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POVZETEK
V svojem diplomskem delu sem se osredotočila na obravnavo otrok z avtoagresivno in
heteroagresivno motnjo. Posplošeno bi lahko rekla, da bom govorila o otrocih s
posebnimi potrebami. Gre za skupino otrok in mladostnikov, ki je zelo heterogena, a
imajo njeni pripadniki eno skupno točko, in sicer agresivne težnje, ki se kažejo v
njihovem vedenju.
Zanimalo me je, kako različne stroke obravnavajo omenjeno motnjo, ki je pogosto
prisotna pri zavodskih otrocih/mladostnikih. Poleg tega me je zanimalo, na kakšen način
med seboj sodelujejo stroke, ki pripadajo različnim diskurzom.
V teoretičnem delu sem predstavila različne diskurze, ki so pogosto prisotni pri
obravnavi otrok z avto-/heteroagresivnimi težnjami, in sicer socialni, pravni, pedagoški
in medicinski diskurz. Socialni diskurz je usmerjen v širše okolje, kar pomeni, da vzroka
za nastanek same težave ne išče izključno v posamezniku, ampak se osredotoča tudi
na dejavnike iz okolja, ki močno zaznamujejo posameznikovo doživljanje in delovanje.
Medicinski diskurz na motnjo gleda kot na objektivno in notranjo lastnost posameznika
in ne kot odnos do konkretne življenjske situacije. Cilj pravnega sistema je varovati
družbo pred odklonskostjo. Njegov fokus je usmerjen izključno na samo kaznivo dejanje
in sankcijo, ki temu sledi. Pedagoški diskurz verjame, da lahko s pomočjo vzgoje in
izobraževanja vpliva na posameznike.
V empiričnem delu sem poskušala preko analize osebne mape mladostnika in dveh
intervjujev

ugotoviti

konkretne

načine

obravnavanja

otrok

s

strani

različnih

strokovnjakov. Zanimalo me je, na kakšne načine, in če sploh, si strokovnjaki med seboj
izmenjujejo informacije, koliko lahko iz osebne mape sploh izvemo o otroku in koliko ta
dokument koristi strokovnjaku, ki se z otrokom sreča prvič.
Ključne besede: avtoagresija, heteroagresija, socialni diskurz, pravni diskurz,
medicinski diskurz, pedagoški diskurz, interdisciplinarnost

SUMMARY
In my thesis I focused on the treatment of children with auto-aggressive or heteroaggressive disorder. In general I can say that I will talk about children with special
needs. This is a group of children and adolescents, which is very heterogeneous, but
has one thing in common and that is the aggressive tendencies that are reflected in
their

behavior.
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I was researching how different professions deal with the disorder that is often present
with children/adolescents in institutions. In addition, I was researching how different
professions, belonging to different discourses, interact with each other.

In the theoretical part I present the different discourses that are often present in the
treatment of children with auto/hetero-aggressive tendencies and these are social, legal,
pedagogical and medical discourses. Social discourse directs itself in a wider
environment. So the cause of the problem is not solely the individual, but also focuses
on environmental factors that strongly characterize an individual's experience and
functioning. Medical discourse sees the disorder as an objective and intrinsic property of
an individual and it does not see it in relation to the concrete life situations. The aim of
the legal system is to protect society from deviance. Their focus is directed solely at the
offense and sanctions that follow. Pedagogical discourse believes that with the help of
education it can affects individuals. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

In the empirical part with analyzing the personal folder of an adolescent and two
interviews I sought to identify concrete ways of addressing children by different experts.
In what ways and if at all do different experts exchange information. And how much can
you learn from a personal folder of a child and how this important document can benefit
an expert, who meets the child for the first time.
Keywords: auto-aggression, hetero-aggression, social discourse, legal discourse,
medical discourse, pedagogical discourse, interdisciplinary
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I. UVOD
Agresivnost je vedno pogostejši pojav v našem vsakdanu. Z njim se ukvarjajo različne
stroke, zato so tudi njegove definicije različne. Najbolj splošno lahko o agresiji govorimo
kot o vsakem aktivnem pristopu k okolju, na kar kaže prvoten pomen besede aggredi, ki
pomeni približevati se, pristopiti.
Agresivno vedenje je moč zaslediti tudi med otroci in mladostniki, to pa je področje, ki
sem se ga želela dotakniti v svojem diplomskem delu. Za omenjeno temo sem se
odločila, ker sem v drugem letniku študija socialne pedagogike opravljala prakso v
Vzgojnem zavodu Planina. Delo mi je bilo zanimivo in vsak dan posebej mi je
predstavljal izziv. Predvsem mi je bil izziv delati z otroci, ki so imeli lažjo motnjo v
duševnem razvoju in so kazali znake avto-/heteroagresivne motnje. O tej temi sem se
veliko pogovarjala z vzgojitelji v zavodu in dobila občutek, da so na tem področju
zaznali številne pomanjkljivosti.

Poleg tega sem v letošnjem letu, ko sem ponovno delala prakso v Planini, v medijih
večkrat zasledila Zavod Planina, in sicer prav v povezavi s temo nasilja. Zavod je
namreč prejel priznanje za najboljšo storitveno inovacijo 8. Slovenskega foruma
inovacij. Oblikovali so poseben pedagoško-zdravstveni model intenzivne obravnave
otrok in mladostnikov. To je prvi tak model, ki ga je moč zaslediti v našem prostoru, zato
po mojem mnenju predstavlja velik korak na poti k izboljšanju.
V teoretičnem delu diplomske naloge bom opisati različne diskurze, ki se ukvarjajo z
agresivnimi otroci in mladostniki. Zanimalo me bo, kakšen je njihov pogled na omenjen
pojav in na kakšne načine ga obravnavajo. Vključila bom štiri diskurze, in sicer
pravnega, medicinskega, socialnega in pedagoškega. Ravno ti so namreč najbolj vidni
pri obravnavanju otrok z agresivnimi težnjami.
V empiričnem delu se bom osredotočila na intenzivno enoto Vzgojnega zavoda Planina.
Za to vzgojno skupino je značilno, da v njej poleg vzgojiteljev, ki so po izobrazbi socialni
8

pedagogi, kot predstavniki medicinskega diskurza sodelujejo tudi zdravstveni tehniki.
Gre torej za sodelovanje zdravstvenega osebja s pedagoškim osebjem. V omenjeni
enoti je nastanjen tudi mladostnik, ki je bil pripravljen sodelovati v mojem raziskovalnem
delu. Na podlagi študije primera tega mladostnika sem poskušala osvetliti stanje na
področju dela z mladostniki, ki imajo avtoagresivno ali heteroagresivno motnjo.
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II. TEORETIČNI DEL
1. AGRESIVNOST
Agresivnost je eden najbolj nejasnih in protislovnih pojmov. Kadar se nanaša na
trenutno reakcijo, navadno uporabljamo izraz »agresija«, medtem ko »agresivnost«
pomeni trajno značilnost posameznika (Lamovec, 1978).
Pojem agresivnost je v vsakdanjem življenju pogosto prisoten in ravno zato se z njim
ukvarjajo številne znanosti, kot na primer psihologija, sociologija, pravo, politične vede
in pedagogika. Seveda pa se obravnavanja agresivnosti vsaka izmed njih loti iz svojega
zornega kota.
Najbolj splošno lahko o agresiji govorimo kot o vsakem aktivnem pristopu k okolju, na
kar kaže prvoten pomen besede aggredi, ki pomeni približevati se, pristopiti. Med
agresijo so torej vključene vse oblike gibanja, iztegovanje rok in grizenje hrane,
nekatera čustva, kot so jeza, bes in sovraštvo, pa tudi telesno nasilje nad drugimi. Tako
pojmovanje je moč zaslediti predvsem pri psihiatrih in klinično usmerjenih psihologih
(Lamovec, 1978).
Redl (1980) pravi, da vidi pravni vidik delinkventno vedenje kot vrsto vedenja, ki je v
določeni državi z zakonom prepovedano. Osredotoča se zgolj na samo dejanje, ki se je
zgodilo, in ne na to, zakaj je oseba omenjeno dejanje naredila.
Pri obeh zgoraj navedenih definicijah je fokus obravnavanja na posamezniku samem.
Agresivno vedenje se obravnava kot odvisno zgolj od posameznika samega, pri tem pa
se v veliki meri zanemarja socialni vidik problema. Redel (1980) pa poudarja, da se
kljub temu medicinski pogled precej razlikuje od pravnega, saj ta loči delinkventno
vedenje in bazo, na kateri se je vedenje pojavilo. In ravno to razlikovanje je ključno za
načrt pomoči in preprečitev nadaljnjih delinkventnih dejanj.
10

Za razliko od medicinskega in penološkega oziroma pravnega vidika pa pedagoški in
socialni vidik v opredeljevanje agresivnega vedenja vpeljeta tudi pomen vpliva
socialnega okolje, zato so jima bližje v nadaljevanju navedene definicije.
Dekleva (1996) agresivno vedenje razume kot izraz obstoja, pomena in sprejemanja
nasilja kot legitimnega sredstva v odrasli družbi. Odvisno je od tega, kakšne norme v
povezavi z nasiljem veljajo v družbi in kakšne meje so postavljene med legitimno in
nelegitimno uporabo nasilja. Seveda pa je odvisno tudi od tega, v kolikšni meri je
posameznik sam pri sebi razvil sposobnost kontrole in družbeno sprejemljivega načina
doseganja svojih ciljev in reševanja konfliktov.
Teorija socialnega učenja pa odgovornost za agresivno vedenje prestavi iz
posameznika v socialno situacija. Emocionalno vzburjenje, ki lahko vodi do agresije,
ustvarjajo neugodna doživetja, katerih izvor je v okolju. Pri teoriji socialnega učenja se
srečamo z idejo, da je agresivno vedenje naučeno vedenje. Na nek način torej ohranja
optimizem, saj lahko pričakujemo, da se da potem takšnega vedenja tudi »odučiti« (Obit
& Rapuš Pavel, 2009).
Bandura (1973) govori o modelnem učenju agresivnega vedenja, pri katerem naj bi se
posameznik učil na podlagi opazovanja modela in posledic, katerih je ta deležen zaradi
svojega vedenja. Avtor poudarja vzornike, ki jih posameznik ceni in se želi z njimi
identificirati. Ti lahko na agresivno vedenje delujejo spodbudno oziroma ga zavirajo.
Poleg ločevanja na podlagi samega izvora oziroma učenja agresivnega vedenja pa
lahko agresijo delimo tudi na druge načine, in sicer lahko na eni strani govorimo o
navznoter (občutki krivde, samomorilnost, depresivnost) in na drugi strani navzven
(sovraštvo, besedna agresija, telesna agresija) usmerjeni agresiji. Gre torej za delitev
na avtoagresijo in heteroagresijo.
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1.1. HETEROAGRESIJA
To je vrsta agresije, ki je usmerjena navzven, proti drugim. Zanjo so značilne impulzivne
reakcije, avtomatizem in prisilnost. Izraža se v napadih jeze in besa, lahko pa vodi tudi v
stanje zmanjšanja zavestnega mišljenja. Ravno impulzivnost je pogosto vzrok nasilnega
vedenja ali celo umora. Heteroagresija je lahko umerjena v ljudi okoli nas ali v
predmete, ki nas obkrožajo. Lahko gre za verbalno ali fizično napadanje ljudi ali pa za
uničevanje materialnih dobrin, metanje predmetov in podobno. Posebna podvrsta
heteroagresije je skupinska agresija, ki posameznikom znotraj nje omogoči skrivanje
lastnih strahov, frustracij, depresije in reševanje teh težav s pomočjo agresije
(Hrastar, Buţan, Mrše in Hitejc, 1988).

