
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

TJAŠA KRAMAR 

 

 

 

SODELOVANJE STARŠEV S CENTROM ZA SOCIALNO 

DELO IN VZGOJNIM ZAVODOM V ČASU BIVANJA 

OTROKA V VZGOJNEM ZAVODU 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2014  



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

SOCIALNA PEDAGOGIKA 

 

 

 

TJAŠA KRAMAR 

 

Mentorica: doc. dr. JANA RAPUŠ PAVEL 

 

 

SODELOVANJE STARŠEV S CENTROM ZA SOCIALNO DELO 

IN VZGOJNIM ZAVODOM V ČASU BIVANJA OTROKA V 

VZGOJNEM ZAVODU 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2014   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Zahvaljujem se mentorici doc. dr. Jani Rapuš Pavel za strokovno pomoč in nasvete pri 

nastajanju diplomskega dela. 

Iskrena hvala intervjuvancem, ki so bili pripravljeni sodelovati v moji raziskavi. 

Hvala tudi mojim najbližjim, ki so me vseskozi podpirali, mi stali ob strani in verjeli vame. 

  



 
 

  



 
 

POVZETEK 

V diplomskem delu obravnavam izkušnjo sodelovanja med starši in centrom za socialno delo 

ter vzgojnim zavodom v času namestitve in bivanja otroka v instituciji izvendružinske vzgoje. 

V teoretičnem delu predstavim značilnosti in ranljivost družin iz katerih prihaja največ otrok 

in mladostnikov nameščenih v vzgojnih zavodih in opredelim vlogo centra za socialno delo in 

vzgojnega zavoda ter njihove oblike dela z družino pred, ob in po namestitvi otroka ali 

mladostnika. Osredotočim se predvsem na oblike sodelovanja med starši in centrom za 

socialno delo ter vzgojnim zavodom, dotaknem pa se tudi sodelovanja med centri za socialno 

delo in vzgojnimi zavodi. Zaključim s predlogi sprememb in predstavitvijo uspešnih praks, ki 

se jih na obravnavanem področju poslužujejo v tujini.  

V empiričnem delu s študijo primera raziščem konkretno izkušnjo sodelovanja starša, čigar 

otrok je nameščen v vzgojnem zavodu. Rezultati kvalitativne raziskave kažejo, da je starš v 

konkretnem primeru s sodelovanjem z obema strokovnima službama zadovoljen, prav tako pa 

sodelovanje tudi obe strokovni službi ocenjujeta kot uspešno. Tako dejavniki, ki vplivajo na 

sodelovanje z družino, kot tudi oblike podpore in pomoči, ki jih center za socialno delo in 

vzgojni zavod nudita, so precej raznovrstni in se prilagajajo potrebam družine ter 

zadovoljujejo potrebe starša. 

 

Ključne besede: sodelovanje, ranljive družine, vloga strokovnih služb, vzgojni zavod, center 

za socialno delo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

In this thesis I focus on the experience of cooperation between parents, Centre for Social 

Work and the residential treatment institution during a child’s stay in residential care. In the 

theoretical part of the thesis I present characteristics and vulnerability of those families where 

the majority of the youth placed in residential care come from. Later on, I explain the role of 

involved professional services and their methods of work with family before, during and in 

the time of institutional stay of a child or an adolescent. I focus on the variety of ways of 

cooperation between parents and professional services and furthermore mention the 

cooperation between services themselves. The theoretical part ends with proposed 

amendments and the presentation of successful foreign practices in this field.  

In the empirical part of the thesis I focus on the study of a concrete example of the 

cooperation between professional services and the parent, whose child stays in residential 

care. The results of the qualitative research illustrate that the parent is content with the 

cooperation with professional services and both of them agree that their cooperation is 

successful. The factors influencing cooperation, ways of support and help offered by 

professional services differ and are adjusted to the needs of the family and satisfy the 

requirements of the parent.  

 

Keywords: cooperation, vulnerable families, the role of professional services, residential 

care, Centre for Social Work. 
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I. UVOD 

Sodobna družina se v zadnjih desetletjih sooča z vrsto strukturnih, dinamičnih in 

funkcionalnih sprememb, katerih razlog so predvsem velike, hitre ter burne družbene 

spremembe. Narašča število izvenzakonskih, samskih in istospolnih skupnosti, vse manj pa je 

nuklearnih, večgeneracijskih družin (Gradišar, 2005; Kranjčan, 2006; Ule, 2008).  

Ne glede na to, kdo so osebe, ki družino sestavljajo, se te še vedno delijo na tiste, ki so bolj ali 

manj funkcionalne. Družine se razlikujejo v značilnostih funkcioniranja in zmožnostih 

zadovoljevanja potreb v razvoju vsakega izmed njenih članov. Nekatere družine so v tem 

kompetentnejše, druge manj. Slednje se običajno srečujejo z raznovrstnimi težavami, ki se 

postopno med seboj krepijo in utrdijo. Otroci so v takšnih družinah pogosto izpostavljeni 

različnim ogrožajočim dejavnikom, ki negativno vplivajo na njihov razvoj in socializacijo, kar 

običajno pripelje do nastanka čustvenih in vedenjskih težav.  

V primerih, ko so ogrožajoči dejavniki tako intenzivni, da za otroka ali mladostnika bivanje v 

družini ni več varno oziroma premočno vplivajo na njegov razvoj in funkcioniranje, imajo v 

družino pravico poseči državni organi, ki mu z nastanitvijo v instituciji izvendružinske vzgoje 

omogočijo ustrezne pogoje za odraščanje.  

Kljub namestitvi otroka ali mladostnika izven družine starši še vedno ostajajo njegovi starši in 

je družina prostor, kamor se otrok običajno vrača. Samo delo s posameznikom zato ni dovolj, 

ampak je potrebno spremembe dosegati v širšem kontekstu, kjer se ogrožajoči dejavniki, ki so 

prispevali k težavam otroka ali mladostnika, pravzaprav nahajajo. Vključevanje staršev ter 

sodelovanje z družino in socialnim okoljem posameznika je torej ključno za doseganje 

ustreznih pogojev in sprememb v družinskem sistemu, ki bi nudile primerno okolje in 

omogočile vrnitev otroka iz vzgojnega zavoda nazaj v družino.  

V teoretičnem delu diplomskega dela bom opisala značilnosti ranljivih družin iz katerih 

prihaja največ otrok nameščenih v vzgojnih zavodih. Predstavila bom vlogo centra za socialno 

delo v procesu namestitve in bivanja otroka oziroma mladostnika v vzgojnem zavodu ter 

oblike in metode dela, ki se jih ob tem poslužujejo. Nadaljevala bom z vlogo vzgojnega 

zavoda ter z oblikami sodelovanja strokovnih služb s starši. V empiričnem delu bom s študijo 

primera raziskala, kako omenjeno sodelovanje dejansko poteka, kateri dejavniki nanj vplivajo, 

katere oblike pomoči in podpore so staršem nudene ter kako so ti z njimi zadovoljni.   
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II. TEORETIČNI DEL 

1 DRUŽINA 

Vsaka družina je unikatna, poseduje lastne vzorce delovanja in odnosov, ali kot pravita 

Hecker in Wetchler (2003, v Gostečnik, 2010), ima vsaka družina svojo personalnost, h kateri 

prispeva vsak izmed njenih članov. Gradišar (2005, str. 39) trdi, da so razlike med družinami 

odvisne predvsem od »narave in uporabe družinskih vrednot, njenih pravil in komunikacij pri 

uresničevanju razvojnih ter konkretnih družinskih nalog«.  

Splošno definicijo družine je težko ponuditi, saj so v zadnjih desetletjih struktura, dinamika in 

funkcija sodobne družine izpostavljene velikim spremembam (Gradišar, 2005). Na to opozori 

tudi Poljšak Škraban (2007, str. 190) in ponudi širšo Petzoldovo opredelitev družine, ki jo 

pojmuje kot »posebno socialno skupino, za katero so značilni intimnost in medgeneracijski 

odnosi«.  

V literaturi lahko zasledimo veliko število modelov, ki poskušajo definirati neko normalno, 

ali bolje, družbeno pričakovano družinsko funkcioniranje. V sodobni družbi, kjer se 

srečujemo z številnimi oblikami družine, le-te ne moremo definirati kot funkcionalne oziroma 

manj funkcionalne na podlagi tega, kdo jo sestavlja (dvostarševska, enostarševska družini 

ipd.), temveč na to vpliva kakovost odnosov, procesov v družini, kjer moramo upoštevati tako 

njen socialni kot razvojni kontekst (Poljšak Škraban, 2007). 

Gostečnik (2010) ponudi pregled nekaterih modelov družinskih terapij, katerih avtorji vsak na 

svoj način pojmujejo družino in opredelijo njeno funkcionalnost oziroma nefunkcionalnost. 

Od strateške terapije, katere filozofija ne pozna nekega idealnega standarda družinske 

strukture in disfunkcionalnosti ne označujejo kot patološke, do strukturne družinske terapije, 

ki nefunkcionalnost družine razume »v nezmožnosti spremeniti strukturo, da bi si s tem 

omogočila soočenje in razrešitev krize« ter kot funkcionalno družino vidi tisto, ki se zmore 

prilagajati na nove razmere (Gostečnik, 2010, str. 73). Tudi milanska sistemska teorija, ki 

sicer ne postavlja kriterijev, ki bi opredeljevali zdravje družine, kot bolj funkcionalno vidi 

tisto, ki je opremljena z viri, ki pripomorejo k uvajanju ustreznih sprememb v družinski 

strukturi. Medtem ko Framo, pionir transgeneracijske sistemske družinske terapije, ponuja 

deset kriterijev, na osnovi katerih lahko prepoznamo zdrave družine, ki funkcionalno delujejo, 

Bowen kot zdrave družine opredeli tiste, ki »zmorejo uravnotežiti posameznikove potrebe po 

avtonomnosti in  intimnosti« (prav tam, str. 227).  
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Walsh (1993, v Poljšak Škraban, 2007) pravi, da je bolje kot o funkcionalni družini govoriti o 

funkcionalnosti vzorcev vedenja, saj je neko vedenje za starše lahko funkcionalno, medtem ko 

za otroka ni. Vsako ocenjevanje funkcionalnosti mora zajemati tudi oceno sredstev, s katerimi 

družina razpolaga, in vpliv socialnih sistemov, v katere je družna vključena.  

Razlike v opredeljevanju družin kot funkcionalnih in nefunkcionalnih oziroma zdravih in 

tistih, ki to niso, kažejo na to, da je družina precej kompleksen sistem, ki ga ni mogoče 

enostavno opredeliti kot funkcionalnega ali nefunkcionalnega, saj kot pravi tudi Poljšak 

Škraban (2007, str. 191), na to vplivata »socialna konstrukcija in naš referenčni okvir, odvisen 

od subjektivne pozicije opazovalca in od prevladujoče kulture«.  

1.1 Vloga družine 

»Otrok rabi v družini, da se družina razume, da si pomaga en drugim, da zna otroku 

prisluhnit, ko ima težave. Da mu pomagaš, da mu omogočiš, kaj si kaj želi. Da mu pogledaš 

domačo nalogo, da ga pohvališ«, opiše vlogo družine mladostnik, nameščen v prevzgojnem 

domu (Kobolt, 2002, str. 189).  

Jasno je, da igra družina pomembno vlogo v življenju posameznika. Gre za prvi socialni 

sistem, v katerega otrok vstopi in ki s svojimi značilnostmi vpliva na njegov razvoj. Tomori 

(1994) poudarja, da izkušnje pridobljene v otroštvu na posameznika vplivajo tudi takrat, ko od 

družine ni več bivanjsko odvisen, saj te nosi s sabo skozi življenje.  

Ule (2008) izpostavi pomembno vlogo družine predvsem v obdobju mladostništva kot 

suportivni mehanizem ob soočanju mladega s spremembami ob vstopu v obdobje odraslosti. 

O vlogi družine v obdobju mladostništva pa govorita tudi Martin in Martin (2000). Avtorja 

izpostavita predvsem potrebe posameznika v mladostništvu in posledice, če se v tem obdobju 

mladostniki soočajo z občutki odtujenosti in nizkimi pričakovanji do sebe. Pri teh 

posameznikih je verjetnost, da se bodo v življenju soočali z odvisnostmi, nasiljem in revščino, 

višja. Poudarjata, da se ta problematika lahko pojavi tako pri privilegiranih kot tudi 

neprivilegiranih družinah, saj prve pogosto ne opazijo težav, s katerimi se mladostniki 

soočajo, medtem ko druge ob vseh težavah, s katerimi se soočajo, da preživijo, niti ne 

utegnejo vzpostaviti kvalitetnih družinskih odnosov.  

O družinah, ki iz takih ali drugačnih razlogov ne zmorejo oziroma ne znajo funkcionalno 

sprejeti spremembe in zaradi svoje neučinkovite vzgoje ali organizacije spadajo med rizične, 

govori tudi Kranjčan (2006) ter v nadaljevanju rizične dejavnike opisuje kot številne in 
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zapletene. Ti se povezujejo s socialno ekonomskim statusom in sestavo družine ter z odnosi in 

vzgojo v družini. Na vse skupaj pa vplivata še  izobrazbena in kulturna raven. 

Beavers (1976, v Poljšak Škraban, 2007) definira kompetentnost in interakcijske stile v 

družini kot ključni dimenziji za opredelitev njene funkcionalnosti. Kompetentnost razume kot 

zmožnost družine za doseganje potrebnih in vzgojnih ciljev v organizaciji in vodenju družine. 

Med glavne elemente kompetentnosti uvrsti strukturo družinske enote, stopnjo spodbujanja 

avtonomije družinskih članov, sposobnost reševanja konfliktov ter jasnega komuniciranja, v 

zadnjem elementu pa zajame spontanost, optimizem in izražanje raznovrstnih čustev. 

Interakcijski stili se razlikujejo glede na način interakcij in med njimi loči centripetalne in 

centrifugalne oziroma navznoter in navzven usmerjene tendence v vplivanju na separacijo 

mladostnika. Medtem ko jih v centripetalnih družinah starši vežejo nase, jih v centrifugalnih 

spodbujajo k osamosvojitvi. Avtor dodaja, da družinski sistem najbolje funkcionira takrat, ko 

se je sposoben prilagajati odgovornostim in razvojnim potrebam družine v posameznih 

obdobjih. Na drugi strani pa Berns (1997, v Žižak in Koller–Trbović, 2007) kot enega izmed 

kriterijev za opredeljevanje družine kot funkcionalne oziroma nefunkcionalne navaja 

specifične značilnosti otroka, kot so na primer samospoštovanje, osebna prilagojenost  in 

odsotnost deviacij v vedenju.  

