
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

BERNADETT GREDLICS 

STRES V POKLICIH POMOČI IN SKRB ZA POKLICNI 

RAZVOJ 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2014 



 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

SOCIALNA PEDAGOGIKA 

 

 

 

 

BERNADETT GREDLICS 

 

Mentorica: doc. dr. JANA RAPUŠ-PAVEL 

Somentorica: asist. dr. MIJA MARIJA KLEMENČIČ ROZMAN 

 

STRES V POKLICIH POMOČI IN SKRB ZA POKLICNI 

RAZVOJ 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2014 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Iskreno se zahvaljujem dr. Miji Mariji Klemenčič Rozman in dr. Jani Rapuš Pavel za 

mentorstvo, strokovno pomoč, predvsem pa za potrpežljivost. 

Najlepša hvala gospe Majdi (ki je bila v času nastajanja diplomske naloge moja »rešiteljica« 

in obenem »preganjalka«) za Vaš čas in svetovanje. 

Posebno zahvalo dolgujem Jerneju, ki mi je stal ob strani in nudil podporo v najtežjih 

trenutkih – brez tebe sedaj zagotovo ne bi pisala teh vrstic. 

Ne nazadnje gre zahvala vsem tistim, ki ste me spodbujali in mi na kakršenkoli način 

pomagali v času študija. 

 

                                                                Berni 



 

 

Povzetek 

Diplomsko delo obravnava stres v poklicih pomoči in skrb strokovnih delavcev za poklicni 

razvoj. V teoretičnem delu so predstavljene različne opredelitve stresa in njegovo delovanje, 

stresni dejavniki in morebitne posledice stresa s poudarkom na poklicih pomoči. Nadaljevala 

sem z opisom strategij spoprijemanja s stresom in nekaterih tehnik za obvladovanje stresa. Za 

konec sem predstavila še pomen poklicnega razvoja v povezavi s poklici pomoči. 

V okviru empiričnega dela sem uporabila kvalitativno metodo raziskovanja in izvedla 

individualne intervjuje s tremi strokovnimi delavci iz polja poklicev pomoči. Ugotovitve 

kažejo razlike tako glede doživljanja stresnih situacij v službi kot glede strategij pri 

spoprijemanju s stresom, prav tako pa so se pokazala različna mnenja strokovnjakov v zvezi s 

stresom. Pridobljeni rezultati kažejo, da eni intervjuvanki največ stresa povzročajo 

medsebojni odnosi na delovnem mestu, drugi kopičenje opravil, intervjuvancu pa odstopanja 

med člani tima pri prepoznavanju potreb uporabnikov.  

 

Ključne besede: stres, spoprijemanje s stresom, poklici pomoči, poklicni razvoj. 



 

 

Abstract 

The diploma thesis focuses on stress in helping professions and care of experts for their 

professional development. In the theoretical part various definitions and functions of stress are 

presented, as well as stress factors and potential consequences of stress with emphasis on 

helping professions. I continued with the description of coping strategies and certain 

techniques for managing stress. At the end I presented the importance of professional 

development related to the helping professions. 

In the empirical part qualitative research method was used and three professionals from the 

field of helping professions were interviewed individually. The results show the differences in 

experiencing stress situations at work and differences in use of coping strategies. Moreover, 

different opinions of experts related to stress were pointed out. The results show that for the 

first interviewee the interpersonal relationships at the work place are the most stressful, to the 

other pilling up the tasks brings the highest stress and the third one emphasises the differences 

in team of experts regarding the acknowledging the users’ needs as the most stressful. 

 

Key words: stress, coping with stress, helping professions, professional development. 
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I.UVOD 

Dandanes je termin stres zelo razširjen v vsakdanjem življenju, pogosto slišimo in beremo o 

njem. Redkokdaj pa se poglobimo, kaj pravzaprav pomeni stres. Na slednje je opozarjal tudi 

znan endokrinolog Hans Selye pred štiridesetimi leti, leta 1974 v svojem delu z naslovom 

Stres brez distresa, v katerem je zapisal »Vsak ga ima, vsak govori o njem, vendar si le 

redkokateri vzamejo čas, da preverijo, kaj dejansko stres je« (Selye, 1976, str. 23). Razlogi za 

mojo izbiro teme naloge pa izvirajo ravno iz želje, da bi se bolj podrobno seznanila s pojavom 

stresa. Bolje rečeno me v prvi vrsti zanima stres v poklicih pomoči, saj se sama izobražujem 

za socialno pedagoginjo, ki prav tako sodi v polje poklicev pomoči. Glede na to, da sem se 

pogosto soočila s stresom tako med opravljanjem študijske prakse kot prostovoljnim 

udejstvovanjem, je ta tema še bolj pritegnila mojo pozornost. Pogosto sem se namreč na 

praksi spraševala, kako zdržijo moji mentorji takšne psihične obremenitve, če sem bila jaz že 

po nekaj urah intenzivnega dela z uporabniki izjemno izčrpana. Čez čas sem začela opažati, 

da tudi doma veliko razmišljam o težavah uporabnikov in morebitnih intervencijah. Res je 

tudi to, da poklicno nudenje pomoči nosi v sebi neke specifične obremenitve kot na primer 

nepredvidljivost situacij, odnos s klienti na premici bližina – distanca, odgovornost za druge 

ljudi itd., vendar zavedanje teh specifičnih prvin v službah pomoči ni pripomoglo k 

zmanjšanju mojih skrbi pri opravljanju socialno-pedagoškega dela. Ko sem se pa zavedla, da 

je ena izmed mojih šibkih točk spoprijemanje s stresom pri delu z ljudmi in tudi videla, da mi 

med študijem ni uspelo osvojiti dovolj znanja s tega področja, sem dokončno sprejela 

odločitev glede teme diplomske naloge.  

V svojem diplomskem delu bom poskusila osvetliti, kaj sploh stres je, kako deluje in kaj 

vpliva nanj ter do katerih posledic lahko pripelje v kontekstu poklicev pomoči. Raziskovala 

bom tudi, na kakšne načine se lahko spoprijemamo s stresom tako na individualni kot na 

institucionalni ravni. Za konec bom še pogledala poklicni razvoj v polju poklicev pomoči in  

iskala morebitno povezavo med poklicnim razvojem in obvladovanjem stresa. 
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II. TEORETIČNI DEL 

1 Stres 

Pionir na področju proučevanja stresa, ki velja tudi za »očeta« koncepta stresa, je bil 

endokrinolog Hans Selye. V 30. letih prejšnjega stoletja je Selye s pomembnimi odkritji o 

stresu v veliki meri pripomogel k prepoznavnosti stresa kot terminu. Selyejeve raziskave so 

bile ene izmed prvih, ki so imele znanstveni pristop pri raziskovanju vezi med psiho in 

telesom (Treven, 2011). Selye (1976) pravi, da je stres prvotno označeval medicinski 

strokovni izraz, ki je zajemal odgovor organizma na dražljaje. Dandanes pa stres v vsakdanji 

rabi razumemo kot »dolgotrajno živčnost« oziroma »konstantno napetost«, ki je ponavadi 

dolgotrajna odzivna reakcija s strani organizma na enega ali več negativnih dražljajev. Selye 

je definiral stres kot nespecifični (stereotipni) odgovor organizma na kakršnokoli zahtevo.  

Ob pregledu literature s področja stresa naletimo na mnogo različnih opredelitev oziroma 

interpretacij, zato v nadaljevanju sledi nekaj opredelitev stresa po različnih avtorjih. 

 

1.1 Definicije stresa 

Beseda stres izvira iz latinske besede "stringere", ki pomeni tesno zvezati. Avtorica Rakovec-

Felser (1991) opredeljuje stres kot situacijo alarma, kot stanje človekove psihične in fizične 

pripravljenosti, da se z obremenitvijo sooči in se ji prilagodi ter jo obvlada. Te obremenitve so 

lahko zunanjega izvora (biološke, fizične, kemične, socialne narave) ali notranjega izvora 

(psihološke narave). Po avtorici Tomori (1990, v Selič, 1999) stres lahko definiramo kot 

dogajanje, ki ga sproži vsaka sprememba, ki zmoti posameznikovo notranje ravnotežje in s 

tem vzpodbudi prilagoditvene potenciale. Lazarus (1996) pa pravi, da stres lahko razumemo 

kot interakcijo med človekom in njegovim okoljem, ki nastane kot posledica neravnotežja 

med zaznano zahtevo in človekovo sposobnostjo spopadanja z zaznano zahtevo. Dernovšek, 

Gorenc in Jeriček (2006) pojmujejo stres kot fiziološki, psihološki in vedenjski odgovor 

posameznika, ki se poskuša prilagoditi notranjim in zunanjim dražljajem. Kovač (2013, str. 

27) je različne definicije strnil v eno poved, in sicer pravi, da je »stres stanje napetosti 

organizma oziroma telesna, fiziološka in duševna reakcija organizma na obremenitev, ki ni v 

ravnotežju s sposobnostmi posameznika.« 
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1.2 Temeljna modela stresa  

V tem poglavju na kratko predstavim dva splošna modela stresa, ki sta po mnenju Szilasa 

(2011) imela oziroma imata zelo pomemben vpliv na raziskovanje stresa in nam hkrati nudita 

lažje razumevanje pojava stresa kot procesa.  

1. Model splošnega prilagoditvenega sindroma (GAS1) 

Omenjeni model stresa je izdelal Hans Selye. Model je pravzaprav nastal kot plod iskanja 

odgovora na vprašanje, na kašen način lahko različni dražljaji povzročijo iste reakcije  (Selye, 

1976). Szilas (2011) pravi, da je bil Selyejev model GAS prvi znanstveni poskus, ki je nastal z 

namenom, da osvetli človekov odgovor na stres in razloži povezavo med telesom in umom, 

vključno z možnimi zdravstvenimi posledicami stresa. Potek, kako se človek odziva na 

stresno situacijo, je Selye (1976) prikazal s pomočjo tristopenjskega modela. Začetno fazo je 

poimenoval alarmna reakcija. Le-ta izzove značilne simptome organizma ob nastopu 

stresorja. Na začetku odpornost upade in, če je stresor zelo nevaren (npr. huda opeklina ali 

ekstremna temperatura), lahko vodi celo v smrt. V primeru, če je ob stalnem vplivu stresorja 

prilagoditev možna, potem se lahko razvije odpor, se pravi nastopi stadij odpora/prilagoditve. 

V tej fazi znaki alarmne reakcije na videz izpuhtijo/izginejo in se odpornost dvigne nad 

povprečni nivo. Če pa je organizem dolgo časa pod učinki istega stresorja, ki se mu je že 

prilagodil, potem se lahko prilagoditvena energija izčrpa, kar pomeni, da telo preide v fazo 

izčrpanosti/izgorelosti. Selye (1976) poudarja, da je pravzaprav bistvo splošnega 

adaptacijskega sindroma predpostavka, da se prilagoditvene sposobnosti organizma lahko 

izčrpajo.  