1.2. AVTOAGRESIVNOST
O avtoagresiji govorimo takrat, ko je agresija obrnjena navznoter, se pravi proti subjektu
samemu, in povzroča samouničenje.
Pri otrocih in mladostnikih agresija zajema različne oblike, vse od tistih najblažjih pa do
najbolj usodnih. Določeni znaki avtoagresije so tako blagi, da jih pogosto ne jemljemo
dovolj resno, mednje pa lahko štejemo tudi grizenje nohtov ali puljenje las (BertonceljPušnik, 1988).

Avtoagresivno vedenje je kompleksen pojav, pri katerem se konstitucionalno
temperamentne posebnosti posameznika prepletajo s specifičnimi dogajanji v njegovem
okolju. K temu pojavu pa v veliki meri pripomorejo tudi nizka frustracijska toleranca,
slabše obvladovanje impulzivnosti in poudarjena psihična vulnerabilnost.
Destruktivni impulzi v posamezniku nastanejo zaradi otrokovega strahu pred lastno
agresivnostjo. Ta obrambni mehanizem je tesno povezan z introjekcijo in identifikacijo,
kjer so lastnosti staršev internalizirane v obliki superega (Bertoncelj-Pušnik, 1988).
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Zavedati se moramo, da otroci veliko več razmišljajo o smrti, kot si mi mogoče
predstavljamo. Zato je potrebno tej tematiki nameniti dovolj pozornosti. Seveda so
določene oblike avtoagresivnega vedenja zgolj prehodne, a to nam še ne dovoljuje, da
spregledamo tiste, ki izražajo krizo in psihično motnjo.
Poleg tega pri obravnavanju avtagresivnega vedenja pogosto prihaja do težav, saj letega pogosto enačijo z depresijo. Omenjenih pojavov ne moremo enačiti, saj gre pri njiju
za različne manifestacije psihične disfunkcije otroka. V parasuicidalnem vedenju se
sicer oba pojava prepletata, kar pa ne pomeni, da so vsi depresivni otroci tudi agresivni
(Pačnik, 1988).
Avtoagresivno vedenje je zelo kompleksen pojav, ki ga obravnava več različnih
strokovnih služb. Omenjena oblika vedenja lahko pri otroku/mladostniku močno ovira
zdrav psihosocialni in telesni razvoj, zato je ključnega pomena pomoč, ki so jo je ta
deležen (Bertoncelj-Pušnik, 1988).
Zgoraj omenjena tema je tista, ki jo želim raziskati v svojem diplomskem delu. Zanima
me, ali so ti otroci/mladostniki resnično deležni prave strokovne pomoči. Poskrbeti
moramo namreč za vsa področja njihovega življenja, se truditi v smeri izboljšanja
življenjskih razmer, ob tem pa ne smemo pozabiti na obravnavanje družine. Ravno
našteti razlogi so motiv za čim pogostejše vključevanje različnih strokovnih služb v
obravnavanje otroka/mladostnika in za timsko delo.

2. LAŽJA DUŠEVNA MOTNJA
V tem delu se mi zdi vredno omeniti še definicijo lažje duševne motnje. Populacija, o
kateri bom pisala v svojem diplomskem delu, ima namreč to specifiko, da ima na lažjo
duševno motnjo nacepljene še druge težave, kot so na primer vedenjske in čustvene.
»Otroci imajo znižane sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj. Znižani so
senzomotorično in miselno skladno delovanje ter sposobnosti za načrtovanje,
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organizacijo, odločanje in izvedbo dejavnosti. Miselni procesi bolj kot na abstraktni
potekajo na konkretni ravni. Uporabljajo preprostejši jezik in se nagibajo k nezrelemu
presojanju in odzivanju v socialnih okoliščinah. Ob individualnem pristopu ter z
vsebinskimi, metodičnimi in časovnimi prilagoditvami v učnem procesu lahko dosežejo
temeljna šolska znanja, ki pa ne zadostujejo minimalnim standardom znanja, določenim
z izobraževalnimi programi, ter se usposobijo za manj zahtevno poklicno delo in
samostojno socialno življenje« (Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 2014).

3. OPREDELITEV POPULACIJE
Posplošeno bi lahko rekla, da bom v svojem diplomskem delu govorila o otrocih s
posebnimi potrebami. Gre za skupino otrok in mladostnikov, ki je zelo heterogena, a
imajo njeni pripadniki eno skupno točko, in sicer agresivne težnje, ki se kažejo v
njihovem vedenju.
Berger (1979) govori o tem, da ne moremo posplošiti obstoja otroka, kot tudi ne
čustvenih in vedenjskih težav. Gre za kompleksen pojav, kjer se kombinacija težav od
otroka do otroka razlikuje. Te se lahko izražajo kot socialna neprilagojenost ali
nenormalni čustveni odzivi. Poleg tega se pojavljajo v različnih oblikah in težavnih
stopnjah (Rapuš Pavel & Kobolt, 2000).
Pri otrocih/mladostnikih, ki so opredeljeni kot otroci/mladostniki s čustvenimi in
vedenjskimi motnjami in se pri njih kažejo tudi težnje avto- oziroma heteroagresivnega
vedenja, gre za zelo kompleksen pojav, zato ti otroci pogosto niso deležni primerne
obravnave. Zavodi si jih med seboj podajajo, saj po definiciji »ne sodijo« v nobenega
izmed njih. Tako tavajo po sistemu, od sektorja za šolstvo, prek sektorja za socialno
varstvo do sektorja za zdravstvo in sektorja za notranje zadeve. Tako strokovnjaki za
vzgojo in izobraževanje kot tudi strokovnjaki za zdravstvo niso usposobljeni in nimajo
prostorskih možnosti, da bi lahko omenjenim posameznikom nudili, kar potrebujejo.
Ravno to pa je eden izmed razlogov, zakaj zavodi v določenih primerih zavračajo
posameznike z omenjenimi težavami in jih ne želijo sprejeti. Posledica tega je, da
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mladoletne osebe pristanejo na varovanih oddelkih psihiatričnih bolnišnic, skupaj z
odraslimi bolniki (Nagode in Kovač, 2011).
Vprašanje »neustreznosti« otroka je po mojem mnenju največja težava, saj bi ravno pri
delu s tako populacijo morali težiti k interdisciplinarnosti. Za pravo rešitev bi bilo
potrebno sodelovanje strok, ki si tega otroka le podajajo med seboj. Tak sistem dela
kaže na veliko nefleksibilnost in togost, hkrati pa je zelo neprijazen do populacije, ki
nujno potrebuje nove rešitve.
V nadaljevanju bom predstavila različne diskurze, ki so značilni za stroke v stiku z
omenjeno populacijo, kakšna so načela, ki določajo različne diskurze, in kako ti vplivajo
na samo obravnavanje nasilja pri otrocih/mladostnikih.

4. DISKURZI, KI JIH ZASLEDIMO PRI OBRAVNAVI
Skubic (2005, str. 93–94) opredeli diskurz kot pojem, ki skuša prikazati razmerje med
posameznikom in ustanovo, kot se odraža v jeziku oziroma v celoti diskurzivnih praks v
okviru ustanove ali družbe.
Ožje gledano pa lahko diskurz razumemo kot specifično rabo jezika, ki se odraža v

socialni praksi. Vsako govorjeno dejanje je torej tudi socialno dejanje, vsak jezikovni
dogodek pa je del produkcije socialne situacije, ki jo ohranja ali transformira. (Lesar,
2007)
Za razumevanje nadaljnjega branja diplomskega dela pa se mi zdi bolj primerna širša
definicija pojma diskurz, ki v tem primeru predstavlja posebno perspektivo z zbirko
vrednostnih predpostavk, ki služijo filtriranju novih informacij. Diskurz kot tak vpliva na
samo znanstveno raziskovanje, ki je povezano s paradigmami, modeli, teorijami in meta
teorijami (Lesar, 2007). Diskurz je ključen za našo interpretacijo pojavov, s katerimi se
srečujemo pri svojem delu, posledično pa seveda tudi za samo prakso našega dela.
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Z opazovanjem strokovnjakov pri delu lahko hitro opazimo, na podlagi katerega
diskurza delujejo; lahko celo ugotovimo, kakšen je diskurz ustanove, v kateri deluje.

