali bi mobilno službo in nudili strokovno podporo akterjem, ki
delujejo v okolju in razvijajo občasne oblike skrbi za otroke s posebnimi potrebami. Tako
opredeljena vloga zavodov bi tudi okrepila proces »dezinstitucionalizacije« oziroma
pluralizacije oblik pomoči in podpore, kot tudi povečala možnosti izbire za otroke in njihove
družine. Žal pa so vsa ta načrtovanja skoraj čez noč izginila v pozabo – predvidevamo, da
zaradi umika idejnega vodje tega projekta.
35
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Pri načrtovanju sodelovanja s starši upoštevajmo, da imajo starši lahko različna stališča in
poglede na vzgojo, ter da so njihove želje, zmožnosti in potrebe po sodelovanju različne.
Staršem lahko nudimo informacije, nasvete, podporo in predstavljamo »dobro prakso« v
procesu soočanja in sprejemanja otroka. Ob ustrezni podpori in pomoči vzgojitelja družini je
možno doseči aktivnejše in uspešnejše sodelovanje med zavodom/stanovanjsko skupino in
domom. Izkazalo pa se je, da so nemalokrat tudi stališča vzgojiteljev tista, ki ga lahko ovirajo
pri navezovanju kontakta in iskrenega sodelovanja s starši. Starši so lahko pogosto
obravnavani kot del problema. Tako stališče lahko vzgojitelja ovira pri oceni realne družinske
situacije in razumevanju vloge staršev v odnosu do otroka in ostalih družinskih članov. Z
negativnim stališčem do staršev/družine vzgojitelj ni sposoben jasno presojati njihove
umeščenosti v socialni prostor, kateremu pripadajo. Pridružujemo se mnenju Resmana (2003,
v: Trtnik, 2005), ki je mnenja, da je oblikovanje razmer v institucijah stvar vseh pedagoških in
nepedagoških delavcev in prav tako je tudi stvar vseh staršev in drugih oseb, s katerimi se v
instituciji družijo, delajo in sodelujejo. V fokusu zanimanja zavoda/stanovanjske skupine
mora zatorej obstajati usmerjeno strokovno načrtovano delo s celo družino, kot ga na primer
predlaga Conen (2007). Izvajanje vzgojnih ukrepov in pristopov v izrednih razmerah in
izrabljanje vpliva institucionalne vzgoje na otroka je lahko podobno gašenju požara. Z
otrokom lahko nedvomno v določenih okoliščinah in s strokovnim pristopom dosežemo
pomemben napredek v njegovem razvoju, razmišljanju, vedenju in reagiranju. Vse to pa je
lahko samo Sizifovo delo, če domače okolje ob vsem tem ostaja nedotakljivo. Tako
strokovnjaki, kot tudi praktiki opozarjajo na naš neučinkovit sistem poinstitucionalne vzgoje
in s tem povezano problematiko (ne)spremljanja otroka nazaj v družino – po odpustu iz
zavoda ali stanovanjske skupine.
Delo z družino je vsekakor pomembno v vseh obdobjih. V času pred namestitvijo otroka v
zavod je CSD glavni nosilec dogajanja in organizator pomoči. Pogosto se pred njimi v
obravnavo vključijo že svetovalne službe v vrtcih in osnovni šoli. Glede na morebitne
zdravstvene ali psihične težave pa je vzpostavljena tudi povezava z ustreznimi strokovnjaki na
ustreznih področjih. Ob sprejemu otroka v vzgojno-izobraževalni program institucionalne
vzgoje praviloma odpade sodelovanje s svetovalnimi skužbami matične šole, ohranijo se
nekatere povezave s specialisti (predvsem zdravstvenega in psihohigienskega področja), na
novo pa se vključi strokovni kader (psiholog, socialni delavec, vzgojitelj, učitelj) iz vzgojnega
zavoda/stanovanjske skupine.
Zanimivo razmišljanje nam podaja Peters (2000), ki predstavlja koncept celostnih prožnih
socialnopedagoških pomoči, kot ga poznajo na Nizozemskem in deloma v Nemčiji, kjer ena
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ustanova prevzame odgovornost za otroka/mladostnika/družino in po potrebi koordinira in
vključuje tiste intervencije, ki se v procesu nudenja pomoči pokažejo kot nujne in
individualno ustrezne. Na ta način preprečujemo, da se starši vedno znova soočajo z novimi in
(istimi) vprašanji in novonastalo družinsko situacijo v kar so prisiljeni sedaj.
Uveljavljeno mnenje pedagoške stroke je, da je izrednega pomena za uspešno pomoč družini
čim zgodnejša vključenost otroka in družine v različne primerne programe, ki so pač na voljo
v njihovem okolju. V postopku vključevanja in privajanja na življenje v instituciji pa
vzgojitelji pogosto omenjajo, da so na njihov pristop starši reagirali z odporom,
naveličanostjo in raznimi oblikami obrambnih mehanizmov, za katere predpostavljajo, da so
jih razvili med časom kot posledico (mestoma) neustreznega pristopa strokovnjakov,
negiranja ali predimenzioniranja različnih družinskih problemov – tako v predšolskem kot
tudi v šolskem obdobju.
Kljub inkluzivni paradigmi, ki se uveljavlja v našem šolskem sistemu je na področju dela z
otroki s ČVT pogosto ta neučinkovita (nedosledna?) in ne daje želenih rezultatov. Kroflič
(2008) je mnenja, da v prej omenjenem kontekstu inkluzivnega pristopa toliko težje
razumemo težnje šole po uporabi izključevalne politike, ki se nam zdi še bolj okrepljena, kot
pred uvedbo inkluzije. Dejstvo je, da je vedno (in bo tudi vnaprej) obstajalo določeno število
otrok/družin, za katere je vključenost v obravnavo v institucionalno okolje potrebno, dokler
bo institucionalna vzgoja seveda obstajala. Številni avtorji, na primer Peters (2000), Thierch