Seveda se tako v funkcionalnih kot nefunkcionalnih družinah soočajo s težavami, ki lahko 

vplivajo na otrokov zdrav razvoj, a se razlikujejo v tem, da je intenziteta težav v 

nefunkcionalnih družinah mnogo višja, medtem ko so strategije za reševanje le-teh revnejše 

(Martin in Martin, 2000).  

Žižak in Koller–Trbović (2007, str 163) v svoji raziskavi med mladimi v času odhoda iz 

vzgojnega zavoda ugotavljata, da prisotnost kriznih/travmatskih dogodkov in 

socialnopatološki pojavi v družini v času, ko se odloča o njihovem nadaljnjem življenju in 

morebitnih družbenih posegih, pri mladih izzovejo »specifično disfunkcionalnost in občutek 

ogroženosti«. Kobolt (2002) trdi, da k nastanku psihosocialnih in vedenjskih težav otroka 

prispeva kombinacija in interakcija različnih dejavnikov tveganja. Te razvršča v tri skupine, 

in sicer na dejavnike, ki izvirajo iz družine, otroka samega in njegovega širšega okolja. V 

nadaljevanju se bom osredotočila predvsem na tiste, ki izhajajo iz družine. 
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1.2 Ranljive družine 

Družine, iz katerih prihajajo otroci, nameščeni v različnih oblikah zavodske vzgoje, običajno 

ne zmorejo zadovoljiti otrokovih razvojnih potreb. Starši se v svoji vlogi počutijo negotove, 

nestabilne in so preobremenjeni z lastnimi problemi ter so bili tekom odraščanja pogosto tudi 

sami izpostavljeni neurejenim družinskim razmeram, kar potrjujejo raziskave, izvedene tako v 

tujini kot pri nas. Družinske odnose spremljajo različni in dolgotrajni problemi, kar s seboj 

prinaša izpostavljenost mnogim stresnim dogodkom (Kobolt, 2002).  

Avtorji imajo za takšne družine različna poimenovanja. Asen (2007) jih opredeli kot družine z 

več problemi (multi-problem families), o katerih govori tudi Kobolt (2002), Kranjčan (2006) 

jih opiše kot rizične, medtem ko jih drugi avtorji opredeljujejo kot nefunkcionalne oz. manj 

funkcionalne. Sama bom v nadaljevanju uporabljala izraz ranljive družine. Dejavniki, ki 

prispevajo k ranljivosti družin, se prekrivajo s tistimi, ki jih v družinah otrok, nameščenih v 

vzgojnih zavodih, prepoznavajo tudi prej omenjeni avtorji kljub temu, da jih ti poimenujejo 

drugače. Izraz ranljive družine vidim kot manj stigmatizirajoč, saj menim, da je ranljivost 

pojav, s katerim se v določenem trenutku sreča skoraj vsak družinski sistem, razlika med 

družinami pa se pojavlja v stopnji njihove kompetentnosti soočanja z ranljivostjo oz. 

dejavniki tveganja in prisotnimi podpornimi dejavniki (Sousa in Rodrigues, 2012). 

Kljub omenjenim razlikam v poimenovanju družin, lahko v opisih njihovih značilnosti 

opazimo podobnosti. Asen (2007) v družinah prepoznava pogosto prisotnost naslednjih 

simptomov: nasilno vedenje, zlorabe, ločitve, težave na področju mentalnega zdravja, zlorabe 

drog in alkohola, nižji izobrazbeni standard ter socialna izključenost. Kobolt (2002) prav tako 

izpostavi dolgotrajne partnerske težave, ki se končujejo z ločitvami, pojavljanjem odvisnosti 

pri starših, socialno patologijo pri enem ali obeh staršev ter tem dodaja pogoste menjave 

okolja, neizpolnjevanje starševske vloge, kateri sledi neenotna in neprimerna vzgoja, ki je 

bodisi premehka, saj otroku ne omogoči spoznati meja ter lastne odgovornosti, bodisi pretrda, 

ki zatira otrokovo iniciativnost. Vpliv neustreznih vzgojnih stilov izpostavijo tudi avtorji 

Vzgojnega programa (2004). Ti so pomemben faktor pri nastanku čustvenih in vedenjskih 

težav, saj igrajo pomembno vlogo pri ustrezni socializaciji posameznika. Predvsem je pri 

nastanku čustvenih in vedenjskih težav pomembna primarna socializacija, ki poteka v družini 

in se nanaša na to, kako so starši zadovoljevali temeljne razvojne potrebe otroka ter v kolikšni 

meri so zmogli usmerjati otroka, da se nauči na družbeno sprejemljiv način zadovoljevati 

svoje potrebe in želje. Vec (1998) v raziskavi, izpeljani v enem od vzgojnih zavodov, 

ugotavlja, da do razvoja vedenjskih težav običajno pripelje preplet dejavnikov t. i. družinski 
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disocialni sindrom. Kot rizične dejavnike za nastanek vedenjskih težav navaja poklicno 

neuspešnost staršev, zlorabe alkohola, pomanjkanje aktivnih interesov v družini ter zatekanje 

v pasivnost, konfliktnost in nevključenost družin v socialno okolje, konfliktnost v partnerskih 

odnosih in prisotnost kaotičnega vzgojnega stila.  

Tudi Kranjčan (2006) govori o družinah otrok, nameščenih v vzgojnih zavodih, kot o 

družinah, ki so obremenjene z mnogo otežujočimi dejavniki in v nadaljevanju navaja 

raziskave, ki kažejo, da imajo starši otrok, ki bivajo v vzgojnih zavodih, visok delež nizke 

formalne izobrazbe, prav tako pa so zaposleni v poklicih na nižjih položajih ali so 

brezposelni. Dohodki, ki jih imajo, so tako precej nizki, zato so pogosto prejemniki socialne 

pomoči ali so od nje pravzaprav odvisni. Pogosto se v zavodski vzgoji znajdejo otroci etničnih 

manjšin iz enostarševskih in dopolnjenih družin, mater samohranilk ter družin, v katerih se 

pojavljajo težave z odvisnostjo od alkohola in mamil. 

Žižak in Koller-Trbović (2007) v svoji raziskavi, kjer je bilo udeleženih 40 adolescentov z 

vedenjskimi težavami, nastanjenih v vzgojnem zavodu ali stanovanjski skupini, ugotavljata 

dva tipa socialnopatoloških pojavov, s katerimi so se mladostniki soočali v družinah – 

alkoholizem pri starših in dominantnost očeta ter zlorabe.  

Vidimo lahko, da so v vzgojne zavode v večini nameščeni otroci in mladostniki, ki prihajajo 

iz depriviligiranega okolja. O stopnji vpliva, ki ga ima struktura socialnega okolja na 

možnosti otrok in mladostnikov, govori tudi Kranjčan (2002) in poudarja, da ga kot jedro 

problema vidi vse več strokovnjakov. Tu ne gre le za ekonomski status in sam položaj družine 

v družbi, temveč je to odvisno od družinskih razmer, v katerih se vsi ti procesi odvijajo. Vries 

in Bouwkamp (2002) opozarjata na krožno vplivanje procesov na različnih področjih življenja 

posameznika, ki se hkrati prepletajo tudi s procesi drugih posameznikov v sistemu, kot je to 

na primer družinski sistem. Procesi se lahko medsebojno krepijo in takrat govorimo o ustrezni 

vzajemni odvisnosti le-teh, medtem ko gre v nasprotnem primeru, ko se ti med seboj ovirajo 

in ne morejo več optimalno delovati, za problematično situacijo, v kateri se običajno znajdejo 

ranljive družine.  
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2 CENTER ZA SOCIALNO DELO  

Problematika v družinah včasih naraste do te meje, da se morajo v družino vplesti za to 

pristojne strokovne službe. Pri nas država zagotavlja varstvo mladoletnim otrokom vselej, 

kadar je ogrožen njihov zdrav razvoj in kadar to zahtevajo druge koristi otrok, kar je zapisano 

v 6. členu Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR, 2004). Ta v 5a. členu 

narekuje, da morajo starši, druge osebe, državni organi ter nosilci javnih pooblastil »v vseh 

dejavnostih in postopkih v zvezi z otrokom skrbeti za otrokovo korist« ter definira, da starši 

delajo v otrokovo korist, »če zadovoljujejo njegove materialne, čustvene in psihosocialne 

potrebe z ravnanjem, ki ga okolje sprejema in odobrava in ki kaže na njihovo skrb in 

odgovornost do otroka ob upoštevanju njegove osebnosti in želja«.  

Center za socialno delo (v nadaljevanju CSD) je po 119. členu Zakona o zakonski zvezi in 

družinskih razmerjih (2004) »dolžan storiti potrebne ukrepe, ki jih zahtevata vzgoja in varstvo 

otroka ali varstvo njegovih premoženjskih ter drugih pravic in koristi«. V primerih, ko se v 

družini zazna neustrezno skrb za otroke ter ko družina zaradi duševne nerazvitosti staršev 

potrebuje pomoč in podporo, CSD izvajajo posebne psihosocialne programe pomoči, med 

drugim nudijo konkretne oblike pomoči pri reševanju problemov, intenzivno prisotnost v 

družini ter druge dejavnosti za starše in otroke, ki posameznikom omogočijo pridobivanje 

novih in pozitivnih izkušenj ter povezovanje s socialnim okoljem (Kuzmanič Korva, 2005).  

V družinah, vključenih v programe pomoči, nudene s strani CSD, je kar v 61 % opaziti 

neustrezno vzgojo, socialno prikrajšanost (51 %), družinske konflikte (45 %), razpadle 

družine (31 %), disocialnost in socialno izključenost, zasvojenost, psihiatrične motnje in 

duševno manjrazvitost. CSD v svoje programe vključujejo tudi otroke, pri katerih se poleg 

drugih oblik v kar 52 % pojavljajo čustvene in vedenjske motnje v 39 % (Kuzmanič Korva, 

2005). Prav ti otroci in mladostniki so prevladujoča populacija, ki je nameščena v vzgojnih 

zavodih.  

V Sloveniji obstajajo oblike pomoči, namenjene otrokom in mladostnikom, kot so na primer 

programi raznih nevladnih organizacij, krizni centri za mlade, dnevni centri, dodatne 

obravnave v šolskih svetovalnih službah ter na centrih za socialno delo kot preventivne oblike 

pomoči z namenom preprečiti odhod otroka iz družine. Starše se poskuša vključevati in jim 

pomagati predvsem prek informativno-svetovalnega dela, ki zajema izvajanje preventivnih 

dejavnosti z otroki in družinami, individualno in skupinsko delo, timsko strokovno delo na 

CSD ter sodelovanje z inštitucijami, s katerimi so posamezniki v stiku. Gre za pomoč staršem 
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in tudi mladim pri težavah, ki jih sami ne zmorejo reševati (Kuzmanič Korva, 2005; Kranjčan, 

2006). Bürger (1998, v Kranjčan, 2002) poudarja pomen ambulantne pomoči, ki jo nudijo 

CSD in dodaja, da tisti centri, ki nudijo več ambulantne pomoči, v povprečju nameščajo manj 

otrok in mladostnikov v vzgojne zavode. Kranjčan (2006) dodaja, da je mreža 

neinstitucionalnih ukrepov pomoči pri nas še vedno zelo redka v primerjavi z namestitvami 

zunaj družine ter izpostavi veliko potrebo po specifični ambulantni pomoči in hkrati po 

doseganju ustrezne ponudbe vzgojne pomoči. Na tem mestu bi si lahko v zgled vzeli oblike 

pomoči, namenjene mladim in njihovim družinam, ki jih že dobri dve desetletji izvajajo v 

Nemčiji (Kluge, 1999). 

2.1 Namestitev otroka v vzgojni zavod 

Ukrep namestitve otroka oziroma mladostnika v vzgojni zavod (v nadaljevanju VZ) uvrščamo 

med ukrepe za zaščito otroka, ki jih izvajajo centri za socialno delo na področju varstva otrok 

in družine (Kuzmanič Korva, 2005). CSD sme po 120. členu ZZZDR (2004) staršem odvzeti 

otroka in ga »dati v vzgojo in varstvo drugi osebi ali zavodu, če so starši zanemarili otrokovo 

vzgojo in varstvo ali če je to iz drugih pomembnih razlogov v otrokovo korist«. S tem se 

druge dolžnosti in pravice staršev ne prenehajo, CSD pa je dolžan spremljati izvajanje ukrepa. 

Tudi 121. člen ZZZDR (2004) dovoljuje CSD samemu oziroma v sporazumu s starši oddati 

otroka v zavod zaradi njegove osebnostne ali vedenjske motenosti, ki ogroža njegov zdrav 

osebnostni razvoj, s tem, da se ukrep lahko prekine takoj, ko so razlogi, zaradi katerih je bil 

izrečen, odpravljeni, vseeno pa lahko traja največ tri leta. Izjemoma se ukrep lahko podaljša, 

čeprav se mora po polnoletnosti posameznik z namestitvijo v zavodu tudi sam strinjati 

oziroma v to privoliti.  

Za otroke in mladostnike, katerih razvoj je v njihovih družinah ogrožen, se torej poišče 

ustrezno vzgojno pomoč izven njihovih družin. Pri nas se jih v teh primerih običajno namešča 

v rejniške družine ter vzgojne zavode oziroma stanovanjske skupin (Kranjčan, 2002). Žižak in 

Koller–Trbović (2007) poudarjata, da je v postopku pridobivanj podatkov in raziskovanja 

problematike družine pred namestitvijo otroka oziroma mladostnika v VZ potrebno zajeti 

celoten družinski kontekst, ki vpliva na otrokov razvoj in nastanek vedenjskih težav, ter 

paziti, da se ne osredotočimo le na posamezne dejavnike otrokovih težav v odnosu s 

kompetentnostjo staršev. 

Odločitev CSD o namestitvi otroka oziroma mladostnika v vzgojni zavod, Kranjčan (2006) 

opiše kot izjemno odgovorno in dodaja, da gre pri tem za strokovno zapleteno ter zahtevno 
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vprašanje, kljub temu pa se v praksi kaže, da za izvedbo tega ukrepa kriteriji niso enotni. Na 

to gotovo vpliva tudi sama opredelitev vedenjskih in čustvenih težav, ki je pogojena s 

trenutno veljavnimi družbenimi normami ter pričakovanji odklonskega vedenja, za vzroke 

katerega navaja organske motnje, neprimerno okolje, težave v razvoju, nedoseganju učnih in 

delovnih zahtev ter njihovih interakcij v okolju posameznika.  