4.1. MEDICINSKI DISKURZ
Kot pravita Rapuš Pavel in Kobolt (2000) je za medicino značilen predvsem pristop
merjenja in uporabe psihodiagnostičnih sredstev. Gre za pristop, ki temelji na
razvrščanju v bolj ali manj neodvisne kategorije. Po umestitvi posameznika v določeno
kategorijo pa sledi interveniranje, ki je vezano nanjo. Sistem pa na ta način v veliki meri
zanemarja okolijske in družbene dejavnike.
Medicinski diskurz na motnjo gleda kot na objektivno in notranjo lastnost posameznika
in ne v odnosu do konkretne življenjske situacije. Posameznika naredi pasivnega in mu
odvzame vso avtonomijo. Poleg tega daje vtis, da so zdravniki in drugi strokovnjaki
edini kompetentni oziroma da edini vedo, kaj je za posameznika dobro (Kroflič, 2002).
Vzpostavi se hierarhija, v kateri ima zdravnik precej višji položaj kot posameznik, saj je
ravno on tisti, ki lahko določi, kdo je bolan oziroma moten in kam ga je potrebno
umestiti. Same želje uporabnikov v primeru diagnosticiranja niso »verodostojne«.
Poleg tega se medicinski model običajno osredotoča na deficite oziroma predvsem na
neprijetne in negative vidike nekega pojava. Ko pride do neke motnje/težave, v našem
primeru agresije, vzroke zanjo išče v organskih okvarah. Težave, ki nastajajo v
medsebojnih odnosih, se pripisuje bolezenskemu stanju in samemu nosilcu. Zaradi
samega pojmovanja motnje kot bolezenskega stanja so uporabniki pogosto deležni
predvsem medikamentozne terapije (Trošt, 2006).
Lesar (2007) pa govori o tem, da so pripisovanju osebne krivde podvržene tudi
nadaljnje intervencije. Te so usmerjene v spreminjanje samega posameznika, njegovih
dejanj, življenjskega sloga ali osebnosti in ne spreminjanje družbenih praks.
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4.2. SOCIALNI DISKURZ
Socialni diskurz je usmerjen v širše okolje. Vzroka za nastanek same težave ne išče
izključno v posamezniku, ampak se osredotoča tudi na dejavnike iz okolja, ki močno
zaznamujejo posameznikovo doživljanje in delovanje. Osredotoča se torej na
predhodne dejavnike, ki so vplivali na to, da so se pri posamezniku razvile težave.
Lamovec (1995) pravi, da socialni diskurz vlogo pri nastanku kriz pripisuje
neposrednemu okolju, v katerem se nahaja posameznik, pa tudi družbi kot celoti, ki
proizvaja socialni in ekonomski pritisk. Pri nastajanju težav lahko vzroke iščemo
predvsem v družinskem življenju posameznikov. Na ta vidik je opozarjal tudi Redel
(1980), ki pravi, da je vloga, ki jo igrajo starši v otrokovem življenju, velikega pomena.
Poleg tega pa avtor na nastanek težav oziroma motenj omenja tudi vpliv šolskega
življenja in lokalnega okolja. Šola predvsem zaradi storilnostne usmerjenosti pri otrocih
proizvaja številne strahove in izkušnje neuspeha, ki pripomorejo k razvoju težav/motenj.
Poleg tega pa otrok v šoli ustvarja svoje socialne odnose, ki ga sooblikujejo.
Od medicinskega diskurza se socialni diskurz razlikuje po tem, da težave, kot je na
primer agresivnost, ne razume kot duševne bolezni, ampak kot problem življenja. Zato
intervencije niso vezane zgolj na posameznika, pač pa tudi na socialno mrežo, v katero
je le-ta vključen. Poleg tega se namesto medikamentozne terapije posveča
opolnomočenju,

učenju

odgovornosti,

opogumljanju

in

učenju

prevzemanja

odgovornosti. Predvsem pa je ključnega pomena to, da je posameznik v proces aktivno
vključen, s čimer mu ni odvzeta avtonomija in je posledično tudi stigma manjša
(Lamovec, 1995). Od tod izhajajo intervence, katerih cilje je okolje prilagoditi
posamezniku in ne več obratno.
Socialni diskurz je prišel v veljavo nekoliko pozneje kot medicinski diskurz, zato se mi
zdi, da so se stroke počasi prebijale do njega. Sprva je bil ravno medicinski diskurz tisti,
ki je močno zaznamoval različne stroke, tudi socialno pedagogiko. Danes pa lahko
opazimo, da se pri obravnavi otrok v različnih strokah pojavljajo tudi elementi
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socialnega diskurza. Seveda je v nekaterih strokah, kot sta na primer socialna
pedagogika ali socialno delo, ta v ospredju, spet pri drugih, kot je na primer pravo, pa se
pojavlja le v določenih segmentih.

4.3. PRAVNI DISKURZ
Sodniki so pri svojih odločitvah vedno vezani na ustavo in zakone. Njihove odločitve
morajo biti torej vedno zakonite in pravilne. To so prve omejitve, ki jih pravni diskurz
postavlja vsem strokovnjakom na temu področju (Bergant Rakočevič, 2008).
Cilj pravnega sistema je varovati družbo pred odklonskostjo. Njegov fokus je usmerjen
izključno na samo kaznivo dejanje in sankcijo, ki temu sledi. Sodniki predstavljajo moč,
saj so tisti, ki odločajo o pravici. Pri taki obravnavi je participacija obtoženega zelo
majhna (Filipič, 2000).
Seveda se pravni diskurz, ki je povezan z obravnavo odraslih, nekoliko razlikuje od
tistega, ki je vezan na obravnavo otrok in mladostnikov. Za kazensko obravnavo
odraslih sta pri izbiri in odmeri sankcije pomembna le teža in narava kaznivega dejanja.
Pri obravnavi otrok/mladostnikov pa se poleg tega upošteva tudi potrebe posameznika,
ki so pomembne za njegovo nadaljnjo vzgojo (Filipič, 2000). V tem primeru že lahko
vidimo majhen vpliv socialnega diskurza, saj se pri določitvi sankcije upošteva vplive
okolja na posameznika. A na žalost se tega še vedno ne upošteva pri samem iskanju
vzroka za dejanja. Sodišče je namreč usmerjeno zgolj na dogodke po storjenem
dejanju, kaj se je zgodilo pred tem pa ni v obsegu njihovega dela. Pri pravnem diskurzu
je torej ključnega pomena, da je vsak posameznik deležen obravnave pod enakimi
pogoji. Vrednota pravičnosti je vodilo tega diskurza.
Nekemu kaznivemu dejanju, ki je na primer posledica agresivnega vedenja, vedno sledi
sankcija, ki na posameznika deluje vzgojno. Prav brezhibna kazenskopravna obravnava
naj bi imela za stranski produkt vzgojo, saj s pomočjo sankcije otrok/mladostnik začuti
posledice svojega ravnanja in je primoran odgovarjati za svoje početje (Filipič, 2000).
Mladinski sodnik se mora torej najprej vprašati, kakšna sta narava in teža kaznivega
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dejanja, kateri ukrep mu ustreza in ali je kot takšen primeren za vzgojo. Sodniki niso
zgolj brezčutni ljudje, lahko so razumevajoči in empatični, a kljub temu nad njimi vedno
visi prisila zakona. Sama obravnava torej ni odvisna od medsebojne komunikacije med
vpletenimi, temveč zgolj od zakona (Rožnik, 2009).

4.4. PEDAGOŠKI DISKURZ
Pedagogika je veda o vzgoji in izobraževanju. Torej je njen namen otroke oziroma
mladostnike vzgojiti in izobraziti za to, da bodo lahko v življenju odgovorno ravnali,
presojali in reševali probleme.
Pedagogika verjame, da lahko s pomočjo vzgoje in izobraževanja vpliva na
posameznike. Kot sem omenila že v prvem delu diplomskega dela o tem posredno
govorijo tudi predstavniki teorij socialnega učenja. Otroci naj bi se namreč učili preko
klasičnega ali operativnega pogojevanja in s pomočjo modelnega učenja. Predvsem s
pomočjo opazovanja modela otroci razvijejo lastna stališča in vedenja (Rozman, 1999).
Pedagogi lahko s pomočjo zgleda vplivajo na otroke in jih na ta način vzgajajo, v
primeru odklonskih vedenj (agresije) pa poskušajo težave reševati preko pogojevanja, s
pomočjo nagrad in kazni.
Pri samem pedagoškem diskurzu pa je mogoče zaznati še en fenomen, in sicer, da

vedno bolj v ospredje prihaja vloga samega izobraževanja, vzgojo pa se vse bolj
zanemarja. To je možno zaznati predvsem na področju vrtca in osnovnega šolanja, saj
je se v teh prostorih na otroka v prvi vrsti gleda kot na učenca. Delo strokovnjakov je
usmerjeno predvsem na preverjanje zmožnosti učenja, prilagajanje kurikulumu in
doseganje izobraževalnih ciljev. V primeru, da pride do odklonskega vedenja, tega
običajno ne rešujejo učitelji, ampak se otroka usmeri drugam, saj je delo učiteljev
predvsem storilnostno naravnano.
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III. EMPIRIČNI DEL
5. OPREDELITEV PROBLEMA
Ravnateljica Vzgojnega zavoda Planina, Dr. Leonida Zalokar, govori o tem, da številni
otroci in mladostniki zaradi narave svojih motenj terapevtsko niso odzivni na usmerjene
socialno pedagoške intervence, zato je potrebno v obravnavo vključiti tudi zdravstveno
pomoč. A te niso deležni na način, ki bi jim bil koristen. Otroci oziroma mladostniki s
hudimi težavami pogosto niso deležni pedopsihiatrične obravnave, ampak so namesto
tega usmerjeni v zaprte oddelke odrasle psihiatrije, od tam pa so zaradi zakonske
podlage pogosto odpuščeni že isti ali naslednji dan.
Za nasilno vedenje otrok obstajajo različni razlogi, zato je potrebno otroka diagnosticirati
in mu omogočiti primerno obravnavo. V svoji raziskavi želim ugotoviti, ali so otroci te
deležni. Otroci z agresivnimi težnjami pogosto prehajajo med različnimi institucijami, kot
so vzgojni zavodi, sodišča, psihiatrični oddelki in centri za socialno delo. Skozi
raziskavo želim ugotoviti, kako različni diskurzi teh institucij delujejo in na kakšne načine
se med seboj povezujejo, ali pri delu z otroki/mladostniki, ki imajo avto-/heteroagresivno
motnjo, lahko govorimo o interdisciplinarnosti in ali so metode dela s takšnimi
otroki/mladostniki oblikovane tako, da v vseh pogledih težijo k dobrobiti obravnavanega.

5.1. RAZISKOVALNI CILJI
Najbolj splošen cilj moje raziskave je ugotoviti, kakšne obravnave so deležni
otroci/mladostmiki z avto-/heteroagresivno motnjo, kakšno je povezovanje med
različnimi institucijami, ki hkrati obravnavajo istega otroka, ali je povezovanje med
vzgojitelji v zavodu, pedopsihiatri in sodiščem dovolj intenzivno, torej ali vzgojitelji v
zavodu dobijo dovolj informacij o terapijah, ki jih otrokom/mladostnikom predpišejo
pedopsihiatri, zato da lahko svoje delo kvalitetno opravljajo, ter na kakšen način
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vzgojitelji svoje videnje otroka predstavijo pedopsihiatru oziroma sodišču. Zanima me,
ali lahko na področju dela z otroki/mladostniki, ki imajo avto-/heteroagresivno motnjo,
govorimo o interdisciplinarnosti in ali se različni diskurzi med seboj dopolnjujejo ali so
med seboj strogo ločeni.