(1986), Heenan (2004, v: Razpotnik, 2011), zagovarjajo drugačne koncepte pomoči, ki so
usmerjeni bolj v življenjski svet uporabnika, njihovo konkretno življenjsko polje in
prilagojeni njihovim potrebam, v nasprotju s »specializiranimi ponudbami« institucij, za
katere, kot pravi Peters (2000), obstaja nevarnost, da lahko izključujejo ali preusmerjajo
mladostnike na druge vrste pomoči, ker pač ne »ustrezajo« njihovi ponudbi in jih tako
pogosto premeščajo, do te faze, da jih nihče več noče sprejeti.
Zdaj, v primežu prijemov inkluzivnega pristopa, nekateri (v povprečju 38 registriranih otrok v
enem šolskem letu, predvidevamo pa, da je številka višja op. avtorja) neustrezno usmerjeni
otroci predolgo časa »vegetirajo« v večinski osnovni šoli.
Kobolt (2008) poudarja, da z neustreznim usmerjanjem in obravnavo (pomočjo) po
nepotrebnem samo podaljšujemo dragoceni čas, ki ga izbrana šola izkoristi do takrat, dokler
ne izčrpajo »vseh možnosti«; od individualne obravnave in učne pomoči na začetku, do
vmesnih svetovanj, izrednih posredovanj, izločanja od pouka, hospitalizacij, do morebitnega
prešolanja na koncu verige ukrepov ali pa izključitve iz izobraževalnega procesa v nekaterih
primerih. Ob tem pa, žal, zmanjka manevrskega prostora za ustrezno socialno pedagoško
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preventivno ravnanje, ki bi ga morda lahko zagotovili najprej z ustreznim usmerjanjem in
pozneje s primerno strokovno pomočjo. Ta se lahko izvaja v ustrezni instituciji (vzgojni
zavod oziroma stanovanjska skupina) ali še bolje – v kakšni drugačni obliki
socialnopedagoške pomoči, namenjene otroku in družini v domačem okolju. Premalo se tudi
poslužujemo različnih »alternativnih« oblik dela z mladimi, ki jih lepo predstavi Kobolt
(2008/a) in se izkazujejo v različnih oblikah, od modelov neformalnega učenja do umetniško
socialnih projektov, ki so poželi veliko navdušenje sodelujočih. Res pa je, da so skoraj vse te
oblike vezane na določeno časovno obdobje, ki je odvisno od pripravljenosti (motivacije)
glavnih akterjev, ki v to vlagajo vso svojo energijo in strokovno znanje in seveda od finančne
konstrukcije, ki jih pri tem omejuje, čeprav je na tem področju kar veliko prostovoljnega dela.
Tudi pri postopkih usmerjanja otrok s ČVT je treba uporabiti izsledke in opažanja zadnjih let
in jih nemudoma vključiti v zakonska določila s tega področja. S tem se strinjata tudi Hladnik
in Kobolt (2011), ki analizirata rezultate empirične, kvalitativno zastavljene analize izkušenj
in pogledov različnih strokovnjakinj na do zdaj uveljavljene postopke usmerjanja otrok s
ČVT. Ugotavljata, da so obstoječi kriteriji za usmerjanje otrok v skupino čustvene in
vedenjske motnje slabo zasnovani, zaradi česar tej skupini otrok ni zagotovljena niti
pravočasna niti primerna pomoč. V ta namen .predlagata vrsto sprememb in dopolnitev prakse
usmerjanja ter dela komisij, poudarita pa tudi potrebe po pravočasnem in ustreznem pristopu
k problemu že takoj ob prvih pojavih motečega vedenja v šoli ter potrebo po obogatitvi dela v
šolah z razvojem inkluzivne šolske klime in uvajanja novih oblik podpore brez usmerjanja.
Izkustvena spoznanja so nas pripeljala do ugotovitve, da kadar odpove vključevanje otroka ali
družine v različne oblike individualne in skupinske pomoči ali je zaradi neugodne družinske
situacije potreben odmik posameznika iz neugodnega družinskega okolja, postane vključitev
otroka v zavod/stanovanjsko skupino ena od možnih poti za reševanje nastale situacije.
Skalar (1983), Škoflek (2004/2) se strinjata s to obliko socialno pedagoške pomoči ob
predpostavki, da je otrok lahko uspešnejši na socialnem, emocionalnem in tudi na
kognitivnem področju, če ima na voljo stimulativno in varno okolje. Če smo prepričani, da
vzgojno-izobraževalne institucije, kot sta na primer vzgojni zavod oziroma stanovanjska
skupina omogočata naštete zahteve, je vključitev otroka oziroma mladostnika potem smiselna.
Namen povezave med zavodom oziroma stanovanjsko skupino in domom je ustvarjanje
takšnega okolja, ki zadovoljuje potrebe otroka in družine. Seveda v določenih pogojih, ki naj
ga skupaj ustvarjata družina in institucija. Tako kot se v vzgojnem zavodu oziroma
stanovanjski skupini vključujejo v vzgojo vsi pedagoški in nepedagoški delavci – naj se tudi
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sodelovanje vzpostavlja z vsemi člani družine, kar zagovarja tudi Resman (2003, v: Trtnik,
2005). Družina oziroma družinski člani naj začutijo, da so nepogrešljivi del procesa, v
katerem je res najbolj izpostavljen otrok, ki je nameščen v zavodu oziroma stanovanjski
skupini, ampak to naj bo še dodatna spodbuda, da tudi sami pripomorejo k oblikovanju
ugodnih razmer v vzgojnem zavodu oziroma stanovanjski skupini.
Glede na aktualne razmere v slovenskem šolskem prostoru lahko v dnevnem tisku zasledimo,
da so najodmevnejši prispevki staršev, in sicer: poseganje na področja izobrazbe in
(ne)profesionalnosti učiteljev, ustreznost prostorov šole, nestrinjanje z različnimi vzgojnimi
