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PREMOŠČEVALNI POTENCIAL  
DRUŽINSKEGA CENTRA**

Povzetek. Avtorica v tem prispevku proučuje družinske 
centre kot prostore srečevanja, ki vplivajo na povečanje 
socialnega kapitala vključenih. Posebej se osredotoča 
na »premoščevalni« vidik socialnega kapitala in vpeljuje 
s tem povezan koncept »mešanih skupnosti«. Oboje vidi 
kot protipol socialni segregaciji in marginalizaciji ter 
razslojevanju, ki jih lahko razumemo kot ključne izzi
ve sodobnega časa. Problematizira naraščajoči diskurz 
individualne odgovornosti, ki vlada tudi na področju 
podpore staršem, namesto njega pa išče alternativne 
pristope, ki jih najde npr. v konceptih »deljene odgovor
nosti« (ki se lahko prakticira v družinskih centrih, na 
pol poti med zasebnim in javnim) ter temu sorodnega 
»odnosnega državljanstva«. Opira se na nekatere obsto
ječe tuje prakse, ki poročajo o izkušnjah premoščevalne 
narave družinskih oz. materinskih centrov, med drugim 
belgijski »Baboes« in izkušnjo mreže materinskih cent
rov »MINE« (Mothers Centers International Network 
for Empowerment, Mednarodna mreža materinskih 
centrov za dodajanje moči). Zaključuje s prikazom, ki 
izhaja iz kvalitativnega dela raziskave o potrebah star
šev, v kateri so bili med drugim opravljeni individual
ni ali skupinski pogovori s specifičnimi podskupinami 
staršev, v konkretnem primeru s starši otrok, ki bivajo v 
enem od slovenskih mladinskih domov. Namen vključit
ve tega dela v članek je predvsem ilustracija tem, veza
nih na potrebno oporo pri izzivih starševanja, s kateri
mi se sodobni starši vsakodnevno soočajo.
Ključni pojmi: Družinski center, materinski center, 
skup nost, starši, individualna odgovornost, deljena 
odgovornost, odnosno državljanstvo. 
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Uvod

Sodobne zahodne družbe bi težko še imenovali skupnosti. Mnogi avtorji, 
med njimi Field (2008), v svojem delu o socialnem kapitalu ugotavljajo, da 
se zahodne družbe soočajo z upadom družbene kohezije in skupnostnih 
vrednot. Prav ta upad pa kar kliče po okrepljeni vlogi civilnih gibanj ter pro�
stovoljnih združenj, ki je po mnenju avtorjev Edwards et al. (2001) nujna, 
če želimo pri življenju ohraniti sodobne demokracije. Kot odgovor na upa�
danje družbene kohezije v sodobnih družbah so se razvile mnoge aktualne 
retorike civilnih gibanj, participacije in krepitve socialnega kapitala. Tudi 
tvorci politik so očitno dojeli pomen socialnega kapitala, ki naj bi preobli�
koval civilno družbo v sodobnih, socialno podhranjenih kontekstih, civilno 
družbo namreč ogroža tudi vse večje ljudsko nezaupanje v vladne usta�
nove. O nujnosti krepitve socialnega kapitala govorijo vlade po vsem svetu, 
mnogokrat mu pripisujejo tudi ključni pomen pri zmanjševanju revščine 
(�ooghe, Stolle, 200�). Po drugi strani nam aktualni ukrepi vlad dajejo slu��ooghe, Stolle, 200�). Po drugi strani nam aktualni ukrepi vlad dajejo slu�, Stolle, 200�). Po drugi strani nam aktualni ukrepi vlad dajejo slu�
titi, da je zagovarjanje krepitve civilne družbe in socialnega kapitala prisotno 
predvsem na deklarativni ravni, do resničnega udejanjanja prek podpore z 
zakoni in finančnimi sredstvi pa ne pride, saj so prioritete druge, (slepa) 
konkurenčnost in ekonomska rast (za vsako ceno). 

Mnogi avtorji reflektirajo sodobno državo blaginje in ugotavljajo, v kaj se 
ta spreminja in kako. Giddens (1998) tako govori o »državi socialnega inve�
stiranja« (social investment state), kjer naj bi šlo za tretjo pot med povojno 
državo blaginje in neoliberalizmom. Imenoval jo je tudi »pozitivna država 
blaginje«, bolj kot na potencialne neuspehe ali njihovo kompenzacijo se 
namreč ta osredotoča na uspehe posameznika, torej bolj kot da bi kompen�
zirala za neuspeh, investira v prihodnji uspeh. Različni avtorji to opisujejo 
še kot »državo, ki omogoča« (the enabling state) (Gilbert, 1989), državo 
blaginje, ki temelji na zaposlovanju (the “employment first” welfare state) 
(Finn, 200�) ali pogodbeno državo (the contractual state) (Crawford, 200�). 
Social no vključevanje je definirano predvsem z vidika zaposljivosti. Taka 
konstrukcija države blaginje vsebuje vse večji fokus na upravljanju s tve�
ganji, individualni odgovornosti in diskurzu, da »ni pravic brez dolžnosti«. 
Avtorica Kopač (2005) piše o prehodu od razumevanja pravic kot »brezpo�
gojnih zahtev«, k razumevanju pravic v smislu »dogovorjenih zahtev« tudi pri 
nas, pri čemer je zaposlitev razumljena kot temeljni mehanizem za zagotav�
ljanje polnopravnega državljanstva. Avtorica sklene, da je lahko poudarjanje 
dela oz. pripravljenosti nanj kot pogoj polnopravnega državljanstva proble�
matično v kontekstu naraščajoče strukturne brezposelnosti, različnih oblik 
podzaposlenosti in slabo plačanih del. V takih razmerah težko pristajamo na 
to, naj bo delo ključni in edini element zagotavljanja socialne vključenosti 
posameznikov, posebej še, če iz koncipiranja dela izključimo njegove druge 
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vidike, udeleženost ljudi v različnih oblikah produktivnih socialnih mrež, 
ki poleg plačanega dela vrednotijo tudi družinsko, kulturno, skupnostno, 
prostovoljno delo. 