Avtorica Kopp (2008) doda, da je bil prvotni model splošnega prilagoditvenega sindroma 

deležen mnogo kritik, kajti zelo dvomljivo je, da je posameznikov vzorec odgovora na vse 

stresorje enak. Raziskave so namreč pokazale, da obstajajo velike individualne razlike med 

odzivi organizma na stres in modela ni možno uporabljati na primeru vseh stresorjev, s 

katerimi se ljudje soočijo. Prav tako opozarja avtorica Lamovec (1998), da v današnjem času 

vemo, da stresna reakcija ni enotna, ampak jo sestavljajo različne komponente fiziološke in 

psihološke narave, ki se lahko kažejo na različne načine, ki jih določa narava problema. V 

zvezi s Selyejevim modelom stresa pa Edwards (1992) poudarja, da je kljub pomanjkljivostim 

                                                 

 

1
 V izvirniku General adaptation Syndrome.  
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in številnim kritikam Selyejeva osnovna predpostavka – prilagoditev na stresorje in 

obremenitev je proces, ki je usmerjen na vzpostavitev ravnotežja – postalo osnovno izhodišče 

novejših modelov stresa.  

2. Kognitivni transakcijski model stresa 

Ta model stresa je delo avtorice in avtorja Folkman in Lazarus (1984). Njegova osnovna 

predpostavka je ocenjevanje ravnotežja med zahtevami in viri. Na podlagi prve ocene  

situacije se posameznik odloči, ali dogodek predstavlja škodo, nevarnost ali izziv. Nato sledi 

druga ocena, s pomočjo katere poskuša določiti razpoložljive možnosti spoprijemanja. Te 

možnosti spoprijemanja so lahko viri ali odgovori oziroma zunanje ali notranje narave. Po 

tem modelu stres nastopi, če so zahteve večje kot razpoložljivi viri, medtem ko v nasprotnem 

primeru (razpoložljivi viri večji kot zahteve) situacijo zaznamo kot izziv (prav tam). 

Nekateri so kritizirali transakcijski model zato, ker naj bi bil pri razumevanju stresa pretirano 

usmerjen v interakcijo med posameznikom in okoljem in zanemarja socialne mreže ter 

dejavnike konteksta (Fineman, 1993; Harkness, Long, Bermbach, Patterson, Jordan, Kahn, 

2005; v Szilas, 2011).  

 

1.3 Distres in eustres  

Z besedo stres največkrat označujemo nekaj negativnega, neprijetnega, vendar Selye (1976) 

poudarja, da stres ni vedno posledica nečesa škodljivega. Pravzaprav ni pomembno, ali je 

stresor prijeten ali neprijeten, njegov učinek je povsem odvisen od tega, v kolikšni meri 

zahteva prilagoditvene zmožnosti organizma. Izhajajoč iz tega avtor razlikuje eustres in 

distres. »Blagodejni« eustres je del našega vsakdanjega življenja, predstavlja vir naše 

ustvarjalne energije, ki prispeva k obvladovanju vsakodnevnih obremenitev. Nekateri drugi 

avtorji (Mielke, 1997, v Jerman 2005; Powell, 1999; Looker in Gregson, 1993) eustres 

imenujejo pozitiven ali prijazen stres. Škodljivi stres z negativnim učinkom je avtor 

poimenoval distres, ki ga dandanes nekateri omenjajo kot negativni, neprijazni stres. Le-ta 

nastopi, če zahteve presegajo sposobnosti spoprijemanja s stresorjem, kar dolgoročno lahko 

vodi do telesnih in duševnih težav. Pretiran distres uniči našo energijo, medosebne odnose, 

kariero in povzroči izgorelost ter na koncu lahko hudo škoduje našemu zdravju. Avtorica 
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Selič (1999) svari, da je distres pravzaprav natančnejša in bolj primerna definicija tistega, kar 

v vsakdanji rabi pomeni izraz »stres« za večino ljudi. 

V zvezi z negativnim stresom Powell (1999) dodaja, da so obremenjujoči stresi lahko 

posledica delovanja enkratnih hudih stresnih dogodkov, lahko pa so tudi posledica delovanja 

ponavljajočih se vsakdanjih malih stresov. Po mnenju nekaterih strokovnjakov enkratne 

obremenitve nimajo tolikšne teže, kot običajno mislimo. Hujše so stalne, manjše stiske, ki se 

ponavljajo in jim ne vidimo konca, vendar pa tudi to ne drži vedno, ker je odvisno od 

posameznika in njegovih psihofizičnih sposobnosti. 

 

1.4 Stres pri delu 

Božič (2003) opredeljuje stres pri delu kot neskladje med zahtevami delovnega mesta in 

sposobnostmi ter zmogljivostmi zaposlenega kot tudi med vsemi ostalimi vlogami, ki jih 

mora igrati v življenju. Stres na delovnem mestu postaja vedno večji problem, kajti povzroča 

zdravstvene težave, zmanjšanje storilnosti in kreativnosti. Pri obravnavi tega pojava je 

pomembno upoštevati, da do stresa pri delu mnogokrat prihaja tudi v povezavi s stresnimi 

dogodki v zasebnem življenju.  

Avtorica in avtor Maslach in Leiter (2002, str. 1) trenutno krizo na delovnem mestu opisujeta 

takole: »Današnje delovno mesto je v ekonomskem in psihološkem smislu hladen, 

negostoljuben in nadvse zahteven prostor. Ljudje so čustveno, telesno in duhovno izčrpani. 

Dnevne delovne zahteve, družina in zraven še vse drugo načenjajo njihovo energijo in 

zavzetost«. Zdi se mi zaskrbljujoč naslednji podatek. Stres je danes po podatkih Evropske 

agencije za varnost in zdravje pri delu druga najpogosteje prijavljena zdravstvena težava, 

povezana z delom, in po podatkih za leto 2005 prizadene kar 22 odstotkov delavcev v 

Evropski uniji. Študije kažejo, da je z njim povezana več kot polovica vseh izgubljenih 

delovnih dni (Evrospka agencija za varnost in zdravje pri delu – EU-OSHA, v Treven in 

Treven, 2011). 

 

1.4.1 Poklici pomoči in stres 

Po Fenglerju (2007) s pojmom »poklici pomoči« označujemo vse tiste osebe, ki se poklicno, 

honorarno, ali prostovoljno posvečajo drugim ljudem – svetujejo, vzgajajo, poučujejo, nudijo 
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oporo, opravljajo terapevtsko delo in negujejo. Tovrstni poklici so na primer psihologi, 

zdravniki, svetovalci, socialni pedagogi, pravniki itd. Delo v poklicih pomoči  velja za stresno 

in duševno ter fizično izčrpavajoče, kar lahko vodi v sindrom izgorelosti. Slednje potrjujejo 

tudi izsledki raziskave Slivarja (2003) in Kovača (2013). Slivar (2003) je v svoji raziskavi 

med slovenskimi učitelji ugotovil, da dve tretjini učiteljev ocenjuje svoj poklic kot izjemno 

stresen. Do podobnih ugotovitev je prišel Kovač (2013) v raziskavi med šolskimi 

svetovalnimi delavci, in sicer so rezultati pokazali, da večina šolskih svetovalnih delavcev 

ocenjuje svoje delo kot zmerno in močno stresno. Razlog za tako visoko stopnjo stresnosti 

Fengler (2007) vidi v tem, da strokovni delavci v poklicih pomoči vstopajo v nepredvidljive 

situacije in odnose z različnimi ljudmi, ki pričakujejo določeno pomoč, kar pa od 

strokovnjaka zahteva stalno pripravljenost in prilagodljivost za reševanje situacij in stisk v 

danem trenutku. 

Lubinszki (2013) pravi, da poklici pomoči spadajo v skupino, za katero obstaja dolga vrsta 

ogrožajočih dejavnikov za nastop izgorelosti (kot pa vemo, je osnovni mehanizem 

izgorevanja prav stres). Področja dela, ki zahtevajo veliko mero empatije, po določenem času 

lahko pomenijo izrazito čustveno obremenitev za posameznika. Avtorica Černigoj Sadar 

(2002) tudi trdi, da se izgorelost bolj pogosto pojavi pri poklicih, od katerih se pričakuje 

veliko čustvenega in negovalnega dela.  

Ob vsem tem se seveda zavedam, da ni mogoče dati enoznačnega odgovora, v kolikšni meri 

so poklici pomoči stresni, saj je intenziteta stresa, stresna reakcija posameznika odvisna od 

mnogih dejavnikov - med drugim od obremenitev, dejavnikov okolja in od posameznikovih 

psiholoških sposobnosti, lastnosti. V nadaljevanju pa bodo bolj podrobno predstavljeni možni 

izvori in posledice stresa.  

 

1.4.2 Izvori stresa – stresorji 

Vire stresa imenujemo tudi stresorji. Stresor je lahko karkoli, kar za posameznika predstavlja 

določeno obremenitev, zahtevo in/ali izziv (Selič, 1999). Avtorica in avtor Gregson in Looker 

(1993) dodata, da pravzaprav vsako dogajanje v okolju lahko sproži stresno reakcijo. 

Obstajajo pogoji ali dogodki, ki jih človek zazna kot škodljive ali ogrožajoče in posledično 

pride do stanja napetosti. Od posameznikovega dojemanja in načina spoprijemanja s pritiski iz 

okolja, je odvisno, ali bo nek dogodek lahko prerasel v stresor. Jerman (2005) je mnenja, da 
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stres večinoma nastaja v naših glavah, vendar pa je treba priznati nekaterim zunanjim 

okoliščinam, da niso pod vplivom  naše presoje in so objektivni vzroki stresa. 

Selye (1976) poudarja, da so viri stresa lahko zelo raznoliki, poleg tega pa se lahko hkrati 

pojavi več stresorjev, ki postavijo posameznika pred zahteve. Za ponazoritev delovanja stresa 

je Selye uporabljal primer iz vsakdanjega življenja; kakor se kakšen most podre ali kakšno 

orodje pokvari zaradi prekomerne obremenitve, prav tako se lahko zgodi v človekovem  

življenju. Različni stresorji na različnih področjih življenja se lahko skupaj ojačijo in 

pripeljejo do zloma, zrušitve (prav tam).    

Po avtorici Treven (2005) izvore stresa razdelimo v tri skupine, in sicer: 

- dejavniki v delovnem okolju, 

- dejavniki zunaj delovnega okolja, 

- individualne razlike. 

Cooper in Davidson (1987, v Juhász, 2002) izvore stresa delita v štiri kategorije: 

1. »Stresorji v povezavi z delovnimi nalogami: kvalitativna/kvantitativna preobremenitev,  

premajhne obremenitve, pogoji dela, spremembe pri delu, nove tehnologije. 

2. Stresorji znotraj delovnega okolja: hrup, svetloba, gneča, pomanjkanje prostora za umik, 

neprijetne vonjave. 