slogi, organizacijo pouka in interesnih dejavnosti, vodenjem šole in podobno. Izkazalo se je,
da takšne zgodbe »preživijo« predvsem v tistih institucijah, kjer so meje kompetenc šolskih
strokovnih delavcev in staršev, ki delujejo v svetu šole, nejasne in nedorečene. Zato nas ne
preseneča dejstvo, da je naša raziskava pokazala, da se vzgojitelji na nek način vedejo zelo
konformistično in so mnenja, da vključevanje staršev v institucijo poteka prek formalnih oblik
sodelovanja, kot so na primer govorilne ure, roditeljski sestanki in podobno, predstavlja
najboljšo pot do kvalitetnega sodelovanja. To lahko razumemo kot povsem normalno reakcijo
in odziv institucije, ki se zaradi (morebitnih) negativnih izkušenj na tem področju raje drži
preverjenih oblik, ki pa so pogosto izrazito nedemokratične. Prostor, čas in tema razgovora so
praviloma prepuščeni tistemu, ki srečanje organizira, s tem lahko pa pomembno zmanjšujemo
manevrski prostor za starše. Ti imajo s podobnimi organiziranimi, formalnimi srečanji
velikokrat negativne izkušnje, kot smo že ugotavljali v prehodnem besedilu.
Sama ustanovitev Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) je dobra ideja, ki jo je
vsekakor treba podpreti. Če gre verjeti aktualnemu predsedniku, gospodu Medenu, sta njihova
osnovni namen in cilj – prispevati k izboljšanju vzgojno-izobraževalnega procesa na vseh
ravneh. »Naloga Zveze aktivov staršev Slovenije je posredovanje informacij o dogajanju na
področju vzgoje in izobraževanja na nacionalni ravni. Na primeren način informiramo starše,
zbiramo njihova mnenja in stališča, vzporedno o svojem delu tudi ustrezno informiramo
javnost in si prizadevamo pridobiti kompetentne sogovornike na strani šolskih oblasti.«
(povzetek iz dela statuta ZASSS: 2011).
Prispevki staršev v nekaterih primerih (ki so odmevno predstavljeni na televiziji in v
rumenem tisku) praviloma ne delujejo konstruktivno, temveč so izrabljeni kot vmešavanje v
strokovne kompetence vzgojiteljev, učiteljev, vodstva institucije in ponujanje subjektivnih
rešitev, nemalokrat skritih za ozkimi interesi posameznikov. Premalo je aktivnega
vključevanja tistih staršev, ki so zadovoljni z medsebojnim sodelovanjem in imajo pozitivne
izkušnje tako s strokovnimi delavci kot tudi z institucijo.
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Pomembnosti prezentacije socialno pedagoške stroke se zaveda Kobolt 36, ki se trudi širšemu
krogu predstaviti njen pomen in vlogo v slovenskem družbenem prostoru, še pomembneje pa,
kako zelo jo potrebujejo pripadniki marginalnih skupin. Tudi Razpotnik in Dekleva 37 zelo
uspešno »promovirata« socialno pedagoški diskurz na področju brezdomstva v Sloveniji.
Postavljanje meja v medsebojni komunikaciji in dogovarjanje kompetenc glede poseganja na
različna življenjska področja v odnosu vzgojitelj – starši je izrednega pomena in obvezna
tema razgovora, v fazi, ko sklepamo dogovore o sodelovanju. Ne glede na občasno deljena
mnenja in stališča vzgojiteljev, pa tudi staršev, je opazen velik interes za sodelovanje in to na
obeh straneh. Starši imajo z vzgojiteljem najbolj pogoste in neposredne stike, zato je
potrebno, da obojestransko vzpostavijo iskren in spoštljiv način komunikacije. Vzgojitelj se
mora zavedati, da starši potrebujejo ustrezno pomoč in podporo – čeprav občasno s svojim
vedenjem in dejanji morda tega ne izkazujejo. Starši/otrok so lahko zaradi novih okoliščin
zelo vznemirjeni, prestrašeni, nezaupljivi, se počutijo ogrožene in zato nemalokrat reagirajo
čustveno ali agresivno, kot opozarjajo Lake in Billingsley (2000) in Conen (2007). Treba je
poudariti, da mora vzgojitelj ves čas ukrepati profesionalno in poskušati razumeti, zakaj
prihaja do takšnih konfliktov in jih predvsem ne sme jemati preveč osebno. Starši naj se sami
odločijo in izberejo pravo rešitev, namesto da bi vzgojitelj zanje in namesto njih reševal
težave. Ponudi pa jim lahko informacije v zvezi s težavo, s katero se spopadajo.
Sodelovanje staršev z institucijo je zelo odvisno od njihovih zmožnosti, sposobnosti,
oddaljenosti in motivacije. Socialno pedagoški diskurz je edinstven predvsem zaradi
zavedanja, da isti principi dela, kot ugotavlja na primer Gregory (2000), ne morejo »obroditi
sadov« pri vsaki družini. Spremembe v strukturiranju socialno pedagoške pomoči v
institucionalni vzgoji je nujno potrebno ugotavljajo strokovnjaki, na primer Peters (2000),
Razpotnik (2011). Vzgojitelj si s pomočjo delovnih izkušenj, supervizijo, z vzpostavljanjem
in ohranjanjem stikov, z upoštevanjem vrednot in stališč in strategij v odnosu do staršev gradi
pomembno bazo, na podlagi katere bo lahko uspešno sodeloval z veliko večino staršev.
Usmerjanje pozornosti staršev na aktivno, pozitivno iskanje dobrih vzgojnih prijemov in
rešitev težav je mnogo boljše, kot neprestano opozarjanje na probleme.
Vključitev staršev v delavnice ali šole za starše ne prinaša čudežnih rešitev, zato pa
dobrodejno vpliva na zmanjševanje stresa pri starših in jim v druženju z ostalimi starši nudi
občutek, da niso edini, ki se spopadajo s podobnimi težavami in si drug drugemu nudijo
36