5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
R1: Kako se v mapi konkretnega mladostnika kažejo vplivi različnih diskurzov?
R2: Na kakšen način poteka pretok informacij med vzgojitelji, pedopsihiatri, sodiščem
in socialnimi delavci?
R3: Ali strokovnjaki pri svojem delu upoštevajo ugotovitve drugih strokovnjakov?
R4: Ali osebna mapa mladostnika vsebuje dokumente, ki odražajo interdisciplinarnost?

6. METODOLOGIJA
6.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA
V empiričnem delu diplomskega dela sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop, saj
se mi zdi ta glede na temo naloge najprimernejši. Izvedla sem študijo primera, s
pomočjo katere sem želela raziskati, kakšne obravnave je deležen konkreten
mladostnik in kako se različne stroke opredeljujejo do problema agresivnosti.

6.1.1 VZOREC

V raziskavo sem vključila mapo enega izmed mladostnikov, ki obiskuje Vzgojni zavod
Planina. Star je 19 let in je nastanjen v intenzivni enoti zavoda. Gre za mladostnika z
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lažjo duševno motnjo, na katero so se nacepile tudi vedenjske težave. V raziskavi je bil
pripravljen sodelovati prostovoljno.
Poleg osebne mape pa sem svojo raziskavo podkrepila z delno strukturiranim
intervjujem, ki sem ga opravila z matičnim vzgojiteljem mladostnika. Poleg tega sem
intervju opravila tudi z zdravstvenim tehnikom, predstavnikom medicinskega diskurza,
saj le-ta deluje po navodilih pedopsihiatra in je vsakodnevno v stiku z mladostnikom, ter
s socialno delavko, ki deluje v okviru zavoda.

6.1.2 PRIPOMOČKI

Kot osnova za študijo primera mi je služila osebna mapa mladostnika, v kateri so zbrani
vsi njegovi podatki, opazovanja vzgojiteljev in poročila vseh ostalih institucij.
Kot instrument raziskave v okviru diplomskega dela pa sem uporabila delno strukturiran
intervju. Okvirna vprašanja odprtega tipa sem za pomoč pri usmerjanju pogovora že
vnaprej pripravila. Za lažji zapis intervjuja sem ob privolitvi sodelujočih le-tega posnela.
Osnovna vprašanja intervjuja so bila za vse strokovne delavce, ki so sodelovali pri
intervjuju, enaka.

6.1.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV

Sprva sem pridobila soglasje mladostnika, zato da sem lahko pri svoji raziskavi
uporabila njegovo osebno mapo. Ob pomoči psihologinje iz zavoda sem iz mape
razbrala vse podatke, ki so bili pomembni za mojo raziskavo. S samim mladostnikom
nisem imela pogovora o njegovi osebni mapi, saj ga dogodki iz preteklosti preveč
vznemirijo.
Intervjuje sem izvedla v mirnem okolju, kjer so se posamezniki počutili dobro in so lahko
zbrano in brez zadržkov odgovarjali na moja vprašanja. Poleg tega sem vsem
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intervjuvancem zagotovila anonimnost. Intervjuji so bili delno strukturirani, ker
strokovnjakov nisem želela omejevati pri odgovarjanju.

6.1.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV

Iz osebne mape posameznika sem izluščila vse podatke, ki so pomembni za mojo
raziskavo oziroma so mi bili v pomoč pri odgovorih na raziskovalna vprašanja. Hkrati
sem na podlagi osebne mape sestavila vprašanja za intervju.
Posnete intervjuje sem dobesedno pretipkala na računalnik. Podatke sem nato obdelala
s postopkom kvalitativne analize, in sicer s pripisovanjem kod 1. in 2. reda, ki sem jih
nato združila v kategorije in posamezne tematske sklope.

7. ANALIZA OSEBNE MAPE
Vsak otrok, ki je usmerjen v vzgojni zavod, ima svojo osebno mapo. To naj bi bil
dokument, v katerem so zbrane vse pomembne informacije, ki so potrebne za kvalitetno
obravnavo otroka oziroma mladostnika. V njej so zbrani vsi dokumenti, ki jih v zvezi z
mladostnikom izda sodišče, pedopsihiater, center za socialno delo ali zaposleni v
zavodu.
Ta dokument sem se pri analizi odločila uporabiti zato, ker sem pričakovala, da bom
lahko iz mape razbrala, kako različni profili obravnavajo mladostnika. Želela sem
preveriti, ali lahko pri delu z agresivnimi mladostniki govorimo o interdisciplinarnosti in
ali se ta odraža v njihovi mapi.
Pri pregledovanju sem se osredotočila na štiri teme, in sicer na opis socialnega okolja
mladostnika, diagnozo in opis obnašanja v vsakdanjem življenju, razloge za usmeritev
ter ustreznost usmeritve, ki jo je deležen posameznik. Zanimalo me je, katere stroke in
kako podrobno se dotikajo teh tem ter seveda, kakšna je usklajenost med njimi.
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Med samim pregledovanjem sem ugotovila, da je velika večina dokumentov predvsem
opisne narave in da je to opisovanje pogosto prisotno brez pravega konteksta.

7.1. SOCIALNO OKOLJE MLADOSTNIKA
Sama sem mnenja, da je potrebno za dobro obravnavo na otroka gledati celostno. Ni
dovolj, da se pri obravnavi osredotočamo zgolj na posledice, ki so vidne navzven.
Vsako dejanje se namreč zgodi v določenih socialnih razmerah, ki so ključne za
razumevanje dogodkov. Sama dejanja torej niso neodvisna od okolja, v katerem se
zgodijo.
O pomenu socialnega okolja govorijo številni avtorji. Eden najbolj pomembnih
predstavnikov ekološke perspektive je Kurt Lewin. Ekološka perspektiva zajema
različne pristope, ki pomagajo razumeti vplive okolja na življenje otrok. Znotraj te
perspektive se nahaja tudi Lewinova teorija polja, ki pravi, da je vedenje funkcija
posameznika in okolja, pri čemer sta posameznik in okolje v interakciji (Hristovski,
2003).
Strokovnjaki, ki odločajo o tem, kakšno pomoč oziroma vzgojni ukrep potrebuje
posameznik, bi morali torej dobro poznati socialne razmere, v katerih se ta nahaja. Iz
Nejčeve mape sem lahko razbrala, kakšno je njegovo stanje v družini, kje sta zaposlena
njegova starša oziroma skrbnika, v kakšnih stanovanjskih razmerah živijo, kako se
starša soočata z vzgojo in kakšna je Nejčeva vzgojno-izobraževalna preteklost.
Vse te podatke sem pridobila iz enega samega dokumenta, in sicer iz osnovnega
opisa, ki ga je o Nejcu napisal psiholog. V naslednjih vrsticah je predstavljen del tega
dokumenta.
»Vlogo za namestitev v zavodu je izdal Center za socialno delo, dne 6. 2. 2013. Nejc
Novak živi z mamo, delavko na Gorenju, in očimom, ki je trenutno nezaposlen, ter
polbratom. Oče mu je umrl leta 1999, sedaj Nejc po njem prejema pokojnino. Občasno
je v družini prisoten tudi starejši polbrat. Družina živi v občinskem stanovanju.«
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Med dokumenti ostalih strok je bilo opise okolja, v katerem se nahaja Nejc, zaznati le v
manjšem obsegu in zelo nesistematično.
Družinske razmere in družba, v katero zahaja mladostnik, v svojih dokumentih omenjajo
predvsem vzgojitelji in ostali zaposleni v zavodu, saj imajo prav oni največ stika z
mladostnikovim domačim okoljem. Poleg tega so z njim vsakodnevno v stiku, tako da
ga najbolje poznajo.
Z družinskimi razmerami se ukvarjajo tudi centri za socialno delo. Me je pa zelo
razočaralo, da o socialnem okolju zelo malo oziroma sploh ne govorijo sodišča in
pedopsihiatri. Ravno ti dve stroki sta tisti, ki v večji meri določata, kam bo posameznik
usmerjen. Žal iz nobenega dokumenta, ki je prisoten v tej mapi, nisem mogla izluščiti
podatkov, ki bi se navezovali na to področje.
Kot sem omenila že v teoretičnem delu se pravni diskurz, katerega predstavnik je
sodišče, osredotoča predvsem na odklonska dejanja, torej daje poudarek na samo
kaznivo dejanje in kazen, ki temu sledi, vse ostalo pa je drugotnega pomena.
Pedopsihiatriči podatki pa so še precej bolj skopi. Osredotočajo se zgolj na motnjo in
medikamentozno terapijo, ki ji sledi. Iz samih zapisov, ki jih je mogoče zaslediti v mapi,
sklepam, da težko govorimo o zavedanju pomena vpliva socialnega okolja na otroka
oziroma mladostnika.
Poročilo izdano dne 16. 4. 2013:
»Posameznik je po celodnevnem opazovanju odpuščen iz naše bolnišnice.
Brez posebnosti.«

7.2. DIAGNOZA IN OPIS VEDENJA MLADOSTNIKA
Diagnozo lahko postavijo različni strokovnjaki, in sicer vsak iz svojega zornega kota. Za
delo z agresivnim otrokom je ključnega pomena tudi diagnoza pedopsihiatra.
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S tega vidika pomeni diagnoza ugotoviti in določiti bolezen ter spoznati posameznikovo
osebnost ali njene osebnostne lastnosti (SSKJ).
Diagnoza predstavlja tudi temelj, na katerem slonijo vse nadaljnje metode in načini dela
s posameznikom, kateri so osnovno vodilo za delo. Ravno zato sem pričakovala, da
bom v mapi našla izčrpno napisano diagnozo. Pričakovala sem tudi opisni del, ki bi
dopolnjeval strokovno medicinsko izrazoslovje.
V mapi sem našla zelo malo pedopsihiatričnih poročil, še ta pa so bila zelo skopa. Za
primer navajam naslednje poročilo:
»Sedemnajstletnega gospoda smo drugič sprejeli v našo pedopsihiatrično bolnišnico
zaradi vedenjskih težav v zavodu, v katerega je vključen nekaj mesecev zaradi
odklonskega vedenja v domačem okolju. Od sprejema v našo bolnišnico pri mladem
gospodu nismo ugotovili znakov psihiatrične bolezni. V ospredju so znaki osebnostnih
motenj. Avto- ali heteroagresivne tendence je odločno zanikal. Glede na navedeno
gospoda z današnjim dnem odpuščamo iz naše bolnišnice. Vračamo ga v zavod, kamor
si tudi želi.
Terapija ob odpustu: Risperdal 0,5 mg zv.«
Na podlagi tega dokumenta se mi zdi, da si lahko ostali strokovnjaki pomagajo le z
dvema dejstvoma, in sicer, da gre pri posamezniku za osebnostno motnjo in da mora
zato prejemati zdravilo. V samem dokumentu me je zmotilo kar precej dejstev.
Kot prvo bi izpostavila nazivanje z gospod, saj se mi zdi to za sedemnajstletnika
povsem neprimerno. Poleg tega je zelo neosebno, ob branju sem namreč dobila
občutek, da se na posameznika gleda zgolj skozi njegovo motnjo. Najverjetneje bi lahko
povsem enak opis predložili tudi številnim drugim pacientom.
Zanimivo se mi je zdelo, da pedopsihiater v samem poročilu veliko omenja
posameznikovo mnenje. Z vidika participacije mladostnika se mi zdi to pri sami
obravnavi dobro. Po drugi strani pa menim, da samo mnenje posameznika ni dovolj za
opredelitev diagnoze. Postavlja se mi vprašanje, ali je za nadaljnje delo s
posameznikom dovolj, da ta sebe označi kot neagresivnega.
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Zadnje, ki se mi je od vsega zdelo najbolj sporno, pa je podajanje podatkov o
medikamentozni terapiji. V dokumentu je zgolj navedena vrsta in količina zdravila, ki jo
mora posameznik uživati. Nikjer pa ni omenjeno, čemu je to zdravilo namenjeno in
kakšen

je

njegov

učinek.

