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POVZETEK
Diplomska naloga skuša predstaviti proces soočanja staršev z otrokovo motnjo v duševnem
razvoju. V teoretičnem delu opredelim motnje v duševnem razvoju. Preko opisa sodobne
družine, starševstva in pričakovanj družbe glede družinskega življenja, predstavljam družine z
otrokom, ki ima motnjo v duševnem razvoju. V nadaljevanju se posvečam opisu procesa
soočanja in podpore, ki je ob tem pomembna. Empirični del podaja rezultate kvalitativne
analize, v katerem sem izvedla pogovore dveh parov. Pogovori so bili razdeljeni na štiri
področja, ki sem jih kasneje analizirala: predstavitev otroka, proces soočanja, družinska
dinamika, družbena umeščenost in sistemi pomoči. Rezultati analize opravljenih intervjujev
so pokazali, da je bil proces soočanja staršev z otrokovo motnjo v duševnem razvoju odvisen
predvsem od njihovih individualnih značilnosti ter njihovega doživljanja potrebne podpore.
Starši so pokazali visoko stopnjo sprejemanja otroka in celotne družinske situacije ne glede na
individualen potek procesa soočanja. Kljub začetnim razhajanjem med partnerjema, so starši
izrazili medsebojno povezanost družinskih članov. Rezultati raziskave kažejo na večjo
potrebo staršev po informacijah v zvezi otrokovo motnjo ter možnosti podpore za njih.
Pokazal se je zelo velik pomen, ki ga imajo izkušnje s strokovnjaki za starše in s tem potreba
staršev po primernemu pristopu in načinu dela posameznih strokovnjakov, ki nudijo pomoč.

Ključne besede: motnja v duševnem razvoju (MDR), proces soočanja, družinska dinamika,
podporni sistemi

ABSTRACT
This diploma thesis tries to present parents’ process of coping with the child’s mental
disabilities. Within theoretical part, I try to define mental disabilities. I present families with a
mentally disabled child through the description of contemporary family, parenting and
society's expectations regarding family life. Furthermore, I describe the process of coping and
support needed. The empirical part presents the results of qualitative analysis, in which I
conducted interviews with two couples. Interviews have been divided into four areas, which I
analyzed later on: the presentation of a child, the process of coping, family dynamics, social
position and support systems. Results of the analysis showed that parents’ process of coping
depended primarily on their individual characteristics and their experience of the support
needed. Parents showed high level of acceptance of the child and the family situation
regardless of the individual’s coping process. Despite the initial differences between partners,
parents expressed the interconnectedness of family members. The survey results point to
parents’ greater need for information concerning the child’s disability and their support
options. Results showed the great importance that experience with professionals have for
parents. Also, results showed their need for a reasonable approach and appropriate way of
working referring to experts that provide assistance.

Key words: mental disability, the process of coping, family dynamics, support systems
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UVOD

Vsak bodoči starš se veseli rojstva svojega otroka in si ob tem najbolj od vsega želi, da bi bil
novorojenec zdrav. Še pred samim rojstvom si starši oblikujejo določene predstave o življenju
z novim članom, ki se navadno navezujejo na zdravega, vitalnega otroka z značilnim potekom
razvoja. Tu ima med drugim pomembno vlogo družba z narekovanimi ideali. Kljub napredku
celotne družbe in znanosti pa se na vsakodnevni ravni rojevajo ljudje z motnjo v razvoju. To
obremeni družino na psihičnem, socialnem in ekonomskem nivoju (Novljan, 2004).
Sama že nekaj let aktivno sodelujem z osebami z motnjo v duševnem razvoju. V svoji
diplomski nalogi bom namenila pozornost njihovim staršem. Za kakovostno življenje otroka z
motnjami v duševnem razvoju ter v težnji po največji možni samostojnosti sta po mnenju E.
Novljan (2004) najpomembnejša kakovostna zgodnja obravnava ter pravočasna pomoč in
svetovanje njegovi družini. Nihče brez lastnih izkušenj si ne more predstavljati, s čim vse in
kako se starši spopadajo ob rojstvu »drugačnega« otroka, ko nimajo druge izbire. Kaj se
takrat dogaja v njih, z njimi in s celotno družino? Kakšne so ob tem potrebe staršev in družine
ter kako jim je mogoče pomagati? P. Restoux (2010, str. 22) pravi, da si najpogosteje
postavljajo naslednja vprašanja: »Zakaj je ta nesreča doletela ravno otroka, ki nam je blizu?«,
»Sem za to, kar se je zgodilo, tudi sam(a) odgovoren/-na?«, »Bi bilo bolezen mogoče
preprečiti?«, »Kako naj presežem zid bolečine in trpljena, solza in lastnega odpora, da bi
sprejel(a), kar se je zgodilo?«, »Kako naj sprejmem občutke, ki me preganjajo: gnus, strah in
negativne misli?«
V teoretičnem delu bom najprej opredelila motnje v duševnem razvoju, za katere bom v
diplomski nalogi uporabljala kratico MDR. V nadaljevanju se bom osredotočila na družino, ki
jo kot osnovno enoto družbe vežejo tesne (sorodstvene) vezi in kjer bistvo psihodinamskih
procesov predstavlja medgeneracijski odnos med starši in otroki (Čačinovič Vogrinčič, 1992).
Predstavila bom umeščenost sodobne družine v družbi, njene vrednote, pomen starševstva in
pričakovanja, ki jih družba goji v zvezi z družinami. Nato bom motnje v duševnem razvoju
navezala na družine in predstavila ter raziskala proces soočanja z otrokovimi motnjami v
sodobnih družinah in vplive, ki jih ima to na družinsko življenje. Danski terapevt Juul (2010)
pravi, da kakovost družinske interakcije določa, koliko bodo njeni člani napredovali in v
kolikšni meri bodo razvijali individualne potenciale ter skupno moč. Za predstavo o položaju
1
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takih družin bom na kratko predstavila njihov pravni položaj in pravice ter vrste pomoči, ki so
je deležne. Raziskala bom njihovo doživljanje pomoči ter vlogo, ki jo imajo pri tem
strokovnjaki. Sodelovanje staršev s strokovnjaki je danes postalo samoumevno tako na
medicinskem, psihološkem, socialnem in specialno-pedagoškem področju (Novljan, 2004).
Vsak starš to sodelovanje doživlja skozi svoje oči kot bolj ali manj produktivno.
Cunningham (1999) na podlagi svojih izkušenj s starši pravi, da sta najbolj pogosta nagonska
občutka novopečenih staršev otroka z motnjo v duševnem razvoju zaščitništvo, vzporedno pa
odpor do otrokove motnje. Večina ljudi o tem težko govori, saj se v sodobni družbi pričakuje,
da nihče ne bo priznal takšnih občutkov. Ali še huje, jih občutil oz. doživel. Namen te
diplomske naloge je dobiti celosten vpogled v proces soočanja staršev z otrokovo motnjo brez
zadržkov. Na ta način bodo sodelujoči starši lahko ozavestili lasten proces in čustva, ki so pri
tem igrala vlogo, ostali, ki jim bo naloga kdaj prišla pod roke, pa se bodo lahko v tem
prepoznali in spoznali, da je vsak način doživljanja sprejemljiv.
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II TEORETIČNI DEL

1
1.1

Motnje v duševnem razvoju
Opredelitev in klasifikacija

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) v 2. členu navaja, da so otroci s
posebnimi potrebami »otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci
oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni, otroci z govorno-jezikovnimi
motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in
vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in
izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja
oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja«.
V nadaljnjem pisanju se bom osredotočala na otroke z motnjami v duševnem razvoju (MDR).
Duševnost posameznika je kompleksen pojav, zato je tudi sam pojem duševnega zdravja
težko definirati. Na to je opozarjal Lokar (1986, v Potočnik Dajčman, 2003) že pred več kot
petindvajsetimi leti. Pravi, da je človek kot biološki posameznik hkrati tudi družbeno bitje,
zato njegovo duševno zdravje vključuje njegove telesne, duševne in družbene posebnosti.
Dandanes smo priča ogromnemu napredku na področju znanosti in tehnologije. V tem času je
bilo pri nas na področju odkrivanja in zgodnje obravnave oseb s posebnimi potrebami
uvedenih veliko pozitivnih sprememb. Napredek je viden tako v stroki, kot v večji kvaliteti
življenja oseb z MDR. Po besedah Koražija – Krajšek (2003) pa se zaradi najrazličnejših
možnosti uresničitve želje po lastnem otroku, kjer ne poznamo več naravne selekcije, število
otrok z motnjami v razvoju veča. Stopnja njihove umrljivosti se z nenehnim razvojem
intenzivne nege in terapije nedonošenčkov in novorojenčkov niža, ne pa tudi stopnja njihove
motenosti v rasti in razvoju. Kljub razvoju in napredku ne moremo mimo dejstva, da je vsaka
osebnost edinstvena in neponovljiva, zato je njihove težave in motnje težko natančno
klasificirati.
Duševne motnje so navedene v Mednarodni klasifikaciji bolezni (MKB 10) pod poglavjem
Duševne in vedenjske motnje (Moravec Berger, 1994). Pod duševne motnje uvrščamo
3
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duševno manjrazvitost, ki jo zakon opredeli kot motnjo v duševnem razvoju. Lačen (2001)
opredeljuje motnjo v duševnem razvoju kot pomembno omejitev v vsesplošnem
funkcioniranju posameznika. Na intelektualnem področju naj bi ta funkcioniral splošno
podpovprečno. To se pojavlja v razvojni dobi in je vezano na neadekvatnost adaptivnega
vedenja na področjih samostojnosti, komunikacije, socializacije in razumevanja. Čuk, Galeša,
Kotar in Novljan (v Novljan, 1997) z Oddelka za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, so
leta 1990 osebe z motnjo v duševnem razvoju opredelili kot osebe, ki imajo stalen
primanjkljaj na področju spoznavnih sposobnosti, stalne motnje v razvojnem obdobju pa
imajo za posledico težave s socialno integracijo. Te osebe so razvrstili v naslednje skupine
(prav tam, str. 12-13):


»Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju so tiste osebe, ki imajo toliko znižane učne
sposobnosti, da potrebujejo posebno učno-vzgojno delo.



Osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju so tiste osebe, ki imajo toliko znižane
sposobnosti, da se jih vključuje le v program za delovno usposabljanje in potrebujejo
stalno vodenje.



Osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju so tiste osebe, ki imajo toliko znižane
sposobnosti, da jih je mogoče vključevati le v program osnovnega usposabljanja in
potrebujejo stalni nadzor.



Osebe s težko motnjo v duševnem razvoju so tiste osebe, ki imajo toliko znižane
sposobnosti, da potrebujejo stalno varstvo ter posebno skrb in nego.«

Lačen (2001) meni, da je pri razumevanju motnje v duševnem razvoju prišlo do napredka v
tem smislu, da se le-te ne razumeva več kot neke absolutne lastnosti posameznika, temveč kot
neko stanje, ki je odvisno od načina interakcije osebe z motnjo s svojimi vrstniki v svojem
okolju. Posledica tega je, da v ospredje ni več postavljen intelektualni razvoj in z njim
kategorije inteligentnostnega kvocienta, temveč nivo pomoči, ki jo posamezna oseba
potrebuje na enem, dveh ali več adaptivnih področjih. Pri tem razlikuje občasno, omejeno,
obsežno in vseobsegajočo pomoč. Po njegovem mnenju je opredeljevanje motnje v duševnem
razvoju razvojna naloga, ki se bo v prihodnosti še spreminjala in dopolnjevala.
Opredeljevanje glede na stopnjo potrebne pomoči naj bi predstavljala perspektivo razvoja na
tem področju in naj bi bila najboljša doslej.
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Družbeno ozadje in obravnava oseb z motnjami v duševnem razvoju

Osebe z MDR so, kot je zgoraj opredeljeno, drugačne od oseb brez teh motenj in posledično
potrebujejo drugačno obravnavo. Predvsem to velja za osebe z zmerno, težjo in težko motnjo.
V preteklosti se jih je na vseh področjih družbenega življenja zaničevalo, njihova motnja je
bila dojeta kot nekaj kvalitetno povsem drugačnega, nekaj kar je potrebno izolirati (Lačen,
2001). Danes je na drugi strani mogoče zaznati nek splošen trend po čim večji integraciji teh
oseb in s tem skoraj popolnem brisanju in ignoranci njihovih potreb. Zmerna, težja in težka
MDR pomenijo neko drugačnost, temu primerno so potrebe teh oseb drugačne. Pred tem si je
nesmiselno zatiskati oči, saj bi bilo to v njihovo škodo. Namesto zabrisane drugačnosti in
težnji po enakosti lahko uporabimo pojem »enakost možnosti« kot tisto, kar potrebujejo. Po
avtorjevem mnenju naj bi te vrste motenj postale vsakdanjost – vsakdanjost kot pravica do
izbire, kar pomeni svobodo, svoboda pa je osnovni pogoj kvalitetnega življenja. Pravi, da je
sprejemanje in spoštovanje drugačnosti najvišja možna stopnja normalizacije in integracije
oseb z zmerno, težjo in težko MDR. Osebe iz njihove ožje in širše okolice so jim tako dolžne
zagotoviti ustrezne življenjske pogoje.
Pravica do vzgoje in izobraževanja je pravica oseb z MDR, enako kot pri ostalih. E. Novljan
(2004) navaja kot najpomembnejša cilja vzgoje in izobraževanja kakovostno življenje ter
največjo možno samostojnost posameznika. To po njenem mnenju lahko dosežemo predvsem
s kakovostno zgodnjo obravnavo (specialno-pedagoško, medicinsko, paramedicinsko in
psihološko) vsakega otroka s posebnimi potrebami ter z ustreznim svetovanjem njegovi
družini. Sodelovanje s starši predstavlja skoraj, če ne popolnoma, enakovreden sistem
pomoči, kjer se jih v zgodnjo obravnavo vključi kot enakovredne partnerje. Cilji za pomoč pri
vključevanju v širše socialno okolje so po besedah avtorice usmerjeni tako k otroku kot v
širše socialno okolje. Tako je pomoč dosegljiva za vsako družino in so hkrati ustvarjene
realne možnosti za vključevanje teh otrok v širše socialno okolje. V težnji po zagotavljanju
čim višje stopnje kvalitete življenja oseb z MDR je potrebno vplivati na okolico – tako na
bližnjo, ki ima z njimi vsakodnevne stike, kot na tisto, ki ji je zaenkrat potrebno le podati uvid
v način življenja in potrebe teh oseb na splošno. S tem lahko prispevamo k njihovemu
sprejemanju drugačnosti ter h kohezivnosti in tolerantnosti na nivoju družbe. K otrokom
usmerjeni cilji vključujejo poleg vsakodnevnih praktičnih pristojnosti tudi socialne in
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interakcijske cilje, ki osebam v otrokovem okolju bistveno olajšajo navezavo stika z njim
(prav tam). K staršem usmerjeni cilji imajo dve osnovni usmeritvi (prav tam, str. 16):


»strokovno vodenje in svetovanje, ki je usmerjeno predvsem na zmožnosti staršev
glede zadovoljevanja otrokovih posebnih potreb,



ter v pomoč staršem pri prilagajanju in soočanju z njihovim položajem.«

Ustrezna zgodnja obravnava je zagotovo zelo pomembna za optimalen razvoj in življenje
posameznika na vseh nivojih. »Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki
za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja potrebujejo ustrezne programe
vzgoje in izobraževanja, zagotovitev različnih prilagoditev in oblik pomoči« (»Usmerjanje
otrok s posebnimi potrebami«, 2013). V zgodnjo obravnavo, ki ima nezanemarljiv vpliv na
razvojni potek otroka, vključujemo otroke od rojstva do 3. leta in od 4. leta do vstopa v šolo
(Novljan, 2004). Lačen (2001) celo pravi, da ustrezna zgodnja obravnava lahko omili in
zmanjša MDR. Zelo pomembno je, da so cilji realni in prilagojeni posamezni družini in
otroku (Novljan, 2004). Schlock (1983, prav tam) je že pred tridesetimi leti opozarjal, da je
termin »čimprejšnja obravnava« potrebno nadomestiti s terminom »pravočasna obravnava«.
V nasprotnem primeru so tako starši kot strokovnjaki pod nenehnim pritiskom in strahom, kar
ima za vse sodelujoče negativne posledice, pri starših pa zaradi nezmožnosti sledenja
obravnavi in terapiji vzbudi občutek krivde. Najpomembnejša naloga vseh vključenih v
proces zgodnje obravnave ter v življenje otrok z MDR je, da znajo pravilno oceniti
sposobnosti otroka, da bi njihove potenciale razvili do optimalne možnosti njihove
samostojnosti, ne pa na račun izkrivljenega emocionalno – socialnega razvoja (Lačen, 2001).

2
2.1

Družina v sodobnem času
Družina in družbena pričakovanja

Družino po socialno-psihološki definiciji male skupine »tvorijo dva ali več posameznikov, ki
so v interakciji, imajo skupne motive in cilje; povezujejo jih skupna pravila, norme in
vrednote; odnose v njej odraža in določa relativno trajna struktura statusov in vlog, v družini
se oblikujeta zanjo značilna struktura moči in način vodenja; izoblikuje se relativno trajna
mreža komunikacij ter statusov in vlog posameznih družinskih članov v njej; diferencirajo se
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vloge glede na delitev dela; razločijo se čustveni odnosi med člani« (Čačinovič Vogrinčič,
1992, str. 105). Odnos med generacijo staršev in generacijo otrok po besedah avtorice določa
dogajanje v družinski skupini in predstavlja bistvo psihodinamskih procesov v njej. M.
Tomori (1994) opredeljuje družinski sistem širše; po njenih besedah je družina izredno
kompleksen sistem z nekim notranjim dogajanjem in neprestanim stikom z vsem, kar se godi
v njenem okolju. Odvisna je tako od socialnih kot tudi od ekonomskih zakonitosti, hkrati pa
jo označujejo notranji odnosi, ki v vsakomur vzbujajo samo njegova intimna doživljanja.
Za podrobnejše razumevanje ozadja psihodinamskih procesov v družini je potreben kratek
pregled strukturnih sprememb od tradicionalnih do sodobnih življenjskih potekov v
postmoderni družbi. Tradicionalni življenjski poteki v obdobju klasične moderne so bili za
celotno generacijo nekako obvezujoči. Prehodi posameznih generacij so bili vnaprej znani,
veljala so ustaljena pravila in obvezni ter obvezujoči standardi (Ule in Kuhar, 2003).
Pričakovanja do posameznikov so bila vnaprej znana, kar je vnašalo določeno stabilnost in je
pomenilo večjo predvidljivost v načrtovanju prihodnosti. Vsak je lahko vedel, s čim vse se bo
srečeval v določenem obdobju, sledil je svoji generaciji in značilnim prehodom. Take
življenjske dobe so v klasičnem obdobju omogočale kontinuiteto in zagotavljale stabilnost
družbe.

Danes so prehodi manj predvidljivi in ne ustrezajo v celoti tradicionalnim normativnim
pričakovanjem družbe, kar velja tudi za področje družine. Za sodobne družine je bolj kot
sledenje nekim vzorcem, ki jih postavlja družba, pomembno upoštevanje osebnih pričakovanj
in usklajevanje le-teh s pričakovanji in življenjskimi načrti partnerjev (prav tam). Sami
imamo (navidezno) večjo avtonomnost pri izbiri in oblikovanju življenjskega poteka. Če so
včasih posamezniki svoje življenjske odločitve podrejali tradiciji, generacijski primerjavi oz.
socializacijskim izkušnjam, so po besedah avtoric dandanes sami lastni center delovanja in
načrtovanja glede na trenutne družbene niše, stanje na trgu in anticipacijo prihodnosti. Večji
poudarek je na lastnem prispevku za dosego določenega družbenega položaja. Beck (1994, v
Ule in Kuhar, 2003, str. 23) omenja individualizirane posameznike kot »vsestransko odvisne
od trga dela, od izobraževalnih institucij, potrošnje, socialnopravnih uredb in oskrbovanj, od
prometnih načrtov, mode, od zdravstvenih, psiholoških, pedagoških nasvetov itd.« Bolj kot
naraščanje avtonomije posameznika naj bi tako individualizacija pomenila spremembo v
načinu družbenega nadzora. Družbeni pritiski se prenašajo iz področja celotnih generacij,
družbenih razredov, družine na posameznika, ki mora vse biografske negotovosti zaznati in
7
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znati predelovati sam – večja odgovornost pa pomeni tudi večje obremenitve. Simulacija
odgovornosti jih po mnenju avtoric dela še bolj odvisne od družbenih mehanizmov in
struktur, kot je veljalo za posameznike v tradicionalni industrijski družbi. Prav tako si lahko
vsak posameznik ustvari svoje stališče o drugačnosti na podlagi novic v časopisih,
pogovornih oddaj in televizijskih reportaž (Restoux, 2010). Opredeli se v odnosu do tega, kaj
mu je še sprejemljivo in česa nikakor ne bi mogle prenesti. S tem se ustvarjajo razdalje do
(drugačnih) posameznikov.
Vloga družine se spreminja skladno s časom, drugačnimi življenjskimi, političnimi,
tehnološkimi in gospodarskimi razmerami (Tomori, 1994). To velja tudi za vloge družine, ki
so bile v preteklosti vezane le nanjo. Možnost preživetja družine je po mnenju avtorice tako
odvisna ne le od samostojnosti in sposobnosti prilagajanja družine same, temveč tudi od ravni
socialne zrelosti in splošne blaginje družbe, katere del je. Mesto družine med družbenimi
vrednotami pomembno vpliva na kakovost življenja v družini in na razmere, ki družini
določajo možnosti za razvoj (prav tam). To se najbolj konkretno pokaže s tem, v kolikšni
meri družba nudi oporo novonastalim družinam in v tem, kaj je družini dostopno in
dosegljivo v kasnejših razvojnih obdobjih.
Skozi čas sta se spremenila sestava in del ekonomske organiziranosti družine. Ljudje si lahko
zavestno in z zrelo odločitvijo sami izbiramo različne oblike družinskih skupnosti. Avtorica je
pred skoraj dvajsetimi leti dejala, da se tudi pri nas skoraj tretjina otrok rodi v družinskem
okolju, ki ni tradicionalno (prav tam). Dandanes lahko na tem področju pričakujemo še večjo
pestrost. Po mnenju avtorice dejstvo, da otrok živi v družini, katere sestava v danem
sociokulturnem okolju ni tradicionalna, veliko bolj vpliva na člane družine, njihovo
samopodobo in življenje, sploh v primeru, če je to širše okolje tudi sicer nestrpno in svoja
toga merila ter predsodke prenaša tudi na odnos do družine. V tem primeru potrebuje družina
kot celota, pa tudi vsak posamezni član, več prilagoditvenih sposobnosti in notranje trdnosti.
Družina je pomemben dejavnik oblikovanja osebnosti (Tomori, 1994). Prve čustvene in
socialne izkušnje posameznika ter prva raziskovanja in samostojna spoznanja izvirajo iz
odnosov z najbližjimi osebami v družini. Sama sestava družine po besedah avtorice brez
dvoma vpliva na okoliščine, ki določajo osebnostno rast posameznika. Kljub temu pa
opozarja na dejstvo, da so notranja dogajanja in osebnostne značilnosti njenih članov veliko
bolj pomembni dejavniki družinske dinamike. Netradicionalne družine naj bi imele po njenem
mnenju določene prednosti. Togo določene družinske vloge v preteklosti naj bi bile izrazito
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neprilagodljive človekovi individualnosti; omejevale naj bi razvoj njegove pristnosti in ožile
razpon njegove ustvarjalnosti. Nasproti temu okviri osebnostne gradnje v netradicionalno
sestavljenih družinah niso in ne morejo biti ozko zaprti. Svojim članom naj bi tako dopuščali
več razvojne širine in osebne izvirnosti.

2.2

Izzivi sodobnega starševstva

A. Švab (2001) pravi, da je vtis o pluraliziranju družinskih oblik v postmoderni zgolj
navidezen – po njenem mnenju naj bi ravno spreminjanje družinskega življenja povzročalo
pluralizacijo družinskih oblik. Šlo naj bi predvsem za vsebinske spremembe znotraj družin.
M. Ule in M. Kuhar (2003) opozarjata, da pluralizem družinskih oblik v sodobnem času
pomeni krizo za klasičen družinski življenjski potek, značilen za pripadnike iste generacije.
Država in družba ne postavljata več v tolikšni meri norm in zahtev glede partnerstva, zakona
in družinskega življenja, to pa ne velja za starševstvo. Tudi A. Švab (2001) omenja, da je
kljub pluralizaciji družinskega življenja in družinskih oblik v pozni moderni, ta še vedno
nosilka dveh osrednjih družbenih funkcij: socializacije otrok in psihične stabilizacije odraslih
posameznikov. Skrb in vzgoja otrok sta vidika človeške družbe, ki nista v veliki meri
izpostavljena spremembam (Ule in Kuhar, 2003). Otroci namreč ne glede na časovno
umeščenost v družbi ob sebi potrebujejo starše, ne le odrasle osebe. Potrebujejo emocionalno
in socializacijsko podporo. Vzporedno z deinstitucionalizacijo družine naj bi prišlo celo do
krepitve starševske odgovornosti do svojih otrok. »Normativni kompleks odgovornega
starševstva« (prav tam, str. 57) je zavezujoč za oba starša in pomeni zavestno odločanje za
otroke le tedaj, ko izpolnjujeta določene pogoje in tako lahko dobro poskrbita zanje. Kljub
temu pa Ferlinc (2009) omenja izginjanje privzgojene starševske odgovornosti, ki se v
sodobni družbi pojavlja ob izginjanju sodobnih starševskih vlog. Po njegovem mnenju se
starši umikajo prevzemanju starševske odgovornosti, vzgojo pa prepuščajo primernim
institucijam, starim staršem, televiziji, računalniku... Otroci so tako izpostavljeni
nestimulativni vzgoji, ki jo otroci z MDR potrebujejo ravno tako, če ne še bolj, kot otroci brez
motenj. Starši, ki se z otrokovo motnjo le s težavo soočijo, lahko s tem nehote pomembno
vplivajo na kvaliteto otrokovega življenja. Posledice nestimulativne vzgoje se namreč pri
otroku kažejo v njihovi vzgojni zahtevnosti, težko so vodljivi in zaradi primanjkovanja
pozitivne pozornosti iščejo negativno. Tako lahko poleg motenj živijo v primanjkljaju
povezanosti, varnosti, pripadnosti, stabilnosti in ljubezni v družini (prav tam).
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V preteklosti je bilo starševstvo vezano bolj na ekonomske vzroke (delovna sila na kmetiji,
dediči posesti in imena, starostno zavarovanje za starše...), medtem ko je danes večji
poudarek na sami odločitvi staršev. Zaradi odgovornosti te naloge je pričakovati bolj trdne in
tehtne odločitve, s tem pa prevzemanje odgovornosti za odločitev ter za vzgojo otroka (Švab,
2001). Avtorica omenja, da je upad rodnosti v sodobnem času ravno posledica in odraz
premišljenih odločitev staršev, da bi otroku nudili kar najboljše možnosti za razvoj. Na drugi
strani M. Ule in M. Kuhar (2003) opisujeta otroke kot alternativo oz. razbremenitev za starše
v visoko industrializiranih družbah, kjer so vsakodnevno na preizkušnji glede obvladovanja
pritiskov konkurence, kariere, časa, priložnosti. Po pričevanjih staršev naj bi v odnosu z
otrokom odkrivali in izražali svoje sposobnosti po skrbi za druge, odprtosti in mirnosti,
nežnosti, bližini, zmožnosti vživljanja, česar jim v poklicnem svetu primanjkuje. Otrok naj bi
jim pomagal uravnotežiti življenje. To pa se sliši zelo utopično. Mnogi starši so pri rojstvu
otroka soočeni s številnimi nejasnostmi in samo predstavljamo si lahko, koliko negotovosti
občutijo starši ob novici, da se jim je rodil otrok z motnjami v duševnem razvoju. Pri pojavu
novih razsežnosti in odgovornega starševstva se pojavlja dosti dilem, dvomov in skrbi. V
odločanje za otroka se vriva skrb, ali bo vse v redu in ali bodo starši to nalogo zmogli.
Pomembna ovira za odločanje naj bi bil tudi porast vzgojnih, socializacijskih, časovnih in
finančnih zahtev, ki se v sodobni družbi povezujejo z otrokom (prav tam). Odgovorno
starševstvo je vezano na celo vrsto (materialnih) zahtev, ki naj bi jim ugodili: brezskrbne
otroške počitnice, igrače, športne aktivnosti, jezikovni tečaji... Staršem je s strani medijev
posredovana ideja o »primernem okolju za zdrav razvoj« (prav tam, str. 58), kar zajema tako
materialni svet kot psihološko stabilno okolje. Tudi strokovnjaki vedno bolj opozarjajo na
pomen vzgoje in pečatih, ki jih neprimerna vzgoja pusti na otroku. Starši so tako postavljeni
pod dejstvo, da nikoli niso toliko dobri, da ne bi mogli biti še boljši v korist otroka in mu
nuditi več in več. Predstavljamo si lahko stisko in negotovost staršev, ko so v težnji po
odgovorni vzgoji v korist otroku postavljeni v vrtiljak izbir, obenem pa se soočajo z zgoraj
omenjenimi pritiski družbe. To še toliko bolj velja za starše otrok, ki so razvojno prikrajšani
in s tem predstavljajo dodatno obremenitev na področju družinske dinamike.
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Otrok z motnjami v duševnem razvoju in njegova družina
Novi svet in stališča staršev do otroka