http://www.dnevnik.si/objektiv/intervjuji/1042427006

37

http://www.kraljiulice.org/kdo-smo/kontakti
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čustveno oporo in izmenjujejo svoje izkušnje.Vzgojitelj, ki starše najprej doživlja kot osebo,
ki v danih okoliščinah za otroka dela najboljše, kar zmore, in šele nato, kakšne so njihove
težave je na dobri poti, da vzpostavi iskren sodelovalen odnos.
Vzgojitelj, kot predstavnik vzgojnega zavoda oziroma stanovanjske skupine (institucije), je
prvi v vrsti odgovoren za vzpostavitev sodelovanja. Poleg strokovne objektivnosti ter
spretnosti v komunikaciji mora v odnosu, tako do staršev kot do otroka, izražati določene
pozitivne lastnosti, kot so spontanost, razumevanje, sposobnost empatije. Že s svojo »pojavo«
mora vzbujati videz, da je iskren človek, vreden zaupanja. Te osebnostne poteze so človeku
praviloma že prirojene, večinoma pa se jih je možno »priučiti« ali »izpiliti« na raznih
seminarjih ali senzitivnih treningih, ki jih je v preteklosti izvajalo Društvo defektologov,
socialni pedagogi pa so se z njimi seznanjali tudi v času študija.
Zato na tem mestu velja omeniti tudi večkrat izraženo zahtevo (tudi profesorjev Pedagoške
fakultete v Ljubljani – na Oddelku za socialno pedagogiko), da bi za vpis v začetni letnik
študija na PF omenjene smeri, raje (poleg ali namesto) selekcije učnega uspeha, zahtevali
preverjanje – morda prej omenjenih tako imenovanih subtilnih človeških lastnosti, zaradi
česar bi pričakovali, da bi takšno sistematiziranje kandidatov zagotavljalo ustreznejši
strokovni kader za delo z otroki in družinami.
Zavedajmo se, da na sodelovanje s starši vpliva tudi tako imenovana »institucionalna klima«,
ki jo je moč začutiti ob vstopu v vzgojni zavod ali stanovanjsko skupino. Glede na to, da so se
v zadnjih desetletjih vsi vzgojni zavodi iz dotrajanih graščin preselili v namensko zgrajene
prostore in stanovanjske hiše, res ni več vzroka po zunanji stigmatizaciji tistih, ki v teh
prostorih bivajo in tudi ne strokovnih delavcev, ki tam delajo. Vsi delavci v zavodu ali
stanovanjski skupini, tako pedagoški kot nepedagoški kader, si morajo prizadevati, da med
sabo vzdržujejo pozitiven, prijateljski odnos ter izkazujejo pripravljenost na sprejemanje in
usmerjanje staršev, ko ti prihajajo na obiske, razgovore in podobno. To naj bo prednostna
naloga slehernega delavca zaposlenega v vzgojnem zavodu oziroma stanovanjski skupini.
Neformalne oblike druženja ob različnih prireditvah prinašajo velike koristi za vse vpletene v
vzgojno-izobraževalni proces. Res je pri tem potrebnega veliko več potrpljenja in angažiranja
vseh delavcev v vzgojnem zavodu ali stanovanjski skupini (od hišnika, čistilk, ki pripravijo
ustrezen prostor, materiale; kuhinje, ki pogosti povabljene z napitki in prigrizkom; svetovalne
službe, ki koordinira vabila za starše in odgovorne delavce CSD; vzgojiteljev in učiteljev, ki
skupaj z otroki pripravijo program, in ravnateljem, ki je odgovoren, da delo poteka, tako kot
so se dogovorili). Povsem jasno je, da je treba v tak projekt vložiti kar nekaj materialnih
sredstev in prostega časa.
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Na drugi strani tudi ne pozabimo dejstva, da povabilo staršev k sodelovanju zanje ni
brezplačno. Z udeležbo na organizirani prireditvi imajo starši lahko več materialnih stroškov;
zaposleni morajo vzeti dopust, potni stroški lahko predstavljajo visok strošek, še posebno, če
bivajo daleč proč od institucije ali pa so v finančni stiski. Če pa še sami prevzamejo del
organizacije ali dobavo potrebnega materiala, je njihova obveznost toliko večja. Ta srečanja
zato naj ne bodo prepogosta, nekajkrat letno, vendar mora biti takrat intenziteta dogodka
samega takšna, pusti močan vpliv na sodelujoče akterje, kar najlažje dosežemo s tem, da
otroke aktivno vključimo v program. Praviloma je to ena od redkih priložnosti, pogosto tudi
prvič, da starši vidijo in slišijo svojega otroka nastopiti na prireditvi kot aktivnega udeleženca
ali nastopajočega. Te izkušnje so za vse družinske člane neprecenljive vrednosti, ki jih je
treba negovati.
Neugodne izkušnje vzgojiteljev in staršev in kritike, ki iz tega izhajajo se pogosto nanašajo na
nerazumevanje drug drugega. Največkrat prihaja do konfliktov med vzgojiteljem in starši
predvsem zaradi neprimerne komunikacije. V ozadju te je lahko več vzrokov (ki veljajo za
oba udeleženca), in sicer:
 negativno stališče do sogovornika,
 nastopanje s pozicije moči,
 pomanjkanje spretnosti v komunikaciji.
Spoštovanje

sogovornika

kot

kompetentne

osebe

naj

bo

izhodišče

izgradnje

komunikacijskega odnosa med vzgojiteljem in starši. Vsak od njih je enakovredno udeležen v
razgovoru, njegova mnenja so upoštevana. Doživljanja in ravnanja staršev v vzgojnih
konfliktih situacijah naj vzgojitelj ne vrednoti, temveč jih spoštuje in upošteva različne
kulturne dejavnike, ki jih družine imajo. S porazdelitvijo odgovornosti med vzgojnim
zavodom oziroma stanovanjsko skupino in starši krepimo tudi vrednost starša v družini.
Iskreno mu nudimo svojo pomoč pri izvajanju vzgojnega vpliva na otroka in tako delno
pripomoremo k razrešitvi »lojalnostnega konflikta«, o katerem smo govorili. Vzgojitelj naj se
trudi za izboljšanje sodelovanja in prepletanje vezi z vsemi družinskimi člani in ne samo z
otrokom ali enim od staršev.
Z izkustvenimi spoznanji, študijem strokovne literature, evalvacijo svojega strokovnega dela,
in željo po uspehu, vzgojitelj sčasoma razvije lasten način sprejemanja in izvajanja
avtonomnih odločitev, ki so za družino primerna, oziroma so njim lastna in edinstvena. Ne
smemo pa izpustiti »moči« supervizije, tako skupinske, kot tudi timske, za katero Kobolt
(2010a, str. 151) pravi, da je razumljena kot »proces, v katerem imajo člani priložnost za
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refleksijo odnosov, analizo vzpostavljene komunikacije ter uvajanje raznovrstnih načinov
evalvacije delovnih in vzpostavljenih procesov. S tem raste njihova sposobnost medsebojnega
povezovanja, sporazumevanja, obvladovanja poklicnih problemov in uspešnega reševanja
konfliktov«.
Predpisane formalne oblike sodelovanja s starši bodo vedno predstavljale temeljno obliko
komunikacije v institucionalni vzgoji, vzgojitelj pa naj uporablja tiste, ki dosegajo ali se
najbolj približujejo načrtovanim ciljem. Najbolj pomembno pa je, da so sprejemljive in
ustrezne tudi za starše in otroka/mladostnika, s katerimi vzpostavlja sodelovalni odnos. In v
tem je prednost socialno pedagoškega diskurza; nudenje pomoči, ki je nujna in individualno
ustrezna, ter čim bolj usmerjena v konkretno življenjsko polje otroka in njegove družine.