Državljani so v takih nastalih razmerah razumljeni predvsem kot »odgo�
vorni upravljavci s tveganji«. To pomeni, da je individualna odgovornost 
posameznikov, če se odločajo »narobe«, kar najpogosteje pomeni, »ne v 
skladu z večinskimi normativnimi tokovi. V primeru vzgoje in skrbi za 
otroke to pomeni, da je odgovornost za prihodnost otrok skoraj v celoti pre�
ložena na starše, ne glede na to, v kakšnih razmerah ti starši živijo in kake 
vire imajo na voljo za soočanje z negotovostmi, izzivi pomanjkanja in tvega�
nji izključenosti. V takih razmerah se polje podpore staršev, kot ugotavljata 
Vandenbroeck in Geens (2007), omeji predvsem na politični vidik prepre�
čevanja tveganja. V službi preprečevanja oz. preventive tveganj so tako tudi 
programi, ki naj bi starše podpirali oz. jim pomagali pri njihovih težavah. Od 
tod pa do utrjene paternalistične ter nadzorne vloge socialnega skrbstva ni 
več daleč, saj se v družbi vzpostavijo konstrukti »tveganih družbenih sku�
pin«, ki jih tvorijo v največ primerih ljudje s »socialnega dna« (dolgotrajno 
socialno izključeni predvsem s polja dela, posledično pa tudi z drugih inte�
grativnih sfer). Konstruira se t. i. podrazred1. Za to skupino ljudi nekatere 
ponudbe »podpore staršem« postanejo obvezne in lahko rezultirajo celo v 
oddaji otroka v inštitucijo, v kolikor starši ne izpolnjujejo predpisanih zah�
tev, nadaljujeta avtorja, ki izhajata iz Belgijske prakse (prav tam). Na drugi 
strani so seveda plačljive, luksuzne storitve v podporo staršem, ki se jih 
poslužujejo predvsem premožnejši starši, ti pa jih lahko tudi regulirajo oz. 
uporabljajo mnogo bolj sebi v prid kot prvi. 

Starši so v opisanih spremenjenih razmerah vsekakor z vidika države 
razumljeni kot odgovorni za prihodnji uspeh (ali neuspeh) svojih otrok 
(Featherstone, 2006; Parton, 2006), kar med drugim legitimizira uvedbo 
novih prisilnih in nadzornih ukrepov s strani države. Na drugi strani pa se v 
mnogih primerih starši sicer zavedajo, da jim stvari ne tečejo, kot bi si želeli, 
a so ujeti v težkih okoliščinah (revščini, slabih stanovanjskih razmerah), ki 
jim ne dopuščajo, da bi v določenih situacijah ravnali v skladu s svojimi 
željami.

Ne glede na to, kateremu sloju pripadajo, pa posamezniki pri upravljanju 
s (tudi starševskimi) tveganji ostajajo vse bolj sami. Tudi Beck (200�) pou�
dari, da so novodobni individualizirani posamezniki osvobojeni zgolj na 
videz, postajajo pa vse bolj odvisni od trga dela, potrošnje, socialno�pravnih 

1 Diskusija o podrazredu ima daljšo zgodovino, trenutna aktualnost tega koncepta, posebej še v 

Veliki Britaniji, je spodbujena s strani nove desnice, konservativno usmerjenih družboslovnih avtorjev, 

ki želijo izpostaviti individualne značilnosti tako imenovanih »brezupnih članov družbe« z namenom, 

izpostaviti njihovo individualno odgovornost oz. lastno krivdo za svoj družbeni položaj, s tem pa zavrniti 

skupnostno oz. državno odgovornost za reševanje teh težav kot družbenih (Jones, 2003). 
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ureditev in preskrbe pa od možnosti in trendov v medicinskem, psiholo�
škem in pedagoškem svetovanju ter oskrbi. Zaradi individualizacije morajo 
ljudje tisto, kar so nekoč predelovali skupaj kot razredno usodo, zdaj pri�
pisovati sebi kot osebno usodo. Neuspehi, izzivi ali nerešljiva vprašanja 
so razumljena kot individualna nesposobnost, s posledicami katere naj se 
ljud je sami spopadajo. To je tudi razlog, da se sodobni posamezniki vse bolj 
zapirajo in ostajajo sami s svojimi težavami. Bauman (2002) k temu dodaja, 
da je opisano stanje naklonjeno operaterjem denimo trgov dela, ki jim pri�
dejo prav osamljeni, nemočni in negotovi posamezniki brez kolektivnih 
opor, odvisni zgolj od lastne iznajdljivosti, razdeljeni na podskupine in sprti 
med seboj, pri čemer so najbolj obubožani (denimo Romi, trajno nezapo�
sleni, enostarševske družine, brezdomni …) najbolj prikladni dežurni krivci, 
na račun katerih lahko država povečuje represijo in z njo izolacijo med že 
tako izoliranimi člani družbe. Taki so še naprej primeren material za nekri�
tično skladiščenje preračunljivih vladajočih ideologij. 

Šele prisotnost živosti pri »dnu«, tam, kjer ljudje vodijo svoja vsakodnevna 
življenja, tkanje in razvoj gostih mrež v lokalnih skupnostih in spremljajo�
čih norm posplošenega zaupanja in vzajemnosti, bi po drugi strani omogo�
čila državljanom učinkovitejšo, torej kolektivno premostitev problemov, ki 
jih kolektivno izkušajo (�ooghe in Stolle, 200�). Vendar pa se te mreže ne 
morejo splesti same od sebe, zanje potrebujemo politično voljo in pogoje – 
prostorske, finančne, simbolne. 

V pričujočem prispevku me zanima predvsem potencial družinskih cen�
trov kot samoniklih skupnosti, ki bi zrasle in se oplajale iz lokalnih skupno�
sti, ter ki bi lahko kot take pomenile valilnice mešanih skupnosti, v smislu 
združevanja ljudi raznolikih socialnih značilnosti in ozadij. V kontekstih, 
kjer se vse bolj poudarja individualno odgovornost staršev za prihodnost 
njihovih otrok, zanemarja pa se vlogo skupnosti, me zanima, kako bi lahko 
družinski centri prispevali k udejanjanju zamisli vzgoje kot »deljene odgo�
vornosti«. 

Družinski centri kot srečevališče za starše in otroke  
v njihovih soseskah 

Družinski centri, kot jih v pričujoči tematski številki predstavljamo, so 
v prvi vrsti prostori srečevanja. Najpogosteje so to neformalna zbira lišča, 
zasid rana v lokalne skupnosti, kjer ljudje soustvarjajo dogajanje po v zahod�
nem moderniziranem svetu nekoliko pozabljeni, sicer pa starodavni metodi 
skupnostnega življenja. Družinski centri v tem smislu poskušajo obujati, 
nadomeščati, revitalizirati ali sploh spet ustvariti ‘izgubljene’ skupnosti. Ob 
tem lahko služijo marsikaterim namenom in odgovarjajo na številne vsako�
dnevne potrebe družin. Tako lahko pogosto delujejo kot prostori, kjer se 
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odvijajo raznovrstne prakse, ki jih gojijo in razvijajo ljudje, ki te centre obi�
skujejo. Četudi niso redki primeri, kjer življenje v dnevnem centru usmer�
jajo strokovnjaki, starši pa bolj kot ne pridejo konzumirati že pripravljeno 
ponudbo, je za potrebe pričujočega razmisleka vseeno bolj zanimiva druga 
možnost, kjer naj bi bolj kot logika potrošništva v družinskih centrih vladala 
prav logika delovanja, soustvarjanja, logika »ustvari sam«. 