Vsakemu posamezniku družina kot njegov primarni sistem predstavlja prvi stik z okoljem in
vir socializacije ter prostor za vsestransko učenje (Poljšak – Škraban, 1996). Družinski sistem
po besedah avtorice vpliva na osebnost otroka v vseh fazah njegovega razvoja. Ena izmed
značilnosti družine je medsebojno vplivanje med posameznimi člani. Vsaka sprememba, ki jo
doživi družina kot celota, pusti posebno sled v življenju vsakega izmed njenih članov in vse,
kar se dogaja z enim članom, se na nek način odraža na preostalih in na celoti (Juul, 2010;
Švab, 2001; Tomori, 1994). V družinskem sistemu imajo potrebe družine prednost pred
osebnimi željami (Čačinovič Vogrinčič, 1992). Družina predstavlja posamezniku vir socialne
podpore, občutkov sprejetosti in bližine (Trtnik, 2007). Deluje lahko podobno kot ostali
dejavniki – kot izvor ali kot blažilec stresa. Način spopadanja s stresom je po mnenju avtorice
odvisen od splošne pripravljenosti družine za spremembe in od izkušenj, ki jih imajo
posamezniki zunaj meja družine. Nujna lastnost družinskega sistema je sposobnost adaptacije
na spremembe okoliščin (Minuchin 1974, v Poljšak – Škraban, 1996). Z novimi okoliščinami
se mora soočiti in se jim prilagoditi na tak način, da obdrži kontinuiteto, s katero se
identificirajo njeni člani. Način ravnanja s spremembami je pomemben dejavnik v
ugotavljanju funkcioniranja družine. V pogledu tako fizičnega kot psihičnega zdravja
razlikuje zdrave družine od manj zdravih. Juul (2010) pravi, da so v družinah, kjer nastopijo
spremembe oz. kriza, pomembne prilagoditve družinskih navad, rutine in vrednot. Nekatere
družine uberejo zanikanje realnosti kot obrambo pri kriznih situacijah. O. Poljšak – Škraban
(1996) pravi, da se to ne pojavlja pri starših, ki se čutijo kompetentne kot človeška bitja ter so
sposobni združiti vloge roditelja, zakonca in otroka.
Novica, da ima otrok MDR, je za družino izredno obremenilna. Ne le da se staršem porušijo
predstave o otroku, ki so ga želeli, ki ga nimajo in ga nikoli ne bodo imeli, kar naenkrat se
pred njimi pojavi popolnoma nov svet z novimi informacijami, zahtevami, pravicami in vsemi
strokovnjaki, katerih namen je nuditi pomoč družini. Splošno gledano smo ljudje radi
seznanjeni s stvarmi, ki so v našem okolju in se nas tako ali drugače tičejo. Lahko si
predstavljamo, da je staršem, ki se jim rodi »drugačen« otrok, pomembna njegova razvojno
diagnostična ocena. Na samem začetku je pri podajanju ocene potrebno veliko pozornost
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posvetiti staršem in njihovemu načinu soočanja in sprejemanja. Pogosto je razumevanje,
predvsem pa sprejemanje diagnostične ocene za starše težko. Strokovnjaki bi morali imeti to
vseskozi v mislih in s starši sodelovati z določeno mero občutljivosti in razumevanja. Pri
marsikateremu staršu se ob seznanitvi z razvojno diagnostično oceno prekine krog nenehnih
skrbi, dilem in nedorečenosti in nekaterim po dolgem času omogoča razumeti vedenje otroka.
Diagnostična ocena staršem pogosto pomeni olajšanje (Dukes in Smith, 2007). S pridobitvijo
potrebnih informacij se lahko začnejo prilagajati na situacijo in jo spreminjati tam, kjer je to
potrebno. Enako je pokazala raziskava H. Böling-Bechinger (1998, v Novljan, 2004); večina
staršev, vključenih v raziskavo, je ob seznanitvi z otrokovo razvojno oceno kljub prizadetosti
čutila olajšanje.
Večini staršev proces spoprijemanja in soočanja z otrokovo motnjo predstavlja nov svet. Pri
tem je pomembna celotna družina, ki je odraz njenih članov in obratno. Cunningham (1999)
omenja, da v primerih, kjer se starša težko sprijaznita s tem, imajo večje težave tudi sorojenci.
Otrokove MDR celotni družini pogosto predstavljajo neko krizno območje, kjer se vsaj na
začetku ne znajdejo prav dobro. Močna koalicija med staršema predstavlja zdravo družino
(Poljšak – Škraban, 1996). Pomeni, da starša drug drugega podpirata v svojih vlogah ter
vzajemno povečujeta občutke varnosti in gotovosti. Poleg uspešnega partnerskega odnosa pa
je za življenje družinskega sistema pomembno več – življenje v družinski sistem vnaša tudi
sposobnost vzpostavitve odnosov navzven, s širšim okoljem. Staršem je potrebno od zunaj
nuditi različne oblike pomoči, oni pa morajo svojo ljubezen in naklonjenost do otroka
integrirati z vsemi informacijami in napotki, ki jih ob zgodnji obravnavi dobijo s strani
strokovnjakov. Juul (2010) pravi, da ljubezen in naklonjenost pogosto izražajo tako, da za
otroka neprestano skrbijo kot poklicni negovalci ali zdravstveni delavci. Nevarnost, ki se ob
tem lahko pojavi, je, da otroci postanejo odvisni in od staršev zahtevajo tolikšno stopnjo nege
in skrbi, kolikor je potrebno, da se starši počutijo vredne v življenju otroka. To lahko zavira
razvoj otrokove avtonomije, poleg tega pa v takšnem odnosu po mnenju avtorja manjka
bližine, posebnosti, nerazumnosti ter konfliktov.
A. Trtnik (2007) pravi, da je življenje staršev, ki imajo otroka z MDR, »pogosto prepleteno z
občutki krivde, zahtevami in pričakovanji, z dodatnimi dolžnostmi, odgovornostjo, skrbjo,
odpovedovanjem, odločanjem in tudi načrtovanjem« (prav tam, str. 497). Okolje z visokimi
pričakovanji vpliva na njihovo negotovost in jo povečuje. Potrebno jim je dati vedeti, da v
tem procesu niso sami, da so vredni starši, da niso sami krivi za otrokovo stanje in da je ves
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njihov trud cenjen. Pogosto jim poleg raznih strokovnjakov in podpore okolice izredno koristi
stik s starši, ki so v podobnem položaju (Cunningham, 1999).

3.2

Varovalni in ogrožajoči dejavniki v družini

V procesu soočanja z drugačnostjo otroka je smiselno omeniti varovalne in ogrožajoče
dejavnike, ki pomembno vplivajo na potek le-tega. Pri obravnavi otrokovih težav so varovalni
dejavniki tisti, ki otroku pomagajo iz frustracij (Žnidaršič, 2004). Enako bi lahko rekli za
družino. Varovalni dejavniki vplivajo na to, da otrokova motnja ne zaznamuje družinskega
življenja v tolikšni meri, kot bi ga lahko sicer. Splošna pripravljenost družine za spremembe
po mnenju A. Trtnik (2007) pomembno vpliva na učinkovitost obvladovanja stresa. Prav tako
na doživljanje stresnih situacij vpliva dejavno obvladovanje življenja nasploh. Na drugi strani
je učinek ogrožajočih dejavnikov odvisen od kombiniranja različnih dejavnikov in procesov v
življenju posameznikov in lahko negativno vpliva na otrokov razvoj in na življenje celotne
družine (Žnidaršič, 2004). Zelo pomembni so torej varovalni dejavniki tako v posamezniku
kot v družini in ostali okolici.

K. Posedel (2001) v svoji diplomski nalogi po avtorjih Turnbull (1996, prav tam) povzema
notranje in zunanje družinske dejavnike, ki oblikujejo odzivanje družine na posebnosti njenih
članov in pomenijo potencialni vir sodelovanja med njimi. Med zunanje dejavnike avtorja
prištevata njeno velikost in obliko, kulturno ozadje, socialno-ekonomski status in geografsko
lokacijo. Večje družine naj bi se lažje spopadale s stresom ob prisotnosti otroka z motnjami.
Na področju socialno-ekonomskega statusa ne opažata pomembnih razlik glede sodelovanja s
strokovnjaki in nudenja sredstev za pomoč otroku; razlike opažata predvsem v motivaciji in
znanju. Družine z visokim socialno-ekonomskim statusom imajo po njunem mnenju večja
pričakovanja do svojih otrok kot tiste z nižjim, poleg tega pa poskušajo doseči čim večjo
kontrolo nad svojim življenjem in prihodnostjo, vendar se zaradi nezmožnosti tega večkrat
počutijo izgubljene. Otrokova motnja naj bi takšni družini predstavljala resno oviro pri
njegovi samostojnosti. Na področju kulturnega ozadja in geografske lokacije poudarjata
pomen sodelovanja s specialnim pedagogom, kar lahko pomembno zmanjša razlike in
omogoča sproščenost in odprtost njenih članov ne glede na lokacijo bivanja in kulturno
ozadje. Med notranje dejavnike avtorja prištevata naravo otrokove motnje ter vrsto in stopnjo
motnje. Narava motnje po njunem mnenju narekuje koliko in kakšne potrebe naj bi družina
zadovoljevala. Vpliv, ki ga ima motnja na družino, pa je seveda odvisen tudi od njenega
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Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Markovič Maja; diplomsko delo

dojemanja motnje. Stopnja motnje po njunem mnenju narašča premo sorazmerno s količino
potrebnega prilagajanja družinskega življenja. Pri tem imajo veliko vlogo strokovnjaki, ki so
vključeni v proces.

E. Novljan (2004) v svoji knjigi navaja raziskavo M. Strothmann in M. Zeschitz (1989), kjer
so opredeljeni dejavniki tveganja, ki negativno vplivajo na sodelovanje staršev v zgodnji
obravnavi. Poleg socialno-ekonomskih dejavnikov, dejavnikov v otroku, komunikacijskih
problemov ter samega odnosa med starši in strokovnjaki navajata tudi dejavnike, ki vplivajo
na odnos med otrokom in njegovimi starši. Med temi se jih kar nekaj nanaša na otrokovo
motnjo: nepriznavanje, precenjevanje in iracionalna interpretacija motnje s strani staršev.
Sama narava motnje, še bolj pa to, kako jo starši doživljajo, pomembno vpliva na odnos med
starši in otrokom in na celotno družinsko življenje. Ne le to; glede na rezultate raziskave se
posledice poznajo tudi v sami zgodnji obravnavi otroka. Ostali dejavniki so iracionalno
primerjanje z zdravimi vrstniki, iracionalne strategije staršev kot posledica iracionalne
interpretacije motnje, občutki krivde, čustveni odnos med mamo in otrokom, vzgojni slog
staršev ter njihova preobremenjenost.
D. Žnidaršič (2004) v svojem prispevku omenja varovalne ter ogrožajoče dejavnike pri
otrocih s težavami v socialni integraciji. Glede na to, da varovalne dejavnike opredeljuje kot
tiste, ki posamezniku (in družini) pomagajo iz frustracij, se mi zdijo omembe vredni tudi pri
temi, ki jo obravnavamo. Kot varovalne dejavnike v družini navaja dobre medsebojne odnose
med družinskimi člani ter pozitiven čustveni odnos med starši in otrokom, zanesljivost in
varnost v odnosu do otroka, prepoznavanje in upoštevanje njegovih potreb, potrjevanje in
priznavanje njegovih sposobnosti, jasna pravila vedenja v družini, možnost sodelovanja in
sovplivanja, prevzemanje odgovornosti, stabilnost življenjskih pogojev idr. Po njenem
mnenju imajo na drugi strani ogrožajoči dejavniki, predvsem tisti v družini, negativen vpliv
na otrokov razvoj. To so: pomanjkanje topline, hladnost, brezbrižnost v odnosih med starši in
otroki, omejevanje otrokove avtonomije, spori med odraslimi v družini, sovražnost do otroka
ali zvračanje krivde nanj, pomanjkljive, nerazvidne meje, kaotično organiziranje življenja,
pogojevanje starševske ljubezni, neustrezna kakovost vzgoje, prezaposlenost staršev idr.
Učinkovitost procesa soočanja je odvisna od mnogih dejavnikov v družini. Bolj kot dejavnik
sam po sebi pa se zdi pomemben skupek teh dejavnikov, klima v družini, splošno počutje in
odnosi med njenimi člani. E. Novljan (2004) omenja stres staršev kot pomemben dejavnik
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tveganja v družini. Družinski mehanizmi za spopadanje z njim so torej nezanemarljivi. Po
mnenju A. Trtnik (2007) družina v soočanju s spremembami in stresom teži k uporabi vseh
virov, ki so posamezniku v družini na voljo, da bi se porušeno ravnotežje ponovno
vzpostavilo. Pomembna je aktivnost njenih članov, ki vpliva na organizacijo družine ter
omogoča rast in razvoj posameznikov. Kljub različnim dejavnikom, ki v družini vplivajo na
proces soočanja z otrokovo motnjo in se zdijo bolj ali manj univerzalni, je ta proces za
vsakega starša drugačen. To velja tudi v primeru, če so družine v enaki meri opremljene z
objektivnimi pogoji in dejavniki.

3.3

Vpliv otrokovih motenj na družinsko dinamiko in položaj sorojencev

Po pregledu tega, kako različni dejavniki – v družini in tudi v okolju – vplivajo na soočanje z
otrokovo MDR, bomo pozornost v nadaljevanju posvetili obratnemu procesu: kako motnja
vpliva na družinsko življenje, na dinamiko v družini ter na njihovo okolje.
V procesu sprejemanja otrokovih posebnih potreb in soočanja z njimi se nezanemarljivo
spremeni družinska dinamika. Pri tem so pomembni tako odnosi med družinskimi člani kot
odnosi s širšim okoljem (Novljan, 2004; Trtnik, 2007). Okolje ima s svojim odnosom do
otrokove drugačnosti pomemben vpliv na to, kako se bodo starši spopadli z njo. E. Novljan
(2004) pri tem omenja navzkrižje ambivalentnih občutkov strahu, krivde, nemoči idr., na
drugi strani pa upanja, sprejemanja, naprezanja idr. Nemalokrat na spremenjeno družinsko
dinamiko vplivajo nesoglasja med partnerjema, katerih posledica so različni vzgoji slogi, ki
otroku namesto koristi kvečjemu škodujejo. Otrokovemu razvoju prav tako škoduje omenjen
vpliv okolja, ki pogosto starše sili k temu, da se umaknejo med štiri stene ter prekinejo odnose
s prijatelji in znanci (prav tam). Cunningham (1999) pravi, da so družbene aktivnosti pogosto
omejene zaradi težav, ki jih imajo starši s soočanjem z otrokovim stanjem, ne pa zaradi same
otrokove motnje. Dodaja, da se je zaradi vseh ambivalentnih občutkov potrebno truditi za
vzpostavitev družinskega mesta, kjer bo otrok z motnjo v duševnem razvoju prejemal
optimalno in sorazmerno mero pomoči. Te otroci zahtevajo neprimerljivo več pozornosti kot
otroci brez motnje, vseeno pa je potrebno uravnotežiti zadovoljevanje potreb med vsemi
sorojenci.
Otrok z MDR v družini zahteva prilagoditev življenja in vlog vseh njenih članov. Družine z
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rojstvom otroka z MDR izgubijo ravnotežje, ki so ga poznale prej (Hammitte in Nelson,
2001). Postopoma se v skladu z lastnimi možnostmi poskušajo prilagoditi nastalemu položaju
in najti ravnovesje, ki naj bi se ponovno vzpostavilo takrat, ko so starši zmožni sprejeti
otrokovo motnjo in temu primerno prilagoditi družinsko življenje. Spremembe vključujejo
sprejemanje kontinuiranega vključevanja kopice strokovnjakov, ki pomagajo razvoju otroka,
odvisnosti od teh strokovnjakov in razvoj kompetenc, potrebnih za zagotavljanje zdravja in
nemoteno delovanje otroka. V vsakem primeru je najboljše mesto za otroka z razvojnimi
težavami v družini kot del nje in ne le kot dobitnik njene pomoči (Cunningham, 1999).
Težave, povezane s sprejemanjem otrokovega stanja, so v družini pogosto prehodne, še
posebej, če so odnosi v družini dobri, če jim člani posvečajo dovolj pozornosti in se o njih
pogovarjajo (Cunningham, 1999). Starši morajo veliko pozornosti v zvezi s tem nameniti tudi
ostalim članom družine, še posebej sorojencem – potrebno se je odkrito pogovarjati z njimi,
jim prisluhniti, spoštovati njihove predloge in jim dati čas, da se prilagodijo. Odziv
sorojencev je odvisen od odkrite komunikacije v družini. To jim daje občutek, da sorojenčeva
motnja ni spremenila njihove družine v »nenormalno« in da lahko tudi sami prispevajo k
pozitivnemu ozračju v družini, poleg tega pa se tako osvobodijo skrbi za lastno prihodnost
pod vplivom sorojenčevih težav (Novljan, 2004). Po mnenju avtorice pa morajo biti
strokovnjaki pozorni predvsem na rizične skupine sorojencev otrok s težjimi in težkimi MDR;
ti imajo pogosto lahko občutek, da so prikrajšani na socialno-emocionalnem področju, da jih
starši zanemarjajo, da od njih zahtevajo večjo samostojnost ter odgovornost pri negi, poleg
tega pa so obremenjeni in za marsikaj prikrajšani.
Cunningham (1999) navaja rezultate raziskave, v kateri so starše spraševali, ali dejstvo, da
imajo otroka z MDR (natančneje z Downovim sindromom), slabo vpliva na sorojence. Večina
je odgovorila pritrdilno; bili so mnenja, da se ostalim otrokom niso dovolj posvečali, da so
zaradi tega omejevali družinske dogodke itd. Na drugi strani so preverjali doživljanje otrok,
ki se je v večini razlikovalo od mnenj staršev, in ne le to – večina bratov in sester se je po
rezultatih raziskave močno čustveno navezala na brata ali sestro z MDR. V raziskavi, ki jo
omenja E. Novljan (2004), so predvsem starši z nižjo izobrazbo govorili o negativnem vplivu
otroka z MDR na sorojence ter o preobremenjenosti njih samih in sorojencev, medtem ko so
bili bolj izobraženi starši nasprotnega mnenja – otrok z MDR po njihovem mnenju pozitivno
vpliva na socialni razvoj drugih otrok in na partnerstvo. Cunningham (1999) pravi, da je
obseg težav, s katerimi se soočajo sorojenci, odvisen od tega, koliko otrok z MDR moti
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njihove vsakodnevne aktivnosti. E. Novljan (2004) dodaja pomen starosti, osebnostnih
lastnosti, stopnje njihove prizadetosti zaradi sorojenčeve motnje in vedenja staršev v njihovi
navzočnosti. V vsakem primeru so starši mnenja, da otrokova motnja na njih vpliva veliko
bolj, kot sorojenci to dejansko občutijo. V primeru, ko se starša težko sprijaznita z otrokovo
motnjo, imajo s tem težave tudi bratje in sestre (Cunningham, 1999). Vseeno številni starši po
besedah avtorja ugotavljajo, da so predvsem starejši bratje in sestre veliko bolj razumevajoči
in so jim v večjo pomoč, kot se to od njih pričakuje, kar pripomore k čvrstejšim vezem
znotraj družine. Strokovnjak mora najprej staršem pomagati dojeti in sprejeti njihov položaj,
da lahko kasneje oni s svojimi nasveti pomagajo drugim otrokom.

3.4

Značilnosti procesa in faze soočanja

Težko si je predstavljati, kako se staršem ob novici, da ima njihov otrok MDR, spremeni
življenje. Vsak starš ima pred rojstvom otroka določene predstave, pričakovanja, ki se (najbrž
sama po sebi) navezujejo na radosti življenja z zdravim, »normalnim« otrokom. Soočanje z
otrokovim stanjem predstavlja ne le za njih, ampak za vse vključene velik psihični napor.
Vsak posameznik ima svojo edinstveno zgodbo in svoj način soočanja s tem, da je njegov
otrok drugačen. D. J. Hammitte in B. M. Nelson (2001) navajata kot skupne vsem družinam,
ki se jim rodi otrok z motnjo v duševnem razvoju, občutke zanikanja, panike in šoka. Vse te
družine naj bi šle na poti do sprejemanja otrokovih motenj skozi enak proces. Vse dokler
starši ne sprejmejo in se prilagodijo prisotnosti otroka, naj bi bile družine v neravnovesju. E.
Novljan (2004) pravi, da je ta proces dolgotrajen in odvisen predvsem od individualnih
okoliščin posameznega starša in družine. Poti, ki jih premagujejo starši v iskanju rešitev, so
zelo različne. Nekateri se želijo s tem spopadati sami, drugi nenehno iščejo rešitve drugje,
večinoma gre za kombinacijo obojega. Juul (2010) pravi, da starši v samem začetku težko
sprejmejo otroka, ki je povsem drugačen od njihovih predstav. Pogosti občutki so bes, krivda
in razočaranje. Ti ne izhajajo iz pomanjkanja ljubezni do otroka, lahko pa skupaj z občutki
krivde preprečujejo tesen in skrben stik z njim. P. Restoux (2010) omenja, da se začetnemu
stanju šoka pogosto pridružujejo sram, občutek krivde in strah.
Družina, ki ima otroka z MDR, je obremenjena na številnih ravneh – na ravni posameznika,
na ravni odnosa do sočloveka in na ravni okolja (Trtnik, 2007). Po besedah avtorice na proces
prilagajanja vplivajo zlasti struktura osebnosti staršev, stabilnost zakona, stopnja prizadetosti
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in podpora okolja. K. Koražija – Krajšek (2003) temu dodaja še pomen preteklih čustvenih
izkušenj staršev, njihove izobrazbe in ekonomsko socialnega položaja, spola in starosti otroka
ob ugotovljeni okvari, dejstva, ali je bil otrok zaželen ali ne, stanja sorojenca itd.
Prilagajanje in čustveni odzivi si po A. Trtnik (2007) sledijo v zaporednih stopnjah: na
začetku se pojavlja čustvena nestabilnost, ki se preko iskanja pomoči in mobilizacije lastnih
moči pomika do zrele adaptacije, ko so se starši pripravljeni soočiti z realnim stanjem in stres
ne obvladuje več njihovega življenja. Tudi E. Novljan (2004) v dolgotrajnem procesu
soočanja omenja faze, ki po njenih besedah vodijo prilagajanje in s tem določajo način
življenja staršev z otroki. S strani terapevta oz. strokovnjaka ta proces zahteva veliko mero
strokovnega znanja, taktnosti in občutka človečnosti (Koražija – Krajšek, 2003). Staršem se je
potrebno v osebni stiski posvetiti, jim nuditi razumevanje in podporo ter jim pokazati, da niso
sami. V prvih mesecih po rojstvu otroka so starši deležni številnih novih (in nepričakovanih)
informacij, na drugi strani pa se tudi njim porajajo mnoga vprašanja v zvezi z otrokom. Od
samega začetka je zato pomembno, da jim ob strani stojijo strokovnjaki. V zgodnji obravnavi
otroka se pri starših pojavljajo občutki negotovosti, dvomi. Slovo od otroka, ki ga ni in s tem
sprejemanje drugačnega je za mnoge starše lahko dolgo in boleče. Strokovnjaki jim z razlago
diagnoze in prognoze ter s tem, da jim pokažejo razumevanje in pustijo prostor, da se z
zadevo soočijo, lahko pomagajo premagati krizo (Novljan, 2004).
Staršem je potrebno nuditi celostno podporo – tako z vsemi potrebnimi informacijami in
odgovori na njihova vprašanja, kot s podpornimi sistemi za vzdrževanje psihične stabilnosti.
Po izkušnjah K. Koražija – Krajšek (2003) starši na otrokovo bolezen oz. prizadetost
reagirajo zelo različno. Eni ob prihodu v ambulanto želijo zelo precizno prognozo, ki pogosto
sploh ni mogoča, eni si zapirajo oči in se izmikajo pogovoru na to temo. Kakorkoli že, pa
večini staršev po njenih besedah rojstvo otroka z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju
vsaj sprva predstavlja velik šok, kar ima za posledico obup in občutek nemoči. Prvi fazi
žalosti in šoka sploh pri bolj občutljivih starših sledijo obrambe v obliki zanikanja realnosti,
ki lahko trajajo zelo dolgo. Staršem je skozi faze soočanja seveda potrebno pustiti potreben
čas in prostor, je pa pogosto predolgo čakanje na škodo otroka. Najbolj koristno zanj je, da
postopek zgodnje obravnave steče čimprej oz. takrat, ko je za to najbolj primeren čas. Iz faze
zanikanja postopoma preidejo v produktivnejšo aktivno fazo, ki jim omogoča zaznavanje in
izživetje svojih občutkov in čustev jeze, nemoči, občutka krivde, sramu, strahu pred mnenjem
okolice in pred stigmatizacijo, prizadetosti lastne vrednosti ter strahu pred prihodnostjo (prav
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tam). Nevarnost, ki se lahko pojavi v tej fazi soočanja je, da zgoraj omenjeni občutki ostanejo
podzavestni in se racionalno ne predelajo, kar lahko rezultira v težnji po pretirani skrbi in negi
otroka. Čustveni odnos med otrokom z MDR in njegovimi starši je možen le po racionalni
poti, ko so te sposobni videti in spoznati tudi otrokove močne in zdrave sposobnosti (prav
tam). Pričakovanja do otrok, ki se pri starših pojavljajo še pred rojstvom, je potrebno skozi
proces soočanja prilagoditi, da bi starši in celotna družina lahko zaživeli polno in da bi se
potenciali otroka lahko čim bolj razvili.
Na zmožnosti staršev glede sprejemanja otrokove motnje pomembno vplivajo tudi (negativni)
družbeni odnosi. Ljudje si na podlagi lastnih prepričanj in različnih informacij, ki jih imajo,
oblikujejo mnenje o motnji, ki pa se lahko popolnoma razlikuje od realnosti. Mnenje ljudi iz
ožje okolice ter trendi in prepričanja širše družbe lahko vplivajo na mnenje, ki si ga o
otrokovi motnji ustvarijo starši. Na eni strani lahko vidijo, da so njihovi dvomi in strahovi
odveč, na drugi strani pa to lahko strahove in skrbi še bolj potencira. Tako po mnenju K.
Koražija – Krajšek (2003) pogosto bežijo pred realno oceno, kar se kaže v menjavanju
strokovnjakov in terapevtov ter v iskanju razlage in prognoze, ki bi jih zadovoljila. Nekatere
družine se pasivno umaknejo in otroku ne priskrbijo ustrezne terapije, medtem ko drugi z
agresivnim vedenjem motijo terapevtsko delo (prav tam). Ob situaciji, v kateri se
nepričakovano pojavijo, je težko izbirati povsem primerne načine vedenja, delovanja in
čustvovanja. Na drugi strani se v primeru, ko okolica gleda na njih predvsem kot na starše, te
lahko posvetijo svojim nalogam z večjo samozavestjo (Restoux, 2010). Občutek, da okolica
drugačnega otroka sprejema in spoštuje, se kaže tako v pozitivnih učinkih pri otroku, kot tudi
pri njegovih starših, ki se tako začnejo zavedati svojega dostojanstva.
Družina s takim otrokom mora, kot že omenjeno, spremeniti način življenja. Navadno se
umakne iz okolja oz. so njeni stiki z okoljem v večini povezani z otrokom in njegovimi
motnjami. Težava se pojavi tudi pri sorojencih, ki so pogosto prikrajšani za pozornost staršev.
Posledice se lahko kažejo tudi v partnerskem odnosu, sploh v primerih, kjer ta že prej ni bil
dovolj trden. E. Novljan (2004) k ciljem za pomoč pri vključevanju v širše socialno okolje
oseb s posebnimi potrebami vključuje spremljanje družine in pomoč celi družini ter
psihoterapevtsko svetovanje staršem kot pomoč pri prilagajanju na obremenitve, skrbi in
stiske. Poleg dela z otrokovim okoljem je v proces soočanja smiselno vključevati tudi širšo
družbo.
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Starši, ki se jim rodi otrok z MDR, morajo slej ko prej opustiti svoja pričakovanja, ki se
nanašajo na življenje z otrokom z značilnim potekom razvoja. Mnogi avtorji omenjajo slovo
od otroka, ki so ga pričakovali in s tem povezan proces žalovanja (Cunningham, 1999;
Hammitte in Nelson, 2001; Juul, 2010; Novljan, 2004; Trtnik, 2007). Žalovanje pripomore k
temu, da ne izgubljajo nepotrebne energije za razmišljanje o možnostih in jo raje usmerijo v
prihodnost. Cunningham (1999) ga omenja kot predpogoj za to, da sprejmejo svojega otroka
takšnega kot je in ga začnejo spoznavati. Juul (2010) dodaja, da z opravljenim žalovanjem, ki
je edinstven pri vsakem posamezniku, zbledi občutek krivde in se začne odgovorna skrb za
otroka. D. J. Hammitte in B. M. Nelson (2001) omenjata pet stopenj žalovanja, ki jih je E.
Kubler-Ross (1969) sprva opredelila pri delu z umirajočimi pacienti, kasneje pa je koncept
postal uporaben za posameznike in strokovnjake v zvezi s travmo, soočanjem s spremembami
ter različnimi oblikami čustvenega prilagajanja in soočanja. Posamezne faze navajam spodaj:

Tabela 1: Opredelitev posameznih faz žalovanja po E. Kubler-Ross (v Hammitte in Nelson,
2001)
Faza šoka, dvoma in zanikanja

Faza jeze in zamere








Faza pogajanja




Faza depresije in malodušja





Faza sprejemanja




občutki krivde, sramu
poskus zanikanja otrokove motnje
iskanje drugih, zadovoljivejših diagnoz
nesprejemanje diagnoze in sistemov pomoči
jeza, usmerjena v bližnje, ki želijo nuditi pomoč
(družina, partner, strokovnjaki)
zamera prijateljem, staršem otrok z normalnim
razvojem
prepiranje s strokovnjaki glede njihove diagnoze
verjetje, da bo otrokova motnja ob upoštevanju
navodil strokovnjakov izginila
namišljeno pogajanje z okolico, s samim seboj
začetek sprejemanja realnosti in žalovanja za
pričakovanim otrokom
zmožnost videnja otrokovih deficitov namesto
potencialov
spoznavanje otrokovih močnih področij in ne le
potreb
zavzemanje proaktivne naravnanosti dela v
otrokovo korist

Poznavanje opredeljenih faz je po besedah E. Novljan (2004) koristno tako za starše kot za
strokovnjake. Staršem omogoča lažje prepoznavanje občutkov ob spoznanju, da ima njihov
otrok MDR ter jim pomaga pri interakciji in razumevanju položaja drugih staršev,
strokovnjakom pa omogoča prepoznavanje in sprejemanje njihovih čustev ter vedenja.
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Nekateri avtorji omenjajo, da gre za cikličen proces namesto linearnega, medtem ko ostali
omenjajo izmenično vstopanje in izstopanje iz posameznih faz glede na ostale okoliščine v
družinskem sistemu (Hammitte in Nelson, 2001). Predvsem je v tej točki pomembno
upoštevati različne zgoraj omenjene dejavnike v družini, ki lahko determinirajo sam proces.
Mnogi strokovnjaki in avtorji na drugi strani se s fazami ne strinjajo in pravijo, da marsikateri
starš ni imel izkušnje z vsemi izmed njih (Novljan, 2004). V vsakem primeru po besedah
avtorice starši v procesu soočanja doživljajo težke trenutke in občutke nezainteresiranosti,
zmede, osuplosti, krivde in omenjenega žalovanja, ki se med seboj izmenjujejo.