Sama

bi

to

kot

vzgojiteljica,

ki

vsakodnevno

otroku/mladostniku daje zdravilo, želela vedeti.
Ravno s tem dejstvom se lepo kaže ločevanje med strokami. Vsaka stroka opravlja
svoje delo brez intenzivnejšega povezovanja z drugimi strokovnjaki. Poleg tega me je
zmotilo, da pedopsihiater v poročilu navaja, da posameznik zanika avto- oziroma
heteroagresivne težnje, medtem ko v mapi najdemo največ poročil vzgojiteljev, ki
opisujejo ravno agresivne izpade mladostnika. Vsi opisi so zelo podrobni in iz njih lahko
razberemo, da gre za življenjsko ogrožajoče napade.
V tem delu zaznavam pomanjkanje tako na strani vzgojiteljev kot na strani
pedopsihiatrov. Vzgojitelji situacije sicer podrobno opišejo in poleg tega zapišejo tudi
svoje razmišljanje. Iz zapisov je razvidno, da mladostnika dobro poznajo, a jim kljub
temu v določenih situacijah manjka diagnoza, na podlagi katere bi lahko razvijali
nadaljnje otroku prilagojene metode dela. V večini primerov gre torej za golo
opisovanje, ki ne vključuje nikakršnega konteksta, s pomočjo katerega bi lahko jasneje
določili vzroke za pojav vedenja. To lahko vidimo v naslednjem citatu, ki opisuje enega
od agresivnih izpadov mladostnika.
»Po petih minutah sem ga srečal, ko je šel od pete proti tretji skupini z lesenim kolom.
Najprej je hodil proti meni, nato je pričel teči in zamahovati s kolom mimo moje glave.
Zgrešil me je za nekaj centimetrov, zamahoval je z vso silo, na kar sem zbežal proti
cesti in na koncu skočil v bližnje grmovje. Za njim je bil eden od mladostnikov, ki ga je
zadržal, šele nato sem ga lahko fizično omejil, saj je bil skrajno napadalen, nerazsoden
in življenjsko ogrožajoč. Ko sem ga spustil, je ponovno stekel proti gozdu. Za njim je šel
medicinski tehnik, jaz pa sem poklical policijo, ki je prišla čez pol ure.«
Na drugi strani pa imamo pedopsihiatrično diagnozo, ki je zelo sistematična, a hkrati
povsem neosebna in nekoristna za ostale strokovnjake.
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Na splošno ne moremo reči, da institucije ne sodelujejo med seboj, saj v primeru hudih
izpadov zaposleni iz zavoda pokličejo na pomoč urgenco ali policijsko postajo v
Postojni. Sodelovanje torej je prisotno, bi pa po mojem mnenju težko govorili o pravi
interdisciplinarnosti.

7.3. RAZLOGI ZA USMERITEV MLADOSTNIKA
Otrok/mladostnik je lahko vključen v vzgojni zavod na podlagi dveh odločb, in sicer
odločbe, ki jo izda sodišče, ali odločbe Centra za socialno delo. To usmeritev določa 15.
člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
»(1) Vzgojni zavodi so na podlagi izvršljive odločbe Centra za socialno delo dolžni
otroka s posebnimi potrebami nastaniti in vključiti v vzgojni in vzgojno-izobraževalni
program.
(2) Vzgojni zavodi, ki so pooblaščeni za izvrševanje vzgojnega ukrepa oddaje v vzgojni
zavod, so dolžni izvršiti odločitev sodišča o vključitvi otroka v vzgojni zavod.«
Iz Nejčeve osebne mape sem lahko razbrala, da je bil Nejc v preteklosti nameščen v
zavod na pobudo Centra za socialno delo. Sedaj pa je bil usmerjen v zavod zaradi
storjenih kaznivih dejanj.
Vsi zapisi iz sodišča zelo jasno in podrobno opisujejo kazniva dejanja, ki jih je
mladostnik izvedel. Zapisane so tudi izjave oškodovancev, ki so bili prisotni na
obravnavi. V ospredju so torej sama kazniva dejanja, ki jih je izvedel mladostnik. Kot
primer lahko navedem zaznamek, ki je bil s strani sodišča podan 15. 3. 2013:
»Na podlagi navedenega sodišče zaključuje, da je mladoletnik izvršil pet samostojnih
kaznivih dejanj velike tatvine po 3. točki 1. odstavka 205. člena KZ-1. Vsa ta dejanja so
bila izvedena na predrzen način, ko je neopažen pristopil do starejših oškodovank in jim
iz rok iztrgal torbico. Pri kaznivih dejanjih na škodo družb Shop in Mülller pa je
mladoletnik izvršil dve kaznivi dejanji t. i. mali tatvini, saj si je prilastil predmete v
vrednosti, ki ne presega 500,00€.«
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V samem dokumentu je sicer zapisano, da sodišče pri obravnavi poleg teže kaznivega
dejanja upošteva tudi socialne razmere, v katerih živi mladostnik, njegov dosedanjo
vzgojo in izobraževanje in še zlasti mladostnikovo vedenje pred obravnavanimi dogodki.
A zelo malo je teh konkretnih okoliščin omenjenih v samem dokumentu, kar lahko
vidimo v naslednjem citatu.
»Pri izbiri primernega vzgojnega ukrepa je sodišče upoštevalo težo izvršenih kaznivih
dejanj, socialne razmere, v katerih živi mladoletnik, njegovo dosedanjo vzgojo in
izobraževanje, zlasti pa njegovo vedenje pred obravnavanimi dogodki.«
Presenetilo me je tudi, da sodišče na koncu obravnave poda sodbo, ki določa vzgojni
ukrep, katerega bo deležen mladostnik, a z izjemo predstavnika Centra za socialno delo
na obravnavi ni prisotnega nobenega drugega strokovnjaka. Glede na to, da naj bi bil
vzgojni ukrep ključen zato, da bo pri posamezniku prišlo do kakšne spremembe, bi
pričakovala bolj strokovno raznoliko in podkrepljeno obravnavo. Prepričana sem, da
predstavniki sodišča preko obravnave otroka/mladostnika ne spoznajo dovolj, da bi
lahko samostojno odločali o ukrepu.
Ravno v tem delu bi se morala obravnava otrok in mladostnikov bistveno razlikovati od
obravnave odraslih. Gre namreč za osebo, ki odrašča in zato je osredotočenost na
samo kaznivo dejanje v tem primeru premalo.

7.4. USTREZNOST USMERITVE
Ključnega pomena je tudi preverjanje ciljev, ki so si jih strokovnjaki zadali za
posameznega mladostnika. Pomembno je, da posameznika vsakodnevno spremljamo
in nato po potrebi spreminjamo tako cilje kot tudi metode dela.
Skozi mapo sem zasledila, da vsi strokovnjaki, seveda vsak na svojem področju,
preverjajo ustreznost diagnoze oziroma usmeritve, ki so jo postavili. A kljub
ugotovitvam, da delo z Nejcem ne prinaša želenih rezultatov, ni prišlo do večjih
sprememb v delu. O neprimernosti usmeritve govorijo predvsem zaposleni v zavodu,
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saj so najpogosteje v stiku z mladostnikom. Zdi se mi nerazumljivo, da so vzgojitelji in
ostali delavci vzgojnega zavoda najpogosteje v stiku z mladostnikom, a imajo najmanj
možnosti za spremembo ukrepa oziroma sploh niso tisti, ki določajo ukrep. Primer, ki
sledi, se mi zdi dober prikaz želje po spremembi in hkrati nemoči, ki jo strokovnjaki
čutijo ob tem.
»Mladostnik kljub prizadevanju celotnega strokovnega tima ne napreduje na
vedenjskem in osebnostnem področju. V zadnjem obdobju se, kot tudi ves čas prej,
nadaljujejo številni agresivni napadi na strokovne delavce in mlajše otroke/mladostnike.
Občasno zavrača predpisano medikamentozno terapijo. Neposredno ogroža strokovne
delavce in otroke.
Iz kronološkega prikaza dogodkov je razvidno, da ukrep oddaje v Vzgojni zavod Planina
ne dosega namena. Frekvenca težjih agresivnih prebojev se povečuje.
Od sodišča pričakujemo, da bo razmislilo o ukrepih, ki jih bodo izvedli z namenom, da
se Nejc ne bo več vrnil v zavod. Z vso odgovornostjo vas obveščamo, da ne moremo
sprejeti nikakršnih odgovornosti v primeru hujših telesnih poškodb ali celo smrti.
Predvsem zaradi njegovega načrta maščevanja strokovnim delavcem zavoda obstaja
velika verjetnost, da bi se ob izreku ukrepa zaprtega sistema za čas čakanja na
pravnomočnost sklepa fizično maščeval strokovnim delavcem, tudi meni osebno, ali pa
bi naredil samomor, v odprtem sistemu mi tega nadzora ne moremo izvajati.«
Če bi želeli spremembe, bi bilo potrebno pravo sodelovanje med strokami. Intenzivnejši
stiki in predvsem spoštovanje med njimi je namreč tisto, kar lahko po mojem mnenju
pripelje do rezultatov. Seveda pa se je potrebo zavedati, da problem pogosto ne tiči v
osebah, ki so neposredno v stiku z mladostnikom, ampak bi bile za boljšo obravnavo
enostavno potrebne sistemske spremembe.
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8. ANALIZA INTERVJUJEV
V večini vzgojno-izobraževalnih institucij so strokovnjaki primorani pisati veliko
observacij in raznih drugih zaznamkov. To je seveda za samo spremljanje
mladostnikovega napredka koristno, a je hkrati pogosto zelo obremenjujoče za
strokovne delavce. Dobila sem občutek, da so določene pomanjkljivosti, ki sem jih
opazila v osebni mapi, posledica prav te težave. Poleg tega se mi zdi, da zgolj iz samih
zapisov težko razberemo vse interakcije, ki so se odvijale med različnimi strokovnjaki
ter med strokovnjaki in mladostnikom.
Iz tega razloga sem se določila, da svojo raziskavo podkrepim še z dvema intervjujema.
Sama bi sicer želela razgovor opraviti z več različnimi strokovnjaki, ki so v stiku z
Nejcem, a žal to ni bilo mogoče. Kljub temu sem opravila intervju z medicinskim
tehnikom in matičnim vzgojiteljem mladostnika. Glede na to, da sta oba strokovnjaka
vsakodnevno v stiku z mladostnikom, sem prepričana, da najbolje poznata vse procese,
ki se odvijajo tekom obravnave Nejca. Poleg tega oba strokovnjaka Nejca spremljata že
vse od njegovega prihoda v zavod.
Prav tako kot v osebi mapi sem se tudi tukaj odločila izluščiti teme, ki se mi zdijo
najpomembnejše,

in

sicer

opis

mladostnika,

pedopsihiatrična

obravnava

in

interdisciplinarnost.