3. Stresorji, ki so povezani z vlogami posameznika na delovnem mestu se odražajo na treh 

ravneh: 

a) Individualna raven: nejasnost vlog, konfliktnost vlog, premajhna ali prevelika mera 

odgovornosti za druge zaposlene, pomanjkanje/preveč avtonomnosti, razvoj kariere, 

možnost napredovanja. 

b) Skupinska raven: pomanjkanje povezanosti in dobrih medsebojnih odnosov s 

sodelavci, konflikti znotraj skupine (mobbing), odnos z nadrejenimi ali zaposlenimi. 

c) Organizacijska raven: organizacijska klima, stili vodenja, nadzor, pretirano nizka 

plača, negotovost zaposlitve. 

4. Stresorji izven delovnega okolja: družinski odnosi, finančne težave, družbeni problemi, 

konfliktnost med različnimi vlogami – usklajevanje vlog v družini in na delovnem mestu, 
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konfliktnost med osebnimi prepričanji, vrednotami in politiko organizacije, odtujenost in 

anomija, pogosto seljenje, vožnja v službo« (prav tam, str. 4-10). 

Avtorica Juhász (2002) zaključuje, da zgoraj omenjene stresorje lahko dodatno »popestrijo« 

stresni dejavniki t.i. posebnih slojev - ženske, zaposleni/podrejeni, vodje, pripadniki manjšine, 

osebe s posebnimi potrebami. Za te osebe obstaja velika nevarnost, da bodo deležne dodatnih 

stresnih situacij na delovnem mestu. 

 

1.4.2.1 Dejavniki stresa v poklicih pomoči 

Avtorica Horvat (1999) ugotavlja, da si je večina avtorjev enotna, da je izgorevanje prisotno v 

poklicih pomoči. Razlog leži v tem, da gre za poklice, v katerih posamezniki delajo z ljudmi, 

v svoj poklic pa vlagajo veliko osebnega dela. Za te uslužbence je značilno, da so njihova 

pričakovanja visoka, mnogokrat se močno čustveno predajo delu, probleme uporabnikov 

doživljajo kot lastne, se z njimi obremenjujejo tudi doma in je tudi njihova samopodoba v 

veliki meri pogojena s poklicem.  

Lubinszki (2012) v zvezi s poklici pomoči omenja naslednje dejavnike tveganja: 

• uporabniki služb pomoči se pogosto razlikujejo od povprečja, 

• rezultati pri delu so težko merljivi, 

• težave pri ločevanju zasebnega in poklicnega življenja, 

• občutek odgovornosti za življenje drugih, 

• večina tovrstnih poklicev ne uživa visokega družbenega ugleda. 

Kot možne vire stresa pri delu z ljudmi avtorica Černigoj Sadar (2002) navaja, da so lahko pri 

teh poklicih precej stresni tudi odnosi z zahtevnimi uporabniki, saj se pri delu z njimi zahteva 

individualen pristop, izredno dobro obvladovanje čustev in izkazovanje čustev v skladu s 

pričakovanji organizacije. 

Fengler (2007) je v pet skupin strnil možne stresogene faktorje v poklicih pomoči. Pri tem 

avtor izhaja iz tistih treh skupin izvorov stresa, o katerih govori tudi avtorica Treven (2005), 

to so osebnostne značilnosti, dejavniki v delovnem okolju in dejavniki zunaj delovnega 

okolja.  
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V nadaljevanju bom navedla nekatere obremenitve, stresne faktorje, ki so jim po Fenglerju 

(2007) »pomočniki«
2
 izpostavljeni: 

 »Samoobremenitev: značilni izhodiščni biografski pogoji – težave zaradi identifikacije in z 

distanco do klienta, ideal nudenja pomoči – nagnjenost k idealizmu, »dober« pomočnik – 

razvrednotenje lastnega dela zaradi empirično podprtih opisov »pravilnega« 

pomočnikovega vedenja, raznolikost metod – široka paleta terapij, šol in usposabljanj 

lahko pomočnika pripelje do dvomov v lastno usposobljenost, pomanjkljivo 

samoograjevanje – pomočnik prevzame dolžnosti, ki presegajo njegove zmožnosti, težko 

rečejo »ne«, odsotnost notranje povratne informacije – pomočnik svoje obremenitve ne 

čutijo in ne doživljajo. 

• Obremenitve s strani klientov: požrešni klienti – izjemna obremenitev za pomočnika, 

manipulativni klienti, klienti s hudo duševno motnjo – takega bolezenskega stanja se lahko 

nalezemo, neuspešni klienti – pomočnik sam doživlja neuspešnost. 

• Obremenitve v timu: prevelik/premajhen tim, odsotnost stika in podpore v timu, rivalstvo 

in zavist, neuspešnost tima. 

• Obremenitev s strani institucije: pomanjkanje osebja, preveliko število uporabnikov, 

izostanek institucionalne podpore pri pomočnikovem delu, institucionalni konflikti vlog, 

odsotnost supervizije » (prav tam, str. 27-71). 

Podobno kot zgoraj navedeni avtorji Klemenčič Rozman (2010) poudarja dve temeljni 

značilnosti poklicev pomoči, in sicer kompleksnost situacij nudenja pomoči in osebno 

predanost delu, ki lahko predstavljata določene psihične obremenitve strokovnjaku.  

Edwards, Burnard, Coyle, Fortegill, Hannigan (2000, v Bregar, Možgan, Novak in Vajda, 

2010) so raziskovali stresne dejavnike v skupnostni psihiatrični oskrbi. Pravijo, da delovne 

obremenitve, pomanjkanje varnosti, nedorečene kompetence, papirologija, pomanjkanje virov 

(materiala, časa) in delovni odnosi, predstavljajo največje stresne dejavnike zaposlenim v 

zdravstveni negi. V raziskavi Kovača (2013) so šolski svetovalni delavci in delavci v 

zdravstveni negi kot eno izmed najbolj stresnih delovnih nalog med drugim izpostavili delo z 

dokumentacijo.  

 

                                                 

 

2
 Fengler uporablja izraz »pomočniki« za označevanje delujočih v polju poklicev pomoči. 
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1.5 Posledice stresa  

Kovač (2013) ugotavlja, da je reakcija posameznika na stres odvisna od intenzivnosti in 

trajanja dejavnikov stresa in od posameznikove reaktivnosti, ki jo določajo spol, starost, 

genetski, socialni in kognitivni dejavniki. Avtorja Luban-Plozza in Pozzi (1994) delijo 

simptome stresa v tri skupine. V primeru, če se več izmed spodaj navedenih znakov pojavlja 

istočasno in traja dalj časa, potem je posameznik nedvomno izpostavljen škodljivemu stresu.  

Čustveni simptomi: 

 »duševna utrujenost: raztresenost, težave s koncentracijo, pomanjkanje prožnega mišljenja, 

 apatija: nezadovoljnost, žalost, nezmožnost uživanja v prijetnih stvareh, 

 razdražljivost: nezaupanje, nadutost ali polemičnost, upor ali jeza, 

 anksioznost: nemir, negotovost, občutek nekoristnosti in nespoštovanja samega sebe, 

 pretirana zaverovanost vase ali zavračanje samega sebe: megalomanija (pretiran pomen 

lastne dejavnosti glede sebe ali drugih), preveč dela, nepriznavanje težav, nepoznavanje 

simptomov, sumničavost. 

Vedenjski simptomi: 

 pretiravanje: odvisnost od nikotina in alkohola, hazardne igre, seksualna promiskuiteta, 

 izogibanje: zapiranje vase, zavračanje dela, težave pri sprejemanju odgovornosti, 

 težave s spoštovanjem zakonov: zadolženost, kaznovanje, nenadzorovano nasilno 

obnašanje, 

 težave z urejanjem samega sebe: zamujanje na delo, slaba osebna higiena, neurejenost. 

Telesni simptomi: 

 fizična izčrpanost, 

 pretirana skrb ali nepriznavanje bolezni, 

 pogosta obolevnost, 

 pretirana vera v samozdravljenje in zloraba zdravil, 

 nerazpoloženost: glavobol, nespečnost, sprememba teka, pridobivanje ali izguba teže, 

slabost, živčna driska, zaprtje, seksualne težave.« (Luban-Plozza in Pozzi, 1994, str. 13–

14). 

Looker in Gregson (1993) opredeljujeta najpogostejše simptome stresa nekoliko drugače kot 

zgoraj omenjena avtorja: 
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 »Telesni znaki: nespečnost, velika potreba po spanju, zmanjšan apetit, slabost, bolečine v 

mišicah in prsih, pogosti glavoboli, vrtoglavice, kronična utrujenost, nizka stopnja 

energije, pogosti prehladi ali alergije, pretirano uživanje nikotina, kofeina, alkohola.  

 Duševni znaki: tesnoba, nemir, napetost, slaba volja, nezadovoljstvo, zmedenost, 

občutljivost, nočne more, občutek manjvrednosti, potrtost, občutek nemoči. 

 Medosebni odnosi: zmanjšan stik s prijatelji, motnje v spolnosti, nezaupanje, nestrpnost. 

 Delovno mesto: težave z zbranostjo, pozabljivost, pomanjkanje novih idej, neodločnost, 

občutek preobremenjenosti, nizka produktivnost, odpor do dela.« (prav tam, str. 67) 

Poleg vseh naštetih posledic stresa bi posebej izpostavila izgorelost (burn-out), ki  jo Maslach 

in Leiter (2002) opredeljujeta kot obliko profesionalnega stresa. Njene glavne značilnosti so 

emocionalna izčrpanost, depersonalizacija in zmanjšanost osebnih dosežkov. V smislu 

osebnostnega delovanja lahko poklicni stres povzroči nekatere telesne težave, kot so 

glavoboli, želodčne in trebušne bolezni, visok krvni tlak, napetost v mišicah in kronično 

utrujenost. Izgorevanje na delovnem mestu lahko povzroči psihične motnje, ki se kažejo kot 

občutek tesnobe, potrtost in šibak spanec. Nekateri ljudje pri tem, ko se trudijo premagati 

stres, sežejo po alkoholu in drugih drogah. Če prinašajo težave tudi domov, začneta njihova 

izčrpanost in negativni čustveni naboj razjedati odnose v družini in vezi s prijatelji (prav tam). 

Avtorica Rakovec-Felser (1991) pa pravi, da je izgorelost sindrom telesne in duševne 

izčrpanosti, ki vodi do negativnega odnosa do samega sebe, do lastnega poklica pa tudi do 

izgube možnosti, da bi prisluhnili ljudem okrog sebe. 

 

1.6 Spoprijemanje s stresom (coping) 

Spoprijemanje s stresom je proces, ki vključuje kognitivne in vedenjske poskuse obvladati, 

zmanjšati, oziroma vzdržati notranje in/ali zunanje zahteve, ki so nastale kot rezultat stresne 

situacije (Lazarus in Folkman, 1988, v Lamovec, 1990). Pri strategijah spoprijemanja s 

stresom prevladujeta dve glavni usmeritvi, ki sta ju avtorica in avtor Folkman Lazarus (1984) 

poimenovala: 

usmerjenost na problem - gre za kontrolo stresorja in zmanjševanje, blaženje ali odpravljanje 

posledic njegovega delovanja. Tovrstne strategije so na primer iskanje socialne opore, 

zbiranje informacij o stresorju, komunikacija, načrtovanje izrabe razpoložljivih virov. 
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usmerjenost na čustva - v ospredju je kontrola čustvenih odzivov. Oseba, ki je emocionalno 

usmerjena, poskuša s pomočjo obrambnih mehanizmov (zanikanje, potlačevanje, projekcija) 

in kognitivnim prestrukturiranjem zmanjšati emocionalni vpliv stresa. Težavo rešuje s 

prenajedanjem, z uživanjem alkohola in pomirjeval. Posameznik se izogiba mislim na 

problem, zanika, da je karkoli narobe. 