V nadaljevanju bom povzela proces prilagajanja po N. Miller (1997), ki po besedah E.
Novljan (2004) sovpada z mnenji avtorjev novejše strokovne literature. Avtorica ga deli na
faze preživetja, iskanja, normalizacije in ločitve. Bolj kot posamezne faze, ločene med seboj,
so to normalni odzivi, ki jih starši postopoma razrešijo. Prav tako ni nujno, da vsi starši
preidejo vse faze. Pravi, da so le-te vseskozi prisotne v ozadju in se pojavljajo ter izginjajo,
lahko tudi dve fazi sočasno, odvisno od dogodkov, ki jih izzovejo (dogodki, povezani z
otrokom, bolezen starša, utrujenost in obremenjenost itd.).
Faza žalovanja
Prva faza se začenja s stanjem šoka, ki je normalen odziv človeka na neko spremembo, na
neprijeten dogodek. V tem času se podaljša reakcijski čas in zlasti mame težko obvladujejo
svoj položaj, svoja čustva in vedenja. Soočajo se z občutki jeze, zmedenosti, nemoči, krivde,
osamljenosti in čustvene prizadetosti. Pojavljajo se ambivalentna čustva do strokovnjakov in
otroka. A. Trtnik (2007) v povezavi s stanjem šoka omenja občutek otrplosti, notranje
praznine in ogroženosti. Odnos staršev je v tej fazi po besedah E. Novljan (2004) pogosto
odvisen od odzivov okolja. Negativni odzivi na otrokove motnje s strani okolja tudi staršem
otežujejo ta proces. V tem primeru se težje soočajo z realnostjo in težo celotnega bremena
prevzemajo nase.
Naslednja značilnost faze preživetja je zanikanje realnega stanja, kar je spet lahko spodbujeno
z odzivi okolja. Z zanikanjem otroku odrekajo pravočasno strokovno pomoč, kar je na
njegovo škodo, četudi je njim to začasno v pomoč. S tem se strinja tudi A. Trtnik (2007), ki
opredeljuje zanikanje kot destruktiven odziv staršev, kot zavlačevanje, dokler starši ne
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vzpostavijo nazaj ravnotežja med notranjimi občutki in zunanjimi vplivi. Pri tem omenja
pomembno vlogo strokovnjakov, ki lahko z dovolj izčrpnimi informacijami povečajo njihov
uvid v otrokovo stanje in omogočajo boljše razumevanje in realno sliko le-tega. E. Novljan
(2004) pravi, da si morajo starši v tem obdobju vzeti čas zase, za žalovanje in razmišljanje, za
partnerja in njun odnos, za ostale otroke, za prijatelje, ter za šport in zabavo.
Faza iskanja
Naslednjo fazo prilagajanja sestavljajo iskanje in raziskovanje otrokovih težav, njegove
diagnoze ter posledic, ki jih bo to imelo za nadaljnje družinsko življenje. Strah pred podano
diagnozo in upanje, da ta ni dokončna, jih spodbuja k vključevanju različnih strokovnjakov in
iskanju nove, »prave« diagnoze. E. Novljan (2004) kot posledico strahu pred resničnostjo
omenja umik v samoto, ki je pogosto povezan z razočaranjem nad neizpolnjenimi željami in
razvojem agresivnih čustev do sebe, do otroka, do okolja in do strokovnjakov. V tej fazi se
prav tako pojavlja iskanje vzrokov za otrokovo stanje in pripisovanje krivde. Starši pogosto
krivdo pripisujejo drugim (npr. strokovnjakom) ali zakonskemu partnerju, kar lahko pripelje
do krize med partnerjema. Zaradi osamljenosti in pomanjkanja informacij pa lahko krivdo
pripisujejo tudi sebi.
A. Trtnik (2007) sočasno s to fazo omenja obdobje vrednostne krize. Poleg omenjenega
predelovanja občutkov krivde se pri starših pojavlja prizadeto samospoštovanje ter srečevanje
s težavami in nalogami, ki jih od njih zahtevajo otrokove posebne potrebe. V tem obdobju se
pojavljajo različni strahovi glede nadaljnjega življenja z drugačnim otrokom, nege in
dejavnosti, ki jih bo zahteval. Skrbi jih, kako bo otrok odraščal in ali so njihove starševske
sposobnosti primerne, hkrati pa so izredno obremenjeni z okoljem – kako se bo le-to odzvalo
na njihovega otroka, kako bo to vplivalo na sorojence itd. Iščejo ravnovesje med
odgovornostjo do drugih in pravico do lastnega neodvisnega življenja.
Starši se v tem obdobju odzivajo zelo različno; nekatere skozi soočanje z novimi nalogami in
zahtevami spremlja strah, drugi so polni energije, zagona ter motivacije. Iskanje notranjega
ravnotežja se pri nekaterih kaže brez posledic, pri drugih pa to pusti težke in dolgotrajne
posledice ter jim povsem spremeni življenje. Strokovnjaki so v tej fazi pomemben element. E.
Novljan (2004) poleg možne krize med partnerjema omenja tudi preizkušnjo za odnos staršistrokovnjak. Poleg informacij, ki so staršem nujno potrebne in zaželene, potrebujejo tudi čas
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in mir, da vse to predelajo. Potrebujejo razumevanje strokovnjakov. Tako počasi spoznavajo
otrokovo realno sliko, strokovnjak pa pri tem postaja vse pomembnejši. Zavedajo se, da bo
potrebno prilagoditi pričakovanja, načrte in sanje, čustvena stiska se počasi zmanjša,
razmišljanje o otroku in prihodnosti se spremeni. Svoje življenje začenjajo imeti vse bolj pod
nadzorom, otrokove posebne potrebe počasi postajajo del družinskega življenja in identitete
(Trtnik, 2007).

Faza normalizacije
V naslednji fazi, fazi normalizacije, starši ne pričakujejo več čudežev in imajo situacijo bolj
ali manj pod nadzorom. Negativne občutke znajo sprejeti in predelati, svoje samozavesti in
občutka lastne vrednosti ne gradijo več na sposobnostih in omejitvah otroka. Občutki slabe
vesti prenehajo, niso več vseskozi pod pritiskom obravnav, učenja in stimulacije otroka – z
njim se lahko tudi samo igrajo. Prav tako so zmožni svojo pozornost in energijo usmerjati v
druge člane družine, imajo razumevanje za individualne razlike in potrebe. Ne ukvarjajo se
več z mnenjem in stališči okolice, nimajo več občutka, da morajo vsakogar obveščati o stanju
in napredku pri otroku. E. Novljan (2004) dodaja, da v tem obdobju izginjajo intenzivna
čustva in življenje postane bolj predvidljivo in umirjeno. Starši znajo usklajevati otrokove
potrebe z vsakdanjikom, v družini dosegajo večjo skladnost in stabilnost. Opremljeni so s
potrebnimi informacijami o otroku, njegovih pravicah in ponudbah, ki so mu na voljo (Trtnik,
2007). Na prihodnost gledajo bolj optimistično. Otrokova obravnava, treningi, terapije in
svetovanja jim pomagajo, da iz osredotočenosti nase in na lastno doživljanje otrokovih motenj
prestopijo na usmerjenost k otroku. Otroka sprejemajo takega, kot je, prilagoditve pri delu z
njim so zmožni doživljati kot pozitivno priložnost za uspešnejši razvoj.
Faza ločitve
E. Novljan (2004) pravi, da je za uspešen razvoj otroka z MDR najbolj primerno družinsko
okolje. Kljub temu pa zaradi preobremenjenosti starši pogosto ugotovijo, da tega ne zmorejo
več. Razlogi so lahko različni: psihična ali fizična utrujenost, občutek, da so postali terapevti
namesto starši, stalno obolevanje otroka, zahtevnejše potrebe otroka, zelo slabe družinske
razmere itd. V tej fazi se starši odločajo, ali bodo oddali otroka v ustanovo, v dom, kjer se bo
lahko razvijal skladno s svojimi zmožnostmi. Razmišljajo o ločitvi od otroka za krajše ali
daljše časovno obdobje ter o pripravi otroka in ostalih družinskih članov na ločitev in na
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življenje v odrasli dobi (Trtnik, 2007).
V tej fazi se spet pojavljajo negativni občutki in čustva strahu, nemoči, žalosti, občutka
krivde, negotovosti itd. Tudi razmišljanje o mnenjih okolice jim ni prizanešeno. Ponovno se
morajo vloge starševstva, partnerstva in ostale v družini prilagoditi, tudi družinska dinamika
je drugačna. Ločitev otrok od staršev je po E. Novljan (2004) težja in toliko bolj povezana z
občutki krivde, izgube in žalovanja, kolikor bolj so samopodoba, samozavest in potrebe
staršev povezane z vsakdanjikom otroka. Zato je od samega začetka obravnave pomembno
tudi delo s starši, saj pogosto nakazuje na prihodnost dela z otrokom. Ne glede na razlog za
vključitev otroka v ustrezno ustanovo, je dobro sodelovanje med starši in strokovnjaki
bistvenega pomena za pozitiven potek vključevanja (prav tam).
To obdobje je za starše lahko dolgotrajno in boleče, zato je zelo pomembna podpora
strokovnjakov in okolice. Kljub izredno težki situaciji jim to daje možnost in priložnost za
nov začetek, za razbremenitev in za nove dejavnosti, za katere prej niso imeli časa in energije.
Več potrebne pomoči, ko jo starši sprejmejo ob zgodnji obravnavi otroka, prej se bodo lahko
soočili z njegovo motnjo in ga sprejeli v pravi luči z vsemi močnimi področji in potenciali, ki
jih poseduje (Hammitte in Nelson, 2001). E. Novljan (2004) dodaja, da je za preživetje
posameznih faz pomemben uvid staršev v svoje občutke, čustva in v svoje probleme. Poleg
tega je pomembno, da o tem spregovorijo in ne zadržujejo občutkov le zase zaradi možnega
sramu. Odnos med starši in strokovnjakom ima v celotnem procesu soočanja pomembno
vrednost. K pomenu in nalogam strokovnjaka se bomo vrnili v nadaljevanju, še prej pa je
smiselno narediti kratek pregled sistemov pomoči, ponujenih družinam, ki imajo otroka z
MDR.

4

Status in pravice družin otrok z MDR

Pravni status oseb z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji opredeljuje temeljni
mednarodni dokument s področja varstva invalidov, Konvencija o pravicah invalidov,
navedena v Zakonu o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h
Konvenciji o pravicah invalidov (2008). Invalidi so ljudje z dolgotrajnimi telesnimi,
duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami
lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi. Države
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podpisnice so pri tem upoštevale tudi njihove družine, v prepričanju da sta družba in država
dolžni varovati družino, ki je naravna in osnovna

družbena skupnost, ter da je treba

invalidom in njihovim družinskim članom zagotoviti potrebno varstvo in pomoč, ki naj
družinam omogoči prispevati k polnemu in enakopravnemu uživanju pravic invalidov.
J. Murgel (v Restoux, 2010) pojasnjuje pravni status in pravice družin otrok z MDR pri nas.
Tega urejajo različni zakoni, ki se nanašajo na posamezne skupine pravic. Po njenih besedah
so poleg Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki ureja pravice na področju
vzgoje in izobraževanja, to še Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ureja
področje socialnega varstva, ter na področju zdravstva Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju in Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. Druge pravice,
ki jih bomo tokrat izpustili, urejajo posamezni predpisi. V nadaljevanju povzemam
posamezne skupine pravic, kot jih je opisala avtorica (prav tam):
Pravice na področju socialnega varstva
Starši otroka s težko MDR ali težko gibalno oviranega otroka lahko v dveh primerih
zahtevajo, da se jim prizna pravica do naknadnega podaljšanja dopusta za nego in varstvo
otroka:
1. Dopust za nego in varstvo otroka se ob rojstvu otroka podaljša za dodatnih 90 dni.
2. Starši lahko v primeru, če je motnja v telesnem ali duševnem razvoju oz.
dolgotrajnejša hujša bolezen ugotovljena naknadno, koristijo dopust 90 dni od
priznanja pravice, v kolikor otrok še ni dopolnil 18 mesecev.
Starši so poleg tega upravičeni do dela s skrajšanim delovnim časom oz. do plačila prispevkov
za socialno varstvo zaradi starševstva. Delodajalec v tem primeru krije stroške po dejanski
delovni obveznosti, preostalo krije država.
Najpomembnejši pravici v tem sklopu sta s področja družinskih prejemkov, to sta pravici do
prejemkov za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Dodatek za nego otroka je
mesečni prejemek, namenjen kritju povečanih življenjskih stroškov družine zaradi nege in
varstva otroka, delno plačilo za izgubljeni dohodek pa je mesečni prejemek v višini
minimalne plače (oz. sorazmernega dela delnega plačila), namenjen enemu od staršev, ki
zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega
otroka prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas.
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Pravice iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja
Na tem področju se z obveznim zdravstvenim zavarovanjem zavarovanim osebam
zagotavljajo pravice do denarnih nadomestil in pravice do zdravstvenih storitev. Pod denarna
nadomestila uvrščamo nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi nege ožjega
družinskega člana iz skupnega gospodinjstva. To traja v posameznem primeru največ do
sedem delovnih dni, pri otrocih do sedmega leta starosti ali pri starejših z zmernimi, težjimi
ali težkimi motnjami v razvoju pa do 15 delovnih dni. Poleg tega imajo zavarovanci pravico
do povračila stroškov prevoza, prehrane in nastanitve med potovanjem in bivanjem v drugem
kraju, kadar morajo tja potovati zaradi diagnostike, zdravljenja ali rehabilitacije. Otroci do 15.
leta starosti in starejši težje ali težko duševno ter telesno prizadeti pri tem potrebujejo
spremljevalca; povračilo stroškov pripada tudi njemu.

Pravice do zdravstvenih storitev zajemajo pravico do storitev osnovne zdravstvene dejavnosti,
medicinsko-tehničnih pripomočkov, obnovitvene rehabilitacije in letovanja. Mati, ki doji
hospitaliziranega otroka, ima v tem času pravico do bivanja v bolnišnici. V primeru, ko je
hospitalizirana doječa mati, lahko v bolnišnici biva tudi njen otrok. ZZZS v tem primeru krije
stroške nastanitve in prehrane. Pravica do medicinsko-tehničnih pripomočkov zajema pravico
do sredstev, potrebnih za zdravljenje ali medicinsko rehabilitacijo, v breme obveznega
zdravstvenega zavarovanja. Pomembna je tudi pravica do obnovitvene rehabilitacije
invalidov, udeležbe v organiziranih skupinah za usposabljanje ter letovanje otrok in šolarjev.
To velja za posamezne skupine motenj in ne za tiste, ki so med letom nastanjeni v zavodih.
Traja največ 14 dni letno. Naslednja pravica na tem področju je letovanje, ki ga sofinancira
ZZZS otroku, ki je bil večkrat hospitaliziran ali je pogosteje bolan. Letovanje se izvaja v
organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji.
Vzgoja in izobraževanje
Pravice na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, kot omenjeno,
ureja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Te so usmerjeni v:


programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo;



prilagojene programe z enakovrednim izobrazbenim standardom;
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prilagojene programe z nižjim izobrazbenim standardom;



posebne programe;



vzgojne programe.

Pod posebnimi pogoji se jih lahko vključi v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s
posebnimi potrebami ali se jih odda v rejništvo.
Otrok ima po izdaji odločbe o usmeritvi pravico do individualiziranega programa vzgoje in
izobraževanja, ki ga najkasneje v roku 30 dni po sprejemu otroka izdela vzgojnoizobraževalna institucija. Za pripravo in spremljanje programa se določi strokovno skupino,
pri pripravi imajo pravico sodelovati tudi otrokovi starši.
Program osnovnošolskega izobraževanja se na predlog staršev lahko organizira na domu ali v
zasebnem zavodu, v kolikor obstajajo utemeljeni razlogi in so zagotovljeni ustrezni pogoji.

Omenjeni Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) v postopku usmerjanja
predvideva tudi sodelovanje z družino. V 4. členu kot enega izmed načel vzgoje in
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami navaja vključevanje staršev v postopek usmerjanja
in oblike pomoči. V 20. členu so opredeljene strokovne naloge, ki jih poleg programov, zaradi
katerih so ustanovljeni, lahko izvajajo javni zavodi za vzgojo in izobraževanje,
socialnovarstveni zavodi ter svetovalni centri. To so med drugim izvajanje svetovalnih
storitev (tudi za starše) ter organiziranje in izvajanje seminarjev za starše. V 36. členu o
individualiziranem programu je navedeno, da morajo biti starši vključeni v pripravo in
spremljanje individualiziranega programa. Pogrešam le malo večjo usmerjenost na celotno
družino, tudi na sorojence. Predvidevamo in upamo lahko, da se v realizaciji zgoraj navedenih
postavk to upošteva in se izvajajo različne oblike pomoči na nivoju celote družine – otroka z
MDR, njegovih staršev in ostalih otrok v družini. Tudi E. Novljan (2004) navaja celostnost in
usmerjenost v družino kot dva izmed štirih delovnih principov zgodnje obravnave. Procesi v
diagnostiki, terapiji in specialno-pedagoški obravnavi morajo upoštevati otrokov celostni
razvoj in okolje, v katerem živi. Zgodnjo terapijo in specialno-pedagoško obravnavo je
potrebno izvajati v otrokovem primarnem okolju, v družini. Uspeh zgodnje obravnave je po
mnenju avtorice med drugim odvisen od komunikacijskih procesov med otrokom in starši ter
vso družino.
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Lačen (2001) v svojem delu navaja pravice družine osebe z MDR. Razne institucije, ki se
vključujejo v življenje teh družin – država, društva, ustanove, posamezni strokovnjaki –, so
jim dolžne zagotoviti vse potrebne informacije: zakonske, finančne, šolske, bivanjske itd.
Zgoraj sem navedla posamezna področja pravic in zakone, ki jih urejajo. Postavlja se
vprašanje, kako je mogoče družini resnično zagotoviti vse potrebne informacije in potrebno
pomoč, ko pa obstaja toliko različnih področij, ki to urejajo? B. Okoliš (2012) v svoji
diplomski nalogi izpostavlja, da bi moralo biti področje, ki ureja pravice oseb s posebnimi
potrebami, urejeno celostno, po možnosti z enim zakonom. Za informiranje uporabnikov teh
pravic (oseb s posebnimi potrebami in njihovih staršev oz. skrbnikov) bi morala poskrbeti ena
institucija, ki bi za njih koordinirala uveljavljanje vseh pravic, ponudila svetovanje pri iskanju
zgodnje obravnave in pomagala pri vključevanju v ustrezne programe vzgoje in
izobraževanja, usposabljanja ali varstva. Tudi sama na tem področju vidim velik potencial in
možnosti za razvoj v prihodnosti.
Spodaj povzemam ostale pravice družine z otrokom z MDR (Lačen, 2001):


Breme te družine je nadpovprečno; potrebno je opredeliti dolžnost države, da
prevzame del tega bremena. Za enak položaj ta družina potrebuje več.



Različne družine so lahko v isti situaciji. Kljub temu so njihove objektivne potrebe
različne. Upoštevati je potrebno resnične potrebe te družine in iz njih izhajati.



Marsikatere družine so emocionalno obremenjene in prizadete, zato nimamo pravice
obsojati njih in njihovih odločitev, prav tako ne moralizirati.



V teh družinah je bolečina objektivno prisotna. Ne smemo je povečevati z obsojanjem
njihovih odločitev ter s sprejemanjem stališč, programov in zakonov, ki bi to
povzročali.



Družinam je potrebno pomagati takoj, ne šele takrat, ko je njihovo socialnoemocionalno ravnovesje že porušeno.



Družine imajo pravico živeti brez osebe z MDR. Oddaja te osebe iz družine pomeni
vidik normalizacije življenja. Pri ostalih družinah se to uredi samo po sebi z odhodom
odraslega otroka iz družine, tu pa je zaradi specifičnosti situacije in odvisnosti osebe z
MDR od ostalih oseb to potrebno opredeliti in napisati.

Družine so s strani centrov za socialno delo, institucij, v katerih potekata vzgoja in
izobraževanje ter raznih društev in zvez deležne podpore, psihološke pomoči, finančne
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pomoči, izobraževanja in pedagoške pomoči. Tako formalne in neformalne ustanove bolj ali
manj skrbijo za zadovoljevanje njihovih potreb. Razna društva po besedah P. Restoux (2010)
družinam nudijo koristne informacije, seznam zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter pravne
in socialne nasvete ter jim tako olajšajo urejanje zapletenih birokratskih zadev. Nekatera
izmed njih organizirajo srečanja za starše, kjer lahko izmenjajo izkušnje o težavah, s katerimi
se srečujejo na poti soočanja. Društva so torej možen manjkajoči člen v informiranju oseb z
MDR in svojcev o njihovih pravicah, kar sem zgoraj omenjala. Vseeno pa pogosto ne
zajemajo dovolj širokega spektra in marsikatera informacija, staršem še kako potrebna, ostane
zunaj. To na podlagi raziskav različnih avtorjev potrjuje E. Novljan (2004), ki pravi, da starši
kljub formalnim zagotovilom pogosto ne dobijo dovolj informacij in njihove potrebe niso v
zadostni meri zadovoljene. Pogrešajo več informacij v zvezi z otrokovo motnjo, njegovimi
razvojnimi možnostmi in možnostmi obravnave (Sarimski, 1996, prav tam). Prav tako si
večina staršev želi več pogovorov v družini in z družinami, ki so v podobni situaciji. Razlogi
za iskanje stikov z drugimi starši teh otrok so v (še vedno) razmeroma visoki stopnji
izoliranosti družin, slabih izkušnjah z okoljem, negotovosti ter obupanosti (prav tam).
Možnosti za zadovoljevanje teh potreb so v skupinah za samopomoč. P. Restoux (2010) le-te
opredeljuje kot skupine oseb, ki »se redno srečujejo in se na srečanjih svobodno pogovarjajo o
določeni temi in drugim zaupajo svoje izkušnje in doživetja« (prav tam, str. 228). Vodijo jih
lahko dodatno usposobljeni laiki ali pa jim pomaga strokovni sodelavec. Organizirane so na
pobudo samih staršev oz. s strani raznih društev. E. Novljan (2004) jih imenuje »skupine
staršev«, ki so organizirane glede na vrsto motenj (npr. skupina staršev otrok z Downovim
sindromom) ali glede na vrsto programa, ki ga obiskuje njihov otrok. Možne so različne
oblike srečanj, tudi za vse družinske člane, sorojence itd. Njihove funkcije so po besedah
avtorice naslednje:


vključevanje staršev v okolje, kjer lahko pokažejo svoj pravi jaz in svoje občutke
nemoči;



pogled na svoj problem z drugačne perspektive, ko slišijo težave drugih staršev;



izmenjava različnih informacij med starši;



razvoj tolerance in razumevanja do drugih staršev;



iskanje novih rešitev za težave;



relativiranje pomena in vloge strokovnjakov ter zmanjšanje odvisnosti od njih idr.
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N. Miller (1997) omenja skupine za samopomoč kot dobro možnost za spoznavanje ljudi s
podobnimi težavami, ki potrebujejo dodatne spodbude, da bi se počutili sprejete. M. Ule in M.
Kuhar (2003) vidita priložnost za storitve, ki pomagajo družinam in otrokom, na nivoju
skupnosti. Imenujeta jih »družinski servisi«. Gre za nudenje pomoči družinam v obliki raznih
storitev, npr. varovanje otrok, priprava otrokov, skrb za ostarele, pranje in likanje itd. Pri nas
večina tovrstnih storitev temelji na neformalnih omrežjih, vendar med ljudmi narašča potreba
tudi po formalnih servisih. To predstavlja priložnost za razbremenitev družin, v kolikor so te
pripravljene poiskati pomoč brez občutkov slabe vesti in krivde.

4.1

Sodelovanje s starši in vloga strokovnjakov

Videli smo, da na proces soočanja staršev z otrokovo MDR vplivajo različni dejavniki.
Pomembna je naravnanost staršev, ki imajo sami veliko vlogo pri tem, kakšne pomoči bodo
deležni. Pogosto se morajo angažirati in poiskati omrežja, ki bodo zadovoljila njihove
različne potrebe. Neformalna omrežja, kot so omenjene skupine za starše, lahko za njih na
tem področju veliko naredijo, predvsem druženje in izmenjava izkušenj z ljudmi v podobnem
položaju. Nedvomno pa je ob soočanju staršev ustrezna pomoč strokovnjakov bistvenega
pomena. Sodelovanje med starši in strokovnimi delavci je opredeljeno tudi v Zakonu o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011), ki sem ga zgoraj omenila. E. Novljan (2004)
med različnimi

oblikami

sodelovanja s

starši

izpostavlja partnerski model kot

najučinkovitejšega. Bistvo tega modela je, da pri sodelovanju iščejo skupne rešitve in tako
stremijo k doseganju optimalnega razvoja otroka v skladu z njegovimi možnostmi. G.
Čačinovič Vogrinčič (2008) podobno omenja »soustvarjanje« kot bistvo procesa pomoči.
Pomoč in želeni rezultati se po njenem mnenju soustvarijo v odnosu, ki to sodelovanje
omogoča. D. J. Hammitte in B. M. Nelson (2001) prav tako poudarjata pomen sodelovalnega
partnerstva, natančneje transdisciplinarnega modela. Tako sodelovanje pomeni odrekanje
vnaprej določenim vlogam, ki jih imajo na eni strani starši, na drugi strani strokovnjaki, in
zavzemanje bolj odprtega položaja in celostnega pristopa.
Starši se ob soočanju srečujejo s številnimi osebnimi stiskami, kar že samo po sebi vpliva na
družinsko dinamiko. Ko otrokove težave postanejo realnost, pa so v družinsko življenje
vključeni še različni strokovnjaki, ki lahko zamajejo družinske temelje. Pri tem je zelo
pomembna senzibilnost strokovnjakov. Zavedati se je potrebno, da ima sam strokovnjak
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pomemben vpliv na družino in lahko s svojo osebnostjo ter načinom dela prispeva k pozitivno
naravnanim odnosom med starši in otrokom. Na drugi strani se lahko neustrezna zgodnja
obravnava izraža v težavnem odnosu med njimi (Novljan, 2004).
Starši in celotna družina nosijo izjemno veliko odgovornost za življenje in razvoj otroka.
Strokovnjak, ki sodeluje pri zgodnji obravnavi, na drugi strani sicer ne nosi tolikšne
odgovornosti, je pa za otrokov razvoj izjemno pomembno, da zgodnjo obravnavo izpelje
strokovno korektno (prav tam). To velja za različne profile strokovnjakov, ki sodelujejo pri
zgodnji obravnavi – razvojni pediater, fizioterapevt, pedopsihiater, psiholog, specialni
pedagog, logoped, socialni pedagog idr. (Restoux, 2010). Zaradi nižje stopnje vpletenosti se
mora strokovnjak znati vživeti v položaj otroka in družine. S poznavanjem družinske
problematike in z obširnim strokovnim znanjem lahko družini nudi pomoč, ki jo potrebuje.
Poleg splošnega sodelovanja z družino E. Novljan (2004) kot pomembne navaja naslednje
naloge strokovnjakov: spoznavanje družine in pridobivanje njenega zaupanja; ugotavljanje
otrokovega resničnega razvojnega stanja z različnimi metodološkimi pripomočki;
interpretacija zbranih podatkov in posledično sprejemanje odločitev; prenašanje svojih
spoznanj družini in določanje ciljev sodelovanja; blaženje njenih stisk in spodbujanje
otrokovega razvoja. Staršem bi moral pomagati razumeti otrokov razvoj, njegov način
vedenja ter pomen interakcije med njimi in otrokom. Dukes in M. Smith (2007) navajata
določene značilnosti strokovnjaka, ki pripomorejo k uspešno opravljenim nalogam in so
potrebne za uspešno sodelovanje s starši: sposobnost empatije, spoštovanje družin in odnos,
ki ne obsoja, dobre sposobnosti poslušanja, učinkovito postavljanje vprašanj, pozitivna
govorica telesa, rast ob novih spoznanjih in izkušnjah, pristnost, spremljanje in sposobnost
prepričati starše, da spregovorijo. Strokovnjaki morajo biti dobri poslušalci, znati morajo
komunicirati in dobro svetovati (Cunningham, 1999).
Starši se med seboj razlikujejo po stopnji in količini potrebne pomoči. Prav tako v različnih
fazah soočanja potrebujejo različno podporo strokovnjakov, kar omenjata D. J. Hammitte in
B. M. Nelson (2001). V nadaljevanju povzemam glavne naloge strokovnjakov v posameznih
fazah:
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Tabela 2: Glavne naloge strokovnjakov v posameznih fazah žalovanja (Hammitte in Nelson,
2001)
Faza šoka, dvoma in zanikanja







Faza jeze in zamere

Faza pogajanja

Faza depresije in malodušja













Faza sprejemanja








poslušanje s sprejemanjem
spodbujati starše k izražanju čustev
zagotavljanje, da so njihova čustva normalna
prepoznati otrokove močne točke in jih deliti z
družino
usmerjanje k posameznim mrežam pomoči, ko
so pripravljeni
reflektivno poslušanje
spodbujati starše k izražanju jeze in zamere
ne iti v boj s starši glede njihovih čustev, ampak
jih sprejemati
ob verbalnem napadu ne zavzeti obrambne drže
aktivno poslušanje
nuditi podporo
ne vsiljevati lastnih mnenj in stališč
izogibanje kritiki
aktivno in reflektivno poslušanje
predlagati vire pomoči, npr. skupine za
samopomoč
pogovor o možnostih svetovanja pri kronični
depresiji
poudarjati otrokova močna področja
nadaljevati s poslušanjem
ovrednotenje napredka
poudarjati otrokova močna področja
začeti postopek zaključka odnosa oz. odstopa
podpirati opolnomočenje družine

Strokovnjaki s posameznih področij imajo specifične naloge pri delu s starši in družino otroka
z MDR, ki morajo pri delu zagotavljati strokovnost in odgovornost. Zdi se, da strokovnjaki
postajajo bolj in bolj izobraženi in usmerjeni v specifično vejo svojega področja. Juul (2010)
to opredeljuje kot »hiperspecializacija«. Z vidika podrobnega poznavanja posamezne bolezni
oz. motnje to otroku sicer predstavlja prednost, splošno gledano pa po besedah avtorja to
predstavlja problem. Posamezne skupine strokovnjakov tako vedo vedno manj o tem, kaj
počnejo drugi strokovnjaki in zakaj, poleg tega pa je izredno malo tistih, ki vidijo in
povezujejo zgodbo v celoto. Tukaj se postavlja priložnost za socialne pedagoge kot
svetovalne delavce. V procesu izobraževanja se jih usmerja k širokemu krogu uporabnikov z
namenom izhajanja iz potreb uporabnika in interveniranja na področjih, kjer je to potrebno. Iz
tega razloga lahko vidimo svetovalne delavce kot pomočnike za krpanje lukenj, ki se lahko
pojavijo med otrokom z MDR, njegovo družino in različnimi strokovnjaki, ki opravljajo vsak
svoje specifično delo.
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III EMPIRIČNI DEL
1

Opredelitev problema

Motnja v duševnem razvoju je pri otrocih odkrita kmalu po rojstvu oz. v zgodnjem otroštvu. S
postopkom usmerjanja se v večini organizira in oblikuje obravnava, prilagojena potrebam
posameznikov. Pri sodelovanju z njimi in obravnavanju njihove motnje je vedno potrebno
upoštevati ne le njih same, ampak tudi kontekst okolice, v katero so vpeti. Na proces soočanja
z motnjo je potrebno gledati s stališča staršev in celotne družine. Družina namreč predstavlja
posamezniku vir socialne podpore, občutkov sprejetosti in bližine (Trtnik, 2007). Vse, kar se
dogaja v posamezniku, se odraža na celotni družini in obratno – družinska klima, razni
dogodki in odnosi tako ali drugače vplivajo na njene člane (Juul, 2010; Švab, 2001; Tomori,
1994). V empiričnem delu želim predstaviti stališča staršev, ki so se bili primorani tako ali
drugače soočati z otrokovo motnjo. Doživljanje otrokove motnje po mojem mnenju ostane še
vedno dostikrat spregledano ali pa se v težnji po čim bolj učinkoviti zgodnji obravnavi otroka
temu ne posveča dovolj pozornosti.
Rojstvo otroka z motnjami v duševnem razvoju je za družino obremenilno na več nivojih: na
psihičnem, socialnem in ekonomskem (Novljan, 2004). V nadaljevanju raziskujem proces
soočanja staršev z motnjami v duševnem razvoju otroka, ki po mnenju različnih avtorjev
poteka v več zaporednih stopnjah (Novljan, 2004; Trtnik, 2007). Specifičen način soočanja
posameznika povezujem s samim odnosom do otroka, doživljanjem njegove motnje od
seznanitve naprej ter doživljanje podpornih sistemov in pomoči v tem kontekstu. Predstaviti
želim učinkovitost podpornih sistemov skozi oči staršev ter vlogo, ki jo imajo pri tem
strokovnjaki. Pri tem upoštevam celotno družino ter družbeno umeščenost – zanima me
doživljanje družbenih pritiskov na posameznika v procesu sprejemanja in soočanja.