Materinski centri so iz osvobajajočih feminističnih gibanj zrasli pred�
hodniki v nemškem prostoru danes že zelo razširjenih družinskih centrov. 
O njih piše pionirka tega gibanja, avtorica Jaeckel (2007), ki ugotavlja, da 
temeljijo na podobnih principih kot romska ali druga osvobajajoča gibanja 
tradicionalno podrejenih družbenih skupin, in sicer po principih ‘od spo�
daj navzgor’. Cilj vseh takih gibanj je samoorganizacija oz. podpora tej in 
pa mobilizacija izključenih družbenih skupin. Materinski centri, povezani v 
mrežo MINE, obsegajo v določenih državah (npr. Bolgarija, Slovaška, Alba�
nija, Srbija) projekte, v središču katerih so romske ženske. Ti projekti imajo 
za glavni cilj vzpostavljanje struktur, ki bi spodbujale in omogočale partici�
pacijo in aktivacijo romskih žensk, ki bi preko njih lahko iskale in ustvarjale 
odgovore na pereča vprašanja romskih skupnosti oz. njihove umeščenosti 
v države. Princip »od spodaj navzgor« pri družinskih centrih po Evropi in 
širše sicer ni nujen, je pa ključen, če želimo, da bi taki prostori predstavljali 
glas »ljudi z dna« oz. iz lokalnih skupnosti. Brez resnične vključenosti akter�
jev in akterk samih v prakse, ki vznikajo, lahko te prakse ljudi z dna ali ljudi z 
lokalnih skupnosti puščajo ob strani ali jih le navidezno predstavljajo s svojo 
zgolj formalno odprtostjo. Izkušnje nekaterih praks s terena (MINE, Baboes) 
govorijo o pomembnosti sledenju dialoškosti od vsega začetka ter prav tako 
o pomenu stalne ozaveščenosti cilja, da ustvarjamo skupaj z ljud mi, ne zanje. 

Družinski center ima stične točke tudi z obliko vrtca, varstva ali dnev�
nega centra, četudi ni nujno, da vselej nudi varstvo in s tem zapolnjuje eko�
nomsko vlogo otroškega varstva, ki bi olajševala usklajevanje zaposlitve in 
družinskega življenja, kar je v primeru mreže MINE (1995) eno od ključnih 
oporišč dodajanja moči ženskam. Večina družinskih centrov (npr. že ome�
njeni bruseljski) ima med svojimi pravili, da otrok v centru ne sme nikoli 
ostati brez starša oz. drugega skrbnika. Ne glede na to, da družinski cen�
ter tako ne izpolnjuje varstvene vloge, pa z oblikami varstvenega centra oz. 
otroškega vrtca družinski center vsekakor deli »vzgojno« vlogo, v smislu, da 
predstavlja razširitev okolja, v katerem otrok sicer odrašča. S tem da se ome�
njeni vzgojni vidik pri družinskih centrih v primerjavi z vrtci iz zgolj otrok 
prenese tudi na starše, saj so v vrtcu del novega, razširjenega socialnega 
okolja predvsem otroci, v primeru družinskega centra pa niso izvzeti niti 
starši. Razširjeno okolje utelešajo ne zgolj različne igrače, temveč predvsem 
različni ljudje z različnimi običaji, s tem pa tudi raznoliki nazori, pogledi na 
manj in tudi bolj pomembne vidike življenja. 
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Družinski centri imajo torej pomemben potencial grajenja mešanih 
skupnosti, torej takih interakcij, ki prečijo kulturne ali socioekonomske 
pregrade. K temu prav gotovo ključno pripomorejo tudi otroci. S povsem 
praktičnega vidika, kot opisujeta Vandenbroeck in Geens (2007), so otroci 
zelo mobilni in lahko tako ustvarjajo vezi med različnimi kulturami, name�
sto da bi se te ločevale. Dovolj je, da jim starši zgolj sledijo, pa v prostoru 
hitro ustvarijo nove podskupine, ki niso nujno definirane po spolu, etnični 
pripad nosti ali družbenem sloju. Otroci združujejo in so posredniki interak�
cij, bi lahko rekli skupaj z nekaterimi avtorji (npr. Offer in Schneider, 2007). 
Take spontane interakcije v skupnostnih prostorih temeljijo na pripoznanju 
drugega, pripoznanje drugega pa je za gradnjo mešanih skupnosti v urba�
nih kontekstih raznolikosti ključnega pomena. 

Družinski centri na prehodu med zasebnim in javnim 

Pomemben vidik, ki ga družinski center vsekakor nudi staršem je, da 
zanje omogoča prostor, kjer ti niso več sami v svojem starševanju. V tem so 
družinski centri tudi prostori konfrontiranja. Starši so v družinskih centrih 
(vsaj indirektno) izpostavljeni drugačnim načinom vzgajanja. Četudi lahko 
starši to dozirajo po svoje, pa se gotovo ne morejo izogniti razmislekom 
glede lastnega vzgojnega početja (Vandenbroeck et al., 2009). V živo spo�
znajo, da obstajajo tudi drugi pristopi in reflektirajo svoje. Vandenbroeck 
et al. (prav tam) prostore srečevanja, kot so družinski centri, pojmujejo kot 
prostore med zasebnim in javnim, kot nekake prehodne prostore med tema 
dvema sferama. Tak prostor ni povsem zasebni prostor. Vsak starš, ki tja 
pride z otrokom, je na očeh ostalim; četudi tega pogleda ostalih ne gre razu�
meti kot panoptikona, disciplinirajočega pogleda. Demokratični in nefor�
malni prostor ravno omogoča, da je ta pogled recipročen, odprt in nehie�
rarhičen. Družinski center pa tudi ni javni prostor, kot je denimo šola. Ni 
kurikula, ki bi ga kdo nalagal od zunaj, vsak starš z otrokom je svoboden 
pri odločanju, kdaj priti in kdaj prostor zapustiti ter do katere mere in pri 
katerih aktivnostih sodelovati (Vandenbroeck, Boonaert in Van Der Mespel, 
2009). Konfrontacijo lahko v družinskem centru starši dozirajo po svoji želji 
in pripravljenosti. 

Avtorji v smislu dialoške odprtosti primerjajo družinski center s »teatrom«, 
v katerem starši igrajo svoje starševske vloge pred občinstvom. Evalvacije v 
belgijskem družinskem centru (Vandenbroeck in Geens, 2007) kažejo, da se 
starši v družinskem centru tega še kako zavedajo. Nezanemarljiv vidik, kjer 
se konfrontacije pogosto dogajajo, je gotovo polje spolnih vlog. 