Omenjene razlike v kriterijih za oddajo v VZ kaže izpeljana raziskava v slovenskem okolju 

(Kranjčan, 2006). Enak pojav pa v svoji raziskavi ugotavlja tudi Bürger (1998a, v Kranjčan, 

2006), saj pri merjenju faktorjev za oddajo v zunajdružinsko vzgojo, ki so pomembni za 

strokovne delavce na CSD, med drugim ugotavlja, da so si odnosi različnih CSD do 

nameščanja uporabnikov v vzgojne zavode zelo različni. Pri tem pomembno vlogo igra 

predvsem to, kako posamezni strokovnjaki ocenjujejo učinkovitost in delovanje zavodske 

vzgoje, kako ocenjujejo druge regionalne programe, sodelujejo s ponudniki le-teh in se trudijo 

vanje vključevati družine.  

Kljub vsemu, so si poročila glede vzrokov za napotitev otroka v vzgojni zavod precej 

podobna. Navedene so »težke družinske razmere, nastale zaradi premajhnega stanovanjskega 

prostora, brezposelnost, prejemanje socialne pomoči« (Trede, 1999, v Kranjčan, 2006, str. 

19). Kranjčan (2002) je v delu svoje raziskave ugotavljal razloge, ki vplivajo na odločitev 

CSD za namestitev otroka ali mladostnika v VZ. Vanjo vključeni socialni delavci so kot 

merila, ki odločilno vplivajo na namestitev, navedli izčrpanost vseh drugih možnosti podpore 

in pomoči (ambulantna pomoč, pomoč znotraj socialne mreže in v domačem okolju) ter ko 

druge oblike ne zadoščajo, neugodne družinske razmere (nasilje, zlorabe, vzgojni stil staršev, 

vzgojna nemoč staršev), ustreznost zavoda kot primerne oblike pomoči za posameznika, 

omogočanje zdravega otrokovega razvoja, vedenjska težavnost posameznika, šolska 

neuspešnost in odklanjanje šole ter namestitev na podlagi mnenja drugih strokovnjakov.  

Težave pri uveljavljanju unikatnega kriterija in širok spekter vzrokov, ki jih strokovni delavci 

navajajo kot ključne za namestitev otroka ali mladostnika v VZ, kažejo na to, da je 

problematika vsake družine edinstvena in jo je težko umestiti v vnaprej oblikovane kalupe. 

Čeprav Kranjčan (2002) govori o prostih rokah, ki jih imajo strokovni delavci pri odločanju o 

dodeljevanju ukrepov, s kančkom zaskrbljenosti, sama v tem ne vidim težave, v kolikor so 

strokovni delavci, ki te odločitve sprejemajo, pripravljeni spoznati, razumeti in prisluhniti 

potrebam družine ter se na njih odzvati z izbiro ustreznega modela oziroma povezavo več 
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primernih, saj brez vnaprej zastavljenega koncepta dela tega ne moremo opredeliti kot 

strokovnega.  

3 VZGOJNI ZAVOD  

Kranjčan (2006) opisuje nameščanje otroka v vzgojni zavod kot izjemno stresen trenutek tako 

za otroka kot tudi družino, kar je razlog, da se po ukrepu namestitve v vzgojni zavod poseže 

nazadnje. Hkrati poudarja, da v nekaterih primerih do namestitve pride, ker drugi in manj 

posegajoči ukrepi niso bili na voljo oziroma niso bili pravočasno uporabljeni, čeprav 

raziskava (prav tam) kaže, da je imelo 81 % otrok oziroma mladostnikov pred namestitvijo v 

VZ že stik s CSD.  

V vzgojne zavode se vključuje otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami, kar opredeljuje 

tudi 13. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 2011), ki pravi, 

da je v primeru, ko vključitev otroka v program vzgoje in izobraževanja s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroka s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ni 

bila uspešna ter je otrokov razvoj ogrožen, vzgojno-izobraževalni zavod, v katerega je otrok 

vključen, dolžan vložiti zahtevo za preverjanje ustreznosti usmeritve pri Zavodu Republike 

Slovenije za šolstvo in o tem obvestiti tudi pristojni CSD, ki na podlagi dokumentacije oceni, 

ali bo začel postopek namestitve otroka s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojni 

zavod. Temu sledi odločba o oddaji v vzgojni zavod, ki jo opredeljuje 14. člen ZUOPP-1 in 

temelji na strokovnem mnenju komisije za umerjanje, ki ga je dolžan pridobiti pristojen CSD. 

Po tem, ko CSD izda odločbo o oddaji otroka v vzgojni zavod, mora o tem obvestiti Zavod 

RS za šolstvo, ki je dolžan na podlagi te odločbe izdati odločbo o usmeritvi otroka s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami v ustrezen vzgojni oziroma vzgojno-izobraževalni 

program ali ustrezno spremeniti že izdano odločbo. Vzgojni zavod je po 15. členu ZUOPP-1 

(2011) glede na odločbo CSD dolžan otroka nastaniti in vključiti v vzgojni in vzgojno-

izobraževalni program. Naj tu omenim, da do namestitve otroka ali mladostnika v vzgojni 

zavod lahko pride tudi na podlagi vzgojnega ukrepa oddaje v vzgojni zavod s strani sodišča, s 

čimer pa se v diplomskem delu ne bom posebej ukvarjala.  

Kobolt (2002) kot glavno nalogo vzgojnega zavoda izpostavi nudenje začasnega bivanja 

otroku, ob čemer pa se je potrebno zavedati, da osebje VZ ne more nadomestiti vloge staršev, 

vseeno pa to lahko dopolni tam, kjer starši niso kompetentni. Prav zato je potrebno v obdobju 

bivanja otroka v VZ aktivno sodelovati tudi z njegovimi starši. Čačinovič Vogrinčič (2006) za 
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poimenovanje prejemnikov pomoči s strani CSD uporabi pojem »sogovornik«, s katerim 

skuša poudariti, da gre v tem procesu pomoči za soustvarjanje in sodelovanje na poti k 

doseganju ciljev. Tudi Kranjčan (2006) poudari pomembnost vključenosti staršev in jih opiše 

kot nujne sopotnike, ki imajo kljub namestitvi otroka izven družine še vedno kontinuiran 

vpliv na razvoj otroka. Prav zato je delo s celotno družino še tako pomembno in si je potrebno 

prizadevati k vključevanju staršev, čeprav je o tem veliko lažje govoriti kot dejansko izvajati, 

saj razmere pogosto odstopajo od idealnega.  

Jenson in Whittaker (1987, v Kobolt, 2002) sta že pred leti trdila, da je potrebno starše 

vključiti v vse faze zavodske vzgoje – od srečanja in vzpostavitve stika pred samo 

namestitvijo do opredelitve njihovih vlog, ki še vedno otroku ostajajo edini starši. Za 

doseganje sprememb v vedenju in čustvovanju otrok poudarjata sodelovanje med otrokom, 

starši in vzgojiteljskim timom, kjer gre za porazdelitev odgovornosti in sprejemanje skupnih 

dogovorov.   

Oblike in metode dela, ki se jih v VZ poslužujejo, se seveda razlikujejo od zavoda do zavoda 

glede na populacijo, ki je tam nastanjena, organizacijo življenja ter v teoretičnih izhodiščih in 

konceptih dela. Cilji dejavnosti pa so si podobni in stremijo k individualizaciji posameznika 

in ponovni uspešni vključitvi posameznika v običajno življenjsko sredino, skozi varstvo, 

nego, oskrbo, vzgojo ter skrbjo za izobraževanje otrok in mladostnikov z vedenjskimi in 

čustvenimi težavami pa skušajo nadoknaditi razvojne primanjkljaje in vrzeli, nastale v 

preteklih obdobjih  (Vzgojni program, 2004).  

Prav specifične težave otrok in mladostnikov, nastanjenih v VZ, so bile tiste, ki so pomembno 

prispevale k oblikovanju koncepta izvendružinske vzgoje. Tam so namreč prvi začeli uvajati 

skupinsko delo, se povezovati s socialnim okoljem otrok in te vključevati v redne šole izven 

zavodov, razmišljati o pedagoški karakteristiki vzgojne skupine, vzgojnih konceptih in 

osvetlili pojma normalizacija ter integracija (Skalar, 2002).  

Vsekakor le z namestitvijo otroka v VZ in intenzivnim delom z njim ni mogoče rešiti 

problematike, ki je prispevala k nastanku težav, zaradi katerih je bil ukrep izrečen. Kot sem že 

omenila, je družina tista, ki pomembno prispeva k nastanku čustvenih in vedenjskih težav 

otroka oziroma mladostnika, zato je za dosego sprememb, kot pravi Kobolt (2002), potrebno 

terapevtsko delo s celotno družino in širšo socialno mrežo ter dodaja, da se na zavodsko 

vzgojo po svetu že dolgo ne gleda več kot na ukrep odvzema otroka z namenom prevzgojiti 

ga v zavodu, temveč se išče enakopravno in tesno sodelovanje s starši in družinami.  
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4 SODELOVANJE STARŠEV S STROKOVNIMI SLUŽBAMI 

V literaturi lahko pogosto beremo, da je za uspešno delo ter doseganje želenega napredka pri  

otroku ali mladostniku potrebno nuditi pomoč in podporo ne le njemu, temveč tudi njegovi 

družini. Veliko vlogo pri tem igrajo strokovne službe, ki so v stiku z družino otroka, 

nameščenega v vzgojnem zavodu, natančneje zaposleni na CSD ter v VZ, kjer je otrok 

oziroma mladostnik nameščen. Ključno je, da se ti zavedajo pomembnosti tesnega 

sodelovanja s starši, vključevanja le-teh pri sprejemanju takšnih in drugačnih odločitev ter 

vzpostavitvijo delovnega odnosa, ki omogoča doseganje zadanih ciljev na področjih, ki jih 

strokovne službe pokrivajo. Ne smemo pozabiti, da na uspešnost obravnave pomembno vpliva 

tudi sodelovanje med samima strokovnima službama, zato se bom v nadaljevanju dotaknila 

tudi tega.  

4.1 Sodelovanje strokovnjakov CSD in VZ s starši 

Sodelovanje strokovnih delavcev z uporabniki zajema udeležbo, načrtovanje in skupno 

izvajanje dogovorjenih intervencij. Če so takšen pristop pripravljeni sprejeti vsi udeleženi v 

procesu, lahko pričakujemo uspešnejšo rešitev problematike, saj ta omogoča raziskovanje z 

več različnih vidikov in skupno ravnanje, s katerim običajno hitreje dosežemo zadane cilje 

(Žižak in Koller–Trbović, 2007). 

Sodelovanje med starši in VZ se začne že pred samo namestitvijo otroka, ko ti soodločajo pri 

izbiri ustanove, kamor bo otrok nameščen. Samo sodelovanje z družino je eno izmed načel 

zapisanih v Vzgojnem programu (2004). Poleg vloge staršev pri izbiri VZ je v omenjenem 

dokumentu zapisano, da je ob namestitvi otroka v VZ potrebno opredeliti oblike sodelovanja 

ter pomoči, se s starši pogovoriti o pričakovanjih, nalogah in odgovornostih ter ne nazadnje 

oblikovati cilje, ki jih bodo poskušali v času namestitve otroka doseči.  

Medtem ko se VZ sreča z družino tik pred namestitvijo, CSD običajno vstopi v stik z družino 

že veliko pred samo namestitvijo. Potreba po nastanitvi se oblikuje v procesu sodelovanj z 

družino. Kranjčan (2002) v raziskavi ugotavlja, da je 222 otrok pred namestitvijo v VZ že 

imelo stike s CSD, medtem ko v 53 primerih tega ni bilo. Razlog za prvi stik so bile v večini 

težave otroka ter družinske težave.  

Webster-Stratton in Herbert (1994, v Žižak in Koller-Trbović, 2007) sta ugotovila, da lahko 

strokovnjake, ki delajo s starši vedenjsko težavnih otrok, razvrstimo v dve skupini. V prvo sta 

uvrstila tiste, ki težijo k zmanjšanju težav otroka in družine, v drugo pa tiste, ki težijo k 

stigmatizaciji otrok in družine. Avtorici v nadaljevanju poudarita, da ta dva načina delitve 
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nista primerna, če želimo starše, otroka in celotno družino oziroma njihove potrebe resnično 

razumeti in oblikovati primerne posege.  

V literaturi se pogosto izpostavlja pomembnost tesnega sodelovanja med družino in 

strokovnjakom v vseh stopnjah oblikovanja pomoči in podpore otroku ter interveniranju. 

Žižak in Koller-Trbović ga opredelita kot partnerski odnos, medtem ko Čačinovič Vogrinčič 

(2006) govori o vzpostavljanju delovnega odnosa in osebnega stika v soustvarjanju izvirnega 

delovnega projekta pomoči. Gre za izvirne projekte pomoči, saj se ti vsakokrat na novo 

oblikujejo za vsakega posameznika oziroma družino posebej. Pričnejo se z jasnim in 

izrečenim dogovorom o sodelovanju, ki je podlaga za vzpostavljanje delovnega odnosa ter 

vsebuje pristanek na sodelovanje in dogovor o tem, kako bo delo potekalo. Kot osrednji 

prostor, v katerem se odvija proces pomoči v socialnem delu, avtorica izpostavi pogovor, ki se 

odvija v odprtem prostoru, kjer so vsi vključeni sogovorniki in soustvarjalci. Tudi Vries in 

Bouwkamp (2002) poudarjata, da kljub temu, da je uporabnik tisti, ki potrebuje pomoč, to še 

ne pomeni, da s tem izgubi samostojnost in lastno odgovornost oziroma, da zaradi tega ostane 

brez svojega glasu in je popolnoma odvisen od strokovnjakov, na moč in vpliv katerih v 

samem procesu nudenja pomoči opozori tudi Asen (2007). 

Poleg sprememb v razumevanju odnosa in razmerij med strokovnjakom in uporabnikom 

lahko opažamo spremembe tudi na področju samih intervencij. Hill (1998, v Žižak in Koller-

Trbović, 2007) opiše sodobne intervencije kot tiste, ki izvirajo iz prepričanja, da je potrebno 

zajeti celoten kontekst, v katerem otrok živi, ter upoštevati pomembno mesto, ki ga ima 

družina v njem. Na podlagi takega pogleda se je razvilo svetovanje staršem, družinsko 

svetovanje in terapija, družinske konference ter poravnave za kazniva dejanja mladostnikov. 

O novejših sodelovalnih modelih ocenjevanja in interveniranja pišeta tudi Kobolt in Rapuš 

Pavel (2006), korak dlje pa stopijo Fox in sodelavci (2002, v Žižak in Koller–Trbović, 2007, 

str. 150), ki govorijo o perspektivi uporabnika v procesu pomoči kot o »družinski 

perspektivi«, kar vnaša povsem nove poglede na doslej razvite interventne oblike. 