2

Cilji

Glede na problem raziskave sem postavila naslednje cilje:
-

Dobiti vpogled v proces soočanja in raziskati doživljanje staršev otrok z motnjo v
duševnem razvoju.
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-

Raziskati vpliv otrokove motnje na družinsko dinamiko.

-

Ugotoviti, v kolikšni meri v procesu soočanja družbeni pritiski vplivajo na starše.

-

Raziskati doživljanje podpornih sistemov za starše otrok z motnjo v duševnem razvoju
in njihovih morebitnih pomanjkljivosti.

-

Opredeliti vlogo strokovnjaka pri pomoči staršem in področja, ki po mnenju staršev
potrebujejo izboljšavo.

3

Raziskovalna vprašanja
1. Kdaj in na kakšen način se starši soočajo z otrokovo motnjo v duševnem razvoju?
2. Kaj vse vpliva na sam proces soočanja? Kakšne težave se pri tem pojavljajo?
3. S čim se družina otroka z motnjami v duševnem razvoju spopada in kakšne so potrebe
te družine?
4. Kako starši otrok z motnjo v duševnem razvoju doživljajo odnos družbe ter kakšne
pritiske s strani družbe doživljajo?
5. Kakšni so podporni sistemi in mreže pomoči za starše? Česa po njihovem mnenju na
tem področju primanjkuje?
6. Kakšna je na področju podpore vloga strokovnjakov?

4

Metodologija

Za raziskovanje sem uporabila kvalitativni pristop, s katerim želim odgovoriti na raziskovalna
vprašanja.

4.1

Udeleženci

V raziskavi so sodelovali starši dveh otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju, skupaj dva
para oz. štiri osebe. Izbor udeležencev ni bil naključen. Izbrala sem mati in očeta istega
otroka, pregledovala sem torej situacijo dveh družin, ki sem ju že prej poznala. Za
sodelovanje z njimi sem se odločila, ker oba para dojemam kot izredno odprta in pripravljena
deliti svojo zgodbo brez zadržkov. Družini imata po moji oceni podoben, relativno visok
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socialno-ekonomski status, obe živita v manjšem kraju. Z vsako izmed štirih oseb sem
izvajala ločen intervju; med drugim so me zanimale razlike v procesu soočanja med očetom
in mamo znotraj iste družine.
Imena sodelujočih so zaradi varstva osebnih podatkov spremenjena.

Tabela 3: Intervjuvane osebe in njihova otroka

Intervjuvanec

Boštjan
Nika

moški
prvi par

Peter

Mojca

Spol

drugi par

Starost

Starost

Vrsta otrokove

otroka

otroka

MDR

moški

9 let

Stopnja
otrokove
MDR

38 let

ženski

39 let

moški

47 let

ženski

Spol

45 let

kromosomska

zmerna

napaka

MDR

možganska
ženski

22 let

poškodba (ob
rojstvu)

zmerna
MDR

Prvi par predstavljata oseba Boštjan in Nika, ki živita v izvenzakonski skupnosti. Sta starša 9letnega dečka s kromosomsko napako (zmerna MDR) in nimata ostalih otrok. Oba sta po
poklicu farmacevta, zaposlena na visoko pozicioniranih delovnih mestih. Družina živi v
manjšem kraju v bližini Ljubljane.
Drugi par predstavljata Peter in Mojca. Sta poročena starša 22-letne mladostnice z možgansko
poškodbo (zmerna MDR) in prav tako nimata ostalih otrok. Mama je po poklicu pravnica,
zaposlena v javnem zavodu, oče pa jezikoslovec, samozaposlen in deluje na več različnih
področjih. Družina živi v manjšem kraju v bližini Ljubljane.

4.2

Raziskovalni pripomoček

Podatke za raziskavo sem pridobila s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, ki sem ga
oblikovala na podlagi analize relevantnih virov z upoštevanjem namena raziskovanja.
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Področja mojega interesa so bila predstavitev otroka, sam proces soočanja z otrokovo motnjo
v duševnem razvoju, družinska dinamika, družbena umeščenost ter sistemi pomoči.
Vprašalnik je bil sestavljen iz vnaprej pripravljenih vprašanj odprtega tipa, razdeljenih v
navedenih pet sklopov. Ta vprašanja so bila za vse udeležence enaka in so mi služila
predvsem kot opora. Glede na potek pogovora sem prilagajala nadaljnja vprašanja in
usmerjala pogovor.

4.3

Postopek zbiranja in obdelave podatkov

Podatke sem zbirala na osnovi izpeljanih intervjujev z dvema paroma. Za sodelovanje sem se
dogovorila osebno oz. preko telefonskega klica. Vsi udeleženci so bili brez težav pripravljeni
na sodelovanje. Pred izvedbo intervjujev sem jih seznanila z namenom in potekom raziskave.
Prav tako sem jih opozorila, da je moj cilj preko pogovora pridobiti podatke o njihovem
doživljanju. Pri izvedbi intervjujev sem uporabila snemalnik osebnega telefona, ki mi je
omogočil kasnejši transkriptivni zapis pogovora. Z dobesednim prepisom sem se izognila
morebitnemu izpustu pomembnih informacij. Po prepisu sem intervjuje za lažjo obdelavo
preoblikovala v zborno slovenščino. Štiri intervjuje sem izvedla v obdobju od 21.10.2013 do
30.10.2013, trajali so 45 – 90 minut. Pretipkani intervjuji se nahajajo v arhivu avtorice.
Po večkratnem branju intervjujev sem dobila uvid v pridobljene podatke, ki so bili bistveni za
mojo raziskavo. Te sem nato obdelala z metodo kvalitativne analize. Intervjuji so bili, kot
rečeno, razdeljeni v pet tematskih sklopov (predstavitev otroka, proces soočanja, družinska
dinamika, družbena umeščenost, sistemi pomoči). Iz določenih enot kodiranja sem najprej
izpeljala kode prvega reda, le-te sem družila v kode drugega reda. Te sem prerazporedila
glede na smiselnost v ustrezni tematski sklop, zato se ne ponavljajo. Dobljene kode drugega
reda sem v posameznih sklopih družila v ustrezne kategorije.

Tabela 4: Primer kodiranja dela pogovora s Petrom (drugi par)
Pogovor

Koda prvega reda

… Kako pa gledate na svoj
proces soočanja s tem? Je bil to
kakšen proces in kako je to
izgledalo?
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Ma moški se mi zdi da smo taka
lahkotna bitja, da vsaj v
povprečju no, za razliko od žena,
zadeve hitreje sprejmemo,

moški hitreje sprejemajo

splošno mnenje glede
sprejemanja motnje

tko da jaz se ne spomnim da bi
imel prav neki proces soočanja.

soočanja kot procesa
nima v spominu

oče v procesu soočanja

Ker tudi če se zgodi da ne vem,
nekdo se poškoduje, pa mu
vzamejo ne vem roko, nogo, od
mojih prijateljev, bližnjih, ali pa
nekdo od mojih prijateljev naredi
samomor, kar se je zgodilo
dvakrat v moji mladosti.. sem
dejstvo zelo hitro sprejel in se
nisem kaj pretirano ukvarjal s
tem, kaj bi bilo če bi bilo.

hitro sprejemanje brez
ukvarjanja z možnimi
izidi

proaktivno soočanje

Ker mi to ni blizu, da bi poskušal
spreminjati nekaj, kar se
spremeniti ne da.

ne poskuša spreminjati
realnosti

očetove lastnosti

Raje sprejmem to, tako kot je,
primerjam celo s tem, kar bi
lahko bilo še slabše, v njenem
primeru, da bi lahko bilo celo
tako, kot je bilo na začetku
napovedano, da bomo skrbeli za
rastlino...

primerjanje z možnim
slabšim izidom

primerjanje s težjimi
situacijami

tako da sem zelo zelo vesel, da je
njeno stanje tako kot je in da
lahko tako srečno živimo skupaj.

zelo zadovoljen z
otrokovim obstoječim
stanjem

očetovo doživljanje
motnje

Da smo srečna družina in da
imamo zelo srečnega otroka. Kar
je kar redek slučaj no, pri
mnogih otrocih.

srečna družina s srečnim
otrokom

splošno družinsko
funkcioniranje

Tako da nekateri starši imajo
neprimerno več težav s tem in
tudi več težav verjetno s
soočanjem z neko motnjo, ker
jim to prinese dodatno delo,
dodatne skrbi, ki jih v našem
primeru pa ni bilo.

ZNAČILNOSTI
SOOČANJA

POTEK PROCESA
SOOČANJA

POZITIVNI DEJAVNIKI

OTROK – OČE

VPLIV MOTNJE NA
DRUŽINO
motnja ni prinesla
dodatnega dela in skrbi

pozitivni vpliv

Se vam zdi, da je bilo pri vas
potrebnega veliko
prizadevanja, ali pa veliko
odrekanja, da ste prišli do te
točke, da ste sprejeli obstoječe
stanje?
Ne, to sploh ni bilo nobenega...
sprejmem stvari vedno take kot
so, ne vem, pač, zase pravim da
sem 100% flegmatik in da stvari,
ki jih ne morem spremeniti, se
zaradi njih sploh ne sekiram.

100 % flegmatik

Se ne ubadam z možnostjo ali pa
z razmišljanjem o tem, da bi

ne ukvarja se z
neproduktivnimi mislimi

očetove lastnosti
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obžaloval karkoli, se pravi ne
ukvarjam se z mislimi, ki ne
morejo spremeniti dejstev.
Ne, to je meni tuje, da bi se
usedel, pa se zjokal, pa
premleval dneve in noči: zakaj
jaz, zakaj bog si ravno mene
zbral? Ne tko kot tiste puhlice
prihajajo od mnogih. Tega ni no.
Jaz sem.. tega me je tudi ona
navsezadnje naučila, da iz vseh
stvari potegnem tisto najlepše in
obrnem plat tako da vidim lepo
stran. Slabe strani niti ne vidim
in se potem z njo ne ukvarjam.

vidi pozitivno stran vsake
težave

V nadaljnjem procesu analize sem prikazala rezultate kodiranja očeta in mame iz
posameznega para v eni tabeli za vsak sklop. Združevala sem kode Boštjana in Nike ter kode
Petra in Mojce. Na osnovi tega sem skušala primerjati ozadje procesa soočanja ter razlike med
partnerjema znotraj posamezne družine ter preko tega odgovoriti na raziskovalna vprašanja in
oblikovati ključne ugotovitve mojega diplomskega dela.

5

Prikaz rezultatov in interpretacija

Pridobljene rezultate prikazujem po posameznih petih sklopih. V vsakem sklopu prikazujem
rezultate v dveh tabelah, ločeno za posamezni par. V tabelah se glede na odgovore večinoma
pojavljajo iste kategorije za oba partnerja, razen v nekaterih primerih, kjer se posamezne
kategorije pojavijo le pri enemu od partnerjev. V tabelah so na sredini navedene kategorije,
levo od kategorij so iz leve proti desni predstavljene kode prvega in kode drugega reda očeta.
Desno od kategorij so predstavljene kode mame in sicer iz obratne smeri, iz desne proti levi.
Ta sistem sem izbrala zaradi lažje preglednosti samih tabel. Vsaki tabeli s kodiranjem sledi
podrobnejša analiza rezultatov po kategorijah, kjer primerjam rezultate obeh partnerjev. V
prikazovanju rezultatov zaradi lažjega sledenja pri obeh parih uporabljam besedo »otrok«,
kljub temu, da je hči drugega para stara 22 let.
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Predstavitev otroka

V sklopu predstavitev otroka me je zanimalo predvsem, na kakšen način so starši v intervjuju
predstavili svojega otroka in kolikšen del opisa so namenili opredeljevanju njegove motnje.
Na podlagi tega sem lahko ocenila stališča staršev do otroka, do njegove motnje in kolikšen
vpliv ima motnja na njih. Prav tako me je zanimalo doživljanje seznanitve z otrokovo
diagnozo. V tem sklopu sem izpeljala kategorije otrokove značilnosti, otrokova diagnoza ter
pri Mojci kategorijo otrokov razvoj in napredek.

Tabela 5: Predstavitev otroka – kodiranje rezultatov prvega para
Boštjan

Nika

Kode 1. reda

Kode 2. reda

zadovoljen, ko je vse po
njegovo

osebnost

ljubezen do kolesa, avta,
javnih prevoznih sredstev

Kategorije

Kode 2. reda

Kode 1. reda

osebnost

Simpatičen
odličen spomin, orientacija

strasti

gurmanski užitki

OTROKOVE
ZNAČILNOSTI

obvladovanje rutinskih postopkov
delovanje
vztrajno preizkušanje mej
manipulacija z očetovo mamo

približno poimenovanje
motnje
netočno poznavanje diagnoze

očetova
seznanjenost

mamina
seznanjenost

neprimerna obravnava – seznanitev
mimogrede, na vratih

nezadovoljstvo z načinom
seznanitve
neprimerno sporočena
diagnoza

natančno poznavanje diagnoze

šok ob seznanitvi
potek
seznanitve

OTROKOVA
DIAGNOZA

potek seznanitve

potenciranje otrokovih težav

katastrofalen način seznanitve
diagnoza podana preobširno,
nerealno
izboljšanje stanja glede na
diagnozo

neopredeljiva motnja
otrokovo
stanje

otrokovo stanje
napačno postavljena diagnoza –
zamenjava vzorcev krvi

nejasnost diagnoze
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V kategoriji otrokove značilnosti so zajete kode, ki so se nanašale na Boštjanovo opisovanje
otrokovih osebnostnih značilnosti ter njegovih strasti. Opisal ga je kot zadovoljnega in
dobrodušnega fanta, kadar dosega svoje, kar po njegovih besedah predstavlja večino časa.
Prav tako je navedel njegovo ljubezen do kolesa, avta in javnih prevoznih sredstev ter
ljubezen do hrane. Nika je prav tako opisovala otrokovo osebnost. Opisala ga je kot
simpatičnega, sicer pa se je njen opis nanašal bolj na otrokovo delovanje. S ponosom je
opisovala njegov izrazit spomin ter obvladovanje rutinskih postopkov. Malo manj navdušeno
je razlagala o njegovem vztrajnem preizkušanju mej ter manipulaciji s partnerjevo mamo.
V kategorijo otrokova diagnoza sem uvrstila kode, ki so se nanašale na Boštjanove odgovore
glede otrokovega stanja, očetove seznanjenosti z diagnozo ter poteka seznanitve. Otrokove
diagnoze ni znal natančno opredeliti, saj mu formalni izrazi ne pomenijo veliko. Tudi sicer
pravi, da je bila diagnoza postavljena zelo nejasno in prognoza precej bolj pesimistično, kot se
je kasneje izkazalo. Enako je dejala Nika in na tem mestu izrazila neodobravanje potenciranja
otrokovih težav in negativne prognoze, ki se je kasneje izkazala kot napačna.
Otrokovo stanje se je po njegovem mnenju v nasprotju s pričakovanji kmalu izboljšalo oz. ni
bilo tako slabo, kot so ga napovedali v porodnišnici. S samim potekom seznanitve je Boštjan
odkrito nezadovoljen, po njegovem mnenju je bila diagnoza podana preobširno in nerealno,
prav tako pa na zelo neprimeren način, brez občutka. To doživljanje se je nanašalo predvsem
na Nikine občutke v porodnišnici in njeno izkušnjo ob seznanitvi z diagnozo. Nika je na drugi
strani otrokovo motnjo opredelila bolj natančno in je pokazala večje poznavanje podrobnosti.
Enako kot Boštjan je opisala motnjo kot tako, ki se je ne da natančno opredeliti. Ob tem je
nakazala na nezadovoljstvo z napačno postavljeno diagnozo ob zamenjavi vzorcev krvi. Te
zamenjave Boštjan ni omenil. Sklepam, da je razlog za to Nikino bivanje v porodnišnici prvih
nekaj dni po rojstvu in s tem drugačno doživljanje ter večja vključenost v proces
diagnosticiranja. Tudi Nika je opredelila začetno obravnavo v porodnišnici kot neprimerno,
prav tako je izkazala nezadovoljstvo z neprimernim načinom seznanitve. Zaradi tega je
seznanitev doživljala kot šok.

Tabela 6: Predstavitev otroka – kodiranje rezultatov drugega para
Peter
Kode 1. reda

Mojca
Kode 2. reda

Kategorije
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sonček, zelo pozitivna

sonce

Ljubezniva
sogovornika gleda v oči,
nasmejana, zadovoljna z
malenkostmi

osebnost

osebnost

odprta, prozorna glede izražanja
čustev
na trenutke trmasta in nevodljiva

transparentna – zlahka razumeti
in živeti z njo

pokroviteljska in zaščitniška
OTROKOVE
ZNAČILNOSTI

odprta, pove točno kar misli in
čuti

delovanje

visok nivo skrbi zase

otrokovo
stanje

otrokovo stanje

zmerna motnja v duševnem
razvoju

vzroki za
motnjo

vzroki za motnjo

potrebe in želje jasno izrazi
razumevanje na visokem
nivoju

delovanje

počasnejši gibalni razvoj in
govor
v slabih trenutkih izrazi
živčnost, nestrinjanje
nenavadna, hkrati razumljiva
motnja
posledica slabe izvedbe poroda
in premočne narkoze

poškodba možganov

slabo izveden porod

ugibanja glede vzroka motnje

seznanitev kmalu po porodu

OTROKOVA
DIAGNOZA

postopno informiranje glede
motnje
predvidene hujše posledice
svetovanje glede vpisa v
razvojni oddelek vrtca

zatrgana maternica, pomanjkanje
kisika ob porodu

dokončna diagnoza pri 3. letu
postopek
diagnosticiranja

postopno informiranje –
ohranjanje upanja

posredovanje
informacij

pripravljanje na idejo o OŠPP
negativna začetna prognoza
prognoza

številne hospitalizacije do 3. leta
postopno razhajanje z vrstniki v
razvoju

OTROKOV
RAZVOJ IN
NAPREDEK

velik trud mame za otrokov
napredek

otrokov razvoj

dober napredek v normalni
skupini vrtca
napredek pod vodstvom
specialistov
zadovoljstvo otroka v
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institucionalni oskrbi

Tako pri Petru kot pri Mojci sem v kategorijo otrokove značilnosti uvrstila kode, ki so se
nanašale na opisovanje osebnosti otroka ter njegovo delovanje. Pri obeh sem v
pripovedovanju zaznala ponos. Oba sta hčer opisala kot »sonce«, Peter jo je opredelil kot
nasmejano, zadovoljno z malenkostmi ter vljudno do sogovornika, ki ga vedno gleda v oči.
Pravi, da je transparentna, odkrita, ter da je z njo zlahka živeti in jo razumeti. Svoje potrebe in
želje po njegovih besedah jasno izrazi in pove točno kar misli in čuti. Njeno razumevanje je,
kot pravi, na visokem nivoju. Za razliko od ostalih, izrazito pozitivnih opisov delovanja
otroka, je Peter omenil živčnost in nestrinjanje, ki ju hči izraža v slabih trenutkih ter njen
počasnejši gibalni razvoj in govor. Mojca je prav tako zelo pozitivno opisovala osebnost
otroka in njegovo delovanje. Hči je po njenem mnenju ljubezniva, odprta, le na trenutke
trmasta in nevodljiva. Pripisuje ji visok nivo skrbi zase, njena samostojnost naj bi olajšala
delo njej in Petru. Opisuje jo kot pokroviteljsko in zaščitniško, kar naj bi prevzela po mami.
Enako kot pri prvem paru je mama (Mojca) namenila večjo pozornost natančnemu opisu
otrokovega stanja kot oče (Peter). Kode, ki so se nanašale na opis le-tega, sem uvrstila v
kategorijo otrokova diagnoza. Mojca pravi, da se hči zaradi poškodbe možganov med
porodom uvršča v zmerno motnjo v duševnem razvoju. Vzroki za to so po njenem mnenju v
težavnem porodu z zatrgano maternico in otrokovemu pomanjkanju kisika, kar s strani
zdravstvenega osebja ni bilo potrjeno. Dokončna diagnoza je bila po njenih besedah
postavljena šele pri otrokovemu tretjemu letu. Ob tem sem med pogovorom zaznala neprijetne
občutke zaradi dolgotrajne nejasnosti in predvsem nedorečenosti, ko nihče ni točno poznal
otrokove prognoze. Kljub temu pa je zaradi postopnosti informiranja ohranjala upanje, da bo z
otrokom vseeno še vse v redu. Peter je na drugi strani otrokovo motnjo opisal le kot
nenavadno, a razumljivo glede na slabo izveden potek poroda in premočno narkozo ob
otrokovi operaciji. Tudi on je omenil postopno informiranje glede motnje, vseeno pa so bile
po njegovih besedah osnovne informacije o stanju otroka podane kmalu po porodu, kar je
staršema omogočilo lažje razumevanje situacije. Kljub predvidenim hujšim posledicam, kot
so se kasneje izkazale pri otroku, pri Petru ni bilo zaznati nezadovoljstva glede posredovanih
informacij o otrokovemu stanju. Po njegovem mnenju so ju z ženo začeli zgodaj pripravljati
ter jima svetovati glede vpisa v razvojni oddelek vrtca ter osnovno šolo s prilagojenim
programom.
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Pri Mojci sem oblikovala dodatno kategorijo otrokov razvoj in napredek, kamor sem vključila
kode, ki so se nanašale na opisovanje otrokove prognoze in razvoja. Temu je namenila
nekoliko več besed kot Peter, kar pripisujem zgoraj omenjenim neprijetnim občutkom ob
dolgotrajni nejasnosti glede otrokove diagnoze ter prognoze. Pravi, da je začetek zgodbe z
otrokom spremljala izredno negativna prognoza ter številne hospitalizacije do otrokovega 3.
leta starosti. Postopoma je bilo zaznati razhajanje z vrstniki v razvoju, dokler ni bila
postavljena dokončna diagnoza. V tem času je Mojca veliko truda posvečala otrokovemu
napredku. Kljub negativni prognozi pravi, da se je otrok uspešno razvijal zaradi vključenosti v
redno skupino vrtca in zaradi podpore številnih specialistov. Kot zaslužne za to poleg sebe
torej šteje tudi osebje v vrtcu in ostale vključene strokovnjake. Ob pozitivnemu razvoju je
izrazila tudi zadovoljstvo otroka v institucionalni oskrbi.

Predstavitev otroka – poskusna teorija
Vsi starši so med predstavitvijo otroka opisovali njegove značilnosti, kot so osebnost, strasti
ter njegovo delovanje. Pri vseh je bilo med pogovorom zaznati popolno sprejemanje otroka
takega, kot je, vključno s posameznimi negativnimi lastnostmi. Po N. Miller (1997) sta
sprejemanje otroka ter nadzor nad situacijo značilnosti faze normalizacije kot zadnje faze
soočanja z otrokovo drugačnostjo. Vsi vprašani so v predstavitev otroka zajeli tudi opis
njegove diagnoze, ampak temu niso namenili več pozornosti kot opisu ostalih značilnosti. Pri
nobenemu izmed vprašanih nisem zaznala negativnega vpliva otrokove motnje na njih oz. na
njihovo doživljanje otroka. Kvečjemu obratno; v drugem paru sta tako Peter kot Mojca hčer
opredelila kot odprto in transparentno glede izražanja čustev, kar jima je pri njej še posebej
všeč (Peter: »…je transparentna kot še noben politik do sedaj. Zlahka jo je prebrati in pa zelo
enostavno je tudi živeti z njo.«; Mojca: »… in po eni strani sem srečna, ker je tako odprta, je
kot zrcalo ki izraža vse kar čuti…«). Ne glede na potek procesa soočanja z otrokovo motnjo,
je bilo med pogovorom stališče staršev do otroka predvsem pozitivno. Bolj kot sama motnja
je na prvi par negativno vplivala seznanitev z njo. P. Restoux (2010) omenja raziskavo na
območju Francije, kjer je kar 59% družin izrazilo stališče, da jim novice o otrokovi
prizadetosti niso sporočili na primeren način. Tako Boštjan kot Nika (prvi par) sta izrazila
nezadovoljstvo z neprimerno začetno obravnavo in načinom, na katerega so jima sporočili
otrokovo diagnozo, prav tako je bila diagnoza po njunem mnenju podana preobširno. Avtorica
v zvezi z neprimernim sporočanjem negativnih novic omenja vzvišen odnos zdravnikov, ki
navadno izhaja iz njihove potrebe, da se zavarujejo pred silovitimi čustvi staršev (prav tam).

43

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Markovič Maja; diplomsko delo

Dodaja, da je postavljanje preobširnih diagnoz in sporočanje staršem o morebitni smrti otroka
posledica soočanja z lastnimi človeškimi in strokovnimi omejitvami. Med izobraževanjem jih
po njenem mnenju niso dovolj pripravili na sporočanje slabih novic, zato ne vedo, kaj naj jim
svetujejo. Strokovnjaki so si po besedah E. Novljan (2004) glede sporočanja resnice o
otrokovem stanju enotni – staršem je potrebno te informacije podati čim prej in čim bolj
realno. Z razlago diagnoze in prognoze ter s tem, da jim pokažejo razumevanje in pustijo
prostor, da se z zadevo soočijo, jim po njenem mnenju lahko pomagajo premagati krizo.
Peter in Mojca (drugi par) nista izražala lastnega doživljanja seznanitve z otrokovo diagnozo,
ker je bila po Mojčinih besedah dokončna diagnoza postavljena šele pri otrokovem 3. letu. V
raziskavi, ki jo je opravil Klauss (1993, v Novljan, 2004), so starši otrok z motnjo v duševnem
razvoju v povprečju šele po dveh letih izvedeli, da je z njihovim otrokom nekaj narobe. Mojco
so ves čas vmes spremljali neprijetni občutki zaradi nejasnosti, ko nihče ni točno poznal
otrokove diagnoze in še manj prognoze. E. Novljan (2004) pravi, da morajo strokovnjaki v
primeru, ko ne morejo dati dokončnega mnenja, staršem vseeno nuditi podporo in jim izkazati
razumevanje njihove skrbi. Informacije, ki jih podajo staršem glede otrokove prognoze,
morajo biti po njenem mnenju realne in vsaj malo optimistične. Pri drugem paru se med
Petrom in Mojco kažejo razlike glede postopnega informiranja o otrokovem stanju. Peter je za
razliko od Mojce izrazil zadovoljstvo s postopnim posredovanjem informacij, čeprav so
strokovnjaki pri otroku predvideli hujše posledice, kot se je kasneje izkazalo. Skladno s
postopnimi informacijami in svetovanjem glede vpisa otroka v razvojni oddelek vrtca, je tudi
sam postopno sprejemal situacijo in dejstvo, da je otrok drugačen, četudi diagnoza še ni bila
dokončna. Mojca je na drugi strani stežka sprejela, da ima otrok na področju razvoja težave in
v vmesnem času veliko vlagala v otroka s ciljem, da bi njegov razvoj potekal brez težav. Njen
poskus zanikanja otrokovih težav lahko uvrstimo v prvo fazo žalovanja po E. Kubler-Ross (v
Hammitte in Nelson, 2001) – fazo šoka, dvoma in zanikanja. Ta koncept žalovanja je
uporaben pri travmah, soočanju s spremembami ter različnih oblikah čustvenega prilagajanja
in soočanja. Cunningham (1999) omenja žalovanje kot predpogoj za to, da starši sprejmejo
svojega otroka takšnega kot je in ga začnejo spoznavati. K. Koražija – Krajšek (2003) omenja
zanikanje realnosti kot obrambo, ki sledi prvi fazi žalosti in šoka, sploh pri bolj občutljivih
starših.
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Proces soočanja

V tem sklopu me je zanimal odnos staršev do lastnega sprejemanja motnje in soočanja z njo,
doživljanje soočanja kot procesa ter podrobnosti soočanja. Pri vseh osebah sem oblikovala
kategorije značilnosti soočanja, potek procesa soočanja ter pozitivni dejavniki, pri Niki pa še
kategoriji negativni dejavniki ter izid soočanja.