Če so ponekod izzivi družinskih centrov, kako doseči enakovrednejšo 
zastopanost obeh spolov ali čim bolj uravnoteženo delitev dela, pa se lahko 
na drugi strani v tradicionalnih skupnostih srečamo z bolj radikalnimi 
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ovirami tega tipa. Konkretni izzivi, do katerih lahko pride pri ustanavljanju 
in življenju skupnostnih centrov, kot so materinski centri v skupnostih, kjer 
živijo tudi Romi (Jaeckel, 2007), so zelo raznoliki. Na primeru materinskega 
centra, ki ga tvorijo večinoma romske ženske, se je pokazalo, da je eden od 
glavnih izzivov, kako pridobiti podporo ali vsaj strpnost s strani mož in širših 
družin vključenih žensk. Ob tem se spomnimo, da je koncept MINE (1995) 
zrasel iz osvobajajočih ženskih gibanj in so njegovi glavni cilji povezani z 
dodajanjem moči ženskam in šele preko njih tudi celotnim skupnostim. V 
tradicionalnih romskih skupnostih je navada, da so ženske ves čas doma in 
na voljo. Avtorice (Jaeckel, 2007; Jaeckel idr., 2002) nam pojasnjujejo, da je 
v takem primeru potrebno mnogo potrpežljivega razlaganja moškemu delu 
skupnosti o prednostih materinskih centrov, vendar pa s časom skupnosti 
novo obliko sprejmejo. 

Družinski center in vključevanje raznolikosti

Vandenbroeck et al. (2009) poudarjajo, da so družinski centri prostori 
srečevanja in krepitve socialne kohezije. Iluzorno pa bi bilo misliti, da bo 
zgolj odpreti prostor že dovolj za to, da se doseže in aktivira raznoliko mno�
žico. Primer družinskega centra Baboes (Bruselj) kaže na to, da je prido�
biti mešano skupnost naloga, ki ji je od vsega začetka potrebno posvečati 
zadostno pozornost. Gre za kombinacijo raznolikih vidikov, v omenje�
nem centru uspeh na tem področju, da je namreč uspel združiti jezikovno, 
etnično pa tudi glede na družbeni sloj raznoliko populacijo, Vandenbroeck 
in Geens (2007) pripisujeta naslednjim dejavnikom: lociran je v urbanem 
okolju, v soseski, ki jo raznolike populacije razumejo kot svojo, obenem pa 
za raznolike ciljne skupine na razdalji, ki jo je mogoče premagati peš. Zelo 
pomembna so prizadevanja ustanoviteljev za dosego raznolikih ciljnih sku�
pin, torej skupin z nižjim socialno�ekonomskim statusom, a ne le�teh. Da bi 
se to zgodilo, morajo pobudniki osebno pristopiti k ljudem, pripadnikom 
skupnosti, ki bi jih želeli nagovoriti, temeljito spoznati njihove potrebe in jih 
privabiti k soustvarjanju takih oblik skupnostnih prostorov, kjer bodo lahko 
(tudi) na njihove potrebe s skupnimi močmi odgovarjali. Poudarjeno je 
tudi, da ko se mešana zasedba obiskovalcev in obiskovalk enkrat vzpostavi, 
to še ne pomeni, da bo tako tudi ostalo, potrebno je to budno vzdrževati in 
opogumljati. 

V projektih materinskih centrov v državah, kjer živi tudi romska popula�
cija, so se imele romske in neromske ženske skozi skupno aktivnost v mate�
rinskih centrih priložnost srečevati. Teme, pri katerih je prišlo do najbolj 
žgočih razlik, so bile teme preskrbljenosti oz. nepreskrbljenosti z osnovnimi 
dobrinami, vprašanja prostitucije, nosečnosti pri najstnicah, različni pri�
stopi k negi otrok, razlike pri vključevanju starih mater v vzgojo in razlike 
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v verskem prepričanju. Po drugi strani avtorice (npr. Jaeckel, 2007) ugotav�
ljajo, da je bilo še šokantneje od razlik, ki so prihajale na dan, opaziti, kako 
veliko tem, povezanih z materinstvom, je medkulturnih in lahko tako ustvar�
jajo vezi med različnimi kulturami, namesto da bi jih morale deliti. Četudi je 
tej trditvi nujno od bok dodati ugotovitve avtorice Collins (1994), ki je posta�
vila pod vprašaj ravno domnevno univerzalnost materinstva s protitezo, da 
materinstvo nastopa v raznolikih historičnih situacijah, ki jih uokvirjajo med 
seboj prekrivajoče se strukture rase, etnije, razreda, družbenega spola … S 
tem je izkušnja materinstva vse prej kot univerzalna, avtorica pa poziva k 
spremembi pogleda, saj so zgodovinsko relevantne kategorije (npr. etnije 
ali rase) redkokdaj v centru zanimanja, ko je govora o materinstvu. 

Sicer so izkušnje že omenjene raziskave (Jaeckel, 2007) pokazale, da 
romske ženske pozdravljajo možnost, ki jo nudijo materinski centri, torej 
možnost sodelovanja z neromsko populacijo. V primeru Slovaške je orga�
nizacija materinskih centrov za obe skupini dobrodošel prostor, neromske 
ženske, vključene v mrežo, ugotavljajo, kako lahko preko neposrednih sti�
kov z Rominjami predelujejo predsodke, ki jih je v družbi vse polno. Rom�
ska vprašanja lahko s skupnim delovanjem naslavljajo tudi na višji politični, 
ne zgolj na skupnosti ravni. 

Materinski centri so se po mnenju avtorice (prav tam) izkazali za dobro 
strategijo za dosego integracije. Kljub temu pa je potrebno zavestno vložiti 
trud v smeri razvoja občutljivost in zavedanja, kako so izgrajeni mehanizmi 
diskriminacije. Prav tako pa je potrebno zavestno vlagati trud in napore v 
načine, kako ustvarjati pravična partnerstva v kontekstih, kjer zgodovinsko 
vlada zatiranje določenih družbenih skupin. V praksi v skupnostih, kjer so 
ciljna skupina romske ženske, je v primeru, da so vlogo koordinatork oz. 
odgovornih oseb prevzele neromkinje, to ustvarilo napetost, polemike ali 
pa umik romske populacije (Jaeckel, prav tam). Avtorice zaključujejo, da 
je za aktivacijo romskih žensk v materinskih centrih ter za razvoj samo�
zavesti in identifikacije z romskimi vprašanji pomembno, da te ženske 
same prevzamejo vodstvo in odgovornost. Izziv, ki mu je vredno nameniti 
dovolj pozornosti, je tudi neprestano ustvarjanje enakovredne participacije 
in delit ve vlog, odgovornosti in torej moči, kar je povezano z izražanjem 
lastnih občutkov, stališč, strahov, mnenj in želja udeleženk. 