Kljub vsemu se strokovnjaki pri svojem delu srečujejo z različnimi ovirami in težavami v 

procesu nudenja pomoči, kot so na primer nezainteresiranost staršev za otroka, nerazrešen  

konflikt med otrokom in starši in med staršema, "prezaposlenost" staršev, socialno ekonomski 

status družine, nasprotovanje staršev usmeritvi otroka v program, itd. Vzgojni program (2004) 

poudarja, da je v takšnih primerih za zagotavljanje ustreznega sodelovanja s starši še bolj 

potrebno, da se VZ povezuje in sodeluje s pristojnim CSD ter tudi z drugimi službami, ki so v 
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stiku z družino. V nadaljevanju izpostavi, da se v primeru, ko starši opustijo skrb za otroka 

oziroma ne izpolnjujejo sprejetih dogovorov, lahko poseže po pravnih možnosti kazenske 

zakonodaje.  

4.2 Sodelovanje med CSD in VZ 

Sodelovanje med strokovnima službama lahko pomembno prispeva k uspešnemu in 

hitrejšemu reševanju družinske problematike, saj lahko skupaj zajameta širši družinski 

kontekst, ki vpliva na razvoj otroka in nastanek vedenjskih in čustvenih težav.  

V literaturi lahko pogosto beremo o težavah v sodelovanju med CSD in vzgojnimi zavodi. 

Kuzmanič Korva (2005) omenja neusklajeno sodelovanje med CSD in VZ, medtem ko 

Kranjčan (2006) v svoji raziskavi zaznava nezaupanje med omenjenima strokovnima 

službama. Po eni strani gre za nezaupanje VZ, ki naj bi imeli pomisleke glede pridobljene 

dokumentacije o otroku  (nepopolna dokumentacija, premalo podatkov), na drugi strani pa 

strokovni delavci CSD težko razumejo strokovnjake VZ, ko želijo otroka odpustiti ali 

premestiti oziroma nekaterih otrok s specifičnimi oblikami vedenja in težav sploh ne želijo 

sprejeti. Zaključuje, da je odnos strokovnih delavcev CSD do VZ dokaj ambivalenten.  

Kot odgovor na premajhno sodelovanje med strokovnimi službami Kranjčan (2006) poudarja, 

da bi morali strokovni delavni na CSD tudi v obdobju namestitve vzdrževati stik z otrokom v 

vzgojnem zavodu in njegovimi starši. Ti naj bi skupaj z otrokom, vzgojitelji in starši 

načrtovali intervencije, s katerimi bi prispevali k izboljšanju stanja na področju socializacije, 

ki ima, kot sem že prej omenila, pomembno vlogo pri nastanku čustvenih in vedenjskih težav 

otroka oziroma mladostnika.  

Čeprav se po eni strani strinjam z napisanim, se zdi takšen pogled precej idealističen. 

Zavedati se moramo, da nekateri starši več kot toliko niso pripravljeni sodelovati oziroma ne 

zmorejo uvajati večjih sprememb v družinski sistem, pa naj se strokovne službe še tako 

trudijo. Prelaganje vsega dela z družino na CSD vsekakor ne pripomore k uspešnejšemu 

reševanju problematike, ampak je za to potrebno sodelovanje obeh služb in sprejemanje 

dogovorov o področjih, na katerih bo vsaka od teh delovala. Res je, da je v večini primerov 

CSD tisti, ki je lociran bližje družini, a je po drugi strani pravzaprav VZ tisti, v katerem je 

nameščen eden izmed članov te družine, zato je vanjo vsekakor bolj vključen. Tudi stik s 

starši, v primerih ko oni pripeljejo in odpeljejo otroka v VZ med vikendi, je tam pogostejši. 

Prenehati bi morali s prelaganjem odgovornosti oziroma striktnem deljenju področij, za katera 
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naj bi bila določena strokovna služba pristojna, in se o tem raje sprotno dogovarjati glede na 

potrebe in problematiko konkretne družine.  

5 PRAKSE DELA Z RANLJIVIMI DRUŽINAMI  

V zadnjih desetletjih je bilo doseženih kar nekaj sprememb na področju nameščanja otrok v 

izvendružinsko vzgojo. Kljub temu v literaturi zasledimo opozorila za potrebne spremembe 

na tem področju in poskuse uvajanja tujih praks v slovenski prostor, ki se v tujini že kažejo 

kot uspešne in bi utegnile preprečiti, da bi do oddaje otrok v VZ sploh prihajalo. 

Kar se tiče sprememb v okviru dejavnosti CSD Kuzmanič Korva (2005) opozarja na nujne 

spremembe pri nudenju podpore in pomoči otrokom ter družinam. Natančneje gre premik iz 

upravno-administrativnega ravnanja znotraj pooblastil v kompleksnejše socialno delo, kar 

pomeni, da bi bilo potrebno vsakega otroka in mladostnika ter vsako družino skrbno raziskati 

in z njimi soustvariti delovni program podpore in pomoči, ki ne teži le k odpravljanju krize, 

temveč izboljša njihovo celotno življenjsko situacijo ter krepi njihove moči. Bürger (1998a, v 

Kranjčan, 2006) težavo pri izrabi možnosti stopnjevanja učinkovitosti pomoči vidi predvsem 

v tem, da v socialnem delu redko najdemo koga, ki bi se čutil za določen primer v celoti 

pristojnega. V tej točki bi se lahko zgledovali po oblikah in metodah dela, ki jih že uspešno 

uporabljajo v tujini in bodo predstavljene v nadaljevanju.  

K možnostim za bolj kakovostne oblike podpore in pomoči Kuzmanič Korva (2005) predlaga 

specializirano svetovalno terapevtsko pomoč na ravni regije, ki bi bila ločena od odločanja in 

ukrepov CSD. Nadaljuje, da bi se morali CSD na lokalni ravni bolj povezati s prebivalci in 

tako zagotoviti boljšo odzivnost na potrebe otrok in njihovih družin, razviti programe pomoči 

in podpore otrokom ter družinam. Potrebno bi bilo vključiti tudi druge službe za široko 

podporo staršem pri vzgoji otrok in razviti družinske centre ali družinske svetovalce v 

lokalnih skupnostih. Njihov namen bi bil nuditi svetovanje, posredovanje, prenašanje izkušenj 

z družine na družino ter spodbujati odgovornost staršev pri vzgoji otrok. Če povzamem, bi 

bilo potrebno vzpostaviti celovito mrežo socialnih servisov za zadovoljitev potreb otrok, 

mladostnikov in njihovih družin, zagotoviti podporo tako v primeru nujnih, občasnih kot tudi 

bolj zapletenih potreb. Veliko več pozornosti pa bi morali nameniti tudi preventivnim 

socialno-varstvenim programom.  

Kot sem že omenila, se v praksi vedno bolj uveljavlja stališče, da le bivanje v ustanovi ne bo 

rešilo težav s katerimi se soočata otrok oziroma mladostnik, ampak je za to potrebno 
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intenzivno delo z njegovo družino v njegovem okoljem, o čemer govori tudi Kobolt (2002). 

Avtorica kot zgled postavi države, kot so na primer ZDA, Nizozemska, Finska, Nemčija, kjer 

se v zadnjih letih že pojavljajo novi modeli dela z družino. Med slednjimi izpostavi metodo  

»Najprej družina« (Family First), kjer se socio-terapevtsko delo z otrokom in družino izvaja 

na njihovem domu, ter »video-home training«, kjer se dela predvsem na izboljšanju 

komunikacije med družinskimi člani. Oba težita k iskanju podpornih in spoprijemalnih 

elementov pri posamezniku in njegovi socialni mreži ter načrtovanju dela na podlagi le teh.  

V literaturi lahko zasledimo še nekaj drugih modelov, ki bi jih lahko uspešno uporabljali na 

področju preventivnega dela in preprečevanja oddaje otrok in mladostnikov v institucije 

izvendružinske vzgoje. Lesar (2011) govori o socialno-pedagoškem delu z družinami, 

katerega koncept so oblikovali v Nemčiji, medtem ko se Asen (2007) osredotoči na oblike in 

metode dela z družinami, ki se soočajo z več težavami. Ob delu z ranljivim družinami se je 

vsekakor potrebno posluževati sistemskega pristopa gleda na otroka in njegove težave v 

širšem kontekstu, saj poleg ožje in širše družine vključuje tudi okolje in kulturo, katere del sta 

otrok in družina. Avtor predstavi preventivno obliko dela z družinami, ki povezuje oblike 

socialnega in kliničnega dela ter integrira ključne elemente obeh praks. Gre za skupinsko 

terapijo z več družinami (»multi-family group work«), kjer naj bi si družine medsebojno 

pomagale in se naučile soočati s težavami ter jih obvladovati, ne da bi se pri tem strokovne 

službe posebej vmešavale. Danes to obliko pomoči izvajajo v trimesečnem programu, kjer se 

družine srečujejo v za to namenjenem prostoru (»Family Day Unit«). Poslužujejo se 

najrazličnejših oblik in metod dela, od skupinskih do individualnih, snemanja funkcioniranja 

družine ter pogovora ob gledanju posnetka, izmenjave mnenj in evalvacij tako s strani 

strokovnjakov kot tudi drugih vključenih družin. Družina, ki se sooča s težavami, vidi, da v 

tem ni edina, hkrati dobijo starši uvid v lastno vzgojno delovanje, poleg tega pa tudi možnost 

širjenja socialne mreže. Prav vlogo slednje so v svoj raziskavi preučevale avtorice Marshall, 

Noonan, McCartney, Marx in Keefe (2001, v Vec, 2011) in ugotovile, da širina mreže 

oziroma raznovrstnost povezav staršev s socialnim okoljem pomembno vpliva na to, da se 

starši počutijo bolj učinkoviti in stremijo k zagotavljanju bolj spodbujajočega domačega 

okolja ter večje čustvene podpore otroku, kar vpliva na razvoj njegovih podpornih 

dejavnikov, ki se povezujejo s socialno kompetentnostjo in splošnim počutjem ter nižajo 

stopnjo pojavnosti vedenjskih težav.  
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Na problematiko otrok, nameščenih v vzgojne zavode, je potrebno pogledati širše, zajeti v 

proces pomoči ne le njegovo ožjo družino temveč delovati po principih sistemske teorije. 

Stremeti moramo k uvajanju sprememb in novih praks v slovenski prostor, katere so v tujini 

že dobro razširjene in učinkovite.  

III. EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV PROBLEMA  

Družina je vsekakor pomemben dejavnik otrokovega razvoja, zato v postopkih strokovne 

obravnave le delo z otrokom ali mladostnikom izven družinskega okolja ni dovolj, temveč je 

za doseganje želenih sprememb potrebno tudi delo s starši. Za doseganje sprememb v 

družinskem okolju, kamor se otrok, nameščen v vzgojnem zavodu, običajno vrača, je 

vsekakor potreben sodelovalni odnos med družino in strokovnimi službami. Sternad (2012, 

str. 440) kot enega izmed pomembnejših faktorjev, ki omogočajo »vzpostaviti ugodno 

podlago za nadaljnje soustvarjanje delovnega procesa med vsemi udeleženimi v problemu 

oziroma rešitvi«, navaja pripravljenost na medsebojno sodelovanje. 

2 CILJI IN NAMEN RAZISKOVANJA 

V diplomskem delu želim raziskati izkušnjo sodelovanja med staršem, čigar otrok je nastanjen 

v vzgojnem zavodu, in strokovnjaki centra za socialno delo ter vzgojnega zavoda, ki 

sodelujejo z družino, natančneje s strokovnjakom svetovalne službe v VZ in socialnim 

delavcem CSD, ki je pristojen za primer. Raziskala bom izkušnjo vseh udeleženih v 

sodelovanju, posebej pa me zanimajo potrebe in pričakovanja, ki jih imajo starši znotraj tega 

konteksta, kako jih strokovne službe prepoznavajo ter se na njih odzivajo in dejavniki, ki 

vplivajo na sodelovanje staršev s strokovnima službama. 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V okviru raziskave skušam odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kako strokovni službi pri svojem delu stremita k sodelovanju in vključevanju staršev, 

katerih otrok biva v vzgojnem zavodu? 

RV2: Kako starši ocenjujejo izkušnjo sodelovanja s strokovnjaki centra za socialno delo in 

strokovnjaki vzgojnega zavoda, kjer je nastanjen otrok? 

RV3: Kakšne oblike pomoči in podpore so staršem nudene s strani strokovnih služb? 
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RV4: Ali nudene oblike pomoči s strani strokovnih služb zadovoljijo potrebe in pričakovanja 

staršev do omenjenih služb?  

RV5: Kateri dejavniki vplivajo na sodelovanje med strokovnima službama in starši? 

4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

Skladno s cilji, ki jih z raziskavo želim doseči, sem izbrala kvalitativni pristop v raziskovanju, 

natančneje študijo primera, s katero »podrobno sistematično analiziramo in predstavimo 

posamezen primer« (Vogrinc, 2008, str. 45). Osredotočila sem se torej na en primer – starša 

otroka, nameščenega v vzgojnem zavodu, in njegovo sodelovanje s pristojnim CSD ter VZ, 

kjer je otrok nastanjen.  

4.1 Vzorec 

Vzorec zajema tri posameznike, in sicer starša, čigar otrok je v času izpeljanega pogovora 

nameščen v VZ, strokovnjakinjo, zaposleno v svetovalni službi VZ, kjer je otrok nastanjen, in 

strokovnjakinjo, ki je zaposlena na CSD in sodeluje z dotično družino. Oseb, zajetih v vzorec, 

pred opravljanjem intervjujev nisem poznala. Stik s starši in vzgojnim zavodom sem navezala 

prek kontaktov, ki mi jih je priskrbela strokovna delavka na CSD. Zaradi varovanja podatkov 

bom v nadaljevanju namesto njihovih imen uporabila črke, ki ne predstavljajo njihovih 

dejanskih začetnic imen oz. priimkov. 

Intervjuvanka A je že 12 let zaposlena na CSD, po izobrazbi je pedagoginja. Zaposlena je na 

področju dela z mladostniki in na področju dela zaščite otrok. Pred tem je bila zaposlena v 

dnevnem centru za mlade.  

Intervjuvanka B je zaposlena v svetovalni službi vzgojnega zavoda. Po poklicu je 

psihologinja. V stik s starši otrok vstopa na informativnem ogledu in kasneje na sprejemu ter 

vseh timskih sestankih, individualnih svetovanjih, skupinskih srečanjih, prek telefona itd. 

Poleg tega jih v času poletnih počitnic obiskuje tudi na domu.  

Intervjuvanka C je mati dveh otrok – R., starega 14 let, in A., stare 11 let. Po izobrazbi je 

slaščičarka, zaposlena je kot trgovka. Skupaj z možem in njegovimi starši živijo na podeželju. 
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4.2 Postopek zbiranja podatkov 

Za pridobivanje podatkov sem uporabila polstrukturiran intervju. Ta zajema naslednja 

področja: (a) odnos med staršem in strokovnimi službami, (b) oceno sodelovanja med 

intervjuvanimi ter (c) pričakovanja, potrebe in ovire, ki se znotraj sodelovanja pojavljajo. 