Musek (1994) navaja naslednje najpomembnejše dejavnike, od katerih je odvisna uspešnost 

premagovanja psihičnih obremenitev. Na obvladovanje stresnih situacij vplivajo:  

Osebnostne lastnosti: 

 čustvena stabilnost (moč jaza, anksioznost), 

 nagnjenost k depresivnosti in naučena nemoč, 

 občutje nadzora in kompetentnosti, 

 naučeni slogi soodločanja s stresom in obrambnega reagiranja, 

 empatija, zmožnost vživljanja in sočustvovanja, 

 altruizem, pripravljenost pomagati, 

 značilnosti medosebnega obnašanja (npr. odprtost, zaupanje, zmožnost poiskati podporo 

pri drugih, spretnost v medosebnih odnosih), 

 sposobnosti, znanje, veščine. 

Prehodne osebne značilnosti: 

 razpoloženja, 

 čustvena stanja, 

 vloge, 

 možnost ventiliranja in izpovedovanja negativnih občutij, 

 ocene in presoje obremenjujoče situacije (kot izziv, kot grožnja, kot neogibna škoda ali 

izguba), 

 razlage in atribucije obremenjujoče situacije (internalne ali eksternalne, globalne ali 

specifične, univerzalne ali individualne). 

Situacijski dejavniki in drugi zunanji dejavniki: 

 socialna podpora (s strani družine, prijateljev, znancev, institucij), 

 sredstva, rezerve, 
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 stopnja empatije ali altruizma pri drugih osebah« (prav tam, str. 58). 

 

1.6.1 Spoprijemalne strategije 

Tako kot zagovarjata Folkman in Lazarus (1984), da so strategije spoprijemanja lahko 

usmerjene k problemu ali k uravnavanju čustev, se strinja tudi avtorica Lamovec (1998) ter 

doda, so lahko te strategije usmerjene tudi k temu, da z njihovo pomočjo problem vidimo v 

novi perspektivi. Po mnenju avtorice je najučinkovitejša strategija tista, ko jo označujemo za 

konstruktivno akcijo in vključuje postopno, vztrajno in sistematično reševanje problema. Le-

ta pa poteka tako na miselni kot na akcijski ravni. Za primer, če neposredna akcija ni mogoča, 

se lahko usmerimo k sledečim možnostim: 

 »mobilizaciji notranjih moči: nanaša se na pozitivno mišljenje o problemu, iskanju 

alternativ, sprejemanje lastne odgovornosti, razmišljanje o življenjskih ciljih, hrabrenje 

samega sebe; včasih se pokaže, da sami problema ne moremo rešiti - tedaj si lahko 

pomagamo z novo strategijo; 

 iskanju socialne pomoči: pri drugih osebah iščemo informacije, pa tudi simpatijo in 

razumevanje; navadno poiščemo ljudi, ki so bolje seznanjeni s problemom ali pa lahko v 

zvezi z njim kaj ukrepajo. Že sam pogovor nam pogosto pomaga, da problem zagledamo v 

novi luči; 

 prevrednotenju situacije: pripomore k zavzemanju drugačnega odnosa do situacije, 

oblikovanju novih prioritet in ciljev in k uravnavanju čustev; 

 sprejetju dane situacije: včasih je to edina možnost, posebno če smo utrpeli izgubo. To je 

dolgotrajen proces, ki prav tako zahteva oporo v drugih ljudeh; 

 čustveni sprostitvi: pomagamo si lahko na več načinov, in sicer s povečano aktivnostjo 

(šport, izražanje čustev, katarza) ali pa z zmanjšano aktivnostjo (kasete za sprostitev, 

meditacija). Včasih je koristna tudi namerna opustitev reševanja problema in se posvetiti 

razvedrilu ali kakšni drugi dejavnosti. 

Na splošno se proti stresu bojujemo tako, da zmanjšamo število zahtev ali povečamo 

zmožnost spoprijemanja z njim. Naštete strategije spoprijemanja se nanašajo predvsem na 

drugo možnost, ko prihajajo zahteve od zunaj. Mnogo pa je zahtev, ki si jih postavljamo sami 

in včasih je notranje zahteve še težje zmanjšati kot zunanje« (Lamovec, 1998, 213-214). V 

zvezi z notranjimi zahtevami, prepričanji strokovnjakov v poklicih pomoči opozarja tudi 
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avtorica Klemenčič Rozman (2010), ki pravi, da imamo pogosto previsoka pričakovanja glede 

uspeha pri nudenju pomoči.  

 

1.6.1.1 Tehnike spoprijemanja na ravni posameznika 

Glede na to, da se vsak drugače odzove na različne stresorje, torej vsakemu pomagajo različni 

načini obvladovanja stresa drugače, zato jih je pomembno kombinirati. 

V nadaljevanju bom naštela nekatere predloge, preizkušene tehnike za premagovanje stresa 

po različnih avtorjih: 

 tehnike za sproščanje (meditacija, avtogeni trening, joga, sproščanje z vizualizacijo) 

(Treven in Treven, 2011), 

 redna telesna aktivnost (hoja in tek, aerobika, plavanje, jahanje in kolesarjenje) (Treven in 

Treven, 2011), 

 zdrava prehrana (Treven in Treven, 2011), 

 upravljanje časa (Treven in Treven, 2011), 

 kognitivne metode (npr. zaustavitev misli) (Treven in Treven, 2011), 

 tehnika čustvenega osvobajanja – EFT (Treven in Treven, 2011), 

 zadostna količina kvalitetnega spanja (Treven in Treven, 2011), 

 terapija z glasbo (Treven in Treven, 2011), 

 humor in smeh (Treven in Treven, 2011), 

 Bownova terapija (Treven in Treven, 2011), 

 postopki sproščanja (Jacobsonova mišična relaksacija, tehnike dihanja, biofeedback) 

(Fengler, 2007), 

 postopki aktiviranja (ples, gibanje karate, tai či, evritmija) (Fengler, 2007), 

 umetniško izražanje (Fengler, 2007), 

 pisanje pisma, dnevnika (Fengler, 2007), 

 ukvarjanje s hobiji (Powell, 1999), 

 razširitev družabnega kroga (Powell, 1999). 
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1.6.1.2 Tehnike spoprijemanja na ravni institucije 

Fengler (2007) vidi učinkovite načine spoprijemanja s stresom za zaposlene v poklicih 

pomoči v naslednjih ukrepih: 

 podporna srečanja v timu (stalni pogovori v timu – kako se lahko zaposleni podpirajo 

znotraj tima), 

 pomoč s strani tima (redno vzajemno priznanje), 

 večja avtonomija zaposlenih, 

 prilagodljivost delovnega časa, 

 vpliv pomočnika na število klientov in velikost skupin, 

 plačano usposabljanje, 

 aktivno vključevanje v soodločanje zaposlenih, 

 Bonski program za preprečevanje izgorelosti (Gre za seminar, katerega namen je varovanje 

duševnega zdravja, še preden bi se pojavile kakšne hude okvare. V okviru seminarja 

obravnavajo sledeče teme: definicija izgorelosti, obremenjenost z izgorelostjo, znaki 

obremenitve, viri obremenitev v okolju in posamezniku, neprimerni poskusi pripravkov, 

primerne strategije obvladovanja), 

 supervizija (prav tam). 

Na področju poklicev pomoči med učinkovite metode za preprečevanje izgorevanja – poleg 

supervizije – uvršča Klemenčič Rozman (2004) tudi debriefing. Avtorica poudarja morebitno 

uporabnost debriefinga pri soočanju strokovnjaka z doživetim travmatičnim dogodkom in 

integriranju le-tega.  

Poleg zgoraj naštetih tehnik številni avtorji (Musek, 1994; Selič, 1999; Fengler, 2007; Szilas, 

2011; Kovač, 2013) poudarjajo pomen socialne podpore pri premagovanju stresa tako na 

delovnem mestu kot v osebnem življenju. Szilas (2011) v zvezi z obvladovanjem stresa na 

ravni organizacije izpostavi program za spoprijemanje s stresom, ki se že nekaj let izvaja na 

Madžarskem in je namenjen krepitvi socialnih vezi na delovnem mestu. Omenjen program 

temelji na Williamsovem konceptu (1997, v Szilas, 2011) in se je izkazal kot učinkovit način 

obvladovanja stresnih situacij. Program je usmerjen v razvijanje socialnih veščin in 

kompetenc za odpravljanje napetosti ter v dvig storilnosti zaposlenih. Izražanje empatije in 

odkrit pozitiven pristop do sodelavcev in pozorno poslušanje le-teh je pravzaprav proaktivna 

spoprijemalna strategija, ki krepi povezanost in zaupanje med sodelavci, kar posledično 
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pripomore k večji socialni opori zaposlenih. Ta socialna opora v krogu sodelavcev je pa 

izjemno močan varovalni dejavnik proti stresu na delovnem mestu (prav tam).  

 

2 Poklicni razvoj 

Poklicni razvoj je opredeljen kot »celosten proces rasti, ki zajema in povezuje osebno, 

socialno in ožje poklicno raven posameznika (Clark 1992 in 1995; Bell idr., 1993; Terhart 

1997, v Valenčič Zuljan, 2012, str. 72). Avtorica Valenčič Zuljan (2012) poudarja, da je za 

profesionalni razvoj  nujno potrebno posameznikovo aktivno delovanje. Gre za vseživljenjski 

proces učenja, v katerem je ključnega pomena refleksija. 

Poznamo različne modele poklicnega razvoja, izmed katerih bom na kratko predstavila 

Kolbovo razumevanje tega pojava. Kolbova teorija temelji na izkustvenem učenju in »razvoj 

odraslega pojasnjuje preko življenjskih izzivov in načinov, kako se posameznik odziva nanje« 

(Kolb, 1991, v Valenčič Zuljan, 2012, str. 39). Pri pojasnjevanju procesa razvoja izhaja iz 

pojmovanja učenja kot cikličnega procesa, ki zajema štiri faze, in sicer konkretno izkušnjo, 

refleksijo te izkušnje, abstraktno konceptualizacijo (osmišljanje izkušnje) in aktivno 

eksperimentiranje (narediti na drugačen način). Po Kolbu (1984; v Rupnik Vec, 2006) je 

poklicni razvoj najbolj učinkovit takrat, če se strokovnjak preide skozi vse omenjene štiri 

faze. 

Razvojna psihologinja Zupančič (2004) navaja naslednje osebnostno-socialne dejavnike, ki 

vplivajo na poklicni razvoj odraslih: 

 Zaznana samoučinkovitost. 