Družinski center kot nepaternalistični kontekst

Vandenbroeck in Geens (2007) na primeru bruseljskega centra Baob 
razmišljata tudi o naravi socialne opore. Socialna opora se lahko v centrih 
ustvarja predvsem preko interakcije z drugimi starši in otroki. Socialno delo 
ali terapevtski pristopi v družinskih centrih praviloma nimajo prostora, saj 
niso v skladu z neformalno in vrstniško klimo, ki naj bi v družinskih centrih 
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vladala. Zanimiva in dodatnega razmisleka je torej vredna teza, ki jo nudijo 
Vandenbroeck et al. (2009), da naj bi profesionalci, terapevti ali eksperti v 
tradicionalnem pomenu te besede, v obliki družinskih centrov, kot jo razvi�
jamo, naj ne imeli vodilnih ali ekskluzivnih vlog. To pomeni, da strokovnjaki 
naj ne bi »kolonizirali« ali totalizirali tega prostora s svojim strokovnim zna�
njem, ki vzpostavlja hierarhije moči in odločanja, temveč bi bila vloga stro�
kovnjakov v družinskih centrih predvsem predstavljati oporo in se odzivati 
na ljudi, obiskovalce in oblikovalce družinskih centrov. 

Posameznik in njegova okolica delujeta drug na drugega in se vzajem no 
oblikujeta, pri čemer lahko tako starše kot otroke razumemo kot virov 
polne, potencialno močne družbene dejavnike. Če to izhodišče vzamemo 
zares, se lahko upravičeno vprašamo o utemeljenosti intervencij, ki pred�
postavljajo superiornost strokovnjakov v zvezi z vsakodnevnimi vprašanji 
življenja staršev in njihovih otrok. Ključna vprašanja, s katerimi avtorji Van�
denbroeck et al. (2009) preizprašajo intervencije (socialno skrbstvenih, pa 
tudi drugih strok), so: zakaj interveniramo, s kakšnim namenom, kdo je defi�
niral te namene in kdo je bil iz diskusije o njih izključen ter kakšne stranske 
učinke imajo lahko naše intervencije in nenazadnje, komu služijo. Odgo�
vori na vprašanja bi terjali samostojno razpravo, zato naj ostanejo vprašanja 
»retorična«. Omenjeni avtorji pa poleg stroke preizprašajo uporabo znanosti 
(na področju starševanja in vzgoje je to še najpogosteje razvojna psiholo�
gija), ki je mnogokrat uporabljena kot orodje za legitimacijo intervencij stro�
kovnjakov. 

Izobraževanje in podpora staršem v tej luči ne moreta biti več razumljena 
kot tehnologija, ki bi še okrepila uvodoma predstavljeno »individualno 
odgovornost staršev«. Namesto tega se izobraževanje in podpora kažeta 
v luči drugačne narave interveniranja, in sicer interveniranja kot »delitve 
odgovornosti« med zasebno in javno domeno (Vandenbroeck et al. 2009; 
Ramaekers, 2010). Odgovornost tako ne pripada niti izključno družini in ne 
izključno državi, temveč je njen prostor dialoška interakcija vmes. Znanje, 
ki se v takem prostoru ustvari, je kontekstualno, začasno in mikropolitično 
(Mozère, 2007; po Vandenbroeck, Boonaert in Van Der Mespel, 2009).

Intervencij strokovnjakov seveda nikakor ne gre jemati za enoznačne ali 
apriorno nezaželene v okoljih, kot je družinski center. Pomembno je le opo�
zoriti na vidik, da lahko prav te vsebujejo mnoge stranske učinke, denimo 
okrepitev individualizacije starševske odgovornosti. Ker pa je v tem (ideo�
loška konstrukcija odgovornosti) ravno izhodiščni problem, se srečamo z 
večnim paradoksom, na katerega ne gre pozabiti: In sicer s tem, da lahko 
intervencije strokovnjakov ali druge družbene akcije še dodatno prispevajo 
h konstrukciji problema, ki so se ga namenile »rešiti«. Obenem pa te iste 
intervencije nimajo nobene moči dotakniti se pravih virov težav, denimo sla�
bih socialnih razmer, v katerih živi določen del družin: gmotna negotovost, 
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grožnja nezaposlenosti ali na drugi strani prezaposlenost. V nadaljevanju 
predstavljam možnost, s katero se lahko temu paradoksu vsaj poskusimo 
izogniti. 

Družinski center kot prostor, kjer se lahko prakticira  
odnosno državljanstvo 

Koncept odnosnega državljanstva (angl. relational citizenship) je razvila 
Jeanette Pols (2006) v kontekstu psihiatrije, o njem so govorili De Droogh 
idr. (2007) v kontekstih urbanega razvoja in izobraževanja odraslih ter drugi. 

Zamisel odnosnega državljanstva dalje razvijajo in na družinske centre 
aplicirajo Vandenbroeck et al. (2009), ki zamisel opisujejo kot naravnost 
nasprotno neoliberalnim konceptom državljanstva, kjer je poudarek na 
posamezniku kot na »avtonomnem, podjetnem in samoučinkovitem« drža�
vljanu (Vandenbroeck et al., 2009). Neoliberalni koncept državljanstva je 
ozek predvsem v smislu, da ne pušča dovolj prostora vzajemni povezanosti 
in soodvisnosti ter taji predpostavko, da je človeški razvoj v osnovi vpet v 
odnose z drugimi. V tem smislu se na odnosnosti utemeljeni prostori sre�
čevanj lahko navdihujejo tudi po Levinasu in njegovi »etiki srečevanja«, po 
kateri srečevanje ni poskus, da bi drugega kolonizirali in poskusili narediti 
sebi podobnega. 

To nas privede do spoznanja, da je ravno koncept »odnosnosti« tisti, ki, 
paradoksalno, preko deljenja odgovornosti, staršem vrača starševanje oz. 
domeno vzgoje otrok. Prostori, kot so družinski centri, bi lahko bili ravno 
načini, na katere se starši osvobajajo za polnejše starševanje (Ramaekers, 
2010). Ti prostori srečevanja lahko, kot pričajo npr. primeri iz Italije (Bolo�
nja, Milano, Rim …) (npr. Mantovani in Musatti, 1996), odpirajo različne 
možnosti za starševske intervencije ravno v tem, da ne ciljajo na prav spe�
cifično populacijo in se ne osredotočajo na specifično problematiko, s tem 
pa ne predpostavljajo deficitov določenih (skupin) staršev. Prav koncept 
odnosnega državljanstva ponuja možnosti za konceptualizacijo takih pro�
storov, saj ne vidi ideala v aktualnih pojmih »avtonomnega, podjetnega in 
samoučinkovitega« državljana, takega, kot ga potrebuje neoliberalni ustroj, 
torej. 