Glede na odgovore sem z dodatnimi podvprašanji usmerjala intervju ter podrobneje in bolj 

poglobljeno raziskala določeno tematiko. 

Intervjuje sem izvedla v mesecu juliju 2014. Najprej sem pogovor izpeljala z zaposleno na 

CSD, ki mi je poleg odgovorov na vprašanja ponudila tudi nekaj dodatnih informacij o 

situaciji v izbrani družini. Stik sem navezala preko elektronske pošte, kjer sva se dogovarjali 

za termin izvedbe pogovora in glede pridobivanja staršev k sodelovanju. Intervju sem opravila 

25. 7. 2014 ob 10h v mirnem okolju v njeni pisarni na CSD. Pogovor je trajal skoraj eno uro. 

V tednu, ko sem poskušala vzpostaviti stik s starši, ki so bili o izvedbi intervjuja obveščeni s 

strani CSD in so s tem soglašali, sem opravila intervju z zaposleno v svetovalni službi VZ, 

kjer je nameščen otrok omenjenih staršev. Za čas in kraj pogovora sva se s svetovalno 

delavko dogovarjali preko elektronske pošte in telefona. Intervju sem izpeljala  29. 7. 2014 ob 

12h v njeni pisarni v VZ. Trajal je približno 40 minut. Na zastavljena vprašanja je odgovarjala 

obširno, tako da podvprašanj ni bilo potrebno zastavljati. Nazadnje sem izpeljala pogovor s 

starši, natančneje z mamo mladostnika, nameščenega v VZ. Za kraj in čas pogovora sva se 

dogovorili preko telefona. Dobili sva se v četrtek, 31. 7. 2014, v kraju, kjer je zaposlena, po 

koncu njene izmene ob 15h. Pogovor sva izpeljali v sproščenem okolju ob pijači. 

Intervjuvanka je na vprašanja odgovarjala skopo, zato sem postavljala veliko podvprašanj. 

Pogosto je v odgovor le prikimala ali odkimala in nekoliko zmedeno odgovarjala na 

vprašanja. Pogovor je trajal nekaj več kot pol ure.  

4.3 Postopek obdelave zbranih podatkov 

Posnete intervjuje sem najprej dobesedno prepisala, nato sem postopno določila enote 

kodiranja. Enotam, skladnim z zastavljenimi raziskovalnimi vprašanji, sem določila kode 1. 

reda, katerim sem nato pripisala kode 2. reda. Sorodne kode sem zatem združila v kategorije. 

Primer kodiranja pogovora s sogovorko A je viden v Prilogi 2.  
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5 ANALIZA POGOVOROV PO KATEGORIJAH 

V sledečih podpoglavjih predstavljam z intervjuji pridobljene podatke, razvrščene v vnaprej 

oblikovane kategorije. Podatke bom v razdelku »Odgovori na raziskovalna vprašanja« 

povezala z zastavljenimi raziskovalnimi vprašanji oziroma skušala nanje odgovoriti.  

5.1 Sodelovanje s starši – vidik CDS in VZ 

Sodelovanje med CSD in starši otroka, nameščenega VZ, se prične že pred samim postopkom 

namestitve. Kot pravi intervjuvanka A je sodelovanje z družino najbolj aktivno »preden gre 

otrok v zavod«, saj »nobena družina ne pride in reče, zdaj pa dajte otroka v zavod, ampak ta 

odločitev nastane nekako v sodelovanju s starši«. Za to je po njenih besedah »kar veliko neke 

energije potrebno, da starši pridejo do teh pogovorov, motiviranja, sodelovanja, predstavitve, 

informiranja«. CSD se vključuje preventivno in se trudi, da do oddaje v zavod sploh ne bi 

prišlo, saj z družino iščejo druge možnosti, ugotavljajo »kje je problematika, kako pomagat, 

tako da so tudi že prej neki načrti pomoči kako preprečit, da bi sploh otrok šel v zavod«. Ko 

pride do odločitve o namestitvi, temu sledi le še »formalni postopek namestitve in po tem tako 

dost utečeno sodelovanje z vzgojnim zavodom in družino, ko je otrok že nameščen«. V 

vzgojnem zavodu pa se po besedah intervjuvanke B sodelovanje prične na informativnem 

ogledu, ko se pogovorijo »o tem, zakaj so k nam sploh prišli, kakšen program pri nas 

ponujamo oziroma, kako vse to organizacijsko teče in da si malo ogledajo zavod«. V 

splošnem se jim zdi sodelovanje s starši zelo pomembno, saj razumejo, da so starši »še vedno 

za otroka najbolj pomembne osebe, glede na to, da so še vsi osnovnošolci«, oni pa se za nek 

določen čas le vmešajo v družino oziroma prevzamejo delo z otroki. Kot pozitivno stvar 

uspešnega sodelovanja s starši intervjuvanka B vidi tudi to, da »otrok, čigar starši bolj 

sodelujejo z zavodom in prihajajo na te dodatne stvari, je v bistvu ful vesel, da se starši 

zanimajo zanj in tudi več sodelujejo«, kar je opazila tudi intervjuvanka C.  

V primeru konkretne družine je CSD stopil v stik z družino pred štirimi leti na »sporočilo šole 

o tem fantu, kjer so nakazoval na neko vedenjsko problematiko pri njem, učna neuspešnost, 

nemotiviranost za delo, slabe učne, delovne navade«, za tem so se pokazale tudi »neustrezne 

vzgojne metode staršev, /.../ informacije, da ga mama tudi kdaj udari, to se pravi nasilje.« Ob 

vstopu v družino so opazili, da so »popolnoma porušeni družinski odnosi na relaciji stari 

starši–starši, ogromno nekih nerazčiščenih zadev, živijo skupi, zato je to tako zelo, zelo 

pomembno, neke take zelo specifične osebnostne strukture starih staršev. Taka materialna 

stiska velika, tako da se je ta problematika zelo razširila. In je bil, ko je ta otrok nekako 

poklical na pomoč, bolj simptom vsega tega, kar je bilo v ozadju«. Pred namestitvijo so 
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družino »veliko obiskovali na domu in se tam zelo konkretno pogovarjal, nekatere stvari 

poskušal razreševat kar na licu mesta«. Sodelovali so tudi s šolo, ki jo je otrok obiskoval, z 

učitelji, s svetovalno službo in z učiteljico dodatne strokovne pomoči ter s svetovalnim 

centrom, kjer je bil obravnavan. Veliko so s starši delali svetovalno na centru in kasneje, ko so 

»videli, da kar nekako ne gre in ne gre in da je tudi R. komaj izdelal razred /.../, razmišljali o 

možnosti namestitve«. Ugotovili so, da je otroka »potrebno umaknit iz tega okolja, ker je bilo 

to kričanje, vpitje doma, veliko agresije, taki neustrezni pogoj«. Starše so veliko osveščali in 

»le sprejeli nek konsenz z njimi, da bi ga namestili izven družine«. Glede na razmere doma so 

predlagali namestitev tudi za mlajšo hčer in »speljali obe namestitvi, tako da sta oba otroka 

nameščena izven družine«. Starša »sta sprejela, sta videla da sama ne zmoreta /.../ zagotovit 

varnosti in zaščite otrok pred temi razmerami doma« in »sama dva ne znata, ne zmoreta jima 

pomagat pri teh šolskih obveznostih, predvsem pri fantu, no. Sta vzgojno zelo, zelo nemočna. 

On jih ni ubogal, ni upošteval, po svoje delal, nobene domače naloge, nič in tako da sta ona 

dva to spoznala in sta potem tudi v samem postopku namestitve sodelovala in še vedno zelo 

dobro sodelujeta, no«. Po namestitvi je delo z njimi s strani CSD bolj kot ne le spremljanje, 

saj »sta zelo aktivna v obeh vzgojnih zavodih, se vključujeta, sodelujeta z vzgojitelji, gresta na 

ta predavanja, kakšne skupine za starše, ki jih imajo v zavodih in /.../ ni potrebe, da bi še mi 

(op. a. CSD) vsebinsko nekaj delal«. Intervjuvanka A zaključuje, da sta starša »zelo 

sodelujoča, po svojih zmožnostih, da ne bomo sedaj pričakovali, ni to zdaj tako zelo veliko, 

ampak po svojih zmožnostih sta zelo sodelujoča«. 

V VZ so »tudi z njimi, kot z vsemi starši na začetku vzpostavil stik tako na ogledu in kasneje 

ob sprejemu«. Povabili so jih tudi na delavnice za starše. »Ti starši so se vseh teh obveznih 

oblik udeleževali.« Intervjuvanka B meni, da so se starši zavedali spoštovanja in razumevanja 

z njihove strani. Pravi, da sta starša v sodelovanju aktivna »kolikor jim je čas dopuščal. Kadar 

se je pa šlo za res pomembne stvari, sta pa vedno prišla, na vsa vabila sta se odzivala in se 

tudi iskreno pogovarjala. Prav tako je mama vključena v svet zavoda«.   

5.2 Ocena izkušnje sodelovanja – vidik starša 

Intervjuvanka C se začetkov sodelovanja z VZ spominja pozitivno. Pravi, da so »šli pogledat 

in za R. in za A. /.../ Vse so nam lepo povedal. S. nam je razložila, kako bo. /.../ Ja, povedal so 

v bistvu, kako bo. Povedal so v bistvu vse; da bodo tam čez teden, ...« Začetke sodelovanja s 

CSD opisuje kot naporne: »Je bilo tko ... Enkrat je ona k nam prišla, enkrat sva se midva dol 

vozila na Center. Je bilo pa kar dost, kar naporno sm pa ke pa sm pa ke.«  Po namestitvi je 

srečanj manj, in sicer ko imajo »time tam pa med počitnicami. Zdej je bla prejšnji teden al 14 
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dni nazaj, je bla tukaj. Pride malo na obisk.« O sodelovanju s CSD pravi, da je ustrezno. Na 

vprašanje, če bi na tem področju kaj spreminjala, odgovarja, da ne bi. Tako o CSD kot tudi o 

VZ meni, da so ji po namestitvi stali ob strani. Tudi o sodelovanju z VZ pravi, da »kar v 

redu« sodelujejo. Zadovoljna je tudi z otrokovima vzgojiteljema, saj odgovarja, da ima 

»dobre vzgojitelje«, o katerih pravi, da so jo  »poslušal. Recimo jst ga prpeljem nazaj, pa bilo 

kdo je, I. ali D., povem, kako je blo. Me posluša. Poveš, če je karkoli naredu, in rečejo, pa dej, 

ne, bomo pa kako drugače naredil al pa karkoli. Res ti prisluhne, no. Svetujeta«. Veliko so v 

stiku, od namestitve naprej so »v bistvu skoz na vezi. Če je slučajno kaj narobe, me pokličejo. 

/.../ Tudi ko ga pripeljemo, se kdaj kaj pogovorimo«. Poleg tega je vključena tudi v svet 

zavoda. Na splošno sprememb pri sodelovanju ne bi uvajala, saj na vprašanje, če bi rada 

karkoli na tem področju spremenila, odgovarja: »Mislim, da je v redu.«  

5.3 Oblike podpore in pomoči s strani CSD in VZ 

Intervjuvanka A pravi, da je neke splošne oblike dela, ki se jih CSD poslužuje, težko opisati, 

saj so te odvisne od vrste prisotne problematike v družini. »Ko mi izvemo za neko družino, da 

ima neko težavo, poskušamo najprej to težavo odpraviti. Z družino večinoma delamo 

svetovalno, ali tu pri nas na centru ali na terenu, sodelujemo s šolo /.../,  tako da bi lahko 

rekla, čisto vse oblike dela, ki so pri nas na Centru. To se pravi od individualnega 

svetovalnega dela do nekega skupinskega, obiskov na domu, timskega dela s starši, šolami pa 

drugimi institucijami, ki so vključene.« Kot osnovo dela pa izpostavi pogovor. Poudarja, da na 

začetku sodelovanja z družino nikoli ne postavljajo »neke prognoze že na začetku, v smislu ta 

bo pa šel v zavod, ampak to, da je potreba po namestitvi v zavod se po navadi pokaže čez delo 

z družino«. Konkretno družino so sprva pogosto obiskovali na domu, povezali pa so se tudi z 

inštitucijami, ki so na tak ali drugačen način sodelovale z družino. Po namestitvi je velik del 

vsebinskega dela z družino prevzel VZ, CSD pa izvaja delo, ki je »bolj mogoče vezano na 

neke trenutne situacije, na neke trenutne stiske, ki jih imajo. Še vedno majo materialno stanje 

družine, pa so kdaj tudi v nekih tožbah zaradi premoženja, tako da imajo kar dost potrebo, da 

z mano (op. a. intervjuvanko A) malo te stvari predebatirajo /.../, bolj neka potreba, da se 

spraznijo«. Delo s konkretno družino torej ni »nekaj zelo strukturirano, načrtovano, ravno 

zato, ker imajo v vzgojnem zavodu to dobro pokrito. /.../ Tedensko starši z vzgojitelji take 

aktualne stvari debatirajo in dobijo neke informacije, nasvete, kako naj bosta vzgojno bolj 

učinkovita in kompetentna«, zato v tem primeru ne prepoznavajo potrebe po aktivnejšem 

vključevanju. Glede na izkušnje intervjuvanka A meni, da je boljše, če določena pomoč 

staršem poteka v zavodu, saj ima zavod »otroka tam in ga vidi in ga vidi v vseh teh 
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situacijah«. Pri konkretni družini pravi, da delo CSD ne bo končano z odhodom otrok iz 

zavoda, ampak nekje do polnoletnosti otrok, saj meni, da jih bosta »ta starša potrebovala kot 

en tak suportivni mehanizem, da bosta kaj iskala kakšne nasvete al kakšen pogovor al 

karkoli«. Na splošno so delo v tej družini močno usmerili na otroke, da jih opolnomočijo, »da 

si bosta znala postavit meje in pravila, da bosta znala bit samostojna, odgovorna, da bosta te 

stvari zmogla«, ker se družinske razmere doma niso veliko spremenile. Tudi »starša dobivata 

neke informacije in starša sta se tud mogoče spremenila /.../, neke stvari sta uvidla. Pa tud 

videla, da imata še kake druge možnosti ukrepanja, vzgojnega delovanja«. V primerih, kjer s 

strani staršev ni velike odzivnosti, so oblike dela in pomoči spet drugačne. Kot odgovarja 

intervjuvanka A, v takih primerih »malo gasimo, starše mirimo, ker po navadi se na nas 

obračajo v nekih akutnih situacijah /.../,  mirimo, poslušamo. Lahko rečem, kaj delam jaz, 

vzpostavljam odnos. Mogoče bodo s tem, ko jih poslušam pa malo pomirim in saj jim rečem, 

da pomagat jim zelo veliko ne morem, mogoče delovni odnos vsaj tok vzpostavim, da mi bodo 

tok zaupal, da bom lahko pa še kaj več z njimi delala«. 