 Kakovost mentorstva. 

 Pomembnost poklicne kariere v posameznikovem življenju se spreminja s stopnjo 

napredovanja na delovnem mestu in kronološko starostjo. 

 Konflikti med delom in družino. 

V zvezi s profesionalnim razvojem učiteljev je avtorica Štih (2013) v svoji raziskavi 

ugotovila, da učitelji največji vpliv na njihov poklicni razvoj pripisujejo pozitivni klimi na 

šoli in ravnateljevi dostopnosti, pozitivnim odnosom s kolegi, dodatnim izobraževanjem in 

usposabljanjem ter izmenjavi strokovnih mnenj s sodelavci. Če pa primerjam izsledke slednje 

raziskave in načine spoprijemanja s stresom oziroma varovalne dejavnike pred stresom, bi 
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lahko rekli, da obstaja povezanost med dejavniki učinkovitega spopadanja s stresom in 

poklicnim razvojem. Saj nekateri avtorji (Musek, 1994; Fengler, 2007; Szilas, 2011; Kovač, 

2013) prav spodbudno klimo in pozitivne medsebojne odnose na delovnem mestu označujejo 

kot  zunanje dejavnike, ki pomembno vplivajo na obvladovanje stresnih situacij. Prav tako 

Fengler (2007) pripisuje velik pomen v boju proti stresu pri delujočih v poklicih pomoči 

dodatnemu usposabljanju in podpori tima pri strokovnih dilemah. Odgovor na vprašanje, kako 

skrb za poklicni razvoj pripomore k bolj učinkovitemu spoprijemanju s stresom, bom 

razčlenila v naslednjem poglavju.  

 

2. 1 Skrb za poklicni razvoj 

Avtorica Žorga (1997) skrb za stalen profesionalni razvoj uvršča med nujne standarde  

sodobnega strokovnega delavca. V povezavi s tem, kaj je potrebno za poklicni razvoj, 

Valenčič Zuljan (2014) zagovarja stališče, da je za celosten poklicni razvoj ključnega pomena 

poznavanje temeljnih dejavnikov poklicnega razvoja – kaj lahko ovira slednjega in kaj ga 

spodbuja.  

Wilkins (1997) – zelo  podobno kot Mead (1990, v Klemenčič Rozman, 2010) – poudarja  

naslednje metode za poklicni razvoj:  

 nadaljevanje usposabljanja: različne oblike usposabljanj, branje strokovne literature, 

udeležba na strokovnih srečanjih, 

 pridružitev strokovnim združenjem, 

 supervizija, 

 prispevanje k razširjanju znanja: objavljanje v publikacijah, izvajanje seminarjev, delavnic, 

izvajanje raziskav. 

 

Supervizija 

Avtorica Žorga (1997) opredeljuje supervizijo kot posebno učno, razvojno in podporno 

metodo, ki omogoča posamezniku, da z lastnimi izkušnjami prihaja do novih strokovnih in 

osebnih spoznanj, da integrira praktične izkušnje s teoretičnim znanjem, da se razbremeni 

napetosti in stresov in da kontinuirano gradi svojo strokovno identiteto. Na vprašanje, kako pa 

supervizija spodbuja in uresničuje poklicni in osebnostni razvoj avtorici Žorga in Kobolt 



18 

 

(2000) pojasnjujeta, da se lahko strokovni delavci v superviziji preko refleksije lastnih 

delovnih izkušenj v varnem okolju skupine kolegov in supervizorja učijo novih vzorcev 

profesionalnega ravnanja. Skupno reševanje problemov in medsebojna izmenjava izkušenj, 

stališč in pogledov na veljavno strokovno doktrino in prakso pa jim nudijo tudi dragocene 

povratne informacije v zvezi z lastnim delom.  

Cilji supervizije so naslednji: 

 poklicno učenje, 

 konstrukcija nove resničnosti, 

 »gledati na svet sistemsko«, 

 učenje krožnega razumevanja, 

 kreativno reševanje poklicnih vprašanj (prav tam). 

Žorga (1997) poudarja, da supervizija ni zgolj pomembna edukativna in razvojna metoda, 

temveč ima pomembno vlogo pri preprečevanju mentalno-higienskih težav, ki se lahko 

pojavijo pri opravljanju poklicev, kjer je intenzivni odnos z ljudmi temeljna prvina. O tem 

govori tudi avtorica Rupar (2014), ki navaja ugotovitve tujih in domačih raziskovalcev 

supervizije (Bogataj, 1997; Rupar, 2002; Klemenčič Rozman, 2010; Hawkins in Shohet, 

1989; Hawkins in Smith, 2006, v Rupar, 2014), da je poleg učenja je supervizija pomembna 

tudi za razbremenjevanje napetosti in stresa. Podobnega mnenja je tudi Miloševič-Arnold 

(1996, v Klemenčič Rozman, 2010), ki poudarja kot eno izmed pomembnih vlog supervizije, 

t.j. delovanje kot preventiva pred stresom in izgorevanjem. Njeno preventivno delovanje 

utemeljuje s tem, da nam supervizija omogoča postavljati in ohranjati meje med zasebnim in 

strokovnim. 

Na podlagi zgoraj povedanega bi lahko sklenili, da supervizija predstavlja krasno preventivo 

pred stresom in obenem tudi orodje za poklicni razvoj, vendar Munson (1993, v Klemenčič 

Rozman) izhajajoč iz različnih raziskav svari, da nekaterim supervizija povzroča le še 

povečanje stresa. Sicer pa tudi doda, da nekaterim strokovnjakom supervizija predstavlja 

glavni vir pomoči pri spopadanju s stresom.  

Intervizija – vrstniška supervizija 

Intervizijo avtorici Žorga in Kobolt (2007) označujeta za metodo, pri kateri strokovni delavci 

s podobno stopnjo izobrazbe skupaj preučujejo in reflektirajo svoje poklicne izkušnje. 

Strokovnjaki so drug drugemu partnerji v profesionalnem razvoju, pravzaprav gre za nudenje 
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medsebojne supervizije v majhni skupini ali dvojici kolegov. Kot aplikativno vrednost 

intervizijskega načina dela Žorga (2002) navaja možnost za strokovnjaka, da je vključen v 

stalen učni proces ves čas, ne le v obdobju strokovnega usposabljanja.  

Refleksija 

Kot sem že zgoraj omenila, refleksija izkušnje je ena izmed dejavnosti cikličnega procesa 

izkustvenega učenja in izhajajoč iz tega nekatere avtorice (Klemenčič Rozman, 2010; Žorga 

in Kobolt, 2007) omenjajo refleksijo kot bistveni del izkustvenega učenja v superviziji in 

ključen metodični element v superviziji. Pri iskanju opredelitve refleksije naletimo na različne 

definicije različnih avtorjev, kar ugotavlja tudi avtorica Klemenčič Rozman (2010) in strne 

stične točke različnih definicij različnih avtorjev v en stavek: »Refleksija pomeni 

razmišljanje, spoznavanje ter posledično spreminjanje lastnega delovanja pri strokovnem 

delu« (prav tam, str. 254). Avtorica Rupnik Vec (2006) poudarja, da samorefleksija omogoča 

strokovnemu delavcu, da spozna, da njegova zaznava ni nikoli objektivna, je le interpretacija, 

razlaga, ki gre skozi filter obstoječih prepričanj, pričakovanj in želja. Podobno meni tudi 

Klemenčič Rozman (2010), ki pravi, da nam je skozi refleksijo omogočeno spoznavanje 

lastnih neizgovorjenih teorij, stališč in predsodkov in uvid le-teh vpliva na naše delo. 

Po mnenju avtorice Rupnik Vec (2006), če bi se želeli razvijati kot reflektirajoči praktik, 

kritično razmišljati o svojem delovanju in razmišljanju, si je potrebno zastaviti podobna 

vprašanja, kot so na primer naslednja: 

 »Kaj pomeni ta odziv uporabnika (npr. učenca, sodelavca)? Kaj mi sporoča? Kako 

razumem njegovo ravnanje? Bi ga lahko razumel še kako drugače? Katere so še možne 

razlage tega ravnanja (dogodka, situacije)? 

 Kaj ob tem klientu doživljam? Kako uporabnik doživlja mene? Kakšen odnos bi želel imeti 

z njim? Kako si želim, da bi v odnosu do mene ravnal? Kako sam prispevam k temu, kar se 

dogaja med nama? 

 Kaj je meni (npr. vzgojiteljici) v tej situaciji pomembno? Kaj pa je pomembno mojim 

uporabnikom? Kaj bi se zgodilo, če bi razmišljal in ravnal drugače? 

 Kakšen učinek naj imajo moje intervencije na uporabnike? Za kaj si je vredno prizadevati? 

 Zakaj sem izbral prav to metodo, in ne katere druge? Kaj želim s to metodo doseči? Kako 

bom ugotovil, ali sem s to metodo resnično dosegel vse zastavljene cilje? Katere strategije 

so mi še na voljo za dosego teh ciljev? 
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 Zakaj sem se na to reakcijo uporabnika odzval na ta način? Kako bi še lahko ravnal v tej 

situaciji in kaj bi to pomenilo zame? Kako bi ta odziv vplival na moj odnos s tem 

klientom? Itd« (prav tam, str. 447-448). 

 

III.EMPIRIČNI DEL 

1 Opredelitev problema 

Avtorica Lubinszki (2012) pravi, da poklici pomoči spadajo v skupino, za katero obstaja 

dolga vrsta ogrožajočih dejavnikov za nastop izgorelosti. Področja dela, ki zahtevajo veliko 

mero empatije, po določenem času lahko pomenijo izrazito čustveno obremenitev za 

posameznika, in sicer iz več razlogov. Med drugim so ljudje, s katerimi delamo, lahko zelo 

drugačni od povprečja,  rezultati pri delu so težko merljivi in lahko hitro naletimo na težave 

pri ločevanju zasebnega in poklicnega življenja, poleg tega pa še večina poklicev pomoči ne 

uživa visokega družbenega ugleda. Ravno zaradi narave dela je pa izjemno pomembno, da se 

strokovnjaki v službah, kjer delajo z ljudmi, poslužujejo učinkovitih spoprijemalnih strategij 

in ustrezno skrbijo za svoje lastno fizično in psihično zdravje. 

 

2 Cilji raziskave 

• Ugotoviti, kaj doživljajo kot stresno zaposleni v poklicih pomoči. 

• Spoznati tiste strategije, ki so v pomoč strokovnjaku pri spoprijemanju s stresom na 

delovnem mestu. 

• Raziskati, od česa je po mnenju zaposlenih odvisna intenziteta stresa na delovnem mestu in 

(ne) učinkovito spoprijemanje z njim. 

 

3 Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalno vprašanje 1: Kaj doživljajo kot stresno zaposleni v poklicih pomoči? 