8.1. OPIS MLADOSTNIKA
Opis mladostnika sem v analizo vključila zato, ker me je zanimalo, na kakšen način
bosta strokovnjaka predstavila Nejca; ali bo šlo za zelo formalen opis motnje, ali se
bosta dotaknila tudi kakšnih drugih področji življenja.
Vzgojitelj se je opisovanja lotil zelo sistematično in je v opis vključil različna področja
Nejčevega življenja oziroma delovanja. Teme, ki jih je omenjal, so bile družinsko
življenje, ogroženosti, ki jih je Nejc deležen v domačem kraju, vedenjske težave,
kombinacija motenj in socialna nezrelost mladostnika. Pri vseh temah je podal tudi
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konkreten primer. Na primer iz opisa izvemo, da je Nejc v domačem kraju ogrožen
zaradi dolgov, ki si jih je pridobil z nakupovanjem droge. Iz povedanega se vidi, da
vzgojitelj mladostnika dobro pozna in ima z njim vzpostavljen pristen odnos, ki ga v
intervjuju tudi večkrat omeni. Poleg tega lahko vidimo, da se vzgojitelj zaveda pomena
socialnega okolja in same interakcije med okoljem in mladostnikom. Vse to je značilnost
socialnega diskurza, katerega predstavniki so tudi socialni pedagogi.
Tudi medicinski tehnik v opisu mladostnika zajame različna področja. Najbolj mi je ostal
v spominu stavek: »Nejc je v redu dečko, dober po duši.« Iz tega stavka lahko
razberemo, da imajo zaposleni v zavodu pristen in bolj intimen odnos z mladostnikom
kot ostali strokovnjaki, ki se še srečujejo z njim. To se mi zdi pomembno, saj so z
mladostnikom v vsakodnevnem stiku in zato so prav oni tisti, ki poleg strokovne
obravnave posamezniku nudijo oporo, toplino in varnost. Vse te potrebe pa brez
pristnega odnosa ne bi mogli zadovoljiti.
Naslednja stvar, ki se mi je zdela zanimiva, je bilo dejstvo, da se je iz samega opisa
videlo, da je medicinski tehnik predstavnik medicinskega diskurza. V njegovem opisu je
bilo namreč veliko več govora o medikamentozni terapiji, hospitalizacijah in obiskih pri
pedopsihiatru kot na primer v opisu, ki ga je podal vzgojitelj.

8.2. PEDOPSIHIATRIČNA OBRAVNAVA
Med pogovorom z vzgojiteljem in tehnikom sta oba najprej omenila pedopsihiatrične
obravnave, zato se mi je zdelo pomembno, da to temo posebej izpostavim.
Pri obeh strokovnjakih se mi je zdelo, da pozitivno vrednotita pomen pedopsihiatrične
diagnoze oziroma, da je ta pomembna tudi za njuno delo.
Vzgojitelj pedopsihiatrično diagnozo vidi kot okvir oziroma osnovno usmeritev, na
podlagi katere oblikuje svoje metode dela. Kljub temu pa izpostavi dejstvo, da diagnoza
ne more v celoti zajeti lastnosti in potreb mladostnika.
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Ob strokovnjaka sta tudi izpostavila pomanjkanje stika med mladostnikom in
pedopsihiatrom. Vzgojitelj izpostavi, da po njegovem mnenju zunanji strokovnjaki otroka
ne morejo dovolj dobro poznati, ker se z njim srečujejo zgolj po eno uro na mesec.
Poleg tega so srečanja v okolju, ki je za otroka tuje.
Obisk pedopsihiatra opiše tudi zdravstveni tehnik:
»Ja, z Nejcem sem bil enkrat. Greva v Polje. Grem z njim v ambulanto. To je bolj kratek
obisk, traja od 10 do 15 minut. Ga malo vpraša kako je, če so kakšne spremembe in
kako se počuti. Potem je še mene vprašala, kako se mi zdi Nejc. Otroka vpraša, kako
se mu zdi, če se dobro počuti. In če on reče ja, mu ona predpiše ista zdravila in to je to.
Saj večinoma imajo precej podobne terapije.«
Sama iz tega zaključujem, da so pedopsihiatrične obravnave nepopolne. Ne zdi se mi
strokovno, da lahko strokovnjak po petnajstih minutah oceni, kaj otrok potrebuje.
Prepričana sem, da tudi najbolj usposobljen strokovnjak ne more postaviti diagnoze v
tako kratkem času. Če ta dejstva povežem z dokumenti iz osebne mape, ki so bili zelo
skopi, se mi zdi, da je to področje potrebno velikih sprememb.
Po mojem mnenju je to ponovno sistemska težava, ki bi najverjetneje zahtevala
predvsem organizacijske spremembe, saj imamo v Sloveniji zelo malo pedopsihiatrov,
zato morajo otroke iz zavodov voziti tudi po eno uro daleč, da ti pridejo na pregled. To
pa je najverjetneje tudi eden od razlogov, da so ti obiski precej redki.

8.3. INTERDISCIPLINARNOST
Najpomembnejša tema, ki sem se jo želela dotakniti v svojem diplomskem delu, je
ravno interdisciplinarnost. Gre za to, na kakšen način strokovnjaki sodelujejo z
namenom, da bi omogočili čim kvalitetnejšo obravnavo otrok. Tudi vzgojitelja in
medicinskega tehnika sem spraševala o tej temi in njune ugotovitve so bile precej
skladne.
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Oba sta kot zelo pozitivno stvar omenjala pestrost strokovnega kadra v Vzgojnem
zavodu Planina, saj znotraj zavoda med seboj sodelujejo socialni pedagogi, razredni
učitelji, učitelji strokovnega pouka, športni pedagogi, psihologinja in socialna delavka.
Ta raznolikost jim tako pri delu kot tudi na skupinski sestankih omogoča večji spekter
razmišljanja. Vzgojitelj je omenil, da je to včasih precej naporno, a kljub temu zelo
koristno.
Pri pogovoru o zunanjih strokovnjakih pa se je potrdila ugotovitev, ki sem jo razvila že
ob branju osebe mape. Sodelovanje je sicer prisotno, strokovnjaki se na različnih
obravnavah srečujejo med seboj, a ti stiki niso dovolj intenzivni, da bi lahko govorili o
interdisciplinarnosti. O tem govori tudi vzgojitelj, ko izpostavi, da se z ostalimi
strokovnjaki srečujejo na različnih izobraževanjih, a kasneje ne sodelujejo med seboj.
»Ostala sodelovanja z zunanjimi sem imel v obliki različnih izobraževanj (supervizije
ipd.), kjer pa do sodelovanja po opravljenih izobraževanjih ni prihajalo«.

Poleg tega je tudi izjava medicinskega tehnika ponovno potrdila, da izmenjava
informacij o stanju in delu z mladostnikom ne poteka tekoče.
»Mislim, da meni noben pedopsihiater ni točno povedal, kaj so ta zdravila. Odvisno od
tega, koliko se vsak posameznik sam pozanima. Ampak jaz se prav s pedopsihiatrom o
tem nisem pogovarjal.«
Ob tej izjavi sem ugotovila, da je vsak usmerjen le v svoje naloge in le te strogo ločuje
od nalog drugih strokovnjakov. Odgovor, zakaj je temu tako, sem dobila v željah
oziroma pričakovanjih, ki jih ima vzgojitelj za nadaljnje delo.
»Osebno sem mnenja, da zunanji strokovnjak, pa naj bo še tako izobražen in izkušen
na svojem področju, ne more dovolj dobro razumeti otroka v kolikor se srečata za
kakšno uro na mesec. Poleg tega se običajno srečata v za otroka tujem okolju, kjer
nikakor ne funkcionira tako kot v »domačem« okolju v zavodu. Zato od zunanjih
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strokovnjakov (ko govorimo o psihiatrih in psihologih) pričakujem predvsem več in
daljše časovno obdobje obravnavanja otroka (ne vem, koliko je to realno). Ko gre za
drugačno vrsto problematike, npr. zdaj imamo v skupini fanta, ki je diabetik, pa
pričakujem od zunanjega strokovnjaka čim natančnejše informacije o tem, kako ravnati
v določeni situaciji (npr. pri previsokem krvnem sladkorju).
Od zunanjih strokovnjakov bi v osnovi pričakoval tudi spoštovanje do sebe in svojega
dela, saj kot sem omenil, verjamem, da otroke daleč najbolje poznamo tisti, ki z njimi
vsakodnevno delamo (torej vzgojitelji, učitelji in medicinski tehniki).«
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IV. SKLEP
Agresija je problem, ki ga pogosto zaznavamo pri otrocih in mladostnikih, predvsem pri
tistih, ki so vključeni v zavodsko življenje. V zadnjem času so avto- in heteroagresivne
motnje postale predmet številnih obravnav in so deležne medijske pozornosti. Do tega
prihaja predvsem zaradi nepopolne oziroma neprimerne obravnave, ki so jo deležni
otroci z agresivnimi težnjami.
Sama sem bila tekom prakse v Vzgojnem zavodu Planina priča različnim agresivnim
izpadom otrok, ki so jih poskušali vzgojitelji omejiti oziroma ustaviti na različne način.
Zanimalo me je, kako najdejo tisti prav način in kdo je tisti, ki postavi diagnoze in
metode dela za določenega mladostnika.
V sami mapi sem našla dokumente različnih strok. V njih je bilo moč zaznati vse prej
omenjene diskurze. V ospredju sta predvsem socialni in pedagoški diskurz, saj je
večina dokumentov napisanih s strani vzgojiteljev zavoda. Poročila sodišč in psihiatrov
so sicer bolj skopa in strogo omejena na svoje področje, ravno to pa je najpogostejši
očitek, ki sta ga omenjena diskurza deležna.