5

PREDLOGI IN SMERNICE ZA RAZVOJ INSTITUCIONALNE
VZGOJE

1.

Treba je nadaljevati s prenovo vsebinskih programov in ponudbe v vzgojnih zavodih
oziroma stanovanjskih skupinah ter posledično prestrukturirati socialno pedagoško
pomoč v institucionalni vzgoji, kjer se je izkazala kot neuspešna. Vzporedno je treba
odpirati prostor tudi različnim »alternativnim« oblikam dela z mladimi in njihovimi
družinami, vendar ne samo v obliki projektov, ampak kot stalno obliko socialne
pedagoške pomoči.

2.

Nujno je poenotenje pristopa CSD, v celotni slovenski regiji, k reševanju problematike
dela z družino. V obdobju, ko je otrok/mladostnik vključen v institucionalno obravnavo,
sta dolžna medsebojno kontinuirano usklajevati delo, ki temelji na iskreni medsebojni
komunikaciji in izmenjavi informacij. Obveza za kontinuirano in aktualno izmenjavanje
informacij velja tudi za vse morebitne druge, zunanje sodelavce, kot so na primer
zdravstveni dom, pshiater, zdravnik in drugi.

3.

Izkustvena spoznanja opozarjajo, da za otroka s ČVT in njegovo družino odsotnost
poinstitucionalne obravnave pomembno vpliva na uspešnost vzgojnega vpliva zavoda
oziroma stanovanjske skupine ter ga lahko v nekaterih primerih naredi še manj
uspešnega, kot bi sicer lahko bil. Povsem normalno bi bilo torej pričakovati, da obstajajo
določeni postopki in ravnanja ob prihodu otroka iz institucije kot nadgradnja
institucionalne vzgoje.
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Treba je preseči paradigmo o usmerjanju otrok, kjer se ugotavljajo predvsem otrokova
motnja in primanjkljaji ter ga s tem uvrščati v predpisane »kategorije prizadetosti«.
Pomoč naj bo usmerjena v njihove dejanske potrebe in v življenjsko okolje, v katerega so
vpeti.

5.

Obstoječi kriteriji za usmerjanje otrok v skupino čustvene in vedenjske motnje so slabo
zasnovani, zaradi česar tej skupini otrok ni zagotovljena niti pravočasna niti primerna
pomoč. Otroci in mladostniki s ČVT se v primerih neuspešne »inkluzivne obravnave« v
vzgojne zavode oziroma stanovanjske skupine vključujejo prepozno, ko so njihove težave
že močno »utrjene« in so pogosto posledično neuspešni tudi pedagoški pristopi v okvirih
institucionalne vzgoje.

6.

Poudarjamo pomen medosebne, interpersonalne komunikacije med vzgojiteljem in starši.
Vzgojitelj prevzema odgovornost, da z vsem svojim strokovnim znanjem in subtilnimi
človeškimi lastnosti pripravi starše do tega, da se med njimi vzpostavi medoseben in
iskren komunikacijski odnos, kjer ima vsak svoj prostor – kljub morebitnim razlikami v
stališčih, vrednotah, znanju, pričakovanjih in komunikacijskih spretnostih.

7.

Predpogoj za uspešno pomoč družini bi lahko zagotovili z zgodnejšim vključevanjem
otroka in družine v (njim) ustrezne programe in v domačem okolju.

8.

Izpostavljamo pomen prezentacije socialno pedagoške stroke v slovenskem družbenem
prostoru. Starši pogosto očitajo, da nimajo dovolj informacij, kam in na koga se lahko
obrnejo v primeru težav. Pripadniki marginalnih skupin so praviloma neiznajdljivi v
iskanju pomoči, zato mora potreben korak k informiranju narediti socialno pedagoška
stroka. Prav tako je pomembno angažiranje predstavnikov socialno pedagoške stroke na
ustreznih vsebinah (okrogle mize in soočenja), še posebej v primeru, ko so tarča
rumenega tiska »naši uporabniki«.

9.

Neformalne oblike druženja staršev, otrok in strokovnega/nestrokovnega kadra v
institucijah ob različnih organiziranih aktivnostih (izleti, praznovanja, kulturni ali zabavni
program v lastni izvedbi) nedvomno veliko pripomorejo k uspešnejšemu sodelovanju,
sprejemanju in razumevanju tako otrok kot tudi njihovih družin. Slaba stran tovrstne
oblike sodelovanja pa je, da organizacija in izpeljava takšnega projekta zahteva od vseh
udeležencev kar nekaj materialnih sredstev in prostega časa, zato naj ne bodo prepogosta,
intenzivnost samega dogodka pa mora biti takrat takšna, da pusti pozitivno izkušnjo vseh
sodelujočih.
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PRILOGE
Priloga 1: Spol

Statistics
Trditev št.

Spol
moš N Vali
ki
d

1

2

3

4

5

6

7

Pri
svojem
delu
dosledn
o
upoštev
am
staršev
ske
pravice,
ki jih
predpis
ujeta
zakon
in etični
kodeks.

Otrokove
in
starševsk
e
pravice,
ter
posebno
sti
družine
so zaradi
sistema
institucio
nalne
vzgoje
pogosto
okrnjene
pravice

CSD
pogost
o
names
ti
otroka
v
instituc
ijo in
pri tem
ne
dosež
e
konse
nza
obeh
strani
(otroka
ali
starše
v) o
names
titvi.

8

Vključev
anju
staršev v
timsko
delo, ki
prinaša
prevzem
anje
odgovor
nosti,
obenem
pa jih
razbrem
eni in jim
nudi
podporo.
staršev v
timsko
delo.