Raziskovalno vprašanje 2: Katere so tiste spoprijemalne strategije, ki prispevajo k 

učinkovitemu spopadanju s stresom v poklicih pomoči? 
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Raziskovalno vprašanje 3: Od česa je po mnenju zaposlenih odvisna intenziteta stresa na 

delovnem mestu in (ne)učinkovito spoprijemanje z njim? 

 

4Raziskovalna metodologija 

4. 1 Vzorec in postopek izbire 

V vzorec, ki je namenski, sem zajela 3 strokovnjake, ki so zaposleni v polju poklicev pomoči. 

Podrobnejši podatki o sogovornikih
3
 so predstavljeni v spodnji tabeli:  

Tabela 1: Predstavitev vzorca raziskave 

Sogovornik M V I 

Spol ženski ženski moški 

Starost 33 27 41 

Trenutno delovno 

mesto 

svetovalka za žrtve 

nasilja v družini in 

svetovanje na 

področju prava 

izvajalka dodatne 

strokovne pomoči in 

učiteljica v 

podaljšanem bivanju 

vzgojitelj otrok 

nameščenih v 

institucionalno 

varstvo 

Trajanje zaposlitve 5 let 2 leti 14 let 

Supervizija da ne da 

Dodatna 

usposabljanja 
ne ne transakcijska analiza 

 

4. 2 Raziskovalni instrument ter postopek zbiranja podatkov 

Podatke za namene raziskave sem pridobila z delno strukturiranim intervjujem, ki sem ga 

posebej izdelala za potrebe diplomskega dela (Priloga 1). Za pogovore sem si vnaprej 

pripravila nekaj ključnih vprašanj, ki sem jih zastavila intervjuvancem, dodatna vprašanja sem 

pa oblikovala sproti. Vsa vprašanja so bila odprtega tipa in vsak intervju je bil individualen. 

Intervju s svetovalko (M), ki je trajal 30 minut, sem opravila v njeni pisarni, v organizaciji, 

kjer je zaposlena. Intervju z izvajalko dodatne strokovne pomoči (V) je bil izveden na njenem 

domu in je prav tako trajal 30 minut. Tretji intervju (I) sem izvedla v vzgojiteljevi pisarni in je 

                                                 

 

3
 Zaradi zagotovitve anonimnosti so sogovorniki poimenovani s črkami 
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trajal približno 60 minut. Vsi trije intervjuji so potekali brez prekinitve in so bili posneti z 

diktafonom s predhodnim dovoljenjem sogovornikov. 

 

4. 3 Postopek obdelave podatkov 

Najprej sem posnete pogovore dobesedno prepisala v elektronsko obliko in jih uredila, potlej 

sem pa vse tri intervjuje kodirala po istem postopku. Najprej sem podčrtala ključne izjave, 

nato sem oblikovala kode prvega reda, potem drugega in nazadnje kode združila v kategorije. 

S pridobljenim kodiranjem sem si pomagala pri odgovarjanju na raziskovalna vprašanja. 

Tabela 2: Primer kodiranja 

Besedilo  Kode prvega reda Kode drugega reda Kategorije  

Delodajalec ne poskrbi, 

daleč od tega, bil je celo 

eden od glavnih 

povzročiteljev stresa in 

pri meni in pri ostalih 

učiteljih. Bil pa je 

organiziran sindikalni 

izlet … To je v bistvu 

edina stvar, ki se je 

spomnim, ko je bilo 

nekaj organizirano za 

sprostitev. 

institucija ne nudi 

nobene podpore 

zaposlenim za 

obvladovanje stresa 

 

 

 

enkrat na leto 

vodstvo institucije 

organizira sindikalni 

izlet 

 

 

 

 

 

 

 

način podpore 

delodajalca 

 

 

 

 

 

 

 

SPOPRIJEMANJE S 

STRESOM NA 

RAVNI USTANOVE 

… V bistvu sploh se ne 

spoštujejo, ker če ti 

nekoga spoštuješ, ga 

vsaj poslušaš do konca. 

Izpostavila bi še 

neiskren odnos. Na 

začetku sem bila še zelo 

odprta, potem pa sem se 

zaradi neiskrenosti 

zaprla vase, ker nisem 

več nikomur zaupala. 

nespoštovanje med 

sodelavci 

 

 

 

neiskreni odnosi v 

kolektivu 

 

zaprla se je vase 

nezaupanje do 

sodelavcev 

 

 

 

 

 

stresorji v delovnem 

okolju  

 

vedenjski simptomi 

 

 

 

 

 

DEJAVNIKI STRESA 

 

 

ZNAKI STRESA 

 

5 Rezultati in interpretacija 

Pridobljene rezultate bom predstavila po raziskovalnih vprašanjih in oblikovanih kategorijah.  
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5. 1 Stresni dejavniki pri delu v poklicih pomoči  

Vsi tri vprašani strokovnjaki so dejali, da se soočajo s stresom na delovnem mestu. Na 

zastavljeno vprašanje, kaj doživljajo kot stresno, so podali precej različne odgovore. 

Raznolikost njihovih odgovorov pripisujem dejstvu, da se ljudje v veliki meri razlikujemo po 

tem, kaj doživljamo kot stresno. To potrjujeta tudi avtorica in avtor Gregson in Looker 

(1993), ki trdita, da je stres pravzaprav posledica doživljanja in dojemanja pojavov, ki jih 

zaznamo v svojem okolju. Naša percepcija teh okoliščin pa je v veliki meri odvisna od naših 

prepričanj in nazorov. Sicer avtorja tudi opozarjata, da stres ni v vsakem primeru zgolj 

rezultat naše lastne presoje, kajti obstajajo tudi objektivni vzroki stresa.  

Za sogovornico V predstavljajo največ stresa medsebojni odnosi med sodelavci (… Odnosi 

med sodelavci me najbolj obremenjujejo v službi.). Sogovornica M je izpostavila kopičenje 

opravil kot največjo obremenitev v službi, medtem ko sogovornika I najbolj obremenjuje, 

kadar sodelavci različno zaznavajo potrebe in težave uporabnikov kot on sam (… jaz vidim za 

enega otroka čisto drug cilj kot moj kolega, ki je strokovnjak, to mi je v bistvu najbolj 

obremenjujoče.).  

Sogovornica V je izpostavila, da se slaba kvaliteta odnosov odraža v zahrbtnosti v neiskrenih 

odnosih v kolektivu, neučinkoviti komunikaciji med zaposlenimi in nespoštovanju med 

sodelavci. Poleg slabih medsebojnih odnosov na delovnem mestu sogovornici V povzroča 

stres tudi vodstvo šole, v kateri je zaposlena, saj po njenem mnenju vodja ustanove postavlja 

različne oziroma neusklajene zahteve do podrejenih in prav tako ni na razpolago zaposlenim 

(sem potrebovala do tri dni, da sem prišla v stik z ravnateljico.). Pomembnost kvalitetnih 

odnosov med sodelavci in pomen načina vodenja ustanove potrjujejo tudi izsledki raziskave 

avtorice Tekavčič (2000, v Jerman, 2005), ki je raziskovala izgorevanje pri strokovnih 

delavcih zavodov za prestajanje kazni. Prišla je namreč do ugotovitev, da je izgorelost 

zaposlenih povezana v prvi vrsti s kvaliteto odnosov med delavci in načinom delovanja 

zavoda. O vlogi socialne opore na delovnem mestu sem že pisala tudi v teoretičnem delu, kjer 

je bila podpora sodelavcev omenjena kot eden izmed glavnih varovalnih dejavnikov proti 

stresu pri delu.  Argyle (1992, v Selič, 1999) je pri raziskovanju stresa pri delu odkril, da so 

delavci, ki so prejeli dovolj čustvene podpore s strani sodelavcev, kazali manj fiziološke 

napetosti in izboljšanje kognitivnih izdelkov.  
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Intervjuvanka M je povedala, da začuti stres v primerih, kadar ji primanjkuje časa za naloge in 

se opravila kopičijo ter takrat, kadar zazna pritiske s strani uporabnic ali sodelavcev.  

Sogovornik I je pretežno navedel obremenitve na delovnem mestu, ki izvirajo iz narave dela 

oziroma se navezujejo na delo z otroki in mladostniki: »… imamo tudi otroke, ki pridejo 

prostovoljno, z željo, da bodo nekaj naredili iz sebe, iščejo neko priložnost, so ful navdušeni, 

da bi se premaknili, potem pa v resnici namesto da bi se premaknili, se ne. Smo nemočni v 

kontekstu do staršev, smo nemočni v kontekstu do otrok, ko želimo nekaj narediti resno. Ta 

občutek, da delaš nekaj, kar nima nobenega smisla,… jaz vidim za enega otroka čisto drug 

cilj kot moj kolega, … «. V zvezi z »nesmiselnostjo« njegovega dela se mu zdi, da delo 

vzgojitelja v izvendružinski vzgoji ne spada med družbeno ugledne poklice in ga marsikdo 

označuje za nesmiselno, nepotrebno in neučinkovito. To ga včasih pripelje do tega, da se 

začne spraševati, v čem je smisel njegovega dela. Doživljanje nesmisla pri opravljanju dela z 

otroki in mladosntniki pa privede do doživljanja stresa. Avtorica Kobolt (1993) se tudi strinja, 

da so poklici pomoči v družbi statusno manj ugledni. V zvezi s pogledom družbe na poklice 

pomoči ponujata možno razlago avtorici de Lunas (1988, v Kobolt, 1993) in Lubinszki 

(2012), ki uvrščata med stresne dejavnike v službah pomoči ravno težko merljivost rezultatov 

pri delu. To pomeni, da rezultati našega dela mnogokrat sploh niso vidni, se pravi strokovnjak 

ne more zabeležiti nobenega uspeha in prav tako ne bo deležen s strani okolice nobenega 

priznanja za dobro opravljeno delo. Avtorica de Lunas (1988, v Kobolt, 1993) dodaja, da je 

prvotna težava v tem, da primanjkuje kriterijev za merjenje rezultatov pri delu z ljudmi, torej 

težko dokažemo svojo »produktivnost«. V poklicih pomoči tako rekoč ne proizvajamo 

nobenega »produkta«, da bi razpolagali z dokazom o dosežkih pri delu. Iz tega razloga 

marsikdo gleda na poklice pomoči kot nepotrebne in nesmiselne.  

Intervjuvanec I je izpostavil nekatere stresne dejavnike pri timskem delu – razlike v 

dojemanju in načinu dela ter odstopanja v prepoznavanju potreb uporabnikov znotraj tima. 

Podobno pravi tudi avtorica Kobolt (1993), ki razlaga, da je timsko delo osnovna premisa v 

pedagoških in socialnih poklicih, kar pomeni, da pri opravljanju delovnih nalog nismo odvisni 

le od sebe, temveč tudi od svojih sodelavcev. Timsko delo je torej lahko tudi eden izmed 

stresnih virov. V timih so pa zastopani različni cilji, mnenja, stališča in tudi različne stroke, 

zaradi slednjih je pa potrebno veliko energije za usklajevanje. 
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Tabela 3: Dejavniki stresa na delovnem mestu 

Sogovornik M V I 

Dejavniki stresa na 

delovnem mestu 

• pomanjkanje časa za 

naloge,  

• pritiski s strani 

uporabnic, 

• kopičenje opravil,  

• preganjanje, pritiski 

od zunaj. 