V vzgojnem zavodu vidijo kot glavni cilj nudenja pomoči in podpore »dati neke usmeritve 

staršem doma, da bolj strukturirajo vikende in spet vzpostavijo en primeren odnos med 

vikendi in počitnicami z otroki«. Že ob namestitvi staršem sporočijo, kaj oni pričakujejo od 

njih, da bodo lahko skupaj dosegli zadane cilje (vzdrževanje stika z vzgojitelji otroka, 

udeleževanje timskih sestankov, mesečne govorilne ure pri razredniku otroka, ...). Poleg 

obveznih oblik pa dodatno ponujajo staršem organizirane delavnice za starše z namenom 

pomagati jim »pri čist konkretnih problemih, ki jih imajo med vikendi. Na primer, kako 

postaviti otroku meje, kako razumet njegovo neprilagojeno vedenje, kako reševati določene 

težave, kako se spopadat z agresijo, odvisnostmi, kajenjem, ... Nekako se pripraviti na to, da 

bo otrok nekoč prišel domov, nazaj v okolje«. Same delavnice potekajo v obliki debate, 

pogovora, saj poskušajo »čim bolj na konkreten način povedat, kako bi se delalo, kako bi 

razumeli«. Zavedajo se, da »ni mogoče dat nekih receptov, ampak neko splošno razumevanje 

težave, možni pristopi, drugačni, ki so jih do zdaj uporabljal«. Potrebam staršev se prilagajajo 

tudi s ponudbo individualnih svetovalnih pogovorov tistim, ki jim skupinske oblike dela ne 

ustrezajo. Včasih se sami odločijo in starše povabijo posebej na pogovore, ko začutijo, da »je 

lahko neka težava, ki se kaže preko vedenja otroka, preko njihovega nezadovoljstva«, in 

skušajo »čim bolj sproti skozi pogovore to reševat«. Ko starši niso odzivni, se jim poskušajo 

približati na različne načine, skušajo slediti njihovim potrebam, na primer, »če starši ne 

pridejo na timski sestanek, timski sestanek odpade in poiščemo termin, ko oni lahko pridejo, 
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ker brez njih mi ne moremo. Pa poskušamo jih klicat, da se navadijo, da se zanimajo za 

otroka. Če pač oni ne, poskušamo na začetku mi«. Novost, ki so jo v VZ uvedli lansko leto, je 

dnevnik za starše, »ki je na nek način njim v oporo. Tam je na primer opredeljeno, da morajo 

starši dat neke zahteve do otroka, neke tri dogovore in kaj bodo naredil, če otrok tega ne 

upošteva, in kaj bodo naredili, če otrok to upošteva«. Cilj je, da otroci razumejo, da morajo 

tudi doma starše ubogati. Staršem so dali podporo in zadolžitve, »po drugi strani pa še ta 

samoocena, kako so starši zadovoljni s tem, kako pa njim gre ta starševska vloga, kje so 

težave, kaj jim gre dobro«. Intervjuvanka B meni, da so se »z dnevnikom staršem zelo 

približali«. Naslednja oblika dela z družino je ta, da »vse otroke poleti svetovalna služba 

obišče med poletnimi počitnicami«, če so kakšne posebnosti v družini pa jih obiščejo tudi med 

letom. »Spet bolj nova praksa je pa tudi to, da po sprejemu vsakega otroka prvič vzgojitelj 

pelje domov. Je to tud en stik, tako da vzgojitelj že prvič vidi, v kakšnih razmerah otrok živi in 

na ta način tudi lažje razume stanje glede higienskih navad in vseh teh zadev, tudi rizičnih, če 

na primer živi v okolju, kjer je veliko droge, je to mestno okolje, podeželsko, ...« Potrebam 

staršev so prisluhnili tudi s spremembo termina delavnic za starše, ki je bil prej ob sredah, a so 

ga letos preložili na petek in združili termin delavnic za starše, govorilne ure, individualna 

svetovanja ter odhod otroka iz zavoda, saj razumejo »da so starši obremenjeni finančno, 

časovno ... In če ob petkih, ko prihajajo ob petkih otroka iskat, da oni hkrati opravijo tri, štiri 

stvari, /.../ je to lažje, kot če morajo štirikrat v enem tednu priti sem«. Aktualne stvari se 

trudijo reševati sproti in ko začutijo, »da so neke težave, da prihaja do nekih nezaupanj ali pa, 

da so se kakšni izjemni dogodki zgodili, ki se tud v zavodu zgodijo, na primer, da sta se 

kakšna dva stepla ali da so bili kaki takšni posebni dogodki, da poskušamo takrat čim prej se 

tudi s starši pogovoriti in razčistiti celo sliko, da nimajo občutka, da mi tu kaj prikrivamo ali 

karkoli«.  

V konkretni družini »je prihajalo tudi do težav v starševski vlogi zato, ker je pri njih tekel 

postopek zaradi zanemarjenja oziroma fizičnega nasilja, kjer se pojavlja težava, kako zdaj 

postavljat neke meje, da ne bo otrok v bistvu spet prijavil oziroma, da ne bodo prekršil te meje 

sprejemljivega«, kar je vplivalo na izbiro oblik pomoči. Z njimi so izvedli kar nekaj 

»individualnih svetovalnih pogovorov, ki so bili vezani izključno na njihovo družino, tudi na 

te težave finančne narave, ki jih imajo, potem s to babico, s katero živijo«, poleg tega pa so 

individualno reševali tudi nekaj težav glede »položaja R. ali pa odnosov znotraj zavoda. Ker 

je R. povedal, da se nekateri otroci do njega neprimerno vedejo in so takrat začutil oni neko 

nezaupanje do zavoda«. V VZ takšne primere obravnavajo natančno in sproti. Intervjuvanka 
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B meni, da so na tem področju z »individualnimi svetovalnimi pogovori razčistili, kje so 

glavne težave«. Dodaja, da je bilo v tej družini zelo pomembno, da so starši čutili, da je zavod 

na njihovi strani in da vsi skupaj pomagajo otroku. Glede odločitve o namestitvi R. izven 

družine pravi, da je bilo »v začetnem obdobju zelo dobro, da R. ni bil del te družine oziroma, 

da je bil med tednom v zavodu zato, da se je družina malo umirila«. Hkrati so starši v tem 

času »poskušal stabilizirat finančno situacijo. Sicer je to zelo zapletena zadeva, ki se bo še 

leta in leta vlekla«, zato tu ne vidijo možnih oblik pomoči. Pravi, da so se sicer pogovarjali, 

»da bi bilo idealno, če bi starša našla in lahko bivala v nekem bolj mirnem okolju, ampak 

enostavno finančno ni mogoče in je pač taka realnost«. Odzvali so se tudi na konkretno 

potrebo, ki se tiče rušenja avtoritete staršev s strani babice, in podprli starše tako, da niso 

»dopuščal stikov, ki jih starši ne dovolijo« ter tukaj babici »odvzel to možnost vplivanja na R. 

in neko manipulacijo«. Poleg tega so z individualnimi pogovori v zavodu pomagali staršem, 

»da je R.  poskušal bolj razumet starše in se tudi doma bolj umirjat«.  Neposredno na potrebe 

otroka pa so se osredotočili z možnostjo srečanj s prostovoljko, »da se je med tednom z njo 

srečeval, da je tud njej lahko veliko povedal in zaupal, da se je malo razbremenil teh 

napetosti«. Glede vzgojnih pristopov preko koncev tedna, ko je R. doma, intervjuvanka B 

pravi, da niso »prišli dlje, da bi v bistvu pomagal«. Na teoretičnem nivoju so dali »možnost 

razmišljanja, kaj bi bilo prav, da bi starši postavljali in kako bi to naredil, ampak da bi prav 

konkretno z njimi bolj, pa nista bila tako zelo prijavljena v tej smeri delat. /.../ Sta se tud nekaj 

delavnic udeležila, to je nekaj bilo, več kot to pa ne«. Poudari, da sta starša sama našla polje, 

kjer sta prišla R. blizu, saj živijo na kmetiji, R. pa ima zelo lep odnos do živali in drugih 

kmetijskih opravil, kamor ga oče aktivno vključuje. Meni, da so z ponujenimi oblikami 

pomoči in podpore dosegli napredek »do tiste mere, ko so oni zmogli spremenit te svoje 

vzgojne vzorce«, vendar nadaljuje, da »ne bi mogla reči, da so to starši, ki so bili sposobni ne 

vem kako zelo spreminjat svoje vzgojne pristope. V bistvu so do neke mere to razumeli, več 

kot to pa ne. Ampak to je pač realnost. Mi ne moremo zdaj pričakovati, da so vsi starši tako 

zelo ozaveščeni in da se vsi zelo poglabljajo«. Pri delu s konkretno družino se ji zdi bolj 

pomembno, da so dosegli razumevanje staršev, da želijo njihovemu otroku pomagati, in da so 

videli, da otroka razumejo.  

5.4 Ponujene oblike pomoči – ocena starša 

Intervjuvanka C pravi, da je z oblikami pomoči s strani CSD zadovoljna in le-te zadovoljujejo 

njena pričakovanja ter odgovarja, da se strokovnjakinja s CSD »kar trudi«, da ji prisluhne in 

se nanjo lahko zanese. Na vprašanje, ali je bila nad katerimi njihovimi odločitvami 
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razočarana, odgovarja: »Mislim, da ne, da ni bilo nič kaj takega.« Izpostavi predvsem 

svetovalno pomoč, ko pravi, da jim »svetuje kako, da bi šlo tako naprej. Res je dobro. Ne vem 

… Za šolo, na primer«. Kot oblike pomoči s strani VZ izpostavi pogovore, ki jih opravljajo 

tako preko telefona kot tedaj, ko pripelje ali odpelje otroka. Pripravljeni so ji prisluhniti, tako 

na timskih sestankih kot vzgojitelja sama. Kot primer navede vrnitev otroka v zavod po koncu 

tedna: »Recimo jst ga prpeljem nazaj, pa bilo kdo je, I. ali D., povem, kako je blo. Me posluša. 

Poveš, če je karkoli naredu, in rečejo pa dej, ne, bomo pa kako drugače naredil, al pa karkoli. 

Res ti prisluhne, no. Svetujeta.« Izpostavi tudi primer o predlaganem odhodu R. iz VZ in 

pripravljenost strokovnih delavcev za pogovor o tem. Omenila je tudi delavnice za starše in 

pravi, da »zelo rada bi še šla, ker je blo res fino, dobre teme«. Na vprašanje, če bi se na 

delavnicah rada pogovarjala še o kakšnih temah, ki jih niso sami ponudili, odgovarja: »Ne, je 

blo kar vse tko zajeto. V bistvu je blo taprva, sej se ne spomnim več, vem, da sem bla lansko 

leto. Tud na zadnji je blo, kako bo, ko pride domov. Smo mel kar po obdobjih.« Kot področje, 

na katerem so ji največ svetovali, izpostavi »recimo za doma. Ti vikendi kako so, jih zanima ... 

Kako so vikendi pa kako recimo mu kakšne meje postavim«. Pravi, da se odzivajo na njene 

potrebe in prošnje ter kot primer navede, »da sta mela R. pa kakšen učenec, ki skupaj 

stanujeta, pa sta mela kak problem in je R. doma povedu o tem. Pa so se v zavodu kar 

pogovarjal o tem, no. So rekli, da bodo poštimal«. Iz naslednjega primera je razvidno, da vidi 

v vzgojiteljih osebe, pri katerih lahko poišče pomoč in jim zaupa težave, saj se je nanje 

obrnila v primeru, ko R. ni hotel jemati tablet, kar opiše takole: »Recimo lansko leto 

enostavno ni hotu jemat tablet. Imel je te, kako so že, neke tablete za pomiritev, in jih ni hotu 

jemat. Pol sem pa klicala vzgojiteljico, ker mi je res živc potegnu, in sem poklicala in sem 

vprašala, kaj naj nardim. /.../  Tako da sem klicala, no, in je tud rekla, naj tud mal tko lepše 

povem pa tko«. Dnevnik za starše je sicer ocenila kot uporaben, vendar ga sama ni 

izpolnjevala »zarad tega, ker je R. bil pameten in je reku, da noben tega ne piše. In sem rekla, 

ja, pol pa ne bom, no (smeh)«.  

5.5 Dejavniki, ki vplivajo na sodelovanje strokovnih služb s starši 

Intervjuvanka A kot dejavnike, ki po njenem mnenju vplivajo na sodelovanje s starši, 

izpostavi »dober delovni odnos /.../, potem pripravljenost staršev na sodelovanje. Zelo 

pogosto so starši tisti, ki menijo, /.../ da se njim ni treba nič spremenit«. Nadaljuje, da »čim 

starši zmorejo uvidet, da bodo tudi oni morali nekatere stvari spremenit, da so tud oni delno 

soodgovorni za to, da ima otrok težave na področju vedenja, čustvovanja /.../,  je veliko lažje 

delat z njimi«. Naslednji dejavnik, ki ga izpostavi, je tudi oddaljenost staršev od CSD, saj jim 
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je, »še posebej če niso vezani na Ljubljano, kar težko prihajat«, sama pa jih tudi veliko težje 

obiskuje, saj ji to vzame preveč časa, glede na količino primerov, ki jih obravnava. Dodaja, da 

po njenem mnenju »razlike med intelektom staršev, to opremljenostjo, al pa starostjo« ne 

vplivajo na sodelovanje, temveč bolj to, »če je starš pripravljen, ne glede na to kok ma zdej 

kapacitet intelektualnih, pač v okviru njegovih zmožnosti bo pač tisto naredil, kar bo«. Kot 

pomemben dejavnik izpostavi tudi »to, kok so zadovoljni z vzgojnem zavodu, kok se dobro 

razumejo, ta osebni del, no. Kok so mogoče uspehi, kakšni tej premiki, ki se vseeno zgodijo, 

neke te spremembe, ki jih mogoče motivirajo dodatno in pomagajo, da so tud oni pripravljeni 

kaj več se angažirat«. Pogosto opaža, da jih starši kot CSD »ne sprejemajo zelo dobro in niso 

ravno pripravljeni tako zelo intenzivno delat, ker je vseeno bil tisti postopek, ki je zelo 

formalni. /.../ Socialna ima vseeno malo bolj nadzorstveno funkcijo in zato je res dostikrat 

lažje, da nek vzgojitelj /.../ lažje navežejo odnos«. Kot možne spremembe, ki bi prispevale k 

boljšemu sodelovanju in uspešnejšem delu, omenja bolj specializirane oblike dela, »kjer bi 

blo res ena na ena delo, da bi bili tako kot mogoče v tujini, ko imajo za neko obdobje prav 

svojega vzgojitelja, ki te skoz spremlja. Več mogoče nekega terenskega dela /.../, kar se tiče 

našega dela definitivno manj zadev«. Ob tem izpostavi primer dekleta, kjer poudari, da bi 

lahko dosegla napredek »če bi imela čas, da bi res lahko starše veš čas sprejemala, da bi 

lahko bla pri njej doma, /.../ tudi kaj bolj neformalnega, začela vzpostavljat stik z njo ...«, 

vendar za to zmanjka časa. Omenjena problematika narašča, zaposlenih za delo na tem 

področju pa je vse manj. Pravi, da je bilo nekdaj to mogoče, oblike dela so bile drugačne, »si 

bil v stiku z mladostnikom, si šel z njim na zavod za zaposlovanje, si šel  z njim v banko stvari 

urejat«, danes tega ne zmorejo več in enako velja za delo s starši. 