Ta koncept opominja, da so vnaprej definirani izidi neobhodno izključu�
joči, poleg tega pa nas še delajo slepe za mogoča presenečenja in čudenje, 
kaj vse se lahko razvije in je »imanentno mikrodogodkom« v smislu, ki ga 
uvaja Gilles Deleuze (1990, po Vandenbroeck, Boonaert in Van Der Mespel, 
2009), ko govori o »elementu odprtega sistema«. 

V nasprotju z neoliberalnim pojmovanjem državljanstva, odnosnega 
državljanstva ne bi smeli obravnavati kot lastnosti posameznikov, ampak 
prej kot aparat refleksije in izhodišče za oblikovanje novih vzgojnih in 
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drugih odnosnih praks. Pri tem tudi ne gre za statično kategorijo, nekaj, kar 
lahko dosežemo enkrat za vselej, temveč gre bolj za nomadski proces posta�
janja in vmesnosti. 

Avtorji (Michel Vandenbroeck et al., 2009) z odnosnim državljanstvom 
neobhodno povezujejo spoštovanje različnosti – vendar ne kot zahtevo po 
toleranci do tistih, ki se odklanjajo od prevladujočih norm, temveč veliko 
bolj kot refleksijo teh norm samih, ki odklone in izključevanje ustvarjajo. 
Na polju podpore staršem nas koncept odnosnega državljanstva ne vodi v 
ustvarjanje programov, ki bi povečevali avtonomijo in dodajali moč, tem�
več v razvoj takih programov, kjer bi ljudje lahko vzajemnost, soodvisnost 
in dodajanje moči preprosto preizkušali in živeli (Ramaekers, 2010). V smi�
slu oblikovanja politik koncept odnosnega državljanstva ne zahteva nujno 
izgradnje povsem novih prostorov in modelov intervencij za posameznike, 
temveč predvsem odprtje refleksije in že omenjenih »retoričnih vprašanj 
namenov interveniranja« v obstoječih oblikah sobivanja.

Starši o svojih potrebah 

V zgornjih poglavjih sem torej utemeljila družinske centre kot možne 
prostore premoščevanja družbenih neenakosti in torej kot ustrezna sredstva 
povečevanja družbene kohezije, če ti prostori delujejo po določenih nače�
lih. Skupna tem načelom je bila predvsem odzivnost na vsakokratno empi�
rično situacijo, odprtost za razvoj, lasten vsakokratni skupini, dopuščanje 
vmesnosti in zaupanje v procesnost. Iz praktičnega vidika pa je pomembno, 
da so ti centri staršem fizično pa tudi simbolno dostopni. To ne pomeni le, 
da so vrata odprta za vsakogar, temveč tudi, da ljudje niso (le) v vlogi upo�
rabnikov, temveč tudi snovalcev vsebine. V tej luči v nadaljevanju navajam 
izsek iz raziskave Potrebe slovenskih staršev (Kuhar in Razpotnik, 2010), in 
sicer tisti del, kjer so skupine staršev razmišljale o potrebi po družinskem 
centru glede na izzive, ki so jih v preteklosti izkušali ali jih še izkušajo. 

Skupinski pogovor je bil opravljen s starši otrok, ki so bili v obdobju 
opravljanja pogovora nameščeni v enem od slovenskih mladinskih domov 
(oblika izvendružinske vzgoje). Gre za starše z zelo raznolikimi izkušnjami 
starševanja, ki jim je skupno to, da je v trenutku, ko je pogovor potekal, bil 
eden od njihovih otrok nameščen v mladinski dom in torej trenutno ni bival 
v družini zaradi takih ali drugačnih težav. Namen skupinskega pogovora s 
starši je bil predvsem odpreti pomembne teme te skupine staršev, s pou�
darkom na njihovih nepokritih potrebah na področju podpore pri starše�
vanju. Preko fokusne skupine s starši otrok, vključenih v mladinski dom, 
katere namen je bil preveriti, s kakšnimi težavami se ta skupina staršev naj�
pogosteje sooča in ali si lahko pri soočanju z njimi predstavljajo potencialno 
korist od družinskega centra, ki sta jo izvedli Dijana Kožar in Maša Sternad, 
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se je izpostavilo nekoliko tem, spodaj izpostavljam najbolj relevantne za pri�
čujoči razmislek in jih ilustriram z značilnimi izjavami. 

Starši govorijo o tem, kaj vse so doslej poskušali, kako vse so se že soo�
čali s težavami pri starševanju: 

»Vse sorte. Iskala sem stik. Ko sem videla, da rabi moško avtoriteto, sem 
iskala nekega moškega, s katerim bi se zaštekala. Ene poti se moraš pri
jeti, mešati poti je brez veze. Milivojević je rekel, da so otroci divjaki, ki 
jih je treba civilizirat (smeh).«

Močna tema, na katero naj bi se družinski centri odzivali in o kateri starši 
govorijo, je usklajevanje dela in družinskega življenja, upravljanje s časom: 

»Ja, velik del časa nam vzame to področje dela in v bistvu tudi veliko 
energije, malo hočemo meti tudi prostega časa, da si napolnimo bate
rije, tako, da je ta čas, ki ga namenimo temu zadovoljstvu v družini pre
kratek, super bi bilo, če bi bil moj poklic tak, da bi lahko to vse dosledno 
delala, ampak ker se mi to zelo skrči, včasih zelo šepam. Mogoče tudi 
zaradi pomanjkanja energije.« 

ali 

»Ja, kar težko, moram reči. Glede na to da, dolgo delam, tja do 16 h …, 
ko prideš domov je ura skoraj 17, greš v trgovino, kaj narediš, polikaš … 
tako, da gremo kar drug mimo drugega. Na žalost, bom rekla. Čeprav, 
saj v dnevu se tudi ustaviš, ampak se mi zdi, da premalo. Zvečer, ko se 
uležem, si kdaj rečem … mogoče nisem bila dosti pozorna do otrok.« 

Skupina staršev je izpostavila potrebo po učenju in svoj proces težavnega 
starševanja so mnogi označili kot priložnost za rast, kot izziv. Zanimiv je tudi 
poudarek kompetentnosti, ki jo eden od staršev izpostavlja in je v nasprotju s 
prevladujočo strokovno paradigmo, ki na starše gleda predvsem deficitarno: 

»Totalno sem bila zmedena. Jaz sem znala tako vzgajati, kot so vzgajali 
mene. Pri ta veliki hčeri je šlo skozi, pri ta mali pa niti ena stvar. Začela 
sem ugotavljati,da sem totalno nesposobna vzgajat otroka. Študirala 
sem vse živo, saj mi pomaga … tok in tok sem pa vseeno zamudila.« 

ali

»Zdi se mi, da smo starši lahko čist dobro kompetentni. A moramo se 
še kar dosti stvari naučiti. Malo sem se dala v ohišje te mesece, ampak 
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vidim, da so te stvari tudi pri vzgoji, ki se jih moram jaz osebno še nau
čiti. Mogoče mi sploh ne bi bilo potrebno, če nebi imela takega otroka. 
Nebi naletela na to. Trudim se, da obrnem stvari na pozitivno.« 

ali

»Otroci nas učijo, kako postati boljši starši.« 

ali

»Pač, če tvoj otrok izstopa iz normativov, se oni ne bodo potrudili, da ga 
spravijo v tisti njihov kalup, ampak pač ne ustreza, takoj bo izpadel.« 

ali

»To so tri zgodbe. Ena je od staršev, ki imajo otroka s težavami. Druga je 
od otroka, ki ima svoje težave. Tretja pa je skupna. Vsak mora svoj križ 
odnesti in se naučiti. Moja tamala je moj največji učitelj.« 