 

• občutek drugačnosti 

(ne spada mednje),  

• neusklajene/različne 

zahteve vodje do 

podrejenih,  

• nedostopnost 

vodstva,  

• pomanjkanje 

sproščenosti in 

svobode izbire, 

• občutek 

izključenosti, 

• neučinkovita 

komunikacija med 

zaposlenimi, 

• nespoštovanje med 

sodelavci, 

• neiskreni odnosi v 

kolektivu. 

• nemoč ob delu s 

starši in otroki, 

• doživljanje nesmisla 

zaradi nizkega 

družbenega ugleda 

opravljenega poklica, 

• odstopanja med 

sodelavci v 

prepoznavanju 

potreb in težav 

uporabnikov 

• razlike v načinu dela 

 nedostopnost staršev 

 pomanjkanje časa za 

redno skrb zase 

zaradi delovnika 

  

5.2 Spoprijemanje s stresom 

Individualne spoprijemalne strategije 

Tako kot je bilo doživljanje stresa vprašanih zelo različno, se je podobno izkazalo tudi v 

primeru spoprijemanja s stresom, saj se vsi trije strokovnjaki poslužujejo drugačnih strategij 

za obvladovanje stresa. Pravzaprav na to opozarja tudi avtorica Kobolt (1993), ki poudarja, da 

stres ni le objektivno, vendar tudi subjektivno pogojeno doživljanje, kot so tudi njegove 

posledice in sposobnost posameznika za spoprijemanje s stresom individualno pogojene.  

Za intervjuvanko M najpomembnejšo razbremenitev pomeni tapkanje (izvajanje metode 

EFT), medtem ko za drugo sogovornico pa verbalizacija stresnih doživetij (…Ko človek pove 

oziroma spravi stvari iz sebe se počuti lažje.). Intervjuvanec I pa najraje in največkrat gre teč, 

kadar potrebuje razbremenitev. Nanj izjemno blagodejno vplivajo aktivnosti v naravi kot na 

primer pohod v hribe ali sprehod po gozdu, pravi » samo da grem nekam drugam in imam 

prav tišino v glavi.«  

Vsi trije stremijo k čustveni sprostitvi, za katero avtorica Lamovec (1998) pravi, da jo lahko 

dosežemo na različne načine kot denimo s povečano ali zmanjšano aktivnostjo. Torej bi lahko 

rekli, da je pravzaprav cilj vseh treh vprašanih strokovnjakov isti, vendar orodja za doseganje 



26 

 

cilja so različna. Sogovornik I si pomaga tako s povečano aktivnostjo, se pravi s športom kot 

tudi z zmanjšano aktivnostjo - z meditacijo.  Sogovornica V ubesedi, izrazi svoja čustva in 

misli. Med intervjujem je večkrat poudarila pomen razbremenilnega pogovora s partnerjem, 

prijateljico ali z mamo, ki ga razumem kot iskanje socialne pomoči. Slednje  avtorica 

Lamovec (1998) opisuje kot iskanje informacij, razumevanja in simpatije pri drugih, da bi 

težavo zagledali v novi luči. Druga sogovornica si pa prizadeva doseči čustveno sprostitev s 

pomočjo poslušanja »brain wave entrainment« in tapkanja. Glede delovanja tehnike doseganja 

čustvene svobode Benesch (2006) piše, da s pomočjo tapkanja meridianov čustvena 

obremenitev izgubi moč in se energija v sistemu znova uravnoteži, ni več negativnega odziva 

v duševnosti ali telesu. Praktična uporaba dokazuje, da lahko s tehniko EFT izjemno hitro 

odpravimo težave in trajno ozdravimo ali vsaj olajšamo simptomatiko. EFT pomaga 

posamezniku, da se osvobodi negativnega vpliva čustev in stresnih dejavnikov, ki ga 

spremljajo v različnih kombinacijah v njegovem vsakdanjem življenju (prav tam). 

Obe sogovornici (V in M) sta izpostavili, da se trudita čim manj razmišljati o službi, skušata 

preusmeriti svoje misli in dejanja, kadar sta doma. Skrb za ločevanje delovnega in zasebnega 

polja je po mnenju Maslach in Leiter (2002) pomembna zato, ker če prinašajo težave domov, 

lahko začneta izčrpanost in negativni čustveni naboj razjedati odnose v družini in vezi s 

prijatelji. To seveda velja tudi v obratni smeri. Ravno vprašani vzgojitelj (I) je povedal, da je 

njegova družinska situacija imela velik vpliv na dogajanja v delovnem okolju (… glede na to, 

da sem ločen, da sem imel stalne probleme doma in to se je poznalo tudi v službi.). 

Podobno individualno spoprijemalno strategijo sta navedla svetovalka M in sogovornik I, in 

sicer sta dejala, da se v stresnih situacijah pogosto zavestno ustavita, umakneta in pomirita.  

Zdi se mi zanimivo, da je le ena intervjuvanka izpostavila socialno oporo kot način 

spoprijemanja s stresom. Sama sem nekako predpostavljala, da bodo vsi vprašani omenili 

pomen socialne opore pri premagovanju stresa, glede na to, da številni avtorji (Musek, 1994; 

Selič, 1999; Fengler, 2007; Szilas, 2011; Kovač, 2013) poudarjajo pomen socialne podpore 

pri premagovanju stresa tako na delovnem mestu kot v osebnem življenju. Kovač (2013) trdi, 

da so odnosi z družinskimi člani, prijatelji in sodelavci bistvenega pomena, saj le-ti imajo 

velik vpliv na počutje in sposobnost spoprijemanja s stresom.  
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Tabela 4: Individualne spoprijemalne strategije 

Sogovornik M V I 

Individualne 

spoprijemalne 

strategije 

• ločevanje zasebnega 

in strokovnega 

življenja, 
• med vikendom 

preusmeritev 

pozornosti k drugim 

temam, 
• pozornost na telesne 

občutke, 

• tapkanje (EFT),  
• poslušanje brain 

wave entrainment, 
• zavedanje stresa in 

zavestna »ustavitev« 

in umiritev sebe. 

• humor, 

• krajši odmori v 

delovnem času,  

• razbremenilni 

pogovor  z bližnjimi, 

• sprememba 

percepcije 

obremenjujoče 

situacije - zavedanje 

finančne odvisnosti 

od službe, 

• ločevanje 

službenega in 

zasebnega življenja, 

• skrb za zabavo in 

sprostitev. 

• tek,  

• zavesten umik, 

umiritev,  

• pohod v hribe, v 

gozd - iskanje tišine,  

• meditacija,  

• branje, 

• pomoč strokovnjaka. 

 

Spoprijemanje s stresom na ravni institucije 

Iz odgovorov sogovornikov je razvidno, da različne institucije nudijo različne vrste podpore 

svojim zaposlenim. Podpori pri obvladovanju stresa posveča največ pozornosti nevladna 

organizacija, kjer je zaposlena intervjuvanka M. Sogovornica M pravi, da je njena nadrejena 

»dosti pozorna na spremembe pa recimo tudi opozarja druge, če niso pozorni na svoje 

simptome ali pa na bolezni.« Iz tega bi lahko sklenila, da je delodajalcu res mar za podrejene 

in skrbi zanje na način, ki organizaciji ne prinaša dodatnih finančnih izdatkov. 

Predpostavljam, da tovrstna skrb vodje v veliki meri pripomore k prijetni klimi in posledično 

večji učinkovitosti zaposlenih na ravni celotne organizacije. Poleg tega institucija zaposlenim 

nudi strokovno supervizijo in enotedensko izobraževanje vsako leto, kakor tudi ponuja 

možnost izredne supervizije in koriščenja prostih dni, t.i. dni izgorelost za primer hujših 

obremenitev. Na vprašanje, kako delodajalec poskrbi za razbremenitev zaposlenih, je 

intervjuvanka V zaposlena na osnovni šoli povedala, da »Delodajalec ne poskrbi, daleč od 

tega, bil je celo eden od glavnih povzročiteljev stresa in pri meni in pri ostalih učiteljih.« 

Torej bi lahko rekli, da je delodajalec sogovornice popolno nasprotje zgoraj omenjenemu 

delodajalcu. Vodstvo podrejenim ne ponuja nobenega suporta pri zmanjševanju stresa 

oziroma jih še dodatno obremenjuje do take mere, da za zaposlene predstavlja enega izmed 

poglavitnih izvorov stresa. Na podlagi slednjega ugotavljam, da sploh ni presenetljivo, da na 

tej šoli vlada tako negativna klima, o kateri je intervjuvanka govorila v zvezi doživljanjem 

stresa na delovnem mestu. O možnih vplivih vodstva na zaposlene avtorica Juhász (2002) 
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piše, da različni stili vodenja (agresivni, pasivni, lassez-faire) ali celo pomanjkanje vodstvenih 

veščin nedvomno predstavljajo večje tveganje za stres na delovnem mestu. Poleg tega, da 

tovrstni stili vodenja pomenijo sami po sebi stres za zaposlene, še povečajo vpliv drugih 

stresorjev na organizacijski ravni. Torej bi iz tega lahko sklepali, da lahko neprofesionalno 

vodenje ustanove v veliki meri vpliva na »neprijetno« klimo na ravni organizacije. 

Vzgojitelj otrok v izvendružinski vzgoji je povedal, da »Strokovno gledano mi imamo pri nas 

dve stvari. Ena stvar je supervizija, ki jo imamo štirikrat na leto, poleg supervizije pa imamo 

še intervizije vsak mesec.« Glede na populacijo in naravo dela se mi zdi zares pomembno, da 

vodstvo ustanove nudi zaposlenim prostor, kjer lahko z drugimi strokovnjaki delijo svoje 

strokovne dileme, osebne tegobe in raznorazne izkušnje pri delu in se hkrati učijo. Potrebo po 

superviziji Bečaj (1995, v Kobolt, 2000) vidi v izvendružinski vzgoji zato, ker meni, da je to 

delo posebej obremenjujoče zaradi izjemnih čustvenih obremenitev in odsotnosti  sprotnega 

doživljanja uspešnosti, kar pa vodi do nalaganja napetosti v strokovnih delavcih in timu. 

Ravno iz slednjih razlogov vidim pomembno vlogo intervizije za strokovne delavce, kajti 

Žorga (1997) piše, da intervizija ponuja možnost strokovnjaku, da je vključen v stalen učni 

proces ves čas, ne le v obdobju strokovnega usposabljanja. 

Glede na to, da sta intervjuvanka M in intervjuvanec I deležna strokovne supervizije in sta 

poročala o dobrih medsebojnih odnosih v krogu sodelavcev, na delovnem mestu sogovornice 

V pa ni zagotovljena supervizija in za sogovornico V predstavljajo ravno odnosi med 

zaposlenimi največji izvor stresa, ugotavljam, ali se morda kažejo tako izrazite razlike v 

kvaliteti medsebojnih odnosov na delovnem mestu ravno zaradi vplivov supervizije. Menim, 

da bi lahko bil razlog za bolj kvalitetne odnose v superviziji, saj sta tudi avtorici Žorge (1997) 

in Kobolt (1998) ugotovili, da supervizija prispeva k bistvenim spremembam na nivoju tima. 