Tabela 7: Proces soočanja – kodiranje rezultatov prvega para
Boštjan
Kode 1. reda

Nika
Kode 2. reda

Kategorije

Kode 2. reda

Kode 1. reda

daljše soočanje kot
pričakovano
nekajletno soočanje (3-4
leta)

trajanje

iskanje drugačne poti in
negotovost glede
prihodnosti
prepuščenost samemu
sebi

prepuščenost situaciji brez
predhodnih pričakovanj
oče v procesu
soočanja

ZNAČILNOSTI
SOOČANJA

mama v procesu
soočanja

več stresa zaradi posameznih
zdravstvenih težav kot same
motnje

soočanje brez pomoči
strokovnjakov
pomoč staršev in
prijateljev

težje soočanje z odnosi
strokovnjakov kot z otrokovo
motnjo

pomen bližnjih

odkritost glede motnje z
bližnjimi
»zakaj ravno jaz?«

začetno zanikanje

iskanje informacij v knjigah
raziskovanje razsežnosti,
vplivov motnje na
življenje
prilagajanje motnji v
dobro otroka in hkrati
pretvarjanje, da ni nič
narobe

faze soočanja

faze soočanja

hitro sprejemanje in soočanje s
stanjem

POTEK
PROCESA
SOOČANJA

odprtost, pomirjenost

neprimerna prva reakcija
porodničarke

vtisi iz
porodnišnice

normalizacija,
sprijaznjenost

razumno sprejemanje realne
situacije

dva dni popolnega zatišja,
nejasnosti
pomanjkanje informacij
nezadovoljstvo zaradi molka
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edinstven primer – malo
zdravstvenih informacij
grozljive izkušnje v porodnišnici
neprimeren odnos zdravstvenih
delavcev
izgubljeno zaupanje v
zdravstvene delavce

farmacevt – poznavanje
medicinske stroke
v času porodniške oče
hodil v službo

izkušnje z otroki s težjo
obliko motnje
dobra situacija napram
tistim v slabšem položaju

preusmeritev
misli in
pozornosti

služba kot umik

miselna zaposlenost na
delu
dobro finančno stanje

več pozornosti namenjene
posameznim zdravstvenim
težavam

poznavanje
področja

sprotno reševanje aktualnih težav
miselna zaposlenost – selitev

POZITIVNI
DEJAVNIKI
socialnoekonomski status

primerjanje s
težjimi situacijami

težki začetki zaradi premalo
informacij
pomanjkanje
informacij

negativne
izkušnje

najbolj prizadeta zaradi
pomanjkanja informacij,
nejasnosti
prizadetost zaradi
nekompetentnosti, neznanja,
nestrokovnosti v zdravstvu
slabe izkušnje otežile situacijo
odsotnost podpore, pogovora s
starši

NEGATIVNI
DEJAVNIKI

premalo predanosti, pogovora,
svetovanja

odsotnost podpore

odsotnost razlage za lažje
soočanje
prepuščenost sami sebi
odsotnost pomoči zaradi neznane
motnje
odsotnost posredovanja zdravstva
po enem letu
postala neizprosna

IZID
SOOČANJA

spremembe na
osebnem področju

visoke zahteve do sebe in okolice
posvečanje starševstvu
sprejemanje omejenega osebnega
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časa
posledice
negativnih
izkušenj

nastrojenost proti zdravstvu
nikoli več noseča v Sloveniji

V kategorijo značilnosti soočanja sem uvrstila kode, ki so se nanašale na Boštjanovo
opisovanje trajanja lastnega soočanja, sebe v procesu ter pomena, ki so ga imele pri tem
bližnje osebe. Pri Niki so tu za razliko prevladovale kode, ki so se nanašale na opisovanje
sebe v procesu. Boštjanovo soočanje z otrokovo motnjo je bilo po njegovih besedah daljše,
kot bi bilo pričakovati ali kot se to dogaja pri ostalih. Trajalo je 3-4 leta. V tem času pravi, da
je bil izredno negotov glede prihodnosti, ves čas se je zavedal, da je potrebno iskati drugačno
pot, kot si jo je zamislil. V procesu soočanja je bil prepuščen sam sebi, pravi, da je to potekalo
brez pomoči strokovnjakov. Ta se mu niti ni zdela potrebna. Velik pomen so imeli zanj v tem
času njegovi bližnji, predvsem starši in prijatelji, s katerimi je bil glede otrokove motnje od
samega začetka odkrit. Nudili so mu potrebno pomoč in mu stali ob strani. Nika se je za
razliko od Boštjana prepustila dani situaciji brez predhodnih pričakovanj. Pravi, da se je težje
soočala z odnosi strokovnjakov kot z otrokovo motnjo. Poleg tega so ji več stresa kot
sprejemanje motnje povzročale posamezne zdravstvene težave otroka, kot so bili epileptični
napadi, pljučnice, infekcije s hudo drisko…
Kode, ki so se nanašale na opis lastnega procesa soočanja in doživljanja le-tega, sem uvrstila
v kategorijo potek procesa soočanja. Boštjan je lasten proces soočanja podrobno opisoval v
posameznih fazah. Nika na drugi strani temu ni namenila veliko besed, lastnega procesa
soočanja ni omenjala. Iz njenega pripovedovanja sem sama izluščila sprejemanje otrokove
motnje kot proces, sestavljen iz posameznih faz, kar pri njej ni trajalo dolgo. Veliko več
pozornosti je namenila opisu vtisov iz porodnišnice. Začetna faza Boštjanovega soočanja je
bilo zanikanje. Temu je sledilo raziskovanje razsežnosti motnje in njenih vplivov na življenje
družine. Iz omenjene faze, kjer je osrednjo točko predstavljala otrokova motnja in
razmišljanje o vplivih, ki jih bo ta imela na otroka in na družino, se je njegov proces soočanja
pomaknil v fazo, kjer je razmišljal o možnih prilagoditvah v dobro otroka, hkrati pa o
prilagajanju lastnih ciljev. V tej fazi, ki je po njegovih besedah trajala nekaj mesecev, se je
hkrati navzven pretvarjal, kot da ni nič narobe. Temu je sledilo postopno odkrivanje lastnih
čustev in manj obremenjevanja. Postal je bolj pomirjen s celotno situacijo. V nekaj mesecih,
ki so temu sledili, je po lastnih besedah v celoti normaliziral situacijo in se z njo sprijaznil. Od
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te faze naprej je bil zmožen iskrenega in odprtega pogovora o otrokovih težavah. Nikina
začetna faza soočanja je bila podobna Boštjanovi. Namesto zanikanja se je spraševala, zakaj
se to dogaja ravno njej ter komu se je zamerila. Zaradi nejasnosti in pomanjkanja
oprijemljivih informacij o motnji, je informacije začela iskati v knjigah. Kmalu je spoznala,
da ji to ne bo pomagalo do razumevanja in spreminjanja dane situacije. Otrokovo stanje je
hitro sprejela in se z njim soočila, kot tudi s celotno situacijo. Kljub vtisu, da nima izkušnje z
dlje časa trajajočim soočanjem, so le-tega zaznamovali vtisi iz porodnišnice, čemur je
namenila velik del odgovorov na vprašanja. Izražala je izredno nezadovoljstvo s prvo reakcijo
porodničarke, pomanjkanjem informacij, zatišjem, nejasnostjo in molkom ves čas njenega
bivanja tam. Nekoliko razumevanja je nakazala z zavedanjem, da je malo zdravstvenih
informacij posledica edinstvenosti primera. Kljub temu je bilo celotno doživljanje bivanja v
porodnišnici negativno, izkušnjo je opisala kot »grozljivo«.
V kategorijo pozitivni dejavniki sem uvrstila kode, ki so se nanašale na tiste dejavnike, zaradi
katerih je bil proces soočanja staršev tako ali drugače olajšan. Pri Niki je bilo to predvsem
preusmeritev misli in pozornosti. Po neuspešnem iskanju informacij in rešitev v knjigah, se je
odločila za sprotno reševanje aktualnih težav, ko bi do njih prišlo. Sama motnja ni
predstavljala težave, zato je izstopila iz kroga nejasnosti in razmišljanja o tem, »kaj bi bilo, če
bi bilo…«, in se začela posvečati vsakdanu. Takrat je bila aktualna njuna selitev, ki jo je
precej zaposlila in ji odvračala misli stran od težav, povezanih z otrokovo motnjo.
Osredotočenost na sprotno reševanje težav ji je koristilo v vseh letih otrokovega odraščanja.
Tako je več pozornosti lahko namenjala posameznim zdravstvenim težavam otroka, ko je do
njih prišlo. Čeprav so jo te obremenjevale, so jo hkrati odvrnile od nenehnega razmišljanja o
sami motnji. Boštjanu je miselna zaposlenost z ostalimi zadevami prav tako kot Niki olajšala
proces soočanja. Umik mu je predstavljala služba. Pravi, da je v času Nikinega porodniškega
dopusta, ko je bila doma z otrokom, hodil v službo in bil tako v ugodnejšem položaju kot ona,
ki je bila ves čas soočena s tem. Delo je zaposlilo njegove misli, tako ni ves čas razmišljal o
težavah, povezanih z otrokovo motnjo. Pod olajševalno okoliščino je uvrstil tudi poznavanje
področja medicine zaradi poklica farmacevta. Kljub temu, da motnje ni znal natančno
opredeliti, pravi, da je zaradi poznavanja stroke lažje sledil informacijam, ki so bile povezane
z otrokovim zdravjem. Celoten proces soočanja je bil po njegovem mnenju lažji tudi zaradi
dobrega finančnega stanja. Tako so v družini lažje sledili otrokovim potrebam in jih
zadovoljevali. V to kategorijo sem uvrstila tudi Boštjanovo primerjanje lastne s težjimi
situacijami. Opisoval je izkušnje z otroki s težjimi oblikami motnje v duševnem razvoju v
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čakalnici pri zdravniku. Ta izkušnja mu je omogočila zavedanje, da obstajajo tudi otroci in
starši v težjih situacijah, kot je bila njihova. Posledično je lastno situacijo v primerjavi z
njihovo uspel doživeti kot pozitivno.

V sklopu Nikinih odgovorov sem pri njej oblikovala dodatno kategorijo negativni dejavniki.
Le-te Niki niso otežili samega procesa soočanja z otrokovo motnjo, ampak proces soočanja s
celotno izkušnjo, ki jo je zaradi otrokove motnje doživela. Kot sem omenila, je veliko
pozornost v odgovorih namenjala izražanju nezadovoljstva in negativnih izkušenj. V to
kategorijo sem uvrstila opisovanje pomanjkanja informacij, negativnih izkušenj in odsotnosti
podpore. Pravi, da so bili začetki življenja z otrokom težki zaradi pomanjkanja informacij,
zaradi tega je bila tudi najbolj prizadeta. Negativne izkušnje v porodnišnici so se navezovale
na nekompetentnost, neznanje in nestrokovnost zdravstvenih delavcev, kar jo je prav tako
prizadelo in po njenih besedah otežilo situacijo. V to kategorijo sem uvrstila tudi njeno
doživljanje odsotnosti podpore, kar se je navezovalo predvsem na čas do otrokovega prvega
leta. V tem času je pogrešala pogovor, predanost zdravstvenega osebja in svetovanje.
Prepuščena je bila sama sebi, kar je v procesu soočanja doživljal tudi Boštjan. Prav tako ji je
manjkala razlaga otrokovega stanja, saj bi tako po njenih besedah situacijo lažje razumela in
se z njo soočila. Odsotnost pomoči razume kot posledico neznane motnje. V času do
otrokovega prvega leta pravi, da so zdravstveni delavci želeli klasificirati otrokovo motnjo v
duševnem razvoju med znane in uradne motnje, ko pa to ni šlo, je njihov primer postal za njih
nezanimiv.
Ob analizi Nikinih odgovorov sem oblikovala še eno dodatno kategorijo, in sicer izid
soočanja. Kar nekaj besed v intervjuju je namenila posledicam negativnih izkušenj in
spremembam, ki jih je zaradi tega doživela na osebnem področju. Pravi, da je zaradi izkazane
nekompetentnosti zdravstvenih delavcev postala neizprosna do ljudi glede opravljanja
njihovega dela. Sebi in ljudem v okolici je začela postavljati višje zahteve. Namesto
ukvarjanja z motnjo, se je po celotni izkušnji in že vmes naučila bolj posvečati starševstvu in
začela sprejemati omejen osebni čas, kar ji ne predstavlja večjih težav. Zaradi omenjenih
negativnih izkušenj v porodnišnici sama pravi, da je postala nastrojena proti zdravstvu, kar je
možno zaznati tudi iz njenega načina pripovedovanja o tem. Posledično prav tako nikoli več
ne bi bila noseča v Sloveniji.
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Tabela 8: Proces soočanja – kodiranje rezultatov drugega para
Peter

Mojca

Kode 1. reda

Kode 2. reda

moški hitreje sprejemajo

splošno mnenje
glede sprejemanja
motnje

popolnoma sprijaznjen od
samega začetka
soočanja kot procesa nima
v spominu

Kategorije

Kode 2. reda

Kode 1. reda

zaprtost vase
oče v procesu
soočanja

samopomilovanje
očitanje sebi, težavno soočanje
ZNAČILNOSTI
SOOČANJA
mama v procesu
soočanja

občutek nerazumevanja s strani
okolice
za soočanje in sprejemanje
potreben čas
dolg proces sprejemanja
nedovzetna za nasvete
izkoristila situacijo za pomoč
drugim

nista obupala, iskanje
nasvetov pri alternativi

začetna čustva jeze: »zakaj jaz?«

potrjevanje napovedi
strokovnjakov in sočasno
sprejemanje

bojevanje z lastnimi čustvi jeze,
nezadovoljstva, bolečine,
pomilovanja

proaktivno soočanje

popolno sprejemanje
realnosti

POTEK
PROCESA
SOOČANJA

faze soočanja

posluževanje alternativne
medicine – iskanje čudeža
postopno sprejemanje

hitro sprejemanje brez
ukvarjanja z možnimi
izidi

sprijaznitev zaradi otroka

100 % flegmatik
umik

vidi pozitivno stran vsake
težave
ne poskuša spreminjati
realnosti
ne ukvarja se z
neproduktivnimi mislimi

podpora skupine
podobnih
očetove lastnosti

cilj = osebna sreča in
osrečiti druge

POZITIVNI
DEJAVNIKI

nadaljevanje izobraževanja –
miselni beg/umik
soočanje v skupini podobnih
staršev
predelovanje čustev v skupini

razumevanje težkega
soočanja nekaterih staršev
izkušnje z delom z
mlajšimi otroki
primerjanje z možnim

primerjanje s

primerjanje s
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težjimi situacijami

težjimi
situacijami

ob težji obliki motnje bi
bilo sprejemanje težje
dobro sprejemanje s strani
vrtca
pozitivne izkušnje z
zavodom Janeza Levca

invalidov – zadovoljstvo z lastno
situacijo

pozitivne izkušnje

V kategorijo značilnosti soočanja sem pri Mojci, enako kot zgoraj pri Niki, uvrstila kode, ki
so se nanašale na opisovanje sebe v procesu soočanja. Peter je ravno tako omenjal sebe v
procesu, v to kategorijo sem dodala še njegovo splošno mnenje glede sprejemanja motnje pri
moških. Pravi, da moški na splošno hitreje sprejemajo neprijetne izzive kot ženske, kar je
veljalo tudi v njegovem primeru. Od samega začetka pravi, da je bil popolnoma sprijaznjen s
situacijo, zato tudi procesa soočanja nima v spominu. Na drugi strani so Mojčini odgovori
nakazovali na pravo nasprotje. Veliko več besed je namenila lastnemu sprejemanju otrokove
motnje in soočanju z njo. Pravi, da je za ta proces potrebovala veliko časa. Bila je zaprta vase
in nedovzetna za nasvete. Obdobje soočanja je opisala kot težavno, čutila je
samopomilovanje, prav tako si je veliko očitala. Kasneje je svoje izkušnje s situacijo
izkoristila za pomoč staršem v podobnem položaju.
Potek procesa soočanja je Mojca opisovala v posameznih fazah. Začetnim čustvom jeze in
omenjenemu samopomilovanju je sledil vihar različnih čustev in bojevanje z njimi.
Izmenjevala so se čustva jeze, nezadovoljstva, bolečine in pomilovanja. S situacijo se ni in ni
mogla sprijazniti, v iskanju čudeža sta se s partnerjem posluževala alternativne medicine.
Pričakovala je, da bodo odpravili otrokove težave in da bo vse spet v redu. To se ni zgodilo in
ob postopnem razhajanju v otrokovem razvoju z vrstniki, ji ni preostalo drugega, kot da je
postopoma začela sprejemati situacijo. Z njo se je sprijaznila predvsem zaradi upoštevanja, da
je bilo to takrat za otroka najboljše. Peter se na drugi strani procesa soočanja ne spominja.
Poleg tega, da je opisoval svojo proaktivno sprejemanje motnje in naravnanost k pozitivnemu
razmišljanju, je omenjal tudi nizko stopnjo pozornosti in skrbi namenjene zadevam, na katere
sam nima vpliva. Ob seznanitvi z dejstvom, da ima otrok težave v razvoju, pravi, da s
partnerko nista obupala. Enako kot ona je v zvezi s tem omenil obisk predstavnikov
alternativne medicine. Obisku je pripisal iskanje nasvetov kot njegov namen, medtem ko je
Mojca obisk opisala kot iskanje čudeža. V začetnem delu intervjuja je omenil, da so
strokovnjaki predvideli hujše posledice motnje pri otroku. Kljub temu pravi, da so se
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napovedi strokovnjakov postopno potrjevale. Sočasno s tem je po njegovih besedah potekalo
sprejemanje otrokovih težav, realnost je hitro in v popolnosti sprejel brez ukvarjanja z
možnimi izidi.
V kategoriji pozitivni dejavniki sem v največji meri zajela kode, ki so se nanašale na Petrove
lastnosti, ki jih je omenjal tako sam v poteku intervjuja, kot sem jih tudi sama skladno s tem
zaznavala. Zase pravi, da je 100% flegmatik, ki se ne ukvarja z neproduktivnimi mislimi.
Pravi, da vidi pozitivno stran vsake težave in skladno s tem ne poskuša spreminjati realnosti.
Vse te osebnostne lastnosti so pri njemu pripomogle k ne-težavnemu soočanju z otrokovim
stanjem. Kot lasten cilj v življenju je omenil osebno srečo ter osrečiti druge, njemu
pomembne osebe, kar ga je vodilo tudi v težkih trenutkih. Eno izmed olajševalnih okoliščin je
predstavljalo njegovo splošno razumevanje položaja in težkega soočanja staršev v podobni
situaciji, pa tudi izkušnje, ki jih je imel z njimi in z različnimi mlajšimi otroki. Poleg osebnih
lastnosti sem v to kategorijo uvrstila Petrovo primerjanje s težjimi situacijami ter pozitivne
izkušnje. Primerjanje s težjimi situacijami se je pri njemu navezovalo na predstavo o možnem
slabšem izidu za njegovo družino. Izrazil je zavedanje, da bi bilo v primeru težje oblike
motnje tudi njegovo sprejemanje težje. Pozitivni dejavnik na področju Petrovega soočanja
predstavljajo tudi pozitivne izkušnje, ki so mu olajšale celotno situacijo. Te so se nanašale
predvsem na dobro sprejemanje otroka s strani vrtca ter pozitivne izkušnje z zavodom Janeza
Levca. Tudi Mojci je primerjanje s težjimi situacijami predstavljalo olajševalno okoliščino. Za
razliko od Petra pa se to ni nanašalo na predstave, ampak na dejanske izkušnje s starši težjih
invalidov. Ob tem je občutila zadovoljstvo z lastno situacijo. V kategorijo pozitivni dejavniki
sem pri njej uvrstila še umik ter podporo skupine podobnih. Kljub začetni zaprtosti vase, je
kasneje oporo našla v skupini podobnih staršev. Postopoma se je začela odpirati in predelovati
lastna čustva v skupini, kar ji je po njenem mnenju pomagalo v procesu soočanja. Tudi pri
Mojci je enako kot pri prvemu paru miselna zaposlenost predstavljala enega izmed pozitivnih
dejavnikov v tem procesu. V najtežjih trenutkih se je odločila za nadaljevanje izobraževanja,
kar ji je po njenih besedah takrat predstavljalo potreben umik.

Proces soočanja – poskusna teorija
Proces soočanja z otrokovo drugačnostjo se je pri sodelujočih osebah kazal različno in trajal
različno dolgo. Ne glede na to je za lažje razumevanje ozadja na tem mestu pomembno
omeniti starost otrok sodelujočih staršev. Čas, ki je minil od otrokovega rojstva, lahko
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pomembno vpliva na sedanje doživljanje takratnega soočanja. Boštjan in Nika (prvi par)
imata 9-letnega sina, Peter in Mojca (drugi par) pa 22-letno hčer. Čeprav je od rojstva otroka
predvsem pri drugem paru minilo že kar nekaj let, so njuni spomini na otrokovo otroštvo zelo
živi, sploh pri Mojci. Več o tem v nadaljevanju.
Boštjan in Nika soočanje z otrokovo motnjo doživljata zelo različno, kljub temu, da so bila
njuna stališča ob začetku soočanja podobna (Boštjan: »… pa saj to se meni ali pa nama ne
more zgoditi…«; Nika: »… ja, seveda se vprašaš, komu sem se zamerila, da se je to ravno
meni zgodilo…«). A. Trtnik (2007) začetno zanikanje staršev opredeljuje kot destruktivni
odziv, kot zavlačevanje, dokler ne vzpostavijo nazaj ravnotežja med notranjimi občutki in
zunanjimi vplivi. Boštjan je proces opredelil kot zaporedje faz, ki je trajalo nekaj let.
Zanikanju je sledilo raziskovanje razsežnosti in vplivov motnje na življenje, temu je sledilo
prilagajanje dejavnosti otrokovi motnji in postopna odprtost ter sprejemanje in normalizacija.
Enako zaporedje faz soočanja omenja N. Miller (1997). Fazi žalovanja, kamor avtorica med
drugim uvršča zanikanje, sledi faza iskanja, kjer starši med drugim raziskujejo otrokove
težave in posledice na življenje ter iščejo vzroke za motnjo. V fazi iskanja starši prilagajajo
pričakovanja in načrte. Temu postopoma sledi faza normalizacije, kot jo je omenil Boštjan. V
nekaj letih je brez zunanje podpore dosegel popolno sprejemanje otrokovega stanja. Nika za
razliko od Boštjana ni omenjala lastnega procesa soočanja z otrokovo motnjo. Kratek čas je
namenila raziskovanju otrokovih težav in iskanju informacij v knjigah, kar ustreza značilnosti
faze iskanja po N. Miller (prav tam). Razen tega se z otrokovo motnjo ni veliko ukvarjala in je
razmeroma hitro sprejela dano situacijo. Čas otrokovih prvih let življenja je pri njej namesto
tovrstnega soočanja zaznamovalo težko soočanje z odnosi strokovnjakov in z negativno
izkušnjo v porodnišnici. Njena izkušnja je skladna z besedami P. Restoux (2010), ki pravi, da
»prvo težavno srečanje z zdravstvenim okoljem pogosto za vselej zaznamuje odnos, ki ga
bodo imeli člani družine do zdravstvenih delavcev« (prav tam, str. 61). Zaradi izredno
negativne izkušnje je postala neizprosna, bolj kritična in splošno nastrojena proti zdravstvu.
Kljub temu, da je pri drugem paru od rojstva otroka minilo že kar nekaj let, so spomini, kot
sem zgoraj omenila, še vedno zelo živi. Sploh pri Mojci, pri kateri je proces soočanja trajal
veliko dlje kot pri Petru. S strani okolice vsaj sprva ni čutila podpore in razumevanja, kar
Cunningham (1999) opredeljuje kot čustveno osamljenost. Dolgo časa so jo spremljali tudi
občutki krivde (»... veliko sem si očitala in se s tem zlepa nisem sprijaznila…«). Juul (2010)
omenja občutke krivde zlasti pri materah, posebno takrat, kadar za otrokovo stanje ni jasnega
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biološkega vzroka. Pri Niki iz prvega para na drugi strani občutkov krivde ni bilo zaznati.
Razlog za to bi lahko bilo dejstvo, da je bila diagnoza njenega otroka v primerjavi z diagnozo
Mojčinega otroka podana razmeroma kmalu, poleg tega pa so bili vzroki otrokove motnje
jasni (kromosomska napaka), kljub temu, da je motnja neopredeljiva. Avtor kot nevarno
posledico občutkov krivde navaja izolacijo od drugih, zato se mu zdi pomembno, da starši o
tem spregovorijo (prav tam).
Pri Mojci je, enako kot pri Boštjanu v prvem paru, proces soočanja potekal v posameznih
fazah, ki so se sicer pojavljale, ampak si niso sledile v točnem zaporedju. Začetek je pri njej
zaznamovalo zanikanje zaradi dolgotrajnega pridobivanja dokončnih informacij o otrokovi
motnji. Temu so sledila čustva jeze (»…bila sem jezna na cel svet, bila sem besna, tega nisem
prežvečila eno lepo dobo...«), kasneje pa so se izmenjevali tudi ostali občutki (nezadovoljstvo,
bolečina, samopomilovanje). A. Trtnik (2007) pri spopadanju z drugačnostjo omenja
navzkrižje ambivalentnih občutkov krivde, negotovosti, strahu in nemoči, na drugi strani pa
upanja, sprejemanja in naprezanja, kar je bilo značilno za Mojco. Za lažjo predstavo o njenem
procesu soočanja, bom v nadaljevanju le-tega predstavila s pomočjo modela faz žalovanja po
N. Miller (1997). Po tej opredelitvi je pri Mojci najdlje trajala faza žalovanja. Zanjo so
značilna jeza in ostala ambivalentna čustva ter zanikanje realnega stanja, kar sem pri Mojci
omenila v govoru o otrokovi diagnozi. Poleg tega je njeno soočanje zaznamovala faza iskanja.
Sem uvrščam njeno ter Petrovo pripovedovanje o obisku predstavnikov alternativne medicine,
kjer sta, kot sama pravi, iskala čudež (Peter je to opredelil kot iskanje nasvetov). Za fazo
iskanja naj bi bilo tudi sicer značilno raziskovanje otrokovih težav in diagnoze ter iskanje
nove, »prave« diagnoze, v upanju da dosedanja ni dokončna. Peter se je v zvezi s soočanjem
od samega začetka opredelil kot pozitivno naravnan in se ni ukvarjal s stvarmi, ki jih ni mogel
spremeniti (»… sem dejstvo zelo hitro sprejel in se nisem kaj pretirano ukvarjal s tem, kaj bi
bilo če bi bilo…//… ker mi to ni blizu, da bi poskušal spreminjati nekaj, kar se spremeniti ne
da.«). Hitro je zavzel proaktivno naravnanost in v popolnosti sprejel otrokovo stanje.
Vseskozi je upošteval to, kar je bilo za otroka najbolje, naslonil se je na svoj razum. D. J.
Hammitte in B. M. Nelson (2001) uvrščata proaktivno naravnanost v otrokovo korist v zadnjo
fazo žalovanja, fazo sprejemanja.
K. Koražija – Krajšek (2003) pravi, da starši v vsakem primeru slej ko prej preidejo iz faze
zanikanja v produktivnejšo aktivno fazo, ki jim omogoča zaznavanje in predelovanje svojih
občutkov in čustev jeze, nemoči, občutka krivde idr. Pogosto jim, kot pravi Cunningham
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(1999), poleg raznih strokovnjakov in podpore okolice izredno koristi stik s starši, ki so v
podobnem položaju. Mojca iz drugega para pravi, da je svoja čustva najlažje predelovala v
skupini podobnih staršev, kjer je postopno prešla v stopnjo sprejemanja otroka. Tudi A. Trtnik
(2007) podpori okolja pripisuje pomemben vpliv na proces prilagajanja. E. Novljan (2004)
pravi, da je ta proces dolgotrajen in odvisen predvsem od individualnih okoliščin
posameznega starša in družine. Osebnostne značilnosti so olajšale proces soočanja pri Petru,
ki je bil vedno zmožen videti pozitivno stran težave (»… iz vseh stvari potegnem tisto najlepše
in obrnem plat tako, da vidim lepo stran...«). Niki iz prvega para je pri tem pomagalo to, da se
je situaciji prepustila in razmišljala o posameznih težavah takrat, ko je do njih prišlo (»…
dajmo se prepustiti, pa bomo videli kaj bo…//… pa smo se sproti ukvarjali z vsakim
problemom, ki je prišel…«). Njen partner Boštjan je kot pozitivno za svoj proces soočanja štel
poznavanje področja, zaradi tega je po njegovem mnenju lažje razumel ozadje motnje in jo
tako prej sprejel, kot bi jo sicer. K. Koražija – Krajšek (2003) vpliv na proces prilagajanja
med drugim pripisuje tudi izobrazbi in socialno-ekonomskemu položaju staršev. To je kot
pozitivni dejavnik omenil Boštjan (»… mamo to srečo, da nam finančna sredstva niso
problem, da si lahko praktično kar si normalnega izmislimo, lahko privoščimo…«), sicer pa
so vsi sodelujoči starši visoko izobraženi in imajo po moji oceni visok socialno-ekonomski
status. Tako Boštjan in Nika kot tudi Mojca iz drugega para, so v procesu soočanja kot
olajševalno okoliščino omenili svoj dejanski oz. miselni umik iz situacije, ko je bilo to
potrebno (Boštjan: »… bilo mi je verjetno malo lažje kot njej, ker sem hodil v službo…//… ker
sem 10 ur lahko mislil na kaj drugega…«; Nika: »… itak sva se takrat zaposlila, takrat smo se
ravno selili, tako da nisi niti razmišljal…«; Mojca: »… ampak sem se naprej na faks
vpisala…//… po eni strani mi je bil to psihični beg, da sem kaj drugega razmišljala…«). E.
Novljan (2004) umik staršev opredeljuje kot posledico strahu pred resničnostjo. Na drugi
strani pri Petru iz drugega para tega ni bilo zaznati, kot sam pravi, se ni ukvarjal z negativnimi
mislimi in realnosti ni poskušal spreminjati.
Primerjanje z otroki oz. starši v slabšem položaju je drugemu paru, kot tudi Boštjanu iz
prvega para, omogočilo doživljanje lastne situacije kot znosnejše. Boštjan in Mojca sta bila
zaradi izkušenj s starši v težjem položaju zmožna videti lastno situacijo bolj pozitivno,
medtem ko se je primerjanje Mojčinega partnerja Petra nanašalo na predstave o možnem
slabšem položaju zanj (Boštjan: »… pa čakamo v čakalnici in so bili tam še drugi otroci, pa si
rečeš pa moj je najboljši, njemu nič ne manjka napram ostalim. To je recimo pomagalo…//…
vidiš svojo situacijo kot vrhunsko…«; Mojca: »… lahko sem srečna zdaj ko vem, s čim vse se
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starši ukvarjajo, z res težkimi invalidi…//… je na višjem nivoju kot marsikdo…«; Peter: »… ne
rečem če bi bilo to res tako težko, da bi bilo treba stalno skrbeti za njo, na njeno higieno, za
hranjenje, za oblačenje, da bi bilo to na mojih rokah in na ženinih, potem bi bilo težje…«). E.
Novljan (2004) navaja, da so starši zmožni svoje probleme zagledati v drugačni luči, ko slišijo
za skrbi in stiske drugih staršev. To naj bi bila po njenih besedah ena izmed funkcij skupin za
starše.
Kot negativni dejavnik procesa soočanja sem pri Niki iz prvega para omenila celotno izkušnjo
s strokovnim osebjem. Odsotnost podpore po njeni meri je bila zanjo zelo stresna. Po besedah
A. Trtnik (2007) stres lahko neposredno vpliva na doživljanje otrokove drugačnosti in na
kakovost njegove oskrbe, s čimer se strinjata tudi D. J. Hammitte in B. M. Nelson (2001). V
njenem primeru je negativna izkušnja bolj kot na doživljanje otroka in odnos z njim vplivala
na doživljanje zdravstva in zaznamovala njen odnos s strokovnjaki na splošno (»Tako da mi
smo to zgodbo zaključili…//… zaradi njihovega odnosa, mislim jaz jim ne zaupam nič
več…«).