Intervjuvanka B kot ovire, ki jih prepoznavajo v vzgojnem zavodu, navaja »materialne ovire, 

službe«. Temu so se poskušali prilagoditi s spremembo termina delavnic za starše, saj tako 

lahko v petek, ko pridejo po otroka, istočasno opravijo več stvari. To hkrati pripomore tudi k 

zmanjšanju potnih stroškov, saj jim v zavod ni treba tako pogosto. Vseeno pa razumejo, da 

»še vedno pa ostaja za starše strošek to. Recimo, če se vozijo iz Vuzenice v Smlednik, je to kar  

velik strošek«. Omenjeno oviro izpostavi tudi intervjuvanka C, ker »je glih tista ura od 

enajstih do pol enih«, sama pa mora biti za popoldansko izmeno ob enih že v službi. Kot 

naslednji dejavnik intervjuvanka B izpostavi odpore, »ko starši niso pripravljeni o svojih 

težavah govorit, da ne marajo skupinskih oblik dela, da v bistvu vidijo večji problem v otroku, 

ne pa tok v njih«. Poleg tega na sodelovanje vpliva tudi okolje oziroma širša družina in njen 

odnos do namestitve ter samega vzgojnega zavoda. Tudi v primeru konkretne družine so se 
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soočali z vplivom širše družine, kar je hkrati vplivalo na možnost terapevtskega dela z družino 

v začetnem obdobju namestitve. Po odstranitvi teh motenj je takšno delo mogoče. Dodaja, da 

je sodelovanje in doseganje napredka vsekakor uspešnejše, »če starši sprejemajo zavod in 

namestitev«, a dodaja, da »ne moremo zdaj pričakovati, da so vsi starši tako zelo ozaveščeni 

in da se vsi zelo poglabljajo«. Na sodelovanje s konkretno družino najverjetneje vpliva tudi 

to, da intervjuvanka C vidi spremembe in napredek, saj pravi, da je po namestitvi »šlo na 

boljše«.  

5.6 Sodelovanje med strokovnima službama 

O oblikah sodelovanja z vzgojnim zavodom intervjuvanka A pove, da sodelujejo na »rednih 

timskih sestankih pa po potrebi«. V primeru konkretne družine se kdaj dobijo tudi »večkrat na 

leto, lahko pa tudi samo enkrat, če ni tko ... Al pa na začetku pa vmes, pa po potrebi tudi kdaj 

po telefonu«, in dodaja, da praviloma sodelujejo dobro in veliko. Pravi, da so za uspešno 

sodelovanje pomembne izkušnje in osebni del, saj si si z nekaterim »bližje, z nekaterimi se 

lažje zmeniš«. Kljub temu opozarja na »cel kup sistemskih nejasnosti, težav«, ki so pogosto 

razlog za hude konflikte z vzgojnimi zavodi. Kot primer jabolka spora navede zaprtost velike 

večine VZ med konci tedna in počitnicami, medtem ko CSD obravnava otroke, za katere 

ugotavljajo, da med temi obdobji ne morejo biti doma. Dotakne se tudi pravil VZ, ki želi 

mladostnika v primerih kršitev le-teh »odpustiti, ampak razlogi, zaradi katerih je bil 

nameščen pa niso odpravljeni«. Kljub vsemu dodaja, da se »z nekim konstruktivnim dialogom 

vse reši«. Poudarja, da si kdaj z vzgojitelji ne znajo »stvari povedat, opredelit pa tud 

razumet« in dodaja, da »vzgojitelji zelo pogosto idealistično pričakujejo«, da če bodo na CSD 

»ful delal« bodo »pa starše spremenil. Ne, ne gre tako lahko«. Intervjuvanka B pravi, da je 

»sodelovanje s CSD v večini uspešno«, in podobno kot intervjuvanka A izpostavi, da do težav 

pride, »kadar si ne vzamejo ali vzamemo časa, da bi spoznali njihovo delovanje in 

pristojnosti«. Težko je tudi, ko CSD z namestitvijo otroka v VZ zaključi delo v smislu: »Vi 

imate otroka, vi delajte z njim, mu pomagajte.« Izpostavi, da je v določenih situacijah 

pomembno stopiti skupaj ter omeni situacijo v konkretni družini, ko so straši o težavi v VZ 

zaupali CSD, ti so o tem obvestili VZ, ki je s starši situacijo uspešno rešil, kar ob 

pomanjkanju komunikacije med njimi in CSD ne bi bilo mogoče.  
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6 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV1: Kako strokovni službi pri svojem delu stremita k sodelovanju in vključevanju 

staršev, katerih otrok biva v vzgojnem zavodu? 

Center za socialno delo stopi v stik z družino že pred namestitvijo otroka v vzgojni zavod, saj 

v družino ne vstopa z namenom napotiti otroka tja, temveč z namenom pomoči pri reševanju 

težav, s katerimi se družina sooča. Sodelovanje je tako najbolj aktivno pred namestitvijo, če 

do nje pride. Starše vključujejo v svetovalne oblike dela, ki temeljijo na pogovoru, veliko pa 

je tudi motiviranja in informiranja. V VZ se sodelovanje s starši prične na informativnem 

ogledu, pred namestitvijo otroka. Intervjuvanka B ocenjuje sodelovanje s starši kot zelo 

pomembno in v uspešnem sodelovanju vidi mnogo pozitivnih izidov, zato se v VZ zelo 

trudijo vključevati starše, saj brez njih ne gre. Kranjčan (2006) poudarja, da so starši nujen 

sopotnik v vzgoji otrok, nameščenih v VZ, in si je zato potrebno prizadevati k vključevanju 

le-teh v vzgojno delo, saj so prav družine tiste, ki običajno največ pripevajo na poti otroka v 

VZ. Tudi Sternad (2012) govori o pomembnosti partnerskih odnosov med družino in 

strokovnjakom tako pri načrtovanju kot izvedbi intervencij.  

S konkretno družino je CSD začel sodelovati pred štirimi leti, tako na podlagi prepoznanih 

težav pri dečku s strani šole kot nasilja v družini. ZZZDR (2004) v 6. členu državi dovoljuje 

poseg v družino z namenom zagotoviti varstvo mladoletnim otrokom vselej, kadar je ogrožen 

njihov zdrav razvoj. Pred namestitvijo je sodelovanje temeljilo predvsem na obiskih in 

konkretnih pogovorih o reševanju težav ter hkratnem sodelovanju z drugimi službami, ki so 

obravnavale omenjeno družino. Ker kljub svetovalnemu delu niso opazili napredka, so s starši 

sprejeli konsenz o namestitvi otrok izven družine. V VZ starše v sodelovanje vključujejo tako, 

da jih vabijo na delavnice za starše, z njimi se tedensko srečujejo, ko pripeljejo ali odpeljejo 

otroka, stik pa vzdržujejo tudi preko telefona, ko se dogovarjajo o uri odhoda otroka iz zavoda 

in se pozanimajo o preteklem koncu tedna, ki ga je otrok preživel doma. Poleg tega so mater 

otroka, intervjuvanko C, vključili tudi v svet zavoda.  

Glede na to, da obe intervjuvanki poudarita pomen aktivnega sodelovanja s starši in da sta 

starša na njihova vabila odzivna ter jih tudi intervjuvanki sami vidita po svojih zmožnostih 

aktivne v sodelovanju, ocenjujem, da omenjeni strokovni službi stremita k aktivnemu 

sodelovanju s starši in jih poskušata vključevati na različne načine.  
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RV2: Kako starši ocenjujejo izkušnjo sodelovanja s strokovnjaki centra za socialno delo 

in vzgojnega zavoda, kjer je nastanjen otrok? 

Intervjuvanka C začetke sodelovanja s CSD opisuje kot naporne, predvsem zaradi pogostih 

srečanj, ki so zahtevali tudi vožnjo na CSD. Po namestitvi je teh srečanj manj, več so v stiku 

preko telefona, včasih pa jih obiščejo na domu. O sodelovanju s CSD pravi, da je ustrezno in 

na tem področju ne bi želela uvajati nobenih sprememb. Tako za CSD kot tudi za vzgojni 

zavod pravi, da so ji po namestitvi stali ob strani. O sodelovanju z VZ meni, da kar dobro 

sodelujejo. Tudi na začetke sodelovanja ima pozitivne spomine, saj so jim, kot pravi, ob 

prvem ogledu vse lepo razložili. Zadovoljna je tudi z vzgojitelji otroka, ki so ji pripravljeni 

prisluhniti in svetovati. Pri tem sodelovanju prav tako ne predlaga nobenih sprememb.  

Glede na pridobljene informacije lahko zaključim, da intervjuvanka C izkušnjo sodelovanja 

tako s CSD kot VZ ocenjuje pozitivno.  

Po mnenju staršev, katerih otroci so oziroma so bili nameščeni v institucionalno vzgojo, k 

uspešnemu sodelovanju med starši in strokovnimi delavci pripomore to, da jih strokovni 

delavci obravnavajo kot partnerje – vprašajo jih za mnenje, spoznajo njihove cilje ter želje, 

poizvejo, kaj so starši že poskusili storiti glede težav, s katerimi se soočajo, kje so bili uspešni 

in kje ne ter poskušajo raziskati, zakaj je bilo tako. Na sodelovanje pomembno vpliva tudi 

dejstvo, da se strokovni delavci trudijo vključevati starše in jih obveščati o uvajanju 

morebitnih sprememb, so jim dostopni in do njih pošteni, nad njimi kljub težkim trenutkom 

ne obupajo, jih spoštujejo ter upoštevajo etnične, kulturne, jezikovne in socialno-ekonomske 

razlike. Starši izpostavijo tudi pomembnost prilagajanja nudenih oblik pomoči in podpore 

potrebam vsake družine posebej in prepoznavanje podpornih dejavnikov v njihovem okolju 

ter uvajanje intervencij, ki bodo delovale tudi izven okvirjev institucije, torej v otrokovem 

domačem okolju, ko se ta vrne v družino (Engage us, 2012). 

RV3: Kakšne oblike pomoči in podpore so staršem nudene s strani strokovnih služb? 

Intervjuvanka A o oblikah dela z družinami pove, da so le-te odvisne od prisotne 

problematike v družini in izpostavi praktično vse oblike dela, ki se jih poslužujejo – od  

individualnega svetovalnega dela, obiskov na domu do timskega dela s starši, šolami in 

drugimi institucijami, ki sodelujejo z družino. Kot osnovno obliko dela izpostavi pogovor, 

katerega tudi Čačinovič Vogrinčič (2006) opredeli kot osrednji prostor, v katerem se dogaja 

proces pomoči v socialnem delu. Ob vstopu v konkretno družino so opazili, da se družina 

sooča s številnimi problemi in ne uspe zadovoljevati potreb otrok. Večina otrok z vzgojnimi 
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težavami, ki so običajno nameščeni v vzgojnih zavodih, prihaja iz takšnih družin (Kobolt, 

2002; Asen, 2007; Kranjčan, 2006). Pred namestitvijo so v primer vključeno družino pogosto 

obiskovali na domu in se tam o konkretnih težavah tudi pogovarjali, po namestitvi pa je velik 

del vsebinskega dela prevzel VZ, medtem ko jim CSD nudi pomoč, vezano na trenutne stiske, 

ko družina to potrebuje. Tu se prilagajajo potrebam staršev in se z VZ dogovarjajo, katere 

oblike dela oziroma pomoči družina potrebuje in kdo od njih jim bo to nudil. Intervjuvanka A 

zaznava učinek nudene oblike pomoči in dela z družino, a ker se same razmere družine niso 

dovolj spremenile, so oblike dela in pomoči usmerili na otroka v želji, da bi ju okrepili in 

bosta tako kos razmeram. V primerih, ko s strani staršev ni velikega odziva na ponujeno 

podporo in pomoč, vseeno poskušajo delati z družino oziroma vzdrževati stik, da so takrat, ko 

se starši vseeno obrnejo na njih po pomoč, zanje tam in jim prisluhnejo ter tako vzpostavljajo 

odnos. V VZ oblike pomoči usmerjajo predvsem na področje opolnomočenja staršev, da bodo 

kvalitetnejše preživljali čas z otroki. Staršem se prilagajajo s spremembo terminov tako 

timskih sestankov, ki jih brez staršev ne morejo izpeljati, kot tudi delavnic za starše, ki jim jih 

ponujajo z namenom pomoči pri konkretnih težavah, s katerimi se srečujejo čez konec tedna, 

ko je otrok doma. Tako jim bo lažje, ko se otrok vrne nazaj v družino. Komur skupinsko delo 

ne odgovarja, ponudijo individualno svetovanje, katerega se poslužujejo tudi takrat, ko 

zaznajo spremembe v vedenju otroka ali v odnosu s starši. S starši vzdržujejo stik s 

tedenskimi telefonskimi pogovori in s srečanji ob koncih tedna, ko otroka odpeljejo ali 

pripeljejo v zavod. Kot odziv na potrebe staršev, ki se srečujejo s težavami pri vzgoji otrok, so 

oblikovali dnevnik za starše, preko katerega so se staršem precej približali, kot meni 

intervjuvanka B. Družine skušajo bolje spoznati tudi tako, da ob prvem odhodu otroka 

pospremijo domov in družino obiščejo med poletnimi počitnicami. Podobno kot CSD tudi oni 

izbirajo oblike pomoči glede na potrebe družine. V konkretni družini, kjer je tekel postopek 

zaradi fizičnega nasilja, so morali sprva paziti pri nudenju podpore na področju postavljanja 

meja. S starši so izvedli kar nekaj individualnih svetovalnih pogovorov, vezanih na težave, s 

katerimi se soočajo. Intervjuvanka B meni, da so s ponujenimi oblikami pomoči in podpore 

dosegli napredek do te mere, kolikor so starši zmogli spremeniti svoje vzgojne vzorce. 

Nadaljuje, da se zaveda realnosti in omejitev vsakega posameznika ter pri konkretni družini 

vidi napredek že v tem, da starši razumejo, da so na isti strani in želijo otroku pomagati.  