Skozi analizo osebne mape in pa na podlagi dveh intervjujev z vzgojiteljem in
medicinskim tehnikom sem prišla do različnih ugotovitev. Na področju dela z
otroci/mladostniki z avto-/heteroagresivnimi težnjami težko govorimo o pravem
interdisciplinarnem delu. Sodelovanje med strokovnjaki različnih institucij je zelo
površinsko in omejeno na zgolj najbolj osnovne interakcije. Pretoka informacij skoraj ni.
Informacije med različnimi institucijami potekajo preko različnih obrazcev, ki si jih
institucije izmenjujejo med seboj. Ti obrazci so v večni primerov zelo skopi s podatki in
ne vsebujejo nikakršnih konkretnih primerov. Strokovnjaki delujejo povem neodvisno
eden od drugega in se strogo držijo vsak svojega področja.
Neučinkovitost sodelovanja med strokovnjaki zaznavata tudi vzgojitelj in medicinski
tehnik, ki sta bila vključena v mojo raziskavo. Prepričana sta, da je v prvi vrsti problema
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časovna omejitev, saj se strokovnjaki tako z mladostnikom kot tudi z ostalimi
strokovnjaki srečujejo zelo redko. Poleg tega je tudi pomanjkanje spoštovanja med
strokami eden od ključnih problemov, ki teži vključene v proces obravnave
otroka/mladostnika. Ravno zato tudi upoštevanje ugotovitev drugih strokovnjakov ni
zadovoljivo. Svoje delo še vedno opravljajo po večini na svoj način in na podlagi lastnih
ugotovitev.
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VII. PRILOGE
9. KODIRANJE INTERVJUJEV
9.1. INTERVJU Z ZDRAVSTVENIM TEHNIKOM
Kod 1. Reda
Dela z vzgojitelji in učitelji
Nejc je bil v preteklosti že v
zavodu
Nejc je bil tudi v zaporu
Ob vrnitvi v zavod je bil
nameščen v intenzivni enoti
Nejc je v redu dečko, dober po
duši
Ima heteroagresivne napade
Precej naporen
Potrebno ga je fizično omejiti,
ustaviti
Beseda pri njemu nič ne zaleže
Ob prihodu je bil povesem
miren, je še preizkušal okolje
Kasneje se je začela kazati
agresija
V poletnem obdobju je bil zelo
agresiven
Naredil je veliko materialne
škode
Bil je hospitaliziran – LJ Polje
Ko se je vrnil ni imel
medikamentozne terapije
Kasneje ponovno dobi terapijo
Kventiaks – ne zna točno
pojasnit kaj je to, le da je za lažje
spanje
Zdravila predpiše osebni
pedo.psih.
Pedo.psih. teniku ni povedal
zakaj so zdravila
Znanje o zdraviilih je odvisno od

Kod 2. Reda
Kod. 3. Reda
Raznolikost tima v VZP
Interdiciplinarnost
Nejčeva preteklost v institucijah

Opis Nejca kot osebe
(Zelo osebno)
Opis Nejca kot osebe
(njegova diagnoza, obnašanje)

Opis mladostnika s strani med.
tehnika

Opis Nejca kot osebe
(v povezavi s pedo.psih.
obravnavo)

Sodelovanje med med.
tehnikom in ped.psih.
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Povezava zaposleni VZP in
zunanjimi strokovnjaki

zanimanja vsakega vzgojitelja
O zdravilih se s ped.psih. ne
pogovarjajo
Tenik je bil prisotne na obavnavi
pri ped.psih.
Kratek obisk- 10-15min
Ped.psih. vpraša mladostnika po
počutju, spremembah
Enkrat je vprašal tudi njega kako
se mu zdi
Zavod ima pogodbo z bolnišnico
Idrija
Pokličejo pomoč ob hudih
izpadih
Ocenijo ali je mladostnik
življenjsko ogrožajoč
V primeru izpada pokličejo
urgenco v Postojni
Reševalci iz Postojne ukrepajo
naprej
Oni pridejo v zavod in ocenijo
situacijo
Ko se mladostnik umiri ga
pripeljejo nazaj iz bolnišnice
Nejc se povsem umiri ob
prihodu urgence ali policije
Kot bi imel obrambni
mehanizem
Ko se Nejc vrne iz bolnišnice je
vse povem enako kot pred
odhodom
Njemu odgovarja, da malo
zapusti zavod
Tudi zaposleni v zavodu ne
razumejo zakaj jih takoj
naslednji dan ali že isti dan
vrnejo v zavod
Obisk nima nobenega učinka
Ob vrnitvi ni razlike
Iz bolnišnice dobijo odpustnico
Odpustnica vsebuje zgolj
diagnozo, redko kakšne
posebnosti
Zdravila nekaterim koristijo,
drugim ne
Ped.psih. mladostnika vpraša po

Obravnava pri ped.psih.

Ped.psih. obravnava

Sodelovanje med zavodom in
psihiatrijo

Povezava zaposleni VZP in
zunanjimi strokovnjaki

Sodelovanje med zavodom in
urgenco Postojna

Reakcija Nejca ob prihodu
zunanjih strokovnjakov

Opis Nejčevega obnašanja

Vpliv hospitalizacije

Ped.psih. obravnava

Prenos informacij iz ene
ustanove v drugo

Povezava zaposleni VZP in
zunanjimi strokovnjaki

Ped. Diagnoza

Ped.psih. obravnava
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počutju in na podlagi tega
predpiše zdravila
Večina mladostnikov ima
podobno terapijo
V zavodu težijo k temu, da ima
vsak otrok kakšno dejavnost
Nočejo, da se otrok sprehaja po
zavodu brez dela
Morajo nekaj početi
Nejc je hodil na pingponk in
odbojko

Zavod poudarja pomen
dejavnosti, zaposlitve otroka

Metode v VZP

9.2. INTERVJU Z MATIČNIM VZGOJITELJEM
Kod 1. reda
Občutno oškodovan mladostnik
Smrt očeta, mama uporabnica
psihiatrije
Kombinacija osebnostne in
hiperkinetične motnje
Socialno nezrel mladostnik (ne
prevzema odgovornosti za svoja
dejanja)
Beg pred realnostjo – droge
Mladostnik je ogrožen v
domačem kraju
Ogrožen zaradi dolgov
Vzgojitelj kot glavni problem pri
mladostniku zaznava strah pred
prihodnostjo
Zaradi strahu Nejc beži iz
realnosti
Vsakdanje težave: opozicionalno

Kod 2. reda
Oškodovan mladostnik
Družinsko stanje
Kombinacija motenj
Socialna nezrelost mladostnika

Ogroženost v domačem okolju

Socialna nezrelost mladostnika

Vsakdanje težave mladostnika
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Kod 3. reda
 Opis stanja
mladostnika
 Družinsko stanje +
motnje

vedenje s heteroagresijo, iskanje
trnutnega užitka, maščevanje
vsem ki to preprečijo
Vzgojitelj lažje sodeluje z
Nejcem na štiri oči
Pred publiko je na Nejca
nemogoče vplivati
Ob odsotnosti ostalih
mladostnikov je delo lažje
Nejčeve močne točke:
nadarjenost za šport
Njegovo vedenje precej niha
smozi čas
Tednom neprestane agresije
sledijo dobra obdobja
Dobra obdobja so tudi močna
točka
Šibek je v nekontrolirani agresiji,
uživanju drog, socialno deluje na
nižjem nivoju
Krivdo vedno prelaga na druge
Pri Nejcu je prisotna zloraba
drog, agresija, upor in egoizem
Vzgojitelj ima stike z Nejcem
dnevno skozi ves teden
Ob vikendih imata redkejše stike
Matični vzgojitelj – intenzivni
stik
Vzgojitelj sodeluje tudi z mamo
Sodelovanje na različnih
področjih : vsakdanje življenje,
individualni razgovori
Intenzivnost sitkov med
vzgojiteljem in Nejcem se
zaveda tudi mladostnik
Večina metod dela izvira iz
vedenjsko-kognitivena teorije
Vzgojitelj beleži (ne)željeno
vedenje
Pogosta metoda je metoda
pogoevanja
Ob napetosti vzgojitelj uporabi
metodo preusmerjanja
pozornosti
Metoda individualnega razgovor,

Sodelovanje na štiri oči



Delo vzgojitelja z
mladostnikom



Močne točke, šibkosti



Delo vzgojitelja z
mladostnikom



Delo vzgojitelja z
mladostnikom
(metode)

Negativen vpliv publike

Nadarjenost za šport
Nihanje razpoloženja
»dobra« obdobja

Nekontrolirana agresija, droge,
socialno delovanje na nižjem
nivoju
Socialna nezrelost mladostnika
Nekontrolirana agresija, droge,
socialno delovanje na nižjem
nivoju
Stiki med vzgojiteljem in
mladostnikom

Kognitivno vedenjska teorija


Metoda pogojevanja
Metoda preusmerjanja
pozornosti
Individualni pogovori
43

BELEŽENJE V TABELAH
Vidnejšega napredka pri Nejcu ni
opaziti
Težko je ocenit uspešnost
uporabljenih metod
Vzgojitelj pravi, da tako on kot
sodelavci vlagajo veliko truda v
delo z Nejcem
Metode, ki jih uporablja
preprečujejo nazadvanje oz.
izbolšave vsaj na nekaterih
področjih
Uspešnost metod se preverja v
evalvacijah IPja
Strokovnjaki pregledujejo cilje in
njihovo uresničitev
Novejši način dela zahteva
beleženje agresivnega vedenja v
prav za to določenih formularjih
Beleženje agresivnega vedenja
bo olajšalo vrednotenje metod
dela
Evalvacija poteka tudi
neformalno
Sestava vzgojiteljskega zbora
VZP se vzgojitelju zdi raznolika
Zaposleni so po izobrazbi
soc.ped., športni pedagogi,
socialni delavci, psihologi
V intenzivni enoti so prisotni tudi
med. tehniki
Zmenjava mnenj med
strokovnjaki je zelo dobrodošla,
čeprav naporna
Vzgojitelj se ob težavah/dilemah
obrne na svetovalno službo
Tovrstna paleta profilov
strokovnjakov je dovolj široka za
uspešno sodelovanje in
delovanje
V zavodu si mnenja izmenjujejo
na dopoldanskih in popoldanskih
sestankih (predstavniki skupin,
svetovalna služba, ravnateljica)
Diagnoza pedopsihiatra koristi
kot okvir