5.3

Družinska dinamika

V tem sklopu me je zanimalo posameznikovo doživljanje lastne družine kot družine z
otrokom, ki ima motnjo v duševnem razvoju. Poleg tega so me zanimali odnosi v družini,
vpliv, ki ga ima otrokova motnja na družino in partnerstvo ter vzgoja otroka. Oblikovala sem
kategorije otrok – oče oz. otrok – mama, vpliv motnje na družino, vpliv motnje na partnerstvo
ter doživljanje vzgoje.

Tabela 9: Družinska dinamika – kodiranje rezultatov prvega para
Boštjan

Nika

Kode 1. reda

Kode 2. reda

motnja 1. stvar izven
konteksta – »neuspeli
poskus«

očetovo
doživljanje
motnje

pričakovanja vezana na
medsebojno razumevanje
prilagajanje pričakovanj
glede odnosa

Kategorije

Kode 2. reda

Kode 1. reda
ne ukvarja se z motnjo
skrb za lastne potrebe

OTROK –
MAMA

OTROK
– OČE
vzpostavitev
odnosa

doživljanje
sebe v odnosu

aktivna participacija, prilagajanje,
sprejemanje situacije
skrb glede otrokovega razvoja v
prihodnosti
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vzpostavljen pozitivni
odnos
pomemben lik očeta
skrb glede odnosa ob
nepoznavanju
otrokova užaljenost in
ignoranca
dobro funkcioniranje
družine

odnos z
otrokom

doživljanje sebe
v odnosu

ločitev starševstva od terapevtske
obravnave
posvečanje odnosu mame nasproti
terapevtke

očetova
službena pot

delovanje
družine

»normalna« družina
delovanje
družine

otrokovi uspehi  zmaga
za družino

»normalno« funkcioniranje
družine

pozitivni vpliv
otrokova pozitivna narava
 pozitivnost družine

pozitivni vpliv

pretirano prilagajanje
kvaliteta aktivnosti in
izletov pomembnejša od
kvantitete

povezanost družine
posluževanje varušk

VPLIV MOTNJE NA
DRUŽINO

nadpovprečno vključevanje
otroka v vsakodnevne aktivnosti

prilagoditve
prilagoditve

aktivnosti, ki zaposlijo otroka

aktivnosti prilagojene
otrokovim željam

aktivnosti prilagojene, ne
omejene

prilagajanje očetu ni v
breme

prilagajanje otrokovim
sposobnostim

prepiranje zaradi
zadovoljevanja otrokovih
želja s strani obeh staršev
potreba po povezanosti
(prevelik napor za enega
starša)

neusklajenost

dobro funkcioniranje partnerstva
povezanost
partnerjev

zaupanje v partnerjeve
sposobnosti

povezanost in
dopolnjevanje

razdelitev vlog med
partnerjema

čas, namenjen le njima

VPLIV MOTNJE NA
PARTNERSTVO

mama bolje pozna diagnozo
mama uspešnejša pri
hranjenju otroka
drugačne aktivnosti mame z
otrokom

razlike med
partnerjema

mama bolj vključena v
terapije
razvajenost brez možnosti
povratka
otrok dobi kar želi –
manipulacija

»normalna« vzgoja
permisivnost

DOŽIVLJANJE
VZGOJE

preveč pozornosti

povprečna
vzgoja

»normalno« obravnavanje otroka
postavljene meje
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preveč permisivna vzgoja

mama ne popušča zaradi motnje

popuščanje zaradi
nepoznavanja otrokovih
zmožnosti
obupali nad različnimi
pristopi

zaupanje v
otrokove
zmožnosti in
napredek

podcenjevanje otrokovih
zmožnosti
učenje in vztrajnost – zaupanje v
otrokove zmožnosti

iskanje poti

posvečanje časa učenju

težnja po čim bolj normalni
vzgoji
postavljene meje glede
skrbi zase

postavljene
meje

V kategorijo otrok – oče sem pri Boštjanu uvrstila njegovo doživljanje otrokove motnje,
vzpostavitev odnosa z otrokom, doživljanje sebe v odnosu ter službeno pot. Otrokovo motnjo
je opisal kot »neuspeli poskus«. Vse, česar se je do tedaj lotil, mu je po njegovih besedah brez
težav uspelo. Težave v otrokovem razvoju so mu predstavljale prvo stvar izven tega
konteksta, v kateri se vsaj sprva ni dobro znašel. Vzpostavitev odnosa z otrokom so
zaznamovala pričakovanja, ki niso bila vezana na različne vloge otroka, ampak predvsem na
medsebojno razumevanje. Ta pričakovanja je prilagodil otrokovemu stanju in posledično, kot
pravi, sta vzpostavila pozitivni odnos. O odnosu z otrokom je govoril s ponosom, čuti se
izredno pomembnega za otroka. V povezavi z njunim odnosom mu je v spominu ostala
neprijetna izkušnja, vezana na njegovo službeno pot. Takrat ga je prvič zares zaskrbelo glede
odnosa, saj je imel občutek, da ga otrok ob njegovi vrnitvi ni prepoznal. Otrok je pokazal
užaljenost in ignoranco. Ob pripovedovanju o tem sem dobila občutek, da se je v njunem
odnosu res čutil pomembnega in da je tudi njemu odnos predstavljal veliko.
Pri Niki sem v kategorijo otrok – mama uvrstila kode, izpeljane iz njenega pripovedovanja o
odnosu z otrokom ter o doživljanju sebe v odnosu. Pri vzpostavljanju odnosa z otrokom se ni
dosti ukvarjala z njegovo motnjo. Ločila je starševstvo od terapevtske obravnave in se v neki
točki začela bolj posvečati odnosu mame namesto terapevtke. To se je zgodilo takrat, ko je
ugotovila, da kljub trudu pri domačemu izvajanju fizioterapevtskih vaj, to njenemu odnosu z
otrokom prej škodi kot koristi. Ta del je takrat prepustila strokovnjakom. V odnosu z otrokom
se doživlja kot aktivno in pozitivno naravnano. Ni imela težav s prilagajanjem danim
situacijam in izzivom, te je vedno hitro sprejela. Naučila se je poskrbeti za lastne potrebe, saj
je to po njenem mnenju ključ do obojestranskega zadovoljstva v odnosu. Edina skrb, ki jo je
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na tem področju izrazila, se je nanašala na otrokov razvoj v prihodnosti in na njihove odnose
v času pubertete.
V kategorijo vpliv motnje na družino sem pri obeh starših uvrstila splošno delovanje družine,
pozitivni vpliv, o katerem sta pripovedovala ter prilagoditve motnji znotraj družine. Boštjan
pravi, da njihova družina na splošno funkcionira dobro. Otrokove uspehe je opredelil kot
nekaj, česar se cela družina veseli, pomenijo mu zmago za družino. Njegova pozitivna narava
je razlog za pozitivno naravnanost vseh družinskih članov. Otrok mu predstavlja povezovalni
člen med njimi. V življenju z otrokom je kot pomembne omenjal prilagoditve. Po njegovem
mnenju so se otroku oz. njegovi motnji prilagajali pretirano. Kljub temu mu to ni bilo nikoli v
breme. Zaveda se, da so aktivnosti znotraj družine poleg prilagoditev otrokovim zmožnostim
vedno prilagajali tudi njegovim željam. Tu sem zaznala rahlo neodobravanje, saj je otrokovo
izražanje želja pogosto povezoval z njegovim izsiljevanjem. Glede aktivnosti in izletov se mu
bolj kot kvantiteta zdi pomembna kvaliteta; namesto velikega števila aktivnosti, ki bi jih
ponudili otroku, so raje izbrali tiste, ob katerih bi se skupaj zabavali. Njegovi odgovori so
nakazovali na prijetno družinsko življenje brez večjih obremenitev in negativnih vplivov.
Tudi Nika je enako kot Boštjan omenjala pozitivni vpliv otroka na povezanost družine.
Družino in funkcioniranje le-te je omenjala kot »normalno«. Ne zdi se ji, da je zaradi
otrokove motnje pri njih doma dosti drugače, kot bi bilo sicer. Zaradi motnje otroku niso
ničesar omejevali. Temu so se prilagodili do te mere, da ga, po njenem mnenju nadpovprečno,
vključujejo v vsakodnevne aktivnosti. Tu je za referenčni okvir vzela primere ostalih staršev
in otrok iz šole. Aktivnosti se trudijo prilagajati otrokovim sposobnostim, kar se ji za razliko
od Boštjana ne zdi pretirano. Pomembno se ji zdi izbrati aktivnosti, ki otroka zaposlijo in se
mu zdijo zanimive. Tudi pri njej nisem zaznala nobenih negativnih vplivov otrokove motnje
na družino.

Tudi glede vplivov motnje na partnerstvo je preko kod, izpeljanih iz njunih odgovorov,
zaznati povezanost. Boštjan pravi, da je otrok prenaporen za enega starša, zato se je pokazala
potreba po njuni povezanosti. Po njegovem mnenju jima niti ni preostalo drugega. V želji po
zadovoljevanju otrokovih želja na vsak način, sta bila pogosto neusklajena. Vseeno pravi, da
sta se naučila dopolnjevati in si znata danes dobro razdeliti vloge. Medtem ko se eden izmed
njiju na počitnicah npr. sanka z otrokom, drugi izkoristi čas za smučanje, potem zamenjata
vlogi. Skozi celoten intervju je omenjal veliko razlik med njima, ki so se nanašale na otroka.
Sam me je opomnil na to, da Nika bolje pozna otrokovo diagnozo. Tudi pri hranjenju naj bi
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bila vedno uspešnejša. Z otrokom sta lahko počela povsem drugačne stvari in bila vključena v
drugačne aktivnosti kot on in Boštjan. Tudi v otrokove terapije je bila po njegovem mnenju
mama bolj vključena. Razlik med njima se zaveda, ampak glede tega ne goji nobenih
neprijetnih občutkov ali občutkov krivde. Tudi Nikini odgovori so se navezovali na pozitivno
doživljanje njunega partnerstva. Pravi, da Boštjanu brez težav prepusti njegov del skrbi za
otroka in da zaupa v njegove sposobnosti. Iz odgovorov sem zaznala, da ji je pomembno, da
otrok tudi z očetom preživlja kvaliteten čas. Prav tako pa velik pomen pripisuje času, ki si ga
partnerja namenjata med seboj. Na tem po njenem mnenju temelji kvaliteta njunega odnosa.
Glede doživljanja vzgoje sem med partnerjema zaznala nekoliko večja razhajanja kot na
drugih področjih. Boštjan doživlja vzgojo otroka kot preveč permisivno. Pravi, da otroku
pogosto namenjata preveč pozornosti in da je zaradi prepogostega zadovoljevanja njegovih
želja postal razvajen in začel manipulirati z ljudmi okoli sebe. Po njegovem mnenju so mu
popuščali (in mu še vedno) zaradi nepoznavanja zmožnosti, ki jih je zaradi njegovih težav v
izražanju včasih težko prepoznati. Med pogovorom sem imela občutek, da so dosti časa na
tem področju namenjali iskanju neke prave poti. Pravi, da so se trudili otroka vzgojiti na čim
bolj normalen način. Vmes so se po njegovih besedah pogosto posluževali različnih
didaktičnih pripomočkov in pristopov, tudi v sklopu vrtca in šole, ampak pri njih niso
vztrajali. Med pogovorom nisem zaznala, da bi veliko pozornosti pri vzgoji namenjal
postavljanju meja, razen glede otrokove skrbi zase. Pravi, da se na tem področju trudijo, da bi
ga naučili vsaj osnovnih stvari. Na drugi strani Nika doživlja njuno obravnavanje otroka in
vzgojo kot »normalno«, karkoli že to pomeni. Pravi, da ima otrok postavljene meje, pri
katerih ona zaradi motnje ne popušča. Nika deluje veliko bolj striktna in odločna glede
doseganja zadanih ciljev na tem področju. Pravi, da pogosto podcenjujeta otrokove
zmožnosti. Sama v njih verjame in zaupa temu, da jih je z vztrajnostjo moč doseči, zato veliko
pozornosti in časa namenja otrokovemu učenju. Boštjan na drugi strani pravi, da glede
razvajenosti otroka ni možnosti povratka.

Tabela 10: Družinska dinamika – kodiranje rezultatov drugega para
Peter

Mojca

Kode 1. reda

Kode 2. reda

sprejemanje realnosti,
realna pričakovanja

pričakovanja v
povezavi z
otrokom

želja po 4 otrocih –

Kategorije
OTROK
- OČE

OTROK MAMA
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obžalovanje
pričakovan uspešen
napredek otroka
pozitivna čustva do otroka –
naklonjenost, ljubezen,
starševsko zaščitništvo

izjemno tesna naveza z otrokom

topla očetovska čustva do
zaželenega otroka

borba za majhne korake

želja po bližini, odraščanju
z otrokom

zelo zaščitniška
odnos z
otrokom

neprijetni občutki ob
otrokovemu zavedanju lastnih
omejitev

izkazovanje ljubezni za
uspešen razvoj
brez sprememb v odnosu
zaradi motnje

doživljanje
sebe v odnosu

hitro zalotil in opustil
zaščitniški odnos
zelo zadovoljen z
otrokovim obstoječim
stanjem

želja po otrokovi skrbi zase
ogromno energije vložene v
učenje

očetovo
doživljanje
motnje

odrekanje lastnim potrebam

običajna družina
izjemna povezanost družine
srečna družina s srečnim
otrokom

želja po otrokovi sreči

pozitivni vpliv na družino
delovanje
družine

hvaležnost za povezanost
družine in zakoncev

drugačnost pozitivna za
družino

motnja predstavlja omejitev
vplivi in
prilagoditve

zabavno življenje s takim
otrokom
prednosti družine otroka z
motnjo – počitnice
kadarkoli
pozitivni vpliv

omejitve na področju
kolesarstva, pohodništva,
jadranja, smučanja

racionalno zavedanje omejitev

VPLIV MOTNJE NA
DRUŽINO

motnja ni prinesla
dodatnega dela in skrbi

ogromno prilagajanja – težko

veselje do vsakega dneva

sprejela potrebe po prilagajanju

osrečuje družino s svojim
humorjem
ni negativnega vpliva zaradi
otrokovega zdravja
prilagoditve delovnega časa
prilagajanje službenih
obveznosti – brez problema

prilagoditve

žena ni razumela njegove
lahkotnosti

partnerska
razhajanja

VPLIV MOTNJE NA
PARTNERSTVO
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različno dojemanje bolečih
sprememb

vezni člen med zakoncema

začetne težave, razhajanja v
razumevanju motnje
karakterno dopolnjevanje
partnerjev
izkušnja ju je povezala in
zbližala
povprečna vzgoja z
omejitvami, nagradami in
kaznimi

povezanost in
dopolnjevanje

karakterno dopolnjevanje
partnerjev
hvale partnerjevemu lahkotnemu
sprejemanju in očetovstvu

karakterno
dopolnjevanje
in povezanost

vzgojne
značilnosti
DOŽIVLJANJE
VZGOJE

doživljanje
vzgojnega
neuspeha

razlike med
partnerjema

pričakovanja o lepo vzgojenem
otroku
vzgoja: »misija nemogoče«
nedoslednost, občutek vzgojnega
neuspeha
partner uspešnejši pri vzgoji

Pri Petru sem v kategorijo otrok – oče uvrstila njegovo opisovanje lastnih pričakovanj v
povezavi z otrokom, vzpostavljenega odnosa z otrokom ter njegovo doživljanje otrokove
motnje. Kljub želji po štirih otrocih in obžalovanju, da temu morda nikoli ne bo tako, je hitro
in razumno sprejel realnost in imel do otroka realna pričakovanja. Ta so bila vezana predvsem
na njegov uspešen napredek. Omenil je izredno zadovoljstvo z obstoječim stanjem, kar se je
nanašalo na primerjavo z možnim slabšim izidom. Izrazil je hvaležnost za to, da otrok na
področju razvoja nima večjih težav, kot je bilo sprva napovedano. Pravi, da je bil otrok kljub
motnji v razvoju zelo zaželen, vedno so bila temu primerna tudi njegova čustva. Do otroka
goji pozitivna očetovska čustva, ljubezen in naklonjenost. Zaveda se, da je njegovo
izkazovanje ljubezni pripomoglo k otrokovemu razvoju. Ves čas si je želel biti ob njemu in
odraščati z njim. Pravi, da se je sam zalotil v nekoliko preveč zaščitniškem odnosu, ki ga je
kmalu opustil. Ob vztrajanju v takšnem odnosu bi namreč otroku povzročil več škode kot
koristi. Zaradi motnje se mu ne zdi njun odnos nič drugačen, kot bi bil sicer. Ob njegovem
pripovedovanju sem imela občutek, da izredno visoko ceni in spoštuje njun odnos.
Mojca se na drugi strani v odnosu z otrokom še vedno doživlja kot izredno zaščitniško.
Opredelila se je kot »levinja«, ob tem sem zaznala njen ponos. V kategorijo otrok – mama
sem uvrstila njeno opisovanje odnosa z otrokom in doživljanje sebe v odnosu. Tako kot Peter
je izrazila sama pozitivna čustva do otroka. Pravi, da je z njim izjemno povezana, kar traja od
nekdaj. Že samo dojenje je pri njej trajalo zelo dolgo. V odnosu se je vedno borila za majhne
korake in napredke, kar se sklada z ohranjanjem upanja glede normalnega razvoja, ki sem ga
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omenila v prejšnjem sklopu. Pravi, da ogromno energije vlaga v učenje. V želji po otrokovi
sreči in po zagotavljanju visoke stopnje njegove avtonomnosti, se pogosto odreka lastnim
potrebam, da bi le otroku nudila čim več. Njen zaščitniški odnos se izraža tudi v neprijetnih
občutkih ob otrokovemu zavedanju lastnih omejitev. Tovrstne neprijetne izkušnje se na vse
pretege trudi otroku prihraniti.
V kategorijo vpliv motnje na družino sem uvrstila kode, ki so se nanašale na družinsko
delovanje, pozitivni vpliv, ki ga ima otrok na celotno družino ter prilagoditve v zvezi z
otrokovo motnjo. Peter je njihovo družino opredelil kot običajno družino, ki so med seboj
izjemno povezani, srečni ter imajo srečnega otroka. Življenje s takim otrokom opisuje kot
zelo zabavno in je hvaležen, da jim zdravje otroka ni povzročalo nobenih preglavic. Tudi
sama motnja v duševnem razvoju jim po njegovih besedah ni prinesla dodatnega dela in skrbi,
kvečjemu je bila drugačnost za družino pozitivna. Zaradi tega so bili hvaležni za vsak dan, ki
so ga preživeli skupaj in se veselili vsakega dneva posebej. Pravi, da otrok na družino vpliva
predvsem tako, da jih osrečuje s svojim humorjem. Tudi sama nisem zaznala, da bi med
pogovorom kakršno koli pozornost v tem smislu posvečal otrokovi motnji, ampak bolj
vplivom ostalih otrokovih značilnosti. Prilagoditve otrokovi motnji so se po njegovih besedah
navezovale le na prilagajanje delovnih obveznosti v službi in delovnega časa, s čimer ni imel
nobenih težav. Tudi Mojci enako kot Petru otrok prestavlja pozitivni vpliv na družino.
Hvaležna je, da so kot družina med seboj tako povezani. Kljub temu pa ji otrokova motnja
predstavlja večjo omejitev za družino, kot je bilo to zaznati pri Petru. Omejitve se po njenem
mnenju pojavljajo na posameznih področjih, kjer se zaradi otrokove motnje ne morejo
udeležiti aktivnosti, kot so kolesarjenje, pohodništvo, jadranje in smučanje. Neprijetno ji je
bilo motnjo otroka opredeliti kot omejitev za družino, vendar bi po njenem mnenju lagala, če
bi trdila nasprotno. Čeprav je bilo potrebno ogromno prilagajanja, kar je bilo na trenutke zelo
težko, je to sprejela in ima danes povsem zdrav odnos do tega. Ni bilo zaznati nobenih zamer
do otroka ali neprijetnih občutkov.

V kodah, ki sem jih zajela v kategoriji vpliv motnje na partnerstvo, sta bila partnerja precej
usklajena in sta izražala podobna stališča. Oba sta dejala, da je otrokovo stanje predstavljalo
veliko preizkušnjo za njun zakon. Peter je opisal partnerska razhajanja, ki so se ob tem
pojavljala. Pravi, da tudi sicer zelo različno dojemata boleče spremembe. Njega pri tem vodi
razum, medtem ko ženo čustva. Po njegovih besedah Mojca nikakor ni mogla razumeti
njegovega lahkotnega sprejemanja tako stresne in pomembne situacije, kot jo je njej
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predstavljala otrokova motnja. Kljub začetnim težavam in razhajanjem v razumevanju motnje
pravi, da ju je izkušnja povezala in zbližala. Tudi Mojci otrokova motnja predstavlja vezni
člen med njima. Partnerstvo je označila kot pozitivno in pohvalila tako Petrov lahkoten način
sprejemanja otrokove motnje kot njegovo očetovstvo in odnos z otrokom. Oba pri tem kot
pozitivno omenjata medsebojno karakterno dopolnjevanje. Z izkazanim uvidom in
razumevanjem partnerjevega načina soočanja in delovanja, je bila celotna izkušnja za njiju
prijetnejša.
Nekoliko večja razhajanja je bilo pri drugem paru zaznati na področju doživljanja vzgoje.
Peter je izrazil lastno doživljanje vzgoje otroka kot povsem povprečne s potrebnimi
omejitvami, nagradami in kaznimi. Mojca je na drugi strani izrazila doživljanje vzgojnega
neuspeha. Vzgojo je opredelila kot »misijo nemogoče«. Pred rojstvom otroka je pričakovala,
da bo njen otrok lepo vzgojen. Prepričana je bila, da točno ve, kako bo sama za to poskrbela.
Ob soočanju z vzgojo je sama sebe začela doživljati kot nedosledno in neuspešno. Partnerja
doživlja kot uspešnejšega na tem področju.
Družinska dinamika – poskusna teorija
Vsi sodelujoči so svojo družino opredelili kot povprečno oz. »normalno«. Oba para sta otroka
z vsemi značilnostmi vred opredelila kot povezovalni člen družine, ki je nanjo pozitivno
vplival. V novejših raziskavah, ki jih omenja Cunningham (1999), so spraševali starše
osnovnošolskih otrok z motnjo v duševnem razvoju, če bi kaj v družini spremenili. Redki
starši so dejali, da bi otroka spremenili, nasprotno je večina staršev menila, da je družina z
otrokom veliko pridobila in mnogo jih je bilo trdno prepričanih, da ne bi želeli spremeniti
otroka. Po rezultatih druge raziskave, ki jo omenja, je med 50% in 75% staršev otroka z
Downovim sindromom kljub začetnemu šoku ugotovilo, da jih je ta izkušnja obogatila in jim
vlila novih moči. Tudi rezultati moje raziskave kažejo, da ne glede na to, kako je potekal
proces soočanja z otrokovo motnjo pri posameznem staršu, se je ta na življenje z drugačnim
otrokom slej ko prej prilagodil. D. J. Hammitte in B. M. Nelson (2001) pravita, da družine z
rojstvom otroka z motnjo v duševnem razvoju izgubijo ravnotežje, ki so ga poznale prej. Ta
pojav je v pogovoru prikazal Boštjan iz prvega para, ki je rojstvo otroka z motnjo opredelil
kot »neuspeli poskus« (»… do takrat nama je vse česar sva se lotila v življenju, uspelo. In je
bila to nekako prva stvar, ki bi padla ven iz tega konteksta…//… počasi pač moraš ugotoviti,
da to očitno res ni uspelo«). Njegovo relativno dolgotrajno soočanje, o katerem sem pisala v
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prejšnjem sklopu, lahko razumemo kot posledico tega. Ponovno ravnovesje naj bi se v družini
po besedah avtorjev vzpostavilo takrat, ko so starši zmožni sprejeti otrokovo motnjo in temu
primerno prilagoditi družinsko življenje (prav tam). Tudi Juul (2010) pravi, da so v družinah,
kjer nastopijo spremembe oz. kriza, pomembne prilagoditve družinskih navad, rutine in
vrednot. Za vse sodelujoče starše lahko rečem, da družino doživljajo kot uravnovešeno,
potrebe po prilagoditvah so sprejeli. Pri prvem paru se Nika glede prilagoditev nikoli ni čutila
omejeno (»… delamo normalne stvari…//… jaz ga res povsod s sabo vzamem…«). Njenemu
partnerju Boštjanu prilagajanje prav tako ni bilo v breme, vseeno pa meni, da je bilo včasih
pretirano (»Ja, recimo da smo se malo prilagodili, mogoče celo pretirano…//… ne hodimo
zdaj, kar je mogoče narobe, na toliko različnih izletov, ampak tja kamor se nam zdi, da se
bomo bolj zabavali…«). Kvantiteto aktivnosti je ob upoštevanju otrokovih potreb in želja
zamenjal za kvaliteto. Pri drugem paru Peter ni omenjal veliko prilagoditev, po njegovem
mnenju so se te nanašale predvsem na prilagoditve delovnih obveznosti (»… nekaj
prilagoditev je bilo potrebnih predvsem zaradi delovnega časa…//… tako da moram jaz
prilagajati svoje službene obveznosti.«). Tovrstne prilagoditve pa so po mojem mnenju med
partnerjema potrebne ne glede na stopnjo duševnega razvoja otroka in vključenost v različne
vzgojno-izobraževalne programe. Mojci je za razliko od Petra otrokova motnja predstavljala
omejitev tudi na področju družinskih aktivnosti (»… dosti si omejen…//… ja jaz vidim osebno
ogromno omejitev. Ne moreš si ravno vsega privoščiti…«). Na trenutke so odgovori drugega
para glede vpliva motnje na družino dajali občutek, kot da ne bi govorila o istem otroku ali pa
o isti stopnji razvojne motnje. Vpliv otrokove motnje na družino sta doživljala zelo različno.
Cunningham (1999) pravi, da so družbene aktivnosti pogosto omejene zaradi težav, ki jih
imajo starši s soočanjem z otrokovim stanjem, ne pa zaradi same otrokove motnje. Glede na
dolgotrajni potek njenega soočanja, ki sem ga zgoraj omenila, je pri Mojci iz drugega para to
razumljivo. Kljub racionalnemu zavedanju omejitev, ki jih je hčerina motnja prinesla, je
potrebe po prilagajanju v procesu soočanja sprejela.
Glede odnosa z otrokom so si bili starši precej enotni. Vsi so izrazili naklonjenost in ljubezen
do otroka, to je bilo še posebej izrazito pri drugem paru. Tako Peter kot Mojca (drugi par) sta
odnos s hčerjo opisovala kot toplega in ljubečega. Pri opisu pozitivnih čustev sta oba
omenjala zaščitniški odnos. Tega je Peter kmalu opustil, saj je bil mnenja, da s tem hčeri
povzroča več škode kot koristi. Cunningham (1999) omenja, da otrok približno 70 – 80%
svojih danosti lahko izkoristi že s tem, ko ga starši obravnavajo kot katerega koli drugega
otroka. Mojca za razliko od Petra še dandanes svoj odnos do hčere opisuje kot zelo zaščitniški
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(»… kot levinja…//…. da bi kdo o njej kaj slabega rekel, to pa ne. Če lahko kdo kaj
pokritizira, sem to samo jaz.«). Avtor pravi, da zaščitniški občutki do otroka navadno vodijo v
toplo in ljubečo oskrbo, pogosto pa temu sledi velika občutljivost do odzivov okolice (prav
tam). To po njegovih besedah lahko postane nevarno, kadar starši ščitijo otroka tudi pred
vsakodnevnimi izkušnjami, potrebnimi za življenje. Poleg zaščitništva je Mojca kot značilnost
njenega odnosa s hčerjo omenila izjemno tesno navezo. V prejšnjem sklopu sem omenila fazo
iskanja kot eno izmed stopenj procesa soočanja, ki je pri Mojci trajala najdlje. E. Novljan
(2004) navaja simbiotičen odnos mame z otrokom, kjer ne moreta eden brez drugega, kot eno
izmed značilnosti te faze. Posledično lahko mama začne zanemarjati odnose s partnerjem in
drugimi otroki. Zanemarjanja partnerskih odnosov med pogovori ni bilo zaznati pri nobenemu
paru. Obe sodelujoči družini imata enega otroka, tako da ni bilo možno raziskovati vpliva
otrokove motnje na sorojence. Obe mami, tako Nika kot Mojca, sta omenjali zelo aktivno
držo v trudu za otrokov napredek in posvečanje veliko časa odnosu z otrokom (Nika: »Ker
lahko, ne vem, sediš v kotu in se smiliš sam sebi, pa na koncu umreš in gre celo življenje mimo
tebe…//… ne, naučil se bo, konec, zato ker vem, da lahko.«; Mojca: »… želela sem stimulirati
otroka, vsak napredek, vsaka malenkost je bila veselje pri takemu otroku…//… jaz sem se iz
dneva v dan borila za tiste majhne korake.«). Juul (2010) omenja pogosto izražanje ljubezni
in naklonjenosti pri starših na način, da za otroka neprestano skrbijo kot poklicni negovalci ali
zdravstveni delavci. Ob tem omenja nevarnost zaviranja otrokove avtonomije. D. Žnidaršič
(2004) tovrsten način dela z otrokom omenja kot enega izmed dejavnikov, ki negativno
vplivajo na otrokov razvoj. Nika iz prvega para se je, kot pravi, umaknila iz terapevtskega
odnosa z otrokom in se posvetila starševstvu, še preden bi to postalo zanj ogrožajoče. Tudi pri
Mojci iz drugega para ni zaznati nobenega negativnega vpliva njenega načina dela na otrokov
razvoj. Cunningham (1999) kot izjemno pomembno za otrokov razvoj omenja, da mora biti ta
del družine in ne dobitnik njene pomoči. Mojca je pri skrbi za otrokov razvoj in napredek
omenjala zanemarjanje lastnih potreb, medtem ko je Nika po lastnih besedah poskrbela zase,
saj se je zavedala, da je to posledično tudi za otroka najbolje. P. L. Morgan (2006) pravi, da
starši, ki skrbijo za zadovoljevanje lastnih potreb, lahko tudi bolje poskrbijo za otroka, kar
potrjuje s pričevanji mater v podobnem položaju. Te naj bi po začetku prevzemanja
odgovornosti za skrb zase opazile napredek tudi pri otroku. Boštjan iz prvega para je v
procesu soočanja prilagodil pričakovanja tudi glede odnosa z otrokom. To jima je omogočalo
vzpostavitev pozitivnega odnosa, kjer se čuti zelo pomembnega. Njun odnos je v ravnovesju.
Juul (2010), kot sem že omenila, omenja prilagoditev pričakovanj staršev kot predpogoj za
vzpostavitev ravnovesja v družini.
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Zdravo družino po besedah O. Poljšak – Škraban (1996) predstavlja močna koalicija med
staršema. To pomeni, da se starša medsebojno podpirata v svojih vlogah ter vzajemno
povečujeta občutke varnosti in gotovosti. Tako kot otrokova motnja vpliva na celotno
družinsko dinamiko, vpliva tudi na partnerski odnos med staršema. In obratno – ljubezenski
odnos med partnerjema določa razpoloženje in ozračje v družini (Juul, 2010). Nika mi je
izven pogovora zaupala, da jo je kmalu po rojstvu, ko je bila še precej pod vplivom velike
spremembe, zelo skrbelo, da bi se z Boštjanom zaradi tega razšla. Tudi Peter in Mojca (drugi
par) sta v intervjuju omenjala otrokovo motnjo kot veliko preizkušnjo za zakon. Kot pravita,
sta karakterno zelo različna in tako je bilo različno tudi njuno razumevanje otrokove motnje.
Cunningham (1999) omenja izkušnje očetov, ki pravijo, da so bolj objektivni in manj čustveni
kot mame. Enako sem situacijo videla pri njima; Mojco so skozi celoten proces soočanja v
večji meri vodila čustva, medtem ko Petra razum – na otrokovo motnjo je gledal racionalno in
jo hitro sprejel kot edino možno stanje. Avtor to opisuje kot očetovo nagonsko težnjo po tem,
da bi zavaroval družino, medtem ko mati bolj kot to čuti potrebo, da bi zaščitila novorojenčka
(prav tam). Tudi pri prvem paru je Boštjan omenjal začetna partnerska nesoglasja med njima
kot posledico tega, da sta oba želela otroku čim bolj ustreči, vsak na svoj način. Obenem pa
sta oba ocenila, da ju je otrokova motnja povezala in zbližala, ker jima zaradi zahtevnosti dela
z otrokom niti ni preostalo drugega. Raziskave, ki jih omenja Cunningham (1999) niso
potrdile teze, da se zakonci s prizadetim otrokom pogosteje ločujejo, celo nasprotno, pri njih
naj bi bilo manj razvez kot med splošnim prebivalstvom. Po njegovem mnenju je nadaljnje
skupno življenje bolj kot od stanja otroka odvisno od njunih predhodnih odnosov. Tudi Petra
in Mojco je izkušnja povezala, njun partnerski odnos se je kljub karakternim razlikam izkazal
kot dovolj močan, da je prenesel tovrstno spremembo. Juul (2010) pravi, da je za partnerstvo
pomembno, da si starša razdelita vloge, hkrati pa tudi razporedita odgovornost. Delitev vlog
in razlike med partnerjema je v pogovoru omenjal Boštjan, ki mi je na podlagi opisa razlik
med partnerjema deloval malo bolj odmaknjen od otrokovega vsakdana kot mama Nika. Po
besedah avtorja je pomembno, da sta oba starša navzoča v vsakem delu otrokovega življenja,
hkrati pa morata poskrbeti tudi zase in negovati partnerski odnos (prav tam). Kot pravi Nika,
z Boštjanom namenjata dosti časa negovanju njunih partnerskih odnosov in po njenem
mnenju dobro funkcionirata.
Oba para sta več razhajanj kot kjerkoli drugje pokazala na področju doživljanja otrokove
vzgoje. E. Novljan (2004) omenja različne vzgojne sloge kot posledico nesoglasij med
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partnerjema, kar otroku namesto koristi kvečjemu precej škoduje. Cunningham (1999) pravi,
da za največjo korist otroku z njim naj ne bi ravnali kot z normalnim – ampak tako normalno,
kot je to mogoče. Naravnanost k tovrstni vzgoji sta opisovala starša v prvem paru. Boštjan
ocenjuje njuno vzgojo otroka kot preveč permisivno, kljub trudu po čim bolj »normalni«
vzgoji. Po njegovem mnenju je otrok razvajen, za kar ne vidi povratka. Popuščanje je
opredelil kot posledico nepoznavanja otrokovih zmožnosti. Na drugi strani Nika doživlja
lastno vzgojo kot »normalno«. Pravi, da ima otrok postavljene meje in da mu ona zaradi
motnje ne popušča. Prav tako je omenila zaupanje v otrokove zmožnosti in čas, ki ga namenja
stimuliranju le-teh. Razlike med njunim doživljanjem vzgoje vidim kot odraz njunih različnih
vzgojnih pristopov, ki bo besedah E. Novljan (2004) pomembno vplivajo na otrokov razvoj.
Otrokovo manipuliranje, ki ga je omenil Boštjan, je prav tako lahko posledica različne
obravnave s strani posameznega starša. D. Levandovski in M. Teodorović (1991) omenjata,
da si morajo starši otrok z motnjo v duševnem razvoju postavljati vzgojne cilje, skladne z
otrokovimi zmožnostmi. Ob upoštevanju teh ciljev se morajo zavedati tudi prikritih vplivov,
ki jih imajo na otroka. Vzgojni uspeh je možno doseči z ustaljenim vzgojnim postopkom, ki
je neodvisen od trenutnega razpoloženja, situacije in časa. Sploh pa je po njunem mnenju
pomembno biti v svojih zahtevah in pričakovanjih do otroka dosleden.
Peter iz drugega para doživlja vzgojo hčere kot povprečno, s potrebnimi omejitvami,
nagradami in kaznimi (»… in sem jo potem vzgajal od začetka kot vsakega drugega otroka z
omejitvami, ki so ji bile določene, z nagradami in kaznimi. Bi vzgajal tako tudi vsakega
drugega otroka.«). Glede vzgoje sam ne doživlja težav. Mojca sebe za razliko na tem
področju doživlja kot nedosledno in neuspešno, Petra opredeljuje kot uspešnejšega (»Oh…
misija nemogoče. Se mi zdi da tukaj sem pa popolnoma pogorela…//… mene prej vrti okoli
prsta, on ji bo pa nekaj lepo rekel, pa bo… pa mu niti glasu ni treba povzdigniti.«). Ob tem
sem pri njej zaznala visoko stopnjo samokritičnosti in nezaupanja v lastne sposobnosti. Juul
(2010) pravi, da je samokritičnost ter očitajoč odnos z občutki krivde lahko znak nizkega
samospoštovanja pri starših. Zdrav nivo samospoštovanja pa je, kot pravi, najučinkovitejši
psihosocialni obrambni mehanizem in vir moči, ki posameznika opremi za soočanje in
spopadanje z osebnimi krizami in spremembami. Na podlagi tega je mogoče razumeti njeno
dolgo in težavno soočanje z otrokovim stanjem.
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Družbena umeščenost