78

78

78

9

10

Spremlj
anje
napredk
a otroka
preko
dogovorj
enih
oblik;
(govoriln
e ure,
rod.
sestanki
,
telefons
ki klic…)

Udeležb
a
staršev
na
prireditv
ah in
praznov
anjih v
instituciji
, kjer
biva
otrok.

Lažje
bi mi
bilo
delati
z
otroko
m, če
se
starši
ne bi
toliko
vmeša
vali v
moje
delo in
odločit
ve.

Za
otroka
je med
tednom
poskrblj
eno –
med
vikendo
m naj
zanj
prevza
mejo
odgovor
nost
starši v
skladu z
našim
dogovor
om.

Dovolj
časa
in
ustrez
en
prosto
r za
razgo
vor.

78

78

78

78

78

78

11

12

13

14

15

16

17

Informac
ije
krožijo,
kadar
sodelujo
či pri
timski
obravna
vi otroka
priznavaj
o mojo
profesio
nalno
vlogo.

Izmenj
ava
aktual
nih
inform
acij s
starši
in
pristoj
nim
CSD
je za
moje
delo
izredn
ega
pome
na.

78

78

78

Med
vzgojitelj
em in
starši se Spoštov Dosled
vzpostav anje
nost
ita
dogovor izvajanj
zaupanj
ov in
a
e in
postavlj dogovo
iskrena
anje
rov in
komunik jasnih
redni
acija.
ciljev.
stiki.

V naši
organiz
aciji me
podpiraj
o pri
sodelov
anju s
starši.

Moja
strokovna
usposoblj
enost,
profesion
alen
odnos in
sposobno
st
empatije.

Starši
realno
vidijo
družin
sko
situaci
jo in
svojo
vlogo
v njej.

78

78

78

78

78

Mean

4,4872

4,2436 4,0897

4,6795

4,5256

4,1667 3,512
8

4,3590 4,717 4,1795
9

4,7308 4,705
1

4,5641

4,5256 4,6154

4,7051

4,705
1

Media
n

4,0000

4,0000 4,0000

5,0000

5,0000

4,0000 4,000
0

4,0000 5,000 4,0000
0

5,0000 5,000
0

5,0000

5,0000 5,0000

5,0000

5,000
0

Std.
Deviat
ion

,50307

,70593 ,64839

,46969

,52778

,49456 ,7853
1

,50899 ,4529 ,50307
1

,44643 ,4589
4

,49908

,55184 ,48965

,45894

,4589
4

žen N Vali
ski
d

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Mean

4,4400

4,0900 4,1600

4,7400

4,5700

4,1400 3,510
0

4,4300 4,700 4,2100
0

4,6900 4,720
0

4,5700

4,4000 4,6200

4,7400

4,760
0

Media
n

4,0000

4,0000 4,0000

5,0000

5,0000

4,0000 4,000
0

4,0000 5,000 4,0000
0

5,0000 5,000
0

5,0000

4,0000 5,0000

5,0000

5,000
0

Std.
Deviat
ion

,49889

,72607 ,56354

,44084

,49757

,44992 ,7587
2

,60728 ,4605 ,49838
7

,46482 ,4512
6

,51747

,51247 ,48783

,44084

,4292
3

Iz tabele je razvidno, da se moški v povprečju bolj strinjajo s trditvami 1, 2, 6, 7, 9, 11 in 14,
ženske pa s trditvami 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 16 in 17. Razlike med spoloma so pri vseh
trditvah zelo majhne.
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Priloga 2: Mann-Whitney test
Test Statisticsa

Pri
svojem
delu
dosledn
o
upoštev
am
starševs
ke
pravice,
ki jih
predpis
ujeta
zakon in
etični
kodeks.

Otrokove
in
starševske
pravice, ter
posebnosti
družine so
zaradi
sistema
instituciona
lne vzgoje
pogosto
okrnjene.pr
avice

CSD
pogost
o
namest
i otroka
v
instituc
ijo in
pri tem
ne
doseže
konsen
za
obeh
strani
(otroka
ali
staršev
)o
namest
itvi.

Vključev
anju
staršev v
timsko
delo, ki
prinaša
prevzem
anje
odgovor
nosti,
obenem
pa jih
razbrem
eni in jim
nudi
podporo.
staršev v
timsko
delo.

Spremlja
nje
napredk
a otroka
preko
dogovorj
enih
oblik;
(govoriln
e ure,
rod.
sestanki,
telefons
ki klic…)

Udeležb
a
staršev
na
prireditv
ah in
praznov
anjih v
instituciji
, kjer
biva
otrok.

Lažje
bi mi
bilo
delati
z
otroko
m, če
se
starši
ne bi
toliko
vmeša
vali v
moje
delo in
odločit
ve.

Za
otroka
je med
tednom
poskrblj
eno –
med
vikendo
m naj
zanj
prevza
mejo
odgovor
nost
starši v
skladu z
našim
dogovor
om.

Dovolj
časa
in
ustrez
en
prosto
r za
razgo
vor.

V naši
organiz
aciji me
podpiraj
o pri
sodelov
anju s
starši.

Moja
strokovna
usposoblje
nost,
profesiona
len odnos
in
sposobno
st
empatije.

Informaci
je
krožijo,
Med
kadar
Starši vzgojitelj
sodelujo
realno em in
či pri
vidijo starši se Spoštov Dosled timski
družin vzpostavi anje
nost obravnav
sko
ta
dogovor izvajanj i otroka
situaci zaupanje ov in
a
priznavaj
jo in
in
postavlj dogovo o mojo
svojo iskrena
anje
rov in profesion
vlogo komunik jasnih
redni
alno
v njej.
acija.
ciljev.
stiki.
vlogo.

Izmenj
ava
aktual
nih
inform
acij s
starši
in
pristoj
nim
CSD
je za
moje
delo
izredn
ega
pomen
a.