Ni vidnejšega napredka
Težko ocenit uspešnost metod



Ocenjevanje napredka
pri mladostniku



Ocenjevanje
uspešnosti načina dela



Interdisciplinarnost
VZP

Uspešnost metod

Pregledovanje uspešnosti dela

Beleženje agresivnega vedenja

Evalvacija
Raznolika sestava
vzgojiteljskega zbora VZP


Raznolikost je dobrodošla

Pomoč svetovalne službe
Raznolikost je dobrodošla

Izmenjava mnenj na skupnih
sestankih

Pomembnost pedo.psih.
diagnoze
44



Pedo.psih. diagnoza

Predstavlja osnovno usmeritev
Pomebno je vedeti kakšno
težavo je pri otroku prepoznal
pedo.psih.
Iz ped.psih. diagnoze izhajajo
metode dela
Sama diagnoza ne more v celoti
zajeti lastnosti in potreb otroka
Diagnoza predstavlja izhodišče
za boljše razumevanje otroka
Delo z otrokom se dopolnjuje
vsakodnevno v skupini, kjer
diagnoza ped.psih. ni več ključna
Zunanju strokovnjaki otroka ne
morejo dovolj dobro razumeti
ker se srečujejo le za eno uro na
mesec
srečanje poteka v okolju, ki je
otroku tuje
Od zunanjih strokovnjakov
vzgojitelj pričakuje več in daljše
obravnavanje otrok
Vzgojitelj pričakuje tudi
spoštovanjeso sebe in svojega
dela s strani zunanjih
strokovnjakov
Vzgojitelj verjame, da zaposleni
v zavodu najbolje poznajo
otroke/mladostnike
Osebna mapa je v pomoč ob
sprejemu novega člana v
skupino
Iz mape dobimo osnovne
podatke o otroku in njegovih
težavah, razlogih zakaj je prišel v
zavod
Osnovo za delo predstavljajo
predvsem observacije o otroku,
ki jih beležijo strokovni delavci v
zavodu

(osnovna usmeritev, podlaga za
metode dela)

Metode dela se dopolnjujejo
vsakodnevno



Premalo časa namenjenega
obravnavi otroka s strani
zunanjih strokovnjakov,
neprimernost prostora
obravnave



Metode dela se
dopolnjujejo
vsakodnevno
Mnenje in
pričakovanja
vzgojitelja do zunanjih
strokovnjakov

Pričakovanja vzgojitelja do
zunanjih strokovnjakov
(spoštovanje, več časa)

Vzgojitelji najbolje poznajo
otroke



Vzgojitelji najbolje
poznajo otroke

Osebna mapa je pomembna
zaradi osnovnih podatkov



Osebna mapa

Osnove za delo so predvsem
observacije



Osnove za delo so
predvsem observacije

9.3. OSEBNA MAPA
Kode 1. reda

Kode 2. reda

Kode 3. reda
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Razmere v družini oz.
socialno-ekonomski
položaj družine



Vzgojo-izobraževalne
usmeritve v
preteklosti

Vodenje s strani pedopsihiatra



Pedopsihijatrično
vodenja

Na sodišču pričajo mama in
predstavnica CSD



Prestajanje pripora



Dejstva, ki jih sodišče
upošteva pri sodbi
Kazniva dejanja

Vlogo za namestitev izda CSD
Živi z mamo, očimom in
polbratom
Mama delavka na Gorenju
Očim brezposeln
Živi v občinskem stanovanju
V preteklosti že nameščen v VZP
V zavodu uspešno zaključil OŠ z
njižjim izobraževalnim
stndardom
2011 zaključil bivanje v zavodu
Izobraževanje nadaljuje v
domačem kraju
Zaključil 1.letnik smer pomočnik
v biotehniki in oskrbi
Septembra 2012 starša
opozorita na težave
Starša priznata vzgojno nemoč
Zaradi izostankov in
neprimernega vedenja izpisan iz
šole
Pred ponovno namestitvijo v
VZP je bil voden s strani
pedopsihijatrinje
Prejemal medikamentozno
terapijo
Na sodišču sta bili zaslišani
mama in predstavnica CSD

Vloga za namestitev
Razmere doma

Nejc je bil v priporu od
17.11.2012 do 20.2.2013
Mladoletnik je izvršil 5 kaznivih
dejanj velike tatvine po 3.točki
1.odstavka 205.člena KZ-1.
Tatvine izvedene na predrzen
način
Mladoletnik je izvršil dva kazniva
dejnja t.i. male tatvine
Prilatil si je predmete v
vrednosti, ki ne presega 500,00€
Pri izberi vzgojnega ukrepa
sodišče upošteva upoštevalo
težo izvršenih kaznivih dejanj,
socialne razmere, v katerih živi
mladoletnik, njegovo dosedanjo
vzgojo in izobraževanje in zlasti
njegovo vedenje pred

Zaposlitev staršev
Stanovanjske razmere
Vzgoja in izobraževanje v
preteklosti

Razmere doma

Vzgoja in izobraževanje v
preteklosti

Izvršena kazniva dejanja

Upoštevanje okoliščin pri izbiri
vzgojnega ukrepa
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Dejstva, ki jih sodišče
upošteva pri sodbi

obravnavanimi dogodki
Vzgojno skupino za Nejca
sestavljajo mati, vzgojitelj, štirje
učitelji, psihiatrinja, medicinska
sestra, svetovalna delavka,
socialna delavka po poklicu
socialna delavka in svetovalna
delavka po poklicu psihologinja.
Nejc gre od pete proti tretji
skupini s kolom v roki
Teče proti vzgojitelju in
zamahuje okrog njegove glave
Zamahoval je z vso silo
Vzgojitelj zbeži in skoči v bližnje
grmovje
Nejc je bil skrajno napadalen,
nerazsoden in življenjsko
ogrožajoč
Za njim gre medicinski tehnik,
vzgojitelj pokliče policijo
Policija pride čez pol ure
Nejca so pripeljali s psihiatrične
bolnišnice
Vzgojitelj ga seznani s pravili, kar
Nejca razburi
Nejc grozi, zmerja vrže dalinjski
upravljalnik v televizijo
Naredil škode za 700€
17letnega gospoda smo drugič
sprejeli v našo bolnišnico zaradi
vedenjski težav v zavodu
Nismo ugotovili znakov
psihiatrične bolezni
V ospredju so znaki osebnostnih
motenj
Avto/heteroagresivne težnje
Nejc zanika
Gospoda z današnjim dnem
odpuščamo iz bolnišnice
Vračamo ga v zavod kamor si
tudi sam želi
Terapija ob odpustu: Risperdal
0,5mg zv.

Predstavniki Nejčeve vzgojne
skupine v času bivanja v zavodu



Strokovni delavci, ki
sodelujejo z Nejcem

Napad na vzgojitelja, hud
agresivni izpad, življenjsko
ogrožajoč



Agresivni napadi



Razmere v katerih
delajo strokovnih
delavcev VZP



Pomoč s strani
zunanjih institucij



Agresivni napadi



Razmere v katerih
delajo strokovnih
delavcev VZP

Sprejem v psihiatrično
bolnišnico



Pedopsihiatrično
vodenje

(nazivajo ga z gospod)
Ni psihiatrične motnje



Obrazložitev stanja
posameznika

Osebnostne motnje



Upoštevanje
»mnenja«
mladostnika

(položaj vzgojitelja)

Posredovanje policije

Psihiatrična bolnišnica
Napad na vzgojitelja, hud
agresivni izpad, življenjsko
ogrožajoč
(materialna škoda)

Zanika avto/heteroagresivnost
(njegovo mnenje)
Odpuščen iz bolnišnice
Vrnitev v zavod
(njegova želja)
Medikamentozna terapija
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Prosil bi če mi lahko ukinete
terapijo
Pravi, da je dobro da mu
menjajo terapijo, ker bo to
izgovor na sodišču
Mladostnika je strah zaprtih
prostorov
V primeru agresivnih prebojev
se ga ne zapira v prostor
Fizično umerjanje le v primeru
življenjsko ogrožajočega vedenja
Umerja ga poslušanje glasbe in
tek
Kljub prizadevanju celotnega
strokovnega tima ne napreduje
na vedenjskem in osebnostnem
področju
številni agresivni napadi na
strokovne delavce in mlajše
otroke/mladostnike
Občasno zavrača predpisano
medikamentozno terapijo
ukrep oddaje v Vzgojni zavod
Planina ne dosega namena
Frekvenca težjih agresivnih
prebojev se povečuje
Od sodišča pričakujemo, da bo
razmislilo o ukrepih, ki jih bodo
izvedli z namenom, da se Nejc
ne bo več vrnil v zavod
ne moremo sprejeti nikakršnih
odgovornosti v primeru hujših
telesnih poškodb ali celo smrti.

Nejc omenja načrt maščevanja
delavcem zavoda
za čas čakanja na
pravnomočnost sklepa se fizično
maščeval strokovnim delavce,
osebno tudi meni ali pa bi
naredil samomor v odprtem
sistemu mi tega nadzora ne
moremo izvajati.

Njegove želje in mnenja o
terapiji



Nejčev pogled na
terapijo

Klavstrofobija



Način dela z Nejcem
s strani strokovnih
delavcev zavoda



Mnenje tima o
Nejčevem napredku
oz. o učinkovitosti
ukrepa



Razmere v katerih
delajo strokovnih
delavcev VZP



Nemoč



Povezava VZP in
sodišče

Se ga ne kaznuje z zaprtimi
prostori
Fizična omejitev le ob življenjski
ogroženosti
Sprostitev: glasba, tek
Ni napredka na vedenjskem in
osebnostnem področju
(mnenje tima)
Napadi na strokovne delavce,
ostale mladostnike
Zavračanje medikamentozne
terapije
Ukrep VZP ne dosega namena
Frekvenca agresivnih prebojev
se veča
Izraženo pričakovanje do
sodišča s strani strokovnih
delavcev Planina
Nemoč pri preprečevanju
hujših telesnih poškodb ali
smrti
(naslovljeno iz zavoda na
sodišče)
Maščevalni načrt
Nemoč pri preprečevanju
hujših telesnih poškodb ali
smrti
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