Strokovni službi, vključeni v raziskavo, se v nudenju pomoči poskušata prilagajati potrebam 

družine, saj glede na te posegata po primernih oblikah pomoči in podpore. Zavedata se 

vplivov na otroka, ki jih imata družina in okolje, v katerem živijo, in to upoštevata pri izbiri 
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oblik pomoči in podpore. Tudi Žižak in Koller-Trbović (2007) poudarjata, da so uspešne 

intervencije tiste, ki v sodelovanje zajamejo širši kontekst družine.  

RV4: Ali nudene oblike pomoči s strani strokovnih služb zadovoljijo potrebe in 

pričakovanja staršev do omenjenih služb?  

Oblika pomoči, ki jo intervjuvanka C izpostavi s strani CSD, je svetovalna pomoč (pogovori, 

svetovanje). To prepoznava tudi s strani VZ, natančneje vzgojiteljev otroka, ki so se 

pripravljeni pogovarjati, ji prisluhniti in svetovati ob morebitnih težavah, s katerimi se sooča. 

Odzivajo se na njene potrebe oziroma skrbi, ki se pojavljajo v zvezi s samo namestitvijo 

otroka v vzgojnem zavodu. Pravi, da so ji največ pomoči nudili na področju vzgoje 

(postavljanje meja, preživljanje koncev tedna z otrokom). Vidno jim zaupa, saj poda tudi 

primer, ko se je ob soočanju z vzgojno nemočjo kar preko telefona obrnila na vzgojiteljico 

otroka, ki ji je bila pripravljena svetovati. Ob omembi dnevnika za starše tega oceni kot 

uporabnega, a pove, da ga sama ni izpolnjevala, medtem ko delavnice za starše prepoznava 

kot uporabne in tako obliko izvedbe kot izbrane teme ocenjuje kot ustrezne. Pozitivne vidike 

skupinskega dela in možnosti izmenjave izkušenj med starši, izpostavijo tudi avtorji dela 

Engage us (2012) in poudarjajo pomembnost odprte komunikacije, pripravljenost strokovnih 

delavcev, da prisluhnejo staršem, jih spoštujejo ter sledijo skupnemu cilju, vrnitvi otroka v 

domače okolje. 

Nudene oblike podpore in pomoči s strani obeh strokovnih služb zadovoljujejo pričakovanja 

in potrebe mame. Zaveda se, da napredek ni odvisen le od njihove pomoči, temveč tudi od nje 

same in se ob tem s primerom naveže na težave, ki jih ima pri postavljanju meja otroku.  

Starši otrok, nameščenih v institucionalni vzgoji, izpostavijo potrebo po prejemanju 

preventivne podpore in pomoči s strani strokovnih služb, da do namestitve otroka izven 

družine sploh ne bi prišlo. Nadaljujejo, da se v primerih, ko je oddaja v zavod neizogibna, ta 

izpelje za krajše obdobje in čim bližje njihovemu domu. Poudarjajo, da v obdobju pred in po 

namestitvi otroka, potrebujejo veliko podpore, saj je to obdobje običajno prežeto s številnimi 

težavami, s katerimi se morajo soočati poleg že tako pomembne prelomnice, kot je namestitev 

otroka v izvendružinsko vzgoji (Engage us, 2012).  
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RV5: Kateri dejavniki vplivajo na sodelovanje med strokovnima službama in starši? 

Intervjuvanka A kot predpogoj za uspešno sodelovanje s starši izpostavi dober delovni odnos. 

Čačinovič Vogrinčič (2006, str. 17) ga opredeli kot prvo nalogo socialnega delavca v procesu 

nudenja pomoči, saj ta uporabnika in strokovnjaka definira kot »sodelavca v skupnem 

projektu«. Pomemben dejavnik, ki lahko vpliva na sodelovanje s starši in ga izpostavita obe 

intervjuvani, je pripravljenost staršev, da sprejmejo odgovornost in so pripravljeni uvajati 

spremembe v družinskem sistemu. Tudi Bowen (1978, v Gostečnik, 2010, str. 215) pravi, da 

se v terapevtskem delu lahko najbolje pomaga tistim družinam ter posameznikom, »ki so 

sposobni in pripravljeni sprejeti odgovornost za svoje vedenje, čutenje in so obenem tudi 

pripravljeni razmišljati dlje od trenutne situacije« ali drugače, da se vrata za reševanje 

družinske krize »odpirajo predvsem od znotraj« (Gradišar, 2005, str. 110). 

Naslednji dejavnik, ki ga intervjuvani izpostavita, je oddaljenost staršev od CSD oziroma VZ, 

saj to staršem predstavlja strošek in je tistim iz bolj oddaljenih krajev težje prihajati. 

Intervjuvanka A na tej točki izpostavi visoko število primerov, ki jih obravnava, kar je razlog, 

da ji enostavno zmanjka časa, da bi take družine lahko sama obiskala na domu. Ob tem 

izpostavi možno sistemsko spremembo, ki bi omogočila intenzivnejše delo z otrokom 

oziroma družino, kar v nekaterih drugih državah že izvajajo. Pomemben dejavnik je po 

njenem mnenju tudi zadovoljstvo staršev z VZ ter opažanje napredka in sprememb, saj jih to 

dodatno motivira. Zaradi formalnosti postopka namestitve nekateri starši težje sodelujejo s 

CSD in bolje z VZ. Intervjuvanka A ne vidi vpliva dejavnikov kognitivnih sposobnosti in 

starosti staršev na sodelovanje. Intervjuvanka B kot glavne ovire v sodelovanju navaja 

materialne ovire družine in službene obveznosti staršev ter odpor staršev do vključevanja in 

sodelovanja z VZ. Meni, da na sodelovanje vpliva tudi širša družina in njen odnos do 

namestitve otroka ter splošno sprejemanje VZ tako z njihove strani kot s strani staršev samih. 

Z dejavnikom vpliva širše družine so se soočali tudi v primeru v raziskavo vključene družine. 

Intervjuvanka B podobno kot intervjuvanka A meni, da k sodelovanju pomembno prispeva 

tudi sprejemanje VZ in namestitve s strani staršev ter njihovo opažanje spremembe in 

napredka pri otroku in družini. Na uspešno sodelovanje s konkretno družino najverjetneje 

vpliva to, da starša po namestitvi opažata pozitivne spremembe. 

Na sodelovanje s starši gotovo vpliva tudi sodelovanje med samima strokovnima službama. 

Čeprav v literaturi pogosto beremo o neusklajenem sodelovanju (Kuzmanič Korva, 2005), 

nezaupanju in ambivalentnem odnosu (Kranjčan, 2006) med strokovnima službama, tega v 

obravnavanem primeru nisem zasledila, saj obe strani sodelovanje ocenjujeta kot uspešno. 
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Intervjuvanka A omeni sistemske nejasnosti, ki so pogosto razlog konfliktov v sodelovanju z 

vzgojnimi zavodi, a dodaja, da s konstruktivnim dialogom le-te uspešno rešujejo. Po besedah 

intervjuvanke B prihaja do težav v sodelovanju predvsem, kadar si obe strani ne vzameta 

časa, da bi spoznali pristojnosti in omejitve vsake od strokovnih služb.   
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IV. SKLEP 

Sodelovanje med starši oziroma družinami ter strokovnimi službami je za uspešno doseganje 

sprememb v družinskem sistemu ter zagotavljanje ustreznih pogojev za razvoj in delovanje 

otroka ali mladostnika pravzaprav nujno. Obsežna literatura, ki na to opozarja kaže, da se 

strokovnjaki zavedajo pomembnosti sodelovanja in vključevanja posameznikove družine v 

proces pomoči, kako pa je s tem v praksi sem med drugim raziskovala v empiričnem delu 

naloge. 

Rezultati kažejo, da se obe v raziskavo vključeni strokovni službi zavedata, kako pomembno 

je aktivno sodelovanje z družino oziroma s starši otroka nastanjenega v vzgojnem zavodu, na 

kar kaže tudi vložen trud pri iskanju različnih poti, z namenom doseči prav vse starše 

obravnavanih družin. Čeprav je sodelovanje centra za socialno delo z družino najbolj aktivno 

pred samo namestitvijo otroka v vzgojnem zavodu prek oblik in metod dela s katerimi 

poskušajo reševati družinsko problematiko tako, da do ukrepa oddaje otroka v vzgojni zavod 

niti ne bi prišlo, vzdržujejo stik z družinami tudi v času bivanja otroka v vzgojnem zavodu. 

Oblike pomoči in podpore prilagajajo glede na potrebe družine in težave s katerimi se starši 

soočajo. Tudi v vzgojnem zavodu so pripravljeni prisluhniti potrebam in željam staršem, se 

jim do določene mere prilagajati, jim nuditi podporo ter jih aktivno vključevati in spodbujati k 

sodelovanju. Intervjuvani strokovni delavki izpostavita podobne dejavnike, ki ovirajo 

sodelovanje, in sicer materialni položaj družine, posebno v primeru večje oddaljenosti kraja 

bivanja družine od vzgojnega zavoda, nepripravljenost staršev za vključevanje, na kar močno 

vpliva odklanjanje odgovornosti za nastalo situacijo ter splošno nesprejemanje zavodske 

vzgoje. Poleg sodelovanja s starši obe poudarjata pozitivne vplive, ki jih ima v procesu 

nudenja pomoči uspešno sodelovanje med samima strokovnima službama. Menim, da bi se 

morali tega zavedati vsi strokovnjaki, ki so vključeni v primere, katere obravnavajo tudi druge 

strokovne službe in se z njimi povezovati, poznati njihove pristojnost in biti pripravljeni 

prisluhniti njihovim pogledom na situacije.  

Sodelovanje ni enostranski proces, zato me je poleg ocene sodelovanja s strani strokovnih 

delavk, zanimalo tudi zadovoljstvo starša s sodelovanjem in oblikami pomoči ter podpore 

nudene s strani strokovnih služb. Na podlagi odgovorov starša ugotavljam, da je ta zadovoljen 

s sodelovanjem z obema strokovnima službama, prav tako ocenjuje ponujene oblike pomoči 

in podpore kot učinkovite in pohvali odzivnost služb na njegove potrebe. 
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To, da je starš, ki je na povabilo posredovano prek strokovne delavke privoli in bil pripravljen 

pripovedovati svojo zgodbo popolni neznanki, zadovoljen s sodelovanjem s strokovnima 

službama, pravzaprav ne preseneča. Družine, s katerimi strokovne službe ne sodelujejo 

uspešno, bi na takšen način kot sem se ga posluževala tokrat, težko dosegla.  

Zavedam se, da rezultatov pridobljenih v raziskavi s študijo primera ni mogoče nikakor 

posploševati na celotno populacijo, vseeno pa ti predstavljajo kamenček v mozaiku še ne 

toliko raziskanega področja, ki v središče postavlja pogled staršev in njihovo doživljanje 

situacije. Prav osvetlitev tega vidika, bi lahko pomembno prispevala k izboljšanju sodelovanja 

med družinami oziroma starši in vpletenimi strokovnimi službami. Slednje bi tako lahko 

oblikovale in nudile takšne oblike in metode dela, ki jih tudi starši vidijo kot primernejše in 

učinkovitejše, kar bi najverjetneje zvišalo pripravljenost staršev za sodelovanje in 

vključevanje v proces pomoči.  
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VI. PRILOGE 

PRILOGA 1: Osnutki pogovorov 

1 CSD in VZ 

- Kako vstopajo v stik z ranljivimi družinami? 

- Kateri dejavniki vplivajo na sodelovanje s starši? Možne spremembe na tem področju? 

- Oblike sodelovanja - kako in v kolikšni meri pri svojem delu stremijo k vključevanju starša?  

- Postopek namestitve v VZ (vzroki, opis konkretnega primera). 

- Kakšne oblike pomoči in podpore so staršem nudene? 

- Opis sodelovanja s starši skozi celoten proces namestitve in po namestitvi (vključevanje, 

pripravljenost staršev, izražene skrbi, pomisleki, želje, potrebe). 

- Opazne spremembe pri konkretni družini. Kdaj se delo z družino zaključi? 

- Pozitivne izkušnje, ovire in predlogi za delo s tovrstnimi družinami in drugimi vpletenimi 

institucijami - kaj bi lahko bilo drugače ter kako to doseči?  

 

2 Starši 

- Lasten pogled na proces namestitve in bivanja otroka v vzgojnem zavodu (občutki, želje, 

potrebe, pričakovanja, vzroki – predstavitev situacije skozi njihove oči). 

- Opis sodelovanja s strokovnjakom na CSD in vzgojnim zavodom/vzgojiteljem – situacije, ki 

so ostale v spominu kot pozitivne/negativne izkušnje. 

- Ocena ponujenih oblik sodelovanja/vključevanja. Ali so učinkovite - katere? Če ne, kaj bi 

potrebovali, kako bi bilo bolje? Kako bi to lahko dosegli? 

-  Kaj po vašem mnenju vpliva na sodelovanje? 

- Potrebe, ki se pojavljajo v času bivanja otroka v vzgojnem zavodu? Ali nudene oblike 

pomoči s strani strokovnih služb zadovoljijo le te? (konkretni primeri) 

- Pričakovanja do strokovnjakov (tako CSD kot tudi VZ)? Ali jih ti zadovoljujejo? 

  



 

PRILOGA 2: Odsek kodiranja intervjuja z intervjuvanko A 

 koda 1. reda koda 2. reda kategorija 

T: Gre tu za aktivno sodelovanje 

z družinami? 

S: Najbolj aktivno je sodelovanje 

z družino preden gre otrok v 

zavod. Nobena družina ne pride 

in reče, zdaj pa dajte otroka v 

zavod, ampak ta odločitev 

nastane nekako v sodelovanju s 

starši. Pa na podlagi res takega 

dost, kar veliko neke energije je 

potrebno, da starši pridejo do teh 

pogovor, do nekega motiviranja, 

sodelovanja, predstavitve, 

informiranja. Tudi družina preden 

se odloči za to po navadi poskuša 

tudi neke druge možnosti in po 

navadi smo takrat tudi mi že 

vključeni, ko iščemo a bo družina 

zmogla, kje je problematika, kako 

pomagat, tako da so tudi že prej 

neki načrti pomoči kako 

preprečit, da bi sploh otrok šel v 

zavod. Je pa tud odvisno od 

družine do družine, pri enih gre 

hitreje pri drugih počasneje, 

ampak  največ delamo z družino 

pred samo namestitvijo. Potem ko 

pade odločitev al bodisi pri nas 

ali pri družini potem je pa samo 

formalni postopek namestitve. In 

potem tako dost utečeno 

sodelovanje z vzgojnim zavodom 

in družino, ko je otrok že 

nameščen.  
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