Dobrobiti družinskega centra, ki jim je bil predstavljen kot zamisel, vidijo 
predvsem v možnosti izmenjave informacij, izkušenj, razbremenitve pa 
tudi kot emocionalno oporo in nekaj, kar bi lahko interpretirali kot krepi�
tev moči. Izražajo tudi občutek kolektivnosti in solidarnosti, kar je eden od 
bistvenih elementov v razpravah o civilnih skupnostnih iniciativah. 

»Tako bi si lahko izmenjali mnenja, kakšne fizične, tehnične informa
cije. Takoj bi bilo lažje.« 

ali 

»V tem družinskem centru bi se meni zdelo pomembno čisto nekaj za 
starše… en tak čustveni fitnes, kako zdržat. Ker vsi ogromno teorije sli
šimo, veliko nasvetov dobimo, vemo v bistvu, teoretično kako ravnati, 
ampak zdaj pa neko energijo … da to zdržimo … če bi bilo še kaj takega, 
da se ojačamo …« 

ali

»Ko ugotovimo, da imamo nek problem, bi se lahko povabilo kakšnega 
strokovnjaka s tega področja, s katerim bi se lahko pogovorili. To bi 
sigurno bilo koristno.« 
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ali

»Zdi se mi fajn, če te kdo hoče poslušati … bolj kot razbremenitev.« 

ali

»Mogoče izmenjave kakšnih izkušenj.« 

ali

»Ja, moramo hoditi v takšne skupine.«

ali

»Saj mi moramo sami zase poskrbeti.«

V sodobnosti se pojavljajo mnoge zanimive spremembe pri subjektivnih 
izkušnjah starševstva. Negotovost, izgubljenost, občutek nemoči, preobre�
menjenost, občutki osamljenosti v starševanju, iskanje novih poti. Nekatere 
od teh tem so razvidne tudi iz zgornjih izsekov iz skupinskega pogovora. 
Občutiti je potrebo staršev po razbremenitvi, po sodelovanju in delitvi bre�
men ter odgovornosti. 

Značilnost družinskih centrov, kot smo jih doslej predstavljale, je pred�
vsem v njihovi neformalnosti, odprtosti in dostopnosti za vse. Ideja v ozadju 
je, da sleherni starš potrebuje podporo pri vzgoji otrok, ne le starši, ki pri 
tem izkušajo posebne težave. S tem družinski centri zmanjšujejo deficitar�
nost in diskurz individualne odgovornosti staršev, po drugi strani pa tudi 
utemeljujejo zamisel skupnostne podpore kot univerzalne potrebe. Vande�
meulebroecke in Nys (2002, po Ramaekers, 2010) menita, da bi bili lahko 
prav vsi starši deležni priložnosti, da bi se lahko s svojimi povsem vsako�
dnevnimi vprašanji glede vzgoje otrok na koga obrnili, in to še preden bi 
njihova vprašanja ter skrbi potencialno prerasle v probleme. Po avtorju 
(Ramaekers, 2010) pa je na drugi strani profesionalna in z njo tudi institu�
cionalna oskrba eksplicitno namenjena staršem, ki imajo težave, ki zahte�
vajo specifičen in intenzivnejši pristop. Je tu vmes kaj odprtega prostora za 
delovanje? Si lahko zamislimo korake, ki so med vsakodnevno neformalno 
podporo in domeno »deficitarne« stroke, ki se izteče v nujo institucionalnih 
obravnav? Razumeti splošno potrebo staršev, da bi dobili oporo pri vzgoji 
otrok v svojem okolju in v svojem vsakodnevnem življenju, ne le ob izjem�
nih dogodkih ali izrednih razmerah, se zdi ključnega pomena tudi za naše 
okolje, kjer kontinuum podpore staršem še ni zadostno razvit. Zgornji izseki 
iz skupinskega pogovora nakazujejo, da bi se ob tem lahko oprli na starše, 
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njihove potrebe in njihove definicije problemov, ki so le individualne ube�
seditve tegob, ki pa pestijo vse člane sodobnih družb – preobremenjenost 
na eni ali izključenost na drugi strani, negotovost, odsotnost dokončnih reši�
tev in prepuščenost sebi.

Težave njihovih otrok ter staršev, ki so sodelovali v pogovoru, so razno�
like, vsakdo ima težave na kakem drugem področju. Prav tako pa so raznolike 
njihove izkušnje in pridobljene kompetence, ki bi jih lahko med seboj delili. 
Zgornji prikaz nekako preči oba vidika in nam odpira razmislek, da bi zamisel 
družinskih centrov kot sproščenih neformalnih prostorov srečevanja in prak�
ticiranja odnosnega državljanstva lahko predstavljala osvežujočo ponudbo 
med obstoječimi okopi stroke na eni in obstoječimi oblikami neformalne 
podpore na drugi strani. Izvajalki fokusne skupine sta namreč ugotovili, da 
starši v omenjeni skupini odpirajo potrebo po takih centrih kot prostorih sre�
čevanja, vrstniške pomoči, preizkušanja novih vzgojnih pristopov, podpore 
pri upravljanju s časom, še bolj pa emocionalne opore. Potrebno bi bilo v luči 
sodobnih teoretskih spoznanj na eni strani in potreb, ki jih izražajo konkre�
tni starši, na drugi, oblikovati fleksibilne programe, ki bi ne le dosegli ciljne 
populacije, temveč po možnosti zrasli iz njih, v smislu, da bi starši te centre 
soustvarili, v njih artikulirali svoje potrebe, s tem pa imeli v njih dovolj občutka 
lastništva, po čemer tudi izražajo potrebo (»moramo poskrbeti zase«). Stroki 
ob tem ostaja predvsem naloga prepoznavanja teh iniciativ staršev, krepitve 
njihovih glasov, izvedbena podpora pri njihovem srečevanju in pa bedenje 
nad zastavljenimi smernicami dialoškosti in odprtosti. 