Mann 3716,00
0
Whitn
ey U

3442,000 3723,5
00

3664,00 3755,50 3784,00 3888,0 3540,50 3830, 3795,00
0
0
0
00
0
000
0

3741,000 3842, 3855,000 3390,50 3882,0
000
0
00

3764,00 3686,0
0
00

Wilco 8766,00
xon
0
W

8492,000 6804,5
00

6745,00 6836,50 8834,00 8938,0 6621,50 8880, 6876,00
0
0
0
00
0
000
0

8791,000 6923, 6936,000 8440,50 6963,0
000
0
00

6845,00 6767,0
0
00

Z
Asym
p.
Sig.
(2tailed)

-,625

-1,497

-,609

-,883

-,491

-,483

-,039

-1,217

-,261

-,390

-,592

-,217

-,154

-1,712

-,063

-,515

-,822

,532

,134

,542

,377

,623

,629

,969

,224

,794

,696

,554

,828

,878

,087

,950

,606

,411

Iz rezultatov Mann-Whitney testa je razvidno, da se moški in ženske statistično pomembno ne
razlikujejo glede na svoja prepričanja pri nobeni izmed posameznih postavk.
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Priloga 3: Kruskall-Wallis test
Test Statisticsa,b

ChiSqu
are
df
Asy
mp.
Sig.

Pri
svojem
delu
dosledn
o
upoštev
am
starševs
ke
pravice,
ki jih
predpis
ujeta
zakon in
etični
kodeks.

Otrokove
in
starševske
pravice, ter
posebnosti
družine so
zaradi
sistema
instituciona
lne vzgoje
pogosto
okrnjene.pr
avice

CSD
pogost
o
namest
i otroka
v
instituc
ijo in
pri tem
ne
doseže
konsen
za
obeh
strani
(otroka
ali
staršev
)o
namest
itvi.

5,093

2,911

4,770

Vključev
anju
staršev v
timsko
delo, ki
prinaša
prevzem
anje
odgovorn
osti,
obenem
pa jih
razbrem
eni in jim
nudi
podporo.
staršev v
timsko
delo.

Spremlja
nje
napredk
a otroka
preko
dogovorj
enih
oblik;
(govoriln
e ure,
rod.
sestanki,
telefons
ki klic…)

Udeležb
a
staršev
na
prireditv
ah in
praznov
anjih v
instituciji
, kjer
biva
otrok.

Lažje
bi mi
bilo
delati
z
otroko
m, če
se
starši
ne bi
toliko
vmeša
vali v
moje
delo in
odločit
ve.

3,887

2,019

5,472

1,529

Za
otroka
je med
tednom
poskrblj
eno –
med
vikendo
m naj
zanj
prevza
mejo
odgovor
nost
starši v
skladu z
našim
dogovor
om.

Dovolj
časa
in
ustrez
en
prosto
r za
razgo
vor.

V naši
organiz
aciji me
podpiraj
o pri
sodelov
anju s
starši.

11,034 1,911

5,920

Moja
strokovna
usposoblje
nost,
profesiona
len odnos
in
sposobno
st
empatije.

Informaci
je
krožijo,
Med
kadar
Starši vzgojitelj
sodelujo
realno em in
či pri
vidijo starši se Spoštov Dosled timski
družin vzpostavi
anje
nost obravnav
sko
ta
dogovor izvajanj i otroka
situaci zaupanje ov in
a
priznavaj
jo in
in
postavlj dogovo o mojo
svojo iskrena
anje
rov in profesion
vlogo komunik jasnih
redni
alno
v njej.
acija.
ciljev.
stiki.
vlogo.

4,514 15,29
9

5,560

9,604

7,772

3,903

Izmenj
ava
aktual
nih
inform
acij s
starši
in
pristoj
nim
CSD
je za
moje
delo
izredn
ega
pomen
a.
7,763

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

,405

,714

,445

,566

,846

,361

,910

,051

,861

,314

,478

,009

,351

,087

,169

,563

,170

Rezultati Kruskall-Wallis testa kažejo, da :
 statistično pomembne razlike med udeleženci z različno izobrazbo obstajajo samo pri
postavkah »Starši realno vidijo družinsko situacijo in svojo vlogo v njej.« in
 »Za otroka je med tednom poskrbljeno – med vikendom naj zanj prevzamejo odgovornost
starši v skladu z našim dogovorom.«
Pri ostalih postavkah pa ni statistično značilnih razlik med različnimi smermi izobrazbe.
S postavko »Starši realno vidijo družinsko situacijo in svojo vlogo v njej.« se v povprečju
najbolj strinjajo socialni delavci in najmanj (čeprav se še vedno strinjajo z njo) psihologi.
S postavko »Za otroka je med tednom poskrbljeno – med vikendom naj zanj prevzamejo
odgovornost starši v skladu z našim dogovorom.« pa se v povprečju najbolj strinjajo MVOdomska vzgoja, najmanj pa spet psihologi.
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Priloga 4: Vprašalnik za vzgojitelje in vzgojiteljice
VPRAŠALNIK
za vzgojitelje in vzgojiteljice
Vprašalnik je namenjen vzgojiteljicam in vzgojiteljem v slovenskih Mladinskih domovih;
Zavodih za vzgojo in izobraževanje, stanovanjskih skupinah in prevzgojnemu domu. Z njim
skušamo ugotoviti, kakšna so stališča vzgojiteljev do aktivnega vključevanja staršev, ki imajo
otroka nameščenega v Vaši instituciji.
Prosimo Vas za iskrene odgovore, saj so le takšni uporabni za raziskovanje. Anonimnost
odgovorov je zagotovljena.
SPLOŠNA VPRAŠANJA

1. SPOL:
Moški

Ženski

2. Koliko let ste stari ? ( Prosimo, če obkrožite ustrezen odgovor.)
a) do 30 let

e) 46-50 let

b) 31-35 let

f) 51-55 let

c) 36-40 let

g) 56-60 let

d) 41-45 let

h) 60 in več let

3. Vrsta Vaše strokovne izobrazbe. ( Prosimo, napišite.)

SMER: _______________________________________________________________

KJE ( fakulteta ) _______________________________________________________
4. Stopnja vaše strokovne izobrazbe. ( Prosimo, če obkrožite ustrezen odgovor.)
Višja

Visoka Visoka - specializacija
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5. Koliko let delate na delovnem mestu vzgojitelja/vzgojiteljice? (Prosimo, napišite.)
_______________________
6. NAVODILA: Prosim, če pod vsako trditvijo označite tisto, ki najbolj ustreza vašemu
odgovoru.
VPR. 1: Ali so po Vašem mnenju upoštevane starševske pravice na področju doseganja
konsenza o vključitvi otroka v institucionalno vzgojo in značilnosti družine?
1.
Oddaja

otroka

v

institucionalno

vzgojo je izredno premišljena in
upošteva

starševske

pravice

sploh se

se ne

ne

se

zelo se

ne

strinjam

vem

strinjam

strinjam

in

strinjam

CSD, ki namešča otroka, prevečkrat

sploh se

se ne

ne

se

zelo se

zagovarja svojo uspešnost z rešitvami,

ne

strinjam

vem

strinjam

strinjam

ki ne upoštevajo značilnosti družine.

strinjam

značilnosti družine .
2.