V tem sklopu me je zanimalo, kako starši doživljajo odnos družbe do oseb z motnjami v
duševnem razvoju in njihove izkušnje na tem področju. Prav tako me je zanimalo, ali so
skladno s tem doživljali kakšne pritiske. Oblikovala sem kategorije odnos širše družbe (razen
pri Mojci), izkušnje z okolico ter pri Niki pomen bližnjih.
Tabela 11: Družbena umeščenost – kodiranje rezultatov prvega para
Boštjan
Kode 1. reda

Nika
Kode 2. reda

Kategorije

Kode 2. reda

Kode 1. reda
odnos do drugačnih pri nas
slabo razvit

pozitiven odnos družbe do
drugačnih
splošni vtis

ODNOS ŠIRŠE
DRUŽBE

splošni vtis

ne zanima ga, kaj si
mislijo

v večjih mestih bolj tolerantni
sprejemanje drugačnosti
odvisno od vzgoje
ne ukvarja se z mnenji okolice

pozitivne izkušnje z
okolico
večina sprejemajoča

pozitivni odnos
pozitivni odnos
in sodelovanje

bližnja okolica seznanjena
in prilagojena
manjšina ignorantska / jim
je neugodno

nekateri sprejemajo in
pomagajo otroku
ne sprejemajo, ker ne ustreza
normam

negativni odnos

IZKUŠNJE Z
OKOLICO

odpor nekaterih do otroka
negativne
izkušnje

izogibanje okolice zaradi
otrokovih posebnih potreb
pritisk in tekmovalnost s strani
staršev brez motenj
zgražanje okolice ob vrnitvi na
delo
druženje s tistimi, ki so motnjo
sprejeli

POMEN
BLIŽNJIH

pozitivni odnos
bližnjih

odkritost s prijatelji
brez pokroviteljstva bližnjih

V kategorijo odnos širše družbe sem umestila kode, ki so se pri Boštjanu in Niki navezovale
na njun splošni vtis glede odnosa družbe do oseb z motnjo v duševnem razvoju. Boštjan meni,
da ima družba na splošno pozitiven odnos do drugačnih, vsaj navzven. Temu je dodal, da ga
niti ne zanima prav dosti, kaj si ljudje mislijo. Enako pravi Nika, ki se po njenih besedah ne
ukvarja z mnenji okolice. Za razliko od Boštjana pravi, da je pri nas odnos družbe do
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drugačnih slabo razvit, sploh primerjavi s tujino. Pravi, da je v mnogih sosednjih državah za
te osebe bolje poskrbljeno. Na splošno se ji zdi, da so v večjih mestih ljudje bolj tolerantni kot
v manjših krajih, kot je njihov. Poleg tega pa razlike v sprejemanju med ljudmi v največji
meri pripisuje vzgoji, ki so je bili deležni.
V kategorijo izkušnje z okolico sem uvrstila kode, izpeljane iz njunega doživljanja tako
pozitivnih kot negativnih izkušenj z odnosom okolice do otroka. Boštjan je glede na lastne
izkušnje večino ljudi iz okolice opredelil kot sprejemajoče. Na splošno opredeljuje svoje
izkušnje kot pozitivne. Tudi njihova bližnja okolica je od samega začetka seznanjena z
otrokovo motnjo in se je temu prilagodila. Manjšino je označil kot ignorantsko, ali pa jim je
bilo ob stiku z otrokom neugodno. Nika je nasprotno svoje izkušnje z okolico opisala v večini
kot negativne. Kot pozitivno izkušnjo je omenila le odnos nekaterih, ki otroka sprejemajo in
mu pomagajo, ob tem pa je omenila tudi odpor ljudi na drugi strani. Njene negativne izkušnje
se ne nanašajo le na odnos okolice do otroka, ampak tudi na odnos do nje. Pravi, da se je
pogosto čutila nesprejeto, ker ni ustrezala nekim normam, ker je imela otroka s posebnimi
potrebami. Okolica se je je zaradi tega pogosto izogibala. S strani staršev otrok brez motenj je
čutila velike pritiske, saj je imela občutek, da želijo ves čas tekmovati v razvoju in dosežkih
otrok. Njene negativne izkušnje so se nanašale tudi na zgražanje ljudi ob njeni vrnitvi na delo
po porodniškem dopustu. Po lastnem občutku je bila deležna drugačnega obravnavanja kot
ostale matere, ker je rodila otroka s posebnimi potrebami.
V kategoriji pomen bližnjih sem pri Niki zajela kode, ki so se nanašale na njeno
pripovedovanje o velikem pomenu bližnjih oseb. Za razliko od zgoraj omenjenih občutkov, da
je okolica zaradi drugačnega otroka ne sprejema, je doživljala izredno pozitivni odnos
bližnjih. Družila se je predvsem s prijatelji, ki so otrokovo motnjo sprejeli, do njih je bila od
samega začetka povsem odkrita. Še posebej ji je bilo pri njihovem odnosu všeč to, da je niso
obravnavali pokroviteljsko.

Tabela 12: Družbena umeščenost – kodiranje rezultatov drugega para
Peter

Mojca

Kode 1. reda

Kode 2. reda

Kategorije

v Sloveniji občutljivost do
posebnosti

splošni vtis

ODNOS ŠIRŠE
DRUŽBE

odnos družbe se izboljšuje
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zadovoljstvo z odnosom
družbe
odklonilen odnos do
drugačnih v drugih
državah

splošni vtis o
odnosu v tujini

večinoma zelo pozitivne
izkušnje

doživljanje
odnosa okolice

pozornost, razvajanje v
manjših naseljih
toplo sprejemanje s strani
okolice

različne izkušnje –
presenečena pozitivno in
negativno
osebno prizadeta ob okolici, ki
ne sprejema

pozitivne
izkušnje

IZKUŠNJE Z
OKOLICO

mamini odzivi

mama reagira z obrambo ali
ignoranco

okolica sprejema njen
pozitivizem
zelo dobro sprejemanje s
strani bližnjega sorodstva

Kot je v tabeli razvidno, sem pri Petru v tem sklopu oblikovala kategoriji odnos širše družbe
in odnos okolice, pri Mojci pa le odnos okolice. V kategorijo odnos širše družbe sem pri Petru
uvrstila kode, ki so se nanašale na njegovo splošno mnenje o odnosu širše družbe do oseb z
motnjo v duševnem razvoju pri nas in v tujini. Z odnosom družbe je na splošno zadovoljen,
pravi da v Sloveniji obstaja občutljivost do posebnosti na tem nivoju, odnos družbe pa se še
izboljšuje.
Njegov splošni vtis potrjujejo izkušnje z okolico. Pravi, da ima v večini zelo pozitivne
izkušnje z odnosom okolice, ki otroka toplo sprejema. Predvsem v manjših naseljih je bil ta
vedno deležen pozornosti, celo razvajanja. Zelo dobro so otroka od samega začetka sprejemali
tudi bližnji sorodniki. Na drugi strani ima Mojca več različnih izkušenj z odnosom okolice –
presenečena je bila tako pozitivno kot negativno. Predvsem si zapomni primere, kjer je
okolica nakazala, da otroka ne sprejema. Ob tem je čutila osebno prizadetost; takrat se je
odzvala z obrambnim napadom. V ostalih primerih, kjer je čutila neodobravanje, je reagirala z
ignoranco.

Družbena umeščenost – poskusna teorija
Odnos družbe in okolice do otrokove drugačnost so sodelujoči, tudi znotraj iste družine,
doživljali različno. Prvi par je nakazal splošno nezanimanje za mnenja ljudi v okolici
(Boštjan: »… kar si mislijo, me konec koncev niti ne zanima, naj si mislijo, kar želijo.«; Nika:
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»… mislim, meni za druge dol visi…«). Nasprotno naj bi v primerih, ko se starši dolgo časa
trudijo pridobiti razumevanje in sprejemanje s strani okolice, to podaljšalo njihovo soočanje
in frustracije v zvezi z otrokovimi težavami (Morgan, 2006). Njuno splošno mnenje o odnosu
družbe do drugačnih se je skladalo z njunimi izkušnjami. Boštjan je v večini omenjal
pozitivne izkušnje z okolico, tudi na splošno je družbeni odnos opredelil kot pozitivnega.
Nika je na drugi strani svoje izkušnje s širšo okolico v večini omenjala kot negativne, po
njenem mnenju je odnos do drugačnih sploh v manjših mestih pri nas slabo razvit. P. L.
Morgan (2006) pravi, da splošna tolerantnost družbe do oseb z motnjo v duševnem razvoju
sicer narašča, vendar temu ne sledi tudi razumevanje posameznikov do otrok s posebnimi
vrstami motnje v razvoju in njihovih staršev.
Pri drugemu paru je Peter, podobno kot pri prvemu Boštjan, izrazil zadovoljstvo z odnosom
družbe do drugačnih pri nas (»… pri nas sem lahko vsaj kar se tega tiče na nivoju države in
pa domačega okolja zelo zadovoljen...«), tudi njegove izkušnje so v večini pozitivne. Mojca
doživljanja splošnega odnosa družbe ni omenjala, njene izkušnje so bile tako pozitivne kot
negativne. Omenila je osebno prizadetost ob reakcijah ljudi v okolici (»… od začetka me je
zelo bolelo, ko te gledajo postrani…«). Nika iz prvega para je podobno omenjala doživljanje
pritiskov in tekmovalnosti s strani ostalih staršev v okolici (»… sem se srečevala s samimi
mamami, ki se niso mogle odločiti, kateri otrok je pri sedmih mesecih začel prej angleško
govoriti, dobesedno…//… če nisi padel v te kalupe, si bil čuden…«). Obe mami sta za razliko
od očetov izražali več negativnih izkušenj, večjo osebno vpletenost in negativne občutke, ki
so se pojavljali ob stikih z okolico. Po rezultatih raziskave D. Levandovski in B. Teodorović
(1986) pa so očetje tisti, ki so bolj odvisni od socialnih reakcij v družbi, medtem ko naj bi
mame bolj kot za odnos družbe skrbele za dobro otroka in njegovo prihodnost. Enako kot
odnos z otrokom, sta Nika in Mojca tudi odnos z okolico doživljali bolj čustveno kot očeta.
To na podlagi pričevanj staršev potrjuje Cunningham (1999). Očetje so v njegovi raziskavi
trdili, da so situacije v zvezi z otrokom dojemali bolj objektivno kot mame, pri katerih so
pogosteje prevladovala čustva.

5.5

Sistemi pomoči

V tem sklopu me je zanimalo predvsem, kakšno pomoč so starši v procesu soočanja in v času
otrokovega odraščanja potrebovali, ter kako so doživljali pomoč, ki jim je bila nudena na
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različnih nivojih, če sploh (država, neformalni sistemi pomoči, pomoč strokovnjakov). Prav
tako me je zanimalo, kako si predstavljajo idealno pomoč staršem v podobnem položaju.
Oblikovala sem kategorije podporni sistemi, doživljanje pomoči strokovnjakov ter doživljanje
šolske svetovalne službe pri Niki. Prav tako sem v tem sklopu pri analizi odgovorov vseh
udeleženih vnaprej določila kategorijo predlogi za pomoč.

Tabela 13: Sistemi pomoči – kodiranje rezultatov prvega para
Boštjan
Kode 1. reda

Nika
Kode 2. reda

Kategorije

ni se zanašal na pomoč
širše okolice
malo pomoči zaradi malo
interesa

Kode 2. reda

Kode 1. reda

pomoč
prijateljev

za pomoč se obrne na prijatelje

samozadostnost
brez pomoči

pomoč dobre prijateljice
najučinkovitejši pogovor s starši
v podobnem položaju

zadostna pomoč glede na
potrebe

neformalna in
skupinska
podpora

majhna obremenitev za
sistem formalne pomoči

preveč akcijsko naravnana za
podporne skupine
vključenost v posamezna
društva  izolacija od
povprečne okolice
slab podporni sistem

malo izkoriščanja državne
podpore

državni sistem
podpore

PODPORNI
SISTEMI
državni sistem
podpore

državna pomoč ni
namenjena realnim
potrebam uporabnika

ni se posluževala uradnih
sistemov podpor
ni izkoriščala formalne
podpore, državnih dodatkov

brez stika s socialno
službo

odsotnost podpore med
poletnimi počitnicami

ni se ukvarjala s formalnimi
podporami

slabe izkušnje s CSD
doživljanje
Centrov za
socialno delo
(CSD)

institucionalna
podpora

fizioterapevt, zdravnik v
razvojni ambulanti,
pediatrinja, nevrologinja,
delovna terapevtka

vključeni
strokovnjaki

strokovnjaki izpolnili
pričakovanja

pozitivne izkušnje

največ nezadovoljstva vezanega
na CSD
zelo slabo mnenje o sistemu
dela v CSD
strokovnjaki premalo
usposobljeni
strokovnjakom primanjkuje
starševskih izkušenj

DOŽIVLJANJE
POMOČI
STROKOVNJAKOV

nezadovoljstvo
in negativne
izkušnje

nezadovoljstvo z večino
zdravnikov
grozljive izkušnje s socialno
delavko
slab odnos s psihologi –
nezaupanje

73

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Markovič Maja; diplomsko delo

nezadovoljstvo z dvema
psihologinjama
spoštovanje pediatrinje v
razvojni ambulanti
pozitivne
izkušnje

dobre izkušnje z medicinskimi
sestrami
podpora, pogovor z
medicinskimi sestrami
neprisotnost svetovalne službe
pomanjkanje časa svetovalne
delavke
nezaupanje zaradi nepoznavanja

DOŽIVLJANJE
ŠOLSKE
SVETOVALNE
SLUŽBE

nezadovoljstvo

ni sodelovanja zaradi
nepoznavanja
premalo suverenosti in
neprimeren način dela
ni pomena v obiskih svetovalne
službe
pomoč svetovalne službe ni
potrebna

podajanje prve
informacije z večjim
občutkom

način dela

lastnosti
strokovnjakov

pomoč prilagojena
posamezniku

individualizirana
pomoč

komunikacijske
veščine

več informacij o motnji, o
možnostih glede podpore

počitniško varstvo otrok

osebna zavzetost, čas in
empatija
poslušanje, vodenje in primerna
usmeritev
komunikacijske sposobnosti
strokovnjakov
več komunikacijskih veščin
podajanje informacij brez
olepševanja

informiranje

PREDLOGI ZA
POMOČ

informiranje

konkretne in verodostojne
(preverjene) informacije
informacije glede podpore in
pomoči

varstvo
primeren način
dela

izobraženost za način dela z
uporabniki (pacienti)
primeren način sporočanja
negativnih novic

pristop staršev

iskanje pomoči z določeno
mero občutka, ne iti v skrajnost

V kategorijo podporni sistemi sem pri Boštjanu uvrstila kode, ki so se nanašale na odgovore
glede njegove samozadostnosti, doživljanja državnega sistema podpore ter doživljanja
podpore institucije, kamor je bil otrok vključen. Nikine kode v tej kategoriji se nanašajo na
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njeno doživljanje pomoči prijateljev, državnega sistema podpore, neformalne in skupinske
podpore ter doživljanje Centrov za socialno delo. Boštjan je na področju pomoči omenjal
svojo samozadostnost. Pravi, da se v procesu svojega soočanja z otrokovo motnjo in v času
otrokovega odraščanja ni zanašal na pomoč širše okolice. Zaradi pomanjkanja interesa po
njegovih besedah tudi ni bil deležen nobene oblike pomoči. Glede na lastne potrebe se mu je
zdela pomoč zadostna – sam torej ne čuti, da bi jo v tistem obdobju potreboval. Nika se je za
razliko od Boštjana za pomoč obrnila na dobro prijateljico. Poleg pomoči prijateljev je kot
najučinkovitejšo zase doživljala pomoč staršev v podobnem položaju, za katere je čutila, da jo
najbolje razumejo. Ob tem je kot pomembne izpostavila neformalne pogovore z njimi. Za
podporne skupine se sama doživlja kot preveč akcijsko naravnana. Meni, da bi bil njihov
tempo zanjo prepočasen, zato se jih ni udeleževala. Prav tako ni vključena v posamezna
društva, to bi po njenem mnenju doživljala kot izolacijo od povprečne okolice.
Tako Boštjan kot Nika sta z odgovori nakazala na nezadovoljstvo z državnim sistemom
podpore. Nika ga je opredelila kot slabega, Boštjan pa je mnenja, da državna pomoč ni
namenjena realnim potrebam uporabnika, ampak bolj interesom posameznikov. Dodal je, da
sami niso dosti izkoriščali državne podpore in bili tako razmeroma majhna obremenitev za
sistem formalne pomoči. Tudi Nikini odgovori so bili podobni. Pravi, da niso izkoriščali
formalne podpore in državnih dodatkov in se na splošno niso posluževali uradnih sistemov. V
pogovoru je omenila, da sama niti ni poznala sistema formalne podpore in različnih državnih
dodatkov, zato se s tem nikoli ni ukvarjala. Boštjan pravi, da stika s socialno službo sploh ni
imel, medtem ko je Nika kar nekaj besed namenila opisu negativnih izkušenj s Centrom za
socialno delo (CSD). Zaradi slabih izkušenj pravi, da je največ njenega nezadovoljstva
vezanega ravno na CSD, posledično ima zelo slabo mnenje o celotnem sistemu dela tam.
Boštjan je edini izraz nezadovoljstva na tem področju namenil pomanjkljivi institucionalni
podpori. Pravi, da je pogrešal in še vedno pogreša podporo šole v smislu nudenja varstva
otroka med poletnimi počitnicami.
V kategorijo doživljanje pomoči strokovnjakov sem uvrstila kode, ki so se nanašale na
Boštjanov izraz zadovoljstva z delom vključenih strokovnjakov ter Nikino opisovanje tako
negativnih kot pozitivnih izkušenj z delom le-teh. Boštjan pravi, da so strokovnjaki (navedeni
v tabeli 13), ki so bili vključeni v proces dela z otrokom, izpolnili njegova pričakovanja. Z
njihovim delom je bil na splošno zadovoljen, temu v pogovoru ni namenil veliko časa.
Nasprotno je Nika opisovanju lastnega stališča do dela strokovnjakov in opisu izkušenj z
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njimi namenila večji del pogovora. Po njenem mnenju so na splošno strokovnjaki premalo
usposobljeni za svoje delo. Poleg tega jim primanjkuje starševskih izkušenj, zato jih ne
doživlja kot dovolj kompetentne za delo s starši v takem položaju, kot je sama. V sklopu
proces soočanja sem pod kategorijo izid soočanja za mamo omenila Nikino nastrojenost proti
zdravstvu. V kategoriji doživljanje pomoči strokovnjakov je razvidno, da se njeno
nezadovoljstvo ne nanaša le na zdravstveno osebje, ampak tudi na socialno delavko ter
psihologe. Vse to se kaže kot posledica negativnih izkušenj z njimi. Nasprotno omenja
pozitivne izkušnje s pediatrinjo v razvojni ambulanti, ki si je prislužila njeno spoštovanje, ter
z medicinskimi sestrami. Te so ji nudile zadostno podporo ter pogovor, kar je pogrešala pri
ostalemu osebju v zdravstvu.
Pri Niki sem oblikovala kategorijo doživljanje šolske svetovalne službe, kamor sem uvrstila
kode, ki so se nanašale na njeno izražanje nezadovoljstva s svetovalno službo med
pogovorom. Kljub temu, da se ji pomoč svetovalne službe sploh ni zdela potrebna, jo je
vseeno doživljala kot neprimerno in nekoristno. Predvsem jo je motilo dejstvo, da so bile
svetovalne delavke v šoli premalo prisotne. Sama jih namreč v treh letih, odkar je otrok
vključen v šolo, še ni spoznala. Pravi, da imajo vedno premalo časa in odpovedujejo tudi
srečanja, ki jih same organizirajo. Zaradi nepoznavanja ne čuti zaupanja, zato se ne odloča za
sodelovanje z njimi. Doživlja jih kot premalo suverene, njihov način dela pa kot
neprimernega. Zaradi izraženega nezadovoljstva ne vidi pomenov v obiskih šolske svetovalne
službe, za pomoč se v šoli raje obrne na otrokovo razredničarko ali starše ostalih otrok.
V kategoriji predlogi za pomoč sem zajela kode Boštjana in Nike, ki so se nanašale na njuna
stališča glede idealne pomoči za starše v podobnem položaju. Ta so se navezovala predvsem
na njune izkušnje ter na dele, ki bi jih sama pri tem spremenila. Po Boštjanovem mnenju je pri
nudenju pomoči staršem v podobnem položaju zelo pomemben način dela; podajanje prve
informacije bi moralo po njegovih besedah potekati z večjim občutkom strokovnjaka. Pomoč
bi morali oblikovati individualizirano glede na potrebe vsakega posameznika in ne enako za
vse starše. Starše bi bilo potrebno v večji meri informirati o otrokovi motnji ter o možnostih
glede podpore. Poleg tega je sam pogrešal počitniško varstvo otrok, za kar bi po njegovem
mnenju morala poskrbeti institucija, v katero je otrok med šolskim letom vključen. Nikina
stališča glede idealne pomoči so se v večini nanašala na lastnosti strokovnjakov, njihove
komunikacijske veščine ter način dela. Pravi, da bi morali biti strokovnjaki, ki nudijo pomoč
staršem, dovolj empatični ter pokazati določeno mero osebne zavzetosti. Starši namreč po
76

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Markovič Maja; diplomsko delo

njenem mnenju v težkem položaju potrebujejo ob sebi osebo, ki se bo zavzela za njih in za
katero bodo čutili, da jim želi pomagati, ne da jim to predstavlja le službo. Poleg tega bi
morali strokovnjaki znati poslušati, voditi proces pomoči in znati primerno usmeriti starše.
Vešči bi morali biti komunikacije in izobraženi glede primernega načina dela z uporabniki.
Negativne novice se bi morali po njenem mnenju naučiti sporočati na primeren način. Poleg
strokovnjakov in njihovega načina dela se ji zdi pomembno tudi samo informiranje staršev.
Pravi, da so staršem v največjo korist konkretne in verodostojne informacije, podane brez
olepševanja. Te informacije bi se morale po njenem mnenju nanašati na možnosti glede
podpore in pomoči, kar je omenil tudi Boštjan. Oba sta v pogovoru omenila, da se formalne
podpore in pomoči nista posluževala v veliki meri; tudi zato, ker sta bila o tem premalo
seznanjena. Nika je glede pomoči staršem omenila še pristop staršev in njihov način iskanja
pomoči, ki mora po njenem mnenju potekati z določeno mero občutka in lastne zdrave
presoje.