Saj stanja »imeti glas, moč, veljavo« ne smemo razumeti kot nekaj, kar 
je v obstoječi družbi ljudem dano, zagotovljeno, ampak kot nekaj, za kar si 
moramo šele prizadevati v nastajajočih skupnostih (Ramaekers, 2010). Glas, 
moč in veljavo lahko razvijamo le preko odnosov, saj smo odnosna bitja. 
Glas, moč in veljavo v odnosih tako uveljavljamo kot tudi podeljujemo. Ni 
potrebno, da drugi glas povozimo, da bi sami bili slišani. Saj se nas sliši dlje, 
če glasove združimo. 

Sklepi

Da bi se razmislek o snovanju družinskih centrov pri nas ne končal kot 
podana idealna formula, naj opozorim tudi na možne ovire. Uvodoma sem 
izpostavila, da se skupnosti ne morejo splesti same od sebe, zanje potrebu�
jemo politično voljo in pogoje. Prostorske, finančne in simbolne. Uvodoma 
sem tudi omenila celo s strani držav opevane pojme socialnega kapitala in 
aktivnega državljanstva, kar pa je lahko po drugi strani, predvsem ob hkrat�
nem krčenju države blaginje, poskus prelaganja bremen sodobnega časa na 
državljane, ki naj si pomagajo sami, tako, da ustanavljajo društva, ki bodo 
bolje, predvsem pa ažurneje odgovarjala na različne razpoke sodobnega 
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urbanega življenja. Vendar pa, bo lahko tako vzpostavljeni civilni sektor 
zares dejavnik družbenih sprememb? Če da, bi za to potrebovali dobre 
pogoje, najprej materialne. In ob tem trčimo ob večne zagate s financira�
njem, ki dodatno otežujejo obstoj »od spodaj navzgor« delujočih pristopov. 
Kot ugotavlja avtorica Jaeckel (2009) za širši evropski kontekst, da bi pri�
dobil sredstva, moraš imeti sredstva. To pa seveda zelo omejuje sicer veli�
kanski potencial materinskih ali družinskih centrov, da bi dejansko lahko 
postali akterji družbenih sprememb. 

Če naj bi družinski centri delovali pridobitno, bi lahko uspešno delovali 
le v prestižnih soseskah. Tega prepada med pridobitnimi dejavnostmi v 
elitnih soseskah oz. za premožnejše porabnike ter vključenostjo tudi ljudi 
z manj družbene moči in z oteženimi dostopi do pomembnih družbenih 
virov, pa nima interesa premostiti niti zasebni sektor ali zasebne fundacije, 
ugotavlja avtorica. Avtorica Jaeckel (2009) še izpostavlja, da materinski centri 
ne morejo služiti kot socialna podjetja, na podlagi poslovnih načrtov, prido�
bitno. Četudi vključujejo mnogo aktivnosti, ki lahko ljudem pomagajo priti 
do prihodka, pa imajo te aktivnosti povsem drugačno orientacijo. Jaeckel 
(prav tam) pravzaprav trdi, da je na primeru materinskih centrov očitno, 
da ne morejo delovati pridobitno in komercialno, če želijo obenem ostajati 
način delovanja za del populacije z nizkimi dohodki. Opisano predstavlja 
velik izziv tudi politikam v našem prostoru, saj na področju civilnih gibanj 
tudi pri nas žal velja mantra, da bi pridobil sredstva, moraš imeti sredstva. 

Mimo omenjenih pomislekov pa so sklepi pričujočega članka naslednji: 
1. Na podlagi teoretičnih izhodišč in tujih primerov lahko utemeljimo dru�

žinske centre kot možne prostore premoščevanja družbenih neenako�
sti in torej kot ustrezna sredstva povečevanja družbene kohezije, če ti 
prostori delujejo v skladu z določenimi, v članku razgrnjenimii načeli. 
Skupna tem načelom je predvsem odzivnost na vsakokratno empirično 
situacijo, odprtost za razvoj, lasten vsakokratni skupini, dopuščanje 
vmes nosti in zaupanje v procesnost.

2. O potrebi po takih prostorih govorijo tudi starši, katerih otroci se v obdo�
bju, ko je potekal pogovor, nahajajo v obliki izvendružinske vzgoje. 
Njihove izjave so v pričujočem članku uporabljene za ilustracijo, za razmi�
slek o razvoju družinskega centra pri nas pa so ključne njihove omembe 
nepokritih potreb na področju starševanja. To so: potreba po podpori 
pri usklajevanju časa, potreba po nedeficitarnem pristopu, potreba po 
informiranosti, potreba po ustvarjanju kolektivov, potreba po deljenju 
odgovornosti. Posebej zadnja omenjena potreba se odlično navezuje na 
dva izmed ključnih teoretskih konceptov članka, deljeno odgovornost in 
odnosnost. 

�. Članek načne razpravo o raznolikih položajih različnih kulturnih pod�
skupin staršev, ki pa imajo vendarle več skupnega, kot se na prvi pogled 
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morda zdi. Ponudi vizijo družinskih centrov kot prostorov, ki bi lahko 
odgovorili na vprašanja družbene kohezije. Družinske centre, ki bi imeli 
ta potencial, označim kot srečevališča za starše in otroke v njihovih sose�
skah oz. v okoljih, ki jih ti sprejemajo za svoja. Ti prostori imajo vlogo 
svojevrstnih prehajanj med zasebnim in javnim, imajo moč gojenja in 
prakticiranja sobivanja v raznolikosti, imajo možnost presegati strokovni 
paternalizem, zato pa lahko temeljijo na vednosti vseh vpletenih. 

4. Vednost, ki izhaja iz vseh vpletenih, se torej lahko plete zgolj preko sode�
lovanja, to pa omogoča razvoj odnosnega državljanstva. 

5. Izidi, rezultati dela, vsebinski ali formalni, v primeru družinskih centrov 
tako ne morejo biti vnaprej definirani, saj bi bili kot taki (teleološki, z 
vnaprej določenim ciljem) neobhodno izključujoči (po vnaprej določe�
nih matricah strokovno ali znanstveno utemeljene moči bi zelo verjetno 
pri zastavljanju ciljev spregledali manj močno, drugo, obrobno). 

6. Bolj kot prostori, ki bi ciljali na vnaprej določene izide, so tovrstni cen�
tri razumljeni kot inkubatorji, kjer se lahko valijo raznolike zamisli, ki 
so plod vsakokratnih srečevanj in interakcij. Odnosi, tudi vzgojni, tako 
niso last enega ali drugega, temveč so tista neulovljiva »vmesnost«, ki pri�
pada vsem prisotnim v danem prostoru in trenutku. Družinski centri so 
glede na vse povedano tako rekoč mikropolitike postajanja, vmesnosti 
in odnosnosti pa tudi deljene odgovornosti.

7. Družinski centri torej glede na vse povedano pomenijo zanimive in 
obetavne družbene prakse, ki bi lahko nudile oporo staršem, ki vzgajajo 
svoje otroke v družbenem kontekstu, občutno drugačnem od tistega 
pred nekaj desetletji. 
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