3.
Pri svojem delu dosledno upoštevam

sploh se

se ne

ne

se

zelo se

otrokove in starševske pravice, ki jih

ne

strinjam

vem

strinjam

strinjam

predpisuje družinsko pravo in etični

strinjam

kodeks socialnega pedagoga.
4.
Otrokove in starševske pravice , ter

sploh se

se ne

ne

se

zelo se

značilnosti družine so zaradi sistema

ne

strinjam

vem

strinjam

strinjam

sploh se

se ne

ne

institucijo in pri tem ne doseže

ne

strinjam

konsenza obeh strani (otroka ali

strinjam

institucionalne

vzgoje

pogosto

strinjam

okrnjene.
5.
CSD

pogosto

namesti

otroka

v

staršev) o namestitvi.
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VPR. 2: Kateri način vključevanja staršev v vzgojno delo je po vašem mnenju
najučinkovitejši ?
6.
Vključevanju staršev v timsko delo, ki
prinaša

prevzemanje

odgovornosti,

obenem pa jih razbremeni in jim nudi

sploh se

se ne

ne

se

zelo se

ne

strinjam

vem

strinjam

strinjam

sploh se

se ne

ne

se

zelo se

ne

strinjam

vem

strinjam

strinjam

strinjam

podporo.
7.
Druženje z ostalimi starši v t.i. »Šoli
za starše«.

strinjam
8.
Spremljanje napredka otroka preko

sploh se

se ne

ne

se

zelo se

dogovorjenih oblik; (govorilne ure,

ne

strinjam

vem

strinjam

strinjam

sploh se

se ne

ne

se

zelo se

sprejemanje nasvetov in dogovorov v

ne

strinjam

vem

strinjam

strinjam

zvezi s preživljanjem prostega časa

strinjam

rod. sestanki, telefonski klic…)

strinjam

9.
Zanimanje

za

otrokovo

počutje,

doma.
10.
Udeležba staršev na prireditvah in

sploh se

se ne

ne

se

zelo se

praznovanjih v instituciji, kjer biva

ne

strinjam

vem

strinjam

strinjam

otrok.

strinjam

11.
Lažje bi mi bilo delati z otrokom, če

sploh se ne

se ne

ne

se

zelo se

se starši ne bi toliko vmešavali v

strinjam

strinjam

vem

strinjam

strinjam

moje delo in odločitve.
12.
Za otroka je med tednom poskrbljeno

sploh se

se ne

ne

se

zelo se

– med vikendom naj zanj prevzamejo

ne

strinjam

vem

strinjam

strinjam

odgovornost starši v skladu z našim

strinjam

dogovorom.
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VPR. 3: Kateri dejavniki po Vašem mnenju vplivajo na uspešno sodelovanje s starši ?
13.
Dovolj časa in ustrezen prostor za sploh se ne
razgovor.

se ne

ne

se

zelo se

strinjam

vem

strinjam

strinjam

sploh se ne

se ne

ne

se

zelo se

strinjam

strinjam

vem

strinjam

strinjam

strinjam

14.
Vodstvo

me

podpira

pri

sodelovanju s starši.
15.
Moja strokovna usposobljenost,

sploh se

se ne

ne

se

zelo se

profesionalen odnos in sposobnost

ne

strinjam

vem

strinjam

strinjam

sploh se

se ne

ne

se

zelo se

ne

strinjam

vem

strinjam

strinjam

empatije.

strinjam

16.
Starši realno vidijo družinsko
situacijo in svojo vlogo v njej.

strinjam
17.
Med vzgojiteljem in starši se

sploh se

se ne

ne

se

zelo se

vzpostavita zaupanje in iskrena

ne

strinjam

vem

strinjam

strinjam

sploh se

se ne

ne

se

zelo se

ne

strinjam

vem

strinjam

strinjam

sploh se

se ne

ne

se

zelo se

ne

strinjam

vem

strinjam

strinjam

komunikacija.

strinjam

18.
Spoštovanje

dogovorov

in

postavljanje jasnih ciljev.

strinjam
19.
Doslednost izvajanja dogovorov in
redni stiki.

strinjam
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VPR. 4: Kakšna je po Vašem mnenju pretočnost informacij o otroku med vami, zunanjimi
strokovnjaki v institucijah, ter starši.
20.
Prikrivanje informacij staršev o

sploh se

se ne

ne

se

zelo se

dogajanju v družini so lahko

ne

strinjam

vem

strinjam

strinjam

velika

ovira

za

pretočnost

strinjam

informacij.
21.
Sodelovanje

z

zunanjimi

sploh se

se ne

institucijami je pogosto enosmerno -

ne

strinjam

več pričakujejo od mene, kot jaz od

strinjam

ne vem

se

zelo se

strinjam

strinjam

njih.
22.
Informacije krožijo, kadar sodelujoči

sploh se

se ne

ne

se

zelo se

pri timski obravnavi otroka priznavajo

ne

strinjam

vem

strinjam

strinjam

mojo profesionalno vlogo.

strinjam

23.
Izmenjava aktualnih informacij s

sploh se ne

se ne

ne

se

zelo se

starši in pristojnim CSD je za moje

strinjam

strinjam

vem

strinjam

strinjam

delo izrednega pomena.
24.
Težko

se

udeležujem

vseh sploh se ne

sestankov, timov in konzultacij ,

strinjam

ker sem obremenjen z rednim
delom.

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje.
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se ne

ne

se

zelo se

strinjam

vem

strinjam

strinjam