Tabela 14: Sistemi pomoči - kodiranje rezultatov drugega para
Peter

Mojca

Kode 1. reda

Kode 2. reda

potreboval pomoč z nasveti,
svetovanjem

posluževanje
pomoči

Kategorije

Kode 2. reda

posluževanje
pomoči

Kode 1. reda
določen čas nedovzetna za
pomoč
pomoč staršev
pozitivne izkušnje z vrtcem

dobro razvit zdravstveni
sistem
kakovostno zastavljen
sistem – ni skrbi glede otrok
z MDR
zadovoljstvo s šolskim
sistemom in sistemom
finančne pomoči države

dobra obravnava v vrtcu
institucionalna
podpora
državni sistem
podpore

PODPORNI
SISTEMI

podpora države in okolice
vedno na voljo

podpora društva in
skupnosti staršev v
podobnem položaju

neformalna
podpora
skupnosti

podpora specialistov –
gibalni terapevt, logoped,
psiholog

vključeni
strokovnjaki

DOŽIVLJANJE
POMOČI
STROKOVNJAKOV
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veliko institucionalne pomoči –
vrtec, zavod Janeza Levca

ogromno pomanjkanje
institucionalnih varstev
državni sistem
podpore

slabitev finančne pomoči
države, ukinjanje pravic

doživljanje
Centrov za
socialno delo
(CSD)

malo stikov in slabe izkušnje s
CSD

vključeni
strokovnjaki

logoped, psiholog, razvojni
nevrolog, specialni pedagog…
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dobra strokovna podpora
redno spremljanje
strokovnjakov

sodelovanje in
pozitivne izkušnje

kvaliteten tim strokovnjakov –
zadovoljna z večino

pozitivne
izkušnje

večinoma dobre izkušnje s
strokovnjaki
manjšina delo opravljala kot
nujo, brez občutka

pomembno strokovno
znanje in odnos do dela

katastrofalni odnos nekaterih
zdravstvenih delavcev
napačen pristop nekaterih
strokovnjakov

negativne
izkušnje

nezadovoljstvo in
negativne
izkušnje

pomen
kompetenc

pomanjkanje topline
strokovnjakov
pristop
strokovnjakov

podpora
bodočim
staršem

PREDLOGI ZA
POMOČ

nuditi prakso bodočim
staršem
svetovanje glede
vključevanja v društva

napačen pristop psihologinje
dobro strokovno znanje,
premalo odnosnih kompetenc

priprave na starševstvo
skrb za mlade starše –
priprava na vzgojo in na
težave

pogosto sodelovanje s
strokovnjaki

svetovanje,
informiranje

zgodnejša navezava stikov s
starši
pomoč ponuditi, ne siliti

način dela

primeren način sporočanja
negativnih informacij

informiranje

informiranje, osveščanje o
možnostih

individualizirana
pomoč

upoštevanje različnih potreb po
pomoči

V kategorijo podporni sistemi sem pri Petru uvrstila kode, ki so se nanašale na njegova
stališča do potrebne pomoči, državnega sistema podpore in neformalne podpore skupnosti.
Sam pravi, da je najbolj potreboval pomoč z nasveti in svetovanjem. Podporo mu je nudilo
lokalno društvo in skupnost staršev v podobnem položaju. Glede formalnega, državnega
sistema podpore, ima na splošno ustvarjeno pozitivno mnenje. Zdravstveni sistem je pri nas
po njegovem mnenju dobro razvit in na področju skrbi za osebe z motnjami v duševnem
razvoju dobro zastavljen. Tudi s šolskim sistemom ter sistemom finančne pomoči države je
zadovoljen. Pravi, da mu je bila vedno na voljo tako podpora države kot podpora okolice. Pri
Mojci sem v to kategorijo uvrstila kode, ki so se nanašale na njena stališča o lastnem
posluževanju pomoči, podpori države in institucij, kamor je bil otrok vključen ter na njeno
doživljanje Centrov za socialno delo (CSD). Kljub temu, da je bila določen čas ob začetku
soočanja z otrokovo motnjo nedovzetna za kakršno koli obliko pomoči, se je kasneje po
pomoč obrnila na svoje starše. Prav tako ji je enako kot Petru koristila podpora skupine
staršev v podobnem položaju, omenjena v sklopu proces soočanja. Tudi glede podpore vrtca
in zavoda Janeza Levca, kamor je bil otrok vključen, je izrazila pozitivno stališče. Njeno
zadovoljstvo se je nanašalo tako na obravnavo otroka v institucijah, kot na pomoč, ki so jo
78

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Markovič Maja; diplomsko delo

nudili staršem. Nezadovoljstvo je na področju institucionalne podpore izrazila le glede
ogromnega pomanjkanja institucionalnih varstev. Njeno mnenje glede državnega sistema
podpore se ni skladalo s Petrovim. Za razliko od Petra meni, da finančna pomoč države slabi
in da se pravice na tem področju ukinjajo. S Centri za socialno delo pravi, da ni imela veliko
izkušenj, in da so bile tudi tiste redke izkušnje negativne.
V kategoriji doživljanje pomoči strokovnjakov sem tako pri Petru kot pri Mojci zajela kode,
ki so se nanašale na njune pozitivne in negativne izkušnje z vključenimi strokovnjaki. Peter je
na področju pomoči različnih strokovnjakov izrazil mnenje, da je pri njih izjemno pomembno
tako strokovno znanje kot odnos do dela. Neprimeren odnos ali pa pomanjkanje njihove
strokovnosti lahko po njegovem mnenju negativno vplivata na marsikatero izkušnjo staršev v
procesu soočanja. Večinoma je imel po njegovih besedah dobre izkušnje s strokovnjaki.
Vključeni strokovnjaki so navedeni v tabeli 14. Pravi, da so celotni družini nudili dobro
strokovno podporo in otroka redno spremljali. Le z manjšino strokovnjakov je imel negativne
izkušnje. Za njih pravi, da so opravljali delo kot nujo, brez občutka. Tudi Mojca je enako kot
Peter omenila pogosto sodelovanje in zadovoljstvo z večino strokovnjakov, ki so po njenem
mnenju sestavljali kvaliteten tim. Vseeno pa je nekoliko več besed namenila negativnim
izkušnjam s strokovnjaki. Odnos nekaterih zdravstvenih delavcev je doživela kot
»katastrofalnega«. Poleg tega so imeli nekateri strokovnjaki in vključena psihologinja po
njenem mnenju povsem napačen pristop do dela. Njihovo strokovno znanje je sicer ocenila
kot dobro, jim pa po njenih besedah manjka odnosnih kompetenc, nekaterim primanjkuje tudi
topline.
V kategoriji predlogi za pomoč sem pri Petru in Mojci enako kot prej pri Boštjanu in Niki
zajela kode, ki so se nanašale na njuna stališča glede idealne pomoči za starše v podobnem
položaju. Petrovi predlogi glede idealne pomoči staršem so se nanašali na podporo vsem
bodočim staršem, ne le staršem, ki so v podobnem položaju. Po njegovem mnenju bi jih
morale strokovne službe bolje pripraviti na samo starševstvo, na vzgojo otroka in na težave, ki
se lahko ob tem pojavijo. Kot eno izmed možnosti vidi nudenje prakse bodočim staršem v
sklopu šolanja, še preden o starševstvu sploh začnejo razmišljati. To bi bila po njegovem
mnenju »šola za življenje«. Prav tako se mu zdi pomembno informiranje staršev glede
vključevanja v različna društva, ko se jim rodi otrok s posebnimi potrebami. Na tem področju
jim je po njegovem mnenju potrebno nuditi tudi svetovanje. Mojčini predlogi glede pomoči se
skladajo s Petrovimi glede informiranja in osveščanja staršev o možnostih. Poleg tega se ji zdi
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izjemno pomemben primeren pristop strokovnjakov. Tu je izhajala iz svojih negativnih
izkušenj. Po njenem mnenju je potrebno staršem pomoč ponuditi dovolj zgodaj in jim pustiti
potreben čas, da to pomoč sprejmejo. Tako imajo, kot sama pravi, največjo korist od tega.
Negativne informacije jim je po njenem mnenju potrebno sporočati na primeren način. V
celoti se ji pri nudenju pomoči staršem zdi pomembno upoštevati različne potrebe staršev –
pomoč mora biti po njenem mnenju oblikovana individualno.

Sistemi pomoči – poskusna teorija
Tako kot so si starši kot posamezniki med seboj različni, tako so različne tudi njihove potrebe
po pomoči v času soočanja z otrokovo motnjo v duševnem razvoju. E. Novljan (2004) pravi,
da določeni starši v tem obdobju ne želijo stika z okolico in so prepričani, da ne potrebujejo
nikogar, medtem ko si nekateri čim prej želijo stikov s sorodniki, prijatelji in starši v
podobnem položaju. Prvi par se po njunih besedah v času po otrokovi diagnozi ni posluževal
veliko pomoči, sploh ne pomoči strokovnjakov. Boštjan pravi, da le-te ni potreboval, Nika pa
se je raje naslonila na prijatelje. V veliko pomoč so ji bili pogovori s starši v podobnem
položaju (»… nekaj jih je, ki se poznamo in se lahko določene stvari pogovorimo, zaradi tega
ker približno veš o čem govoriš«). Podobno je bilo pri Mojci iz drugega para, ki je bila sprva
kar nekaj časa nedovzetna za pomoč, kasneje pa se je odprla in predelala lastna čustva ravno v
skupini staršev v podobnem položaju (»… našla sem se, ko smo se povezali…//… smo se
zbrali med sebi enakimi in smo se tam odprli…//… tam smo se v krogu zjokali in smo to
prežvečili…«). Njene rezultate glede vključenosti v podporno skupino sem prikazala v sklopu
procesa soočanja kot pozitivni dejavnik, ki ji je omogočal učinkovitejše sprejemanje otroka.
Mnogi starši se v procesu soočanja po besedah E. Novljan (2004) udeležujejo skupin za
starše, ker ob podpori ljudi s podobnimi težavami lažje predelujejo lastna čustva, strahove in
zadržke v zvezi z otrokovo motnjo. Kot eno izmed funkcij skupin staršev navaja možnost, da
pokažejo svoja čustva, šibkost in nemoč, poleg tega pa tam lahko z drugimi starši razpravljajo
o svojih problemih in jih razčiščujejo. Nika iz prvega para se sama, kot pravi, teh skupin ni
udeleževala, ker se sama sebi zdi preveč akcijsko naravnana za tovrstno delo in bi sama
prehitro želela napredek v procesu dela. Je pa ocenila neformalni pogovor z ostalimi starši iz
šole kot zelo koristen zanjo.
Peter iz drugega para, ki je pomoč potreboval predvsem na področju svetovanja, je našel
podporo zase in za ženo v lokalnem društvu in, podobno kot Mojca, v skupnosti staršev (»…
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ker iz obeh skupnosti sva oba res črpala ogromno ogromno energije, znanja, izkušenj, ker se
mi zdi no, da brez teh dveh skupnosti, da bi številno otroci ostali zaprti doma.«). E. Novljan
(2004) kot eno izmed funkcij skupin staršev navaja tudi pridobivanje in izmenjavo različnih
informacij. Nalogo pridobivanja in ponujanja potrebnih informacij opravljajo med drugim
različna društva, kjer se združujejo starši drugačnih otrok (Restoux, 2010).
Tako Boštjan kot Nika (prvi par) sta v pogovoru omenila, da nista izkoriščala državnih
sistemov pomoči in podpore, med drugim – kot pravi Nika – zaradi nepoznavanja možnosti in
premalo informiranosti glede tega (»… jaz mislim da sploh v resnici starši ne vemo, kam se
lahko obrnemo po pomoč.«). Pridobivanje potrebnih informacij je po besedah D. Levandovski
in B. Teodorović (1986) odgovornost staršev samih, ki bi morali prevzeti aktivno vlogo in
poskrbeti za lastno opremljenost z informacijami, da bi lahko kar najbolje poskrbeli za otroka.
S tem se strinja P. Restoux (2010), ki pravi, da bi morale informacije, ki jih iščejo, staršem
predvsem pomagati pri razumevanju otroka in njegovih potreb, da bi ga lažje sprejeli in imeli
radi. Dukes in M. Smith (2007) pravita, da starši največ potrebnih informacij pridobijo od
tistih strokovnjakov, s katerimi lahko vzpostavijo zaupen odnos. Nika je na podlagi svoje
negativne izkušnje po otrokovem rojstvu oblikovala kritičen in nezaupljiv odnos do zdravstva
in strokovnjakov, prav tako se je pri njej razmeroma velik del opisa negativnih izkušenj
nanašal na šolsko svetovalno službo (»… tista tam v šoli svetovalna delavka, tudi videla je
nisem nikoli, ker nikoli nima časa…//… za moje pojme je neprisotna, jaz je ne vidim…//… in
rečejo ja, če potrebujete pomoč, pojdite k svetovalni delavki, zdaj mi pa povej, normalen
človek ki rabi pomoč, gre k nekomu, ki mu zaupa. In kako naj jaz zaupam človeku, ki ga nikoli
nisem videla?«). Večine strokovnjakov ni doživljala kot primeren vir pomoči. Ravno tako ni
izrazila naklonjenosti do vključevanja v razna društva, za podporne skupine pa se ni čutila
primerno, zato se je raje naslonila na bližnje. Na podlagi njenih besed sklepam, da je bila
pomoč prijateljev zadostna glede na njene potrebe. Oba starša v prvem paru sta izrazila tudi
nezadovoljstvo s formalnim sistemom podpore družinam, ki imajo otroka z motnjo v razvoju,
kar ravno tako pripisujem pomanjkljivi informiranosti in negativnim izkušnjam. Ozaveščanje
in informiranje staršev je po besedah E. Novljan (2004) eno najpomembnejših delovnih
področij zgodnje obravnave otroka. Izvajanje zgodnje obravnave bi moral biti celosten proces,
kjer se v sodelovanju s starši prepletajo številne ponudbe in oblike pomoči za celotno družino.
Pri tem se po njenem mnenju kot najučinkovitejši izkaže partnerski model, v katerem tudi
starši prevzemajo aktivnejšo vlogo.
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Tako Nika kot tudi Mojca iz drugega para sta izrazili malo stikov in negativne izkušnje s
Centri za socialno delo. E. Novljan (2004) navaja osem področij, ki starše najbolj motijo ob
srečanju s strokovnjaki, pri čemer se kar štiri od teh nanašajo na strokovne službe – moti jih
pomanjkanje njihove razpoložljivosti oz. preobremenjenost, njihova nedosegljivost ter slaba
organizacija in koordinacija. Kljub mnenju o nižanju podpore s strani države, je Mojca
izrazila pozitivne izkušnje z institucionalno podporo (»… ogromen tim strokovnjakov jo je
spremljal v vrtcu, tako da boljše obravnave bi si težko želela…//… institucionalno je bilo
ogromno pomoči…«), v čemer se je njeno mnenje skladalo s Petrovim. Ta je za razliko od nje
izrazil zadovoljstvo tudi z državnim sistemom podpore (»… s tem da država Slovenija
razmeroma dobro skrbi za šolanje, obšolske dejavnosti in kasneje po dopolnjenem 18. letu
tudi za finančno pomoč…//… tako da enostavno ni skrbi, kaj bo z njo, kako bo preživela, ker
veva, da je sam sistem dovolj kakovostno zastavljen…«). Pri vseh sodelujočih ugotavljam, da
se njihovo doživljanje podpore, in tudi splošno mnenje o podpornih sistemih, nanaša na
njihove izkušnje. Pomemben del, ki je botroval temu, da je bila njihova izkušnja pozitivna oz.
negativna, je tudi njihova splošna naravnanost in drža (aktivna/neaktivna), ki so jo pri iskanju
pomoči zavzeli. Prvi par se ni preveč ukvarjal s pridobivanjem potrebnih informacij, tudi v
sistem formalne podpore nista bila vključena. V večini sta omenjala negativne izkušnje,
kolikor sta jih s samimi institucijami imela. Drugi par je imel sicer mešana stališča glede
državne podpore, sta pa oba omenjala pozitivne izkušnje z institucionalno podporo.
V zvezi z zgodnjo obravnavo otroka so starši omenjali različne strokovnjake, s katerimi so
sodelovali (zdravniki, fizioterapevti, psihologi, socialni delavci, specialni pedagogi, delovni
terapevti, logopedi, zdravstveni tehniki). Kot rezultat tega sodelovanja so prav tako navajali
različne izkušnje. Pri prvem paru je bilo zaznati večja razhajanja glede doživljanja njihove
pomoči. Boštjan je bil po lastnih besedah manj vključen v delo s strokovnjaki kot Nika, kar
sem omenjala ob opisovanju razlik med partnerjema v sklopu družinska dinamika. Njegova
pričakovanja do strokovnjakov so bila izpolnjena. Nikino izražanje kritičnosti do
strokovnjakov na drugi strani razumem kot posledico večje vključenosti in sodelovanja z
njimi. Pri drugemu paru sta oba starša v večini omenjala kvaliteten tim strokovnjakov in
pozitivne izkušnje z njimi, je pa Mojca vseeno omenjala več negativnih izkušenj z njimi kot
Peter. Tudi Juul (2010) omenja razlike med partnerjema v sodelovanju s strokovnjaki. Po
njegovem mnenju ženske pogosteje prihajajo v stik z njimi in s tem z lastnimi občutki, jih
izražajo in tako sodelujejo v procesu, ki je za njih bolj naraven kot za moške. Moški so na
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drugi strani, kot pravi, bolj nagnjeni k razmišljanju, ki je usmerjeno k delovanju in iskanju
rešitev.
V pogovoru so me zanimali predlogi posameznikov za idealno pomoč staršem v podobnem
položaju. Te so odraz njihovih izkušenj v času otrokovega odraščanja in njihovega soočanja z
otrokovo motnjo. Peter iz drugega para je o tem govoril bolj splošno, pravi, da bi morali
strokovnjaki oz. ustrezne institucije nuditi podporo vsem bodočim staršem in jih ustrezno
pripraviti na starševstvo. Prav tako se mu zdi pomembno svetovanje in informiranje staršev
glede možnosti vključevanja v razna društva. Celoten proces soočanja in sodelovanja z
različnimi strokovnjaki pri njemu ni bil v znamenju večjih težav in izzivov, posledično tudi
njegovi predlogi niso bili specifični. Bolj pomembna se mu zdi splošna podpora in
informiranje staršev o njihovih možnostih podpore, kar so tudi ostali sodelujoči pogrešali. Po
njihovem mnenju bi morali starše bolj informirati tako o otrokovem stanju, kot o tem, kam se
lahko obrnejo po pomoč. E. Novljan (2004) omenja raziskavo, kjer je Sarimski (1996, prav
tam) preučeval potrebe staršev, ki imajo otroka s posebnimi potrebami. Te so izrazili največjo
željo in potrebo po več informacijah v zvezi z otrokovim stanjem, prognozo in možnostmi
obravnave. Prav tako jih je zanimalo več o sami naravi motnje in načinu dela z otrokom.
Boštjan, Nika in Mojca so izrazili tudi velik pomen, ki ga ima pri sodelovanju s strokovnjaki
njihov način dela. Po besedah Boštjana iz prvega para in Mojce iz drugega para bi morali
predvsem prve (negativne) informacije sporočati staršem na primeren način. Nika iz prvega
para dodaja, da bi morali biti zavzeti in empatični, morali bi si vzeti čas za poslušanje in
vodenje, poleg tega pa bi morali imeti več komunikacijskih veščin. Pomanjkanje empatije in
neustrezna komunikacija sta dva dejavnika od osmih, ki naj bi starše najbolj motili pri delu s
strokovnjaki (Novljan, 2004). V teoretičnem delu diplomske naloge sem že omenila
značilnosti strokovnjaka, ki jih Dukes in M. Smith (2007) omenjata kot potrebne za uspešno
sodelovanje s starši. To so sposobnost empatije, spoštovanje družin in odnos, ki ne obsoja,
dobre sposobnosti poslušanja, učinkovito postavljanje vprašanj, pozitivna govorica telesa, rast
ob novih spoznanjih in izkušnjah, pristnost, spremljanje in sposobnost prepričati starše, da
spregovorijo. Pri upoštevanju izkušenj sodelujočih staršev v moji raziskavi in njihovih stališč
glede idealne pomoči staršem v podobnem položaju se kaže kot izredno pomemben
sodelovalni odnos s starši, ki bi temeljil na upoštevanju njihovih individualnih potreb. Tudi
Heleen (1992, v Novljan, 2004) pravi, da mora biti enako kot program za delo z otrokom, tudi
program za delo s starši individualiziran in prilagojen potrebam posameznega starša in
družine.
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IV ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
1. Kdaj in na kakšen način se starši soočajo z otrokovo motnjo v duševnem
razvoju?
Starši so se primorani soočati z otrokovo motnjo v razvoju takrat, ko je to potrjeno s strani
pristojnih strokovnjakov. Dokler ni podana dokončna diagnoza otrokovega stanja, lahko
ohranjajo upanje, da bo z otrokom še vse v redu, da bo njegov razvoj napredoval ustrezno z
značilnim potekom in si zanikajo težave, kot je bilo v moji raziskavi v primeru mame v
drugem paru. Sam način soočanja je pri starših zelo različen, poteka različno dolgo in je
odvisen predvsem od individualnih značilnosti posameznika (Novljan, 2004). Za ženski v
moji raziskavi je bilo značilno bolj čustveno dojemanje situacije, medtem ko za moška bolj
razumsko. Večinoma se je pri sodelujočih sam proces soočanja začel z zanikanjem otrokovih
težav (pri treh izmed štirih sodelujočih) in se nadaljeval z različnimi fazami, ki so trajale
različno dolgo. Vsi vprašani so na tak ali drugačen način izkusili fazo iskanja. To fazo je pri
njih zaznamovalo iskanje informacij o motnji, o njihovih možnostih glede podpore,
raziskovanje razsežnosti motnje in vplivov motnje na vsakdanje življenje in iskanje potrditev
diagnoze oz. iskanje nove, »prave« diagnoze. Nekateri so bili zmožni situacijo že zelo hitro
sprejeti kot edino možno brez večjih težav, medtem ko je pri nekaterih ta proces trajal zelo
dolgo in je tako ali drugače zaznamoval njihovo življenje.
2. Kaj vse vpliva na sam proces soočanja? Kakšne težave se pri tem pojavljajo?
Kot sem omenila, na proces soočanja vplivajo v prvi vrsti osebnostne značilnosti
posameznikov. V raziskavi so se poleg tega pojavili naslednji dejavniki, ki so na proces
vplivali pozitivno ali negativno: poznavanje področja medicine, socialno-ekonomski status
staršev, pozitivne/negativne izkušnje, podpora, ki jim je bila v procesu nudena, miselni oz.
dejanski umik iz situacije in primerjanje s težjimi situacijami. Težave, ki so se pri starših ob
tem pojavljale, so se nanašale na doživljanje pomanjkljive podpore okolice, slabe izkušnje s
strokovnjaki, pomanjkanje potrebnih informacij in čustvenost doživljanja posameznih
situacij.
3. S čim se družina otroka z motnjami v duševnem razvoju spopada in kakšne so

85

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Markovič Maja; diplomsko delo

potrebe te družine?
Otrokova motnja je na družini sodelujočih, ne glede na potek soočanja, vplivala pozitivno. V
družini so prilagodili pričakovanja, ki se nanašajo na življenje z otrokom, kar Juul (2010)
omenja kot predpogoj za vzpostavitev družinskega ravnovesja. Potrebe po prilagajanju
dinamike in družinskih aktivnosti so v družini sprejeli, tudi če so sprva otrokovo motnjo
doživljali kot oviro na posameznih področjih družinskega življenja. Pozitivnost otroka je
vplivala pozitivno na celotno družino, poleg tega so omenjali težnjo po povezanosti. Pri obeh
družinah so se pojavljala začetna partnerska razhajanja, kasneje jih je to še bolj povezalo.
Težave in razhajanja so se pojavila pri vzgoji otroka zaradi različnih vzgojnih pristopov. Pri
sodelujočih starših so se v družinah pojavljale težnje po povezanosti, po sodelovanju, po
delitvi vlog med partnerjema in njunemu dopolnjevanju ter potrebe po podpori s strani
okolice.
4. Kako starši otrok z motnjo v duševnem razvoju doživljajo odnos družbe ter
kakšne pritiske s strani družbe doživljajo?
Doživljanje splošnega odnosa družbe do oseb z motnjo v duševnem razvoju je pri sodelujočih
starših različno in odvisno od izkušenj z okolico v procesu soočanja. Nekateri se ne ukvarjajo
z mnenji okolice, pa vseeno čutijo pritiske s strani okolice, tekmovalnost in izogibanje.
Omenjali so izkušnje z neprijetnimi pogledi ljudi iz okolice, ljudem je bilo neugodno, pogosto
so jih ignorirali. Doživljanje pritiskov je bilo odvisno od načina in stopnje čustvenega
doživljanja samih odnosov okolice. Odnosi z okolico in doživljanje tolerantnosti okolice
lahko pri posamezniku pomembno vplivajo na proces soočanja z drugačnostjo v družini
(Morgan, 2006). Mami sta odnose z okolico doživljali bolj čustveno, vključno z negativnimi
izkušnjami, medtem ko sta očeta v večini omenjala pozitivne izkušnje in doživljanje
pozitivnega odnosa družbe.
5. Kakšni so podporni sistemi in mreže pomoči za starše? Česa po njihovem mnenju
na tem področju primanjkuje?
Mnenja staršev glede državnih podpornih sistemov so različna. Prvi par se zaradi
pomanjkljive informiranosti državnega sistema podpore ni posluževal. Ta naj ne bi bil
namenjen realnim potrebam uporabnika, zato imata slabo mnenje o njem. Mnenja drugega
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para so neskladna, na eni strani je značilno doživljanje državnega sistema podpore kot
kakovostnega, na drugi strani kot vedno šibkejšega sistema z ukinjanjem pravic in nižanjem
finančne pomoči. Za sodelujoče so značilni naslednji sistemi podpore, v katere so bili zaradi
zaupanja vključeni: pomoč prijateljev in bližnjih, skupine staršev v podobnem položaju,
društva in institucionalna pomoč. Po mnenju sodelujočih primanjkuje predvsem
institucionalnih varstev ter usmerjenosti k realnim potrebam uporabnika s strani države, prav
tako pa učinkovitejše delovanje Centrov za socialno delo.
6. Kakšna je na področju podpore vloga strokovnjakov?

Glede na izkušnje sodelujočih s strokovnjaki, se jim najbolj pomembno zdi dobro sodelovanje
ter podpora s strani strokovnjakov. Le-te bi morali nuditi svetovanje, predvsem pa
informiranje staršev o otrokovi motnji in o njihovih možnostih glede podpore in pomoči. Ne
glede na njihov profil je pomembna osebna zavzetost ter primeren način dela s starši.
Izkazovati bi morali zadostno stopnjo empatije ter si vzeti čas za poslušanje in vodenje. Vešči
bi morali biti primernih načinov komunikacije s starši ter oblikovati individualni načrt
pomoči, prilagojen potrebam posameznika. Največ podpore in pomoči starši doživljajo v
primerih, kjer je med njimi in strokovnjaki vzpostavljen odnos, ki temelji na zaupanju (Dukes
in Smith, 2007).
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V ZAKLJUČEK
V teoretičnem delu diplomske naloge sem najprej opredelila motnje v duševnem razvoju
(MDR). Preko opisa sodobne družine, starševstva in pričakovanj družbe glede družinskega
življenja, sem predstavila družine, ki imajo otroka z MDR. Ob tem sem največji del posvetila
procesu od otrokovega rojstva oz. od prvih informacij glede njegovega stanja dalje, procesu
soočanja. Ob samem procesu soočanja je izredno pomembna podpora okolja, zato sem
predstavila njihov pravni položaj in pomoč, ki so jo družine deležne s strani države ter
doživljanje vloge, ki jo imajo ob tem strokovnjaki.
Namen raziskovalnega dela moje naloge je bil predstaviti proces soočanja staršev, ki se jim je
rodil otrok z MDR. Zanimala me je družinska dinamika družin ob procesu soočanja ter vplivi,
ki jih ima otrokovo stanje na družinsko življenje. Želela sem raziskati njihovo doživljanje
odnosa družbe, okolice ter različnih podpornih sistemov. Ob tem je bil moj namen predstaviti
njihovo doživljanje vloge strokovnjakov ter predstaviti njihove predloge za idealno pomoč
staršem v podobnem položaju. Pomanjkljivost naloge je bila izbira staršev s podobnim
(visokim) socialno-ekonomskim statusom. Ta se je predvsem pri enem paru izkazal kot
pozitivni dejavnik, ki je staršem olajšal proces soočanja. Po mojem mnenju bi ob izboru
družin z različnim socialno-ekonomskim statusom lahko dobila tudi večje razlike v
doživljanju otrokove motnje in doživljanje vplivov le-te na družino, to bi bilo zanimivo
preveriti tudi kvantitativno s številčnejšim vzorcem. Prav tako bi bil možen vzorec raziskave
več družin z večjim številom otrok. S tem bi lahko preverili vplive otrokove motnje na
sorojence, česar sama v raziskavi zaradi družin z enim otrokom nisem mogla zajeti. V
diplomski nalogi je bilo potrebno upoštevati dejstvo, da je otrok enega para star 9 let, medtem
ko otrok drugega 22. Oddaljenost otrokovega rojstva in s tem procesa soočanja lahko
pomembno vpliva na to, kako starši takratno situacijo doživljajo danes.

Ugotovitve moje diplomske naloge se skladajo z besedami E. Novljan (2004), ki pravi, da je
proces soočanja staršev odvisen predvsem od individualnih okoliščin posameznika in družine.
Izhajajoč iz tega se mi zdi zelo pomembno, da je tudi koncept pomoči in podpore staršem
zasnovan individualno in se odziva na potrebe posameznika in celotne družine. V situaciji, v
kakršni se znajdejo starši brez predhodnih priprav, je potrebno delovati s posebnim občutkom
in jim dati vedeti, da v tem niso sami. Oseba, ki ne glede na vrsto pomoči in podpore stopi v

88

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Markovič Maja; diplomsko delo

stik s starši, mora delovati s primernim načinom in zadostno mero empatije. Osebno se mi pri
tem najbolj pomemben zdi odnos in način dela strokovnjakov. Enakega mnenja so bili starši v
moji raziskavi. Po besedah Cunninghama (1999) naj bi se odnos strokovnjakov in njihov
način sporočanja diagnoze sicer izboljšal, vendar se je to na podlagi rezultatov diplomske
naloge pri sodelujočih še vedno izkazal kot problem. Neobčutljiv odnos lahko staršem oteži
celotno situacijo in povzroči težavno sprejemanje otroka in njegovega stanja.
Staršem so potrebne informacije tako o otroku in njegovem stanju kot o možnostih, ki jih
imajo oni glede pomoči. Potreba po več informacijah se je tudi v raziskavi, ki jo je opravil
Sarimski (1996, v Novljan, 2004), izkazala kot največja potreba staršev otrok s posebnimi
potrebami. Primerna podpora okolja in psihosocialna pomoč lahko med drugim pripomoreta k
lažjemu soočanju z otrokovim stanjem, poleg tega pa staršem zmanjšata negotovost in jih
opremita z ustreznimi mehanizmi za uspešno družinsko življenje in vzgojo otroka.
Prihodnost za podporo tem staršem in družinam vidim v oblikovanju načrtnih sistemov
pomoči od rojstva otroka naprej. To bi po mojem mnenju morala zajeti neka organizacija, ki
bi bila vmesni člen med starši in posameznimi strokovnimi službami (zdravstvo, specialna
pedagogika, fizioterapija, Centri za socialno delo...). Ob tem vidim veliko možnost delovanja
socialne pedagogike kot stroke, ki bi lahko delovala kot posrednik in vezni člen. Poleg
omenjenega je potrebno upoštevati, da je družina le majhen sistem znotraj večjega družbenega
sistema, zato je potrebno delovati širše ter staršem in družinam nuditi podporno mrežo na
nivoju celotne družbe.
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