Kar se izraža v bolj učinkoviti in odprti komunikaciji, v večji povezanosti in strpnosti ter v 

boljšem medsebojnem poznavanju. 
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Tabela 5: Spoprijemanje s stresom na ravni institucije 

Sogovornik M V I 

Spoprijemanje s 

stresom na ravni 

institucije 

• pozornost in skrb za 

zaposlene,  

• supervizija, vsako 

leto organizirano 

enotedensko 

izobraževanje,  

• možnost izredne 

supervizije, 

• v primeru hujših 

obremenitev: 

dnevi za izgorelost.  

• institucija ne nudi 

nobene podpore 

zaposlenim za 

obvladovanje stresa, 

• sindikalni izlet. 

• supervizija štirikrat 

na leto, 

• intervizija enkrat na 

mesec. 

 

5. 3 Vplivi na intenziteto stresa na delovnem mestu 

Intervjuvanka M vidi povezavo med intenziteto stresa v službi in zasebnim življenjem,  

posameznikovimi osebnostnimi lastnostmi ter zunanjimi pritiski (na primer pritiski s strani 

nadrejenih). V zvezi s pritiski od zunaj podobno meni tudi sogovornica V, ki je izpostavila 

vpliv stila vodenja oziroma načina, kako vodstvo upravlja z nekim zavodom in kako ravna s 

podrejenimi.  

Poleg vpliva vodstva je intervjuvanka V dodala še vrsto dela, ki jo opravljaš ( … nekdo ki 

opravlja delo v gostinstvu občuti verjetno manjši stres kot pa nekdo, ki dela v vzgojnem 

zavodu.) in odnose med sodelavci. Iz njenih odgovorov lahko razberem, da njeno mnenje v 

veliki meri temelji na lastnih izkušnjah, kar pravzaprav tudi sama izrazi: »…je bilo res zelo 

stresno to delo s temi mulci … z zadrogiranimi, depresivnimi, razvajenimi, ampak je bila taka 

podpora v tistem kolektivu, da mi je bilo res krasno tam delati.« Po eni strani se zavedam, da 

stres za vsakega pomeni nekaj drugega, vendar je po drugi strani vseeno zanimivo, da je bilo 

za sogovornico delo s populacijo otrok in mladostnikov s težavami v socialni integraciji manj 

zahtevno kot delo na osnovni šoli. Predvidevam, da ji je izrazita socialna podpora omogočila 

funkcije, o katerih govori Fengler (2007), da se je kljub obremenjujočemu delu bolj 

učinkovito spopadla s stresom. Te funkcije obsegajo »zadovoljitev osnovnih socialnih potreb, 

zaščito pred obremenitvami, predelavo obremenitev, primerno spoprijemanje z 

obremenitvami, več intenzivnejših pozitivnih izkušenj, neposredni vpliv na fiziološke procese 

in spodbujanje zdravju koristnega vedenja.« (prav tam, str. 173). Lahko bi rekli, da 

intervjuvanka na dosedanjem delovnem mestu doživlja situacije, ki so ravno nasprotje prej 

omenjenim funkcijam, t.i. pozitivnim učinkom socialne podpore. 
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V zvezi z vplivi na intenziteto stresa v službi sogovornik I velik pomen pripisuje temu, kako 

pomembno ti je delo, ki ga opravljaš. Meni, da je ključnega pomena to, da se zaposleni na 

delovnem mestu posvečajo delovnim nalogam in vlagajo trud v svoje delo, namesto da bi 

hodili v službo tako rekoč lenuhariti, čas zapravljati. Za to, da je intenziteta stresa na 

delovnem mestu čim nižja, je po njegovem mnenju potrebno razmejiti, kaj je tvoje delo, 

kakšne so tvoje vloge (…moje delo je prevzgajati otroke in moje delo ni prevzgajati kolege pa 

starše …), se pravi poudarja jasnost vlog. Izhajajoč iz lastnih izkušenj je intervjuvanec I 

dodal, da »eden od zelo močnih stresorjev, ki zelo vpliva tudi na situacijo v službi, je to, 

kakšen je tvoj  življenjski potek in kakšna so druga okolja, v katerih živiš. Če živiš v stresnih 

okoljih pa  imaš v službi zelo dobro klimo, to ti prav veliko ne pomaga. Pri meni recimo 

močnejši stresor je družinska situacija.«  

Ob pregledu odgovorov intervjuvanih ugotavljam, da sta intervjuvanka V in intervjuvanec I 

izrazila mnenje, ki v veliki meri temelji na lastnih izkušnjah, medtem ko intervjuvanka M 

podala tako rekoč bolj splošen odgovor oziroma nisem zaznala, da bi svoj odgovor oblikovala 

izrecno na podlagi svojih izkušenj. Mnenje sogovornice M zajema določene podobnosti z 

obema drugima odgovoroma, in sicer je izpostavila pritiske s strani nadrejenih tako kot tudi 

sogovornica V in vpliv zasebnega življenja, ki ga je omenil tudi sogovornik I.  

Če pogledam dobljene rezultate in razdelitev izvorov stresa avtorice Treven (2005)
4
, je 

razvidno, da sta sogovornica M in sogovornik I navedla določene dejavnike iz vseh treh 

skupin, medtem ko je bila tretja sogovornica osredotočena zgolj na stresorje v delovnem 

okolju. 

Tabela 6: Vplivi na intenziteto stresa na delovnem mestu 

Sogovornik M V I 

Vplivi na intenziteto 

stresa na delovnem 

mestu 

• osebnostne lastnosti, 

• pritiski okolja, 

• urejeno zasebno 

življenje. 

• odnosi med 

zaposlenimi - 

podpora kolektiva, 

• stil vodenja – odnos 

vodje do podrejenih, 

• vrsta opravljanega 

dela. 

 

• pomen službe, 

• način opravljanja 

dela, 

• vlaganje truda v delo, 

• zavedanje stopnje 

obremenitve v službi, 
• jasnost vlog, 

• problemi v zasebnem 

življenju - družinske 

težave. 

                                                 

 

4
 Avtorica (2005) je vire stresa razvrstila v tri skupine: dejavniki v delovnem okolju; dejavniki zunaj delovnega 

okolja in individualne razlike 
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5. 4 (Ne) učinkovito spoprijemanje s stresom 

Sogovornica M je mnenja, da se je za učinkovito spoprijemanje s stresom potrebno: »že takoj 

na začetku začeti spoprijemati s stresom zato, ker si takrat še dokaj »fit«, če pa si že utrujen 

od stresa pa na robu, potem je težje, rabiš dalj časa, da prideš ven, pač čim prej ukrepati.« 

Poleg tega poudarja še poznavanje določenih sprostitvenih tehnik. Na vprašanje, kaj meni, od 

česa je odvisno učinkovito spopadanje s stresom, je intervjuvanka V zopet v veliki meri 

izhajala iz lastnih izkušenj. Po eni strani je izpostavila pomen podpore kolektiva in vodstva, 

po drugi strani je pa navedla svoje učinkovite individualne spoprijemalne strategije, in sicer 

uporabo humorja kot blažilec stresnih situacij, krajše odmore v delovnem času in pogovor z 

zaupno osebo. Iz njenih besed sem razbrala, da se ji zdi ključno, da vsak aktivno raziskuje in 

išče svoje lastne načine za zmanjševanje stresa, da je pravzaprav to tisti dejavnik, ki vpliva na 

to, ali bo izid soočanja s stresom pozitiven ali negativen. Izhajanje iz sebe, iz svojih potreb 

poudarja tudi sogovornik I, ki meni, da je osnovni pogoj za učinkovito spoprijemanje s 

stresom to, da smo zmožni prepoznati sebe in svoje potrebe. Pove tudi, da se je treba zavedati, 

da je stres nekaj notranjega, zato pa odsvetuje izključno uporabo načinov zunanje regulacije 

(to so na primer uživanje alkohola in raznih stimulansov in tek), zagovarja pa učinkovitost 

zavestne umiritve in razmisleka o tem, kaj se z mano dogaja (…se usedem pa pri sam sebi 

razmislim, kaj se mi dogaja.). Prav tako predlaga tudi avtorica Rakovec-Felser (1991), ki 

meni, da je za učinkovito soočenje s stresom potrebno zazreti vase in si vsakič znova postaviti 

vprašanja, kaj si želim, kaj pričakujem, katere so moje prioritete.  

Med možne varovalne dejavnike, ki pripomorejo k premagovanju stresa našteje še ukvarjanje 

s hobiji oziroma posvečanje dejavnostim, ki nudijo izpopolnjevanje.  

Kot vidimo, v zvezi z mnenji o učinkovitem spoprijemanju s stresom sem ponovno pridobila 

različne rezultate. Razlog za to poleg subjektivnega pogleda na doživljanje stresa lahko tiči v 

različnih področjih zaposlitve, različni dolžini delovne dobe ali tudi v različnih profilih.  
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Tabela 7: (Ne) učinkovito spoprijemanje s stresom 

Sogovornik M V I 

Učinkovito 

spoprijemanje s 

stresom 

• poznavanje 

sprostitvenih tehnik, 

• pravočasni 

protistresni ukrepi. 

• podpora kolektiva in 

vodstva, 

• lastna aktivnost, 

• humor, 

• krajši odmori v 

delovnem času, 

• pogovor  z zaupno 

osebo, 

• najti zase primerno 

razbremenitev. 

• izhajanje iz sebe, 

• zavedanje, da je stres 

nekaj notranjega, 

• umiritev in 

razmišljanje o tem, 

kaj se z mano dogaja 

• prepoznavanje svojih 

potreb, 

• ukvarjanje s konjički. 

Neučinkovito 

spoprijemanje s 

stresom 

• nepozornost na 

znake stresa, 

• pomanjkanje 

protistresnih 

ukrepov. 

• zlom zaradi 

dolgotrajnega stresa 

ali previsoke 

intenzitete stresa, 

• osebnostne 

značilnosti, 

• pretekle izkušnje. 

• previsoka 

pričakovanja, 

• spopadanje s stresom 

na silo, 

• pretirana uporaba 

kratkoročnih 

spoprijemalnih 

strategij. 

 

Glavni razlog za neučinkovito spopadanje s stresom sogovornica M vidi v tem, da »… ljudje 

niso pozorni na svoje simptome in nič ne naredijo.« Ona in sogovornica V govorita o stresu 

podobno kot Hans Selye. Vsi trije namreč opisujejo stres kot obremenitev, ki je v preveliki 

količini lahko usodna za človeka, ko spoprijemanje s stresom ni več možno. Sogovornica M  

pravi » … čakamo in se nalaga ta stres, dokler nas enkrat ne poruši.« Glede neučinkovitega 

spopadanja s stresom intervjuvanka V doda, da »Včasih pride do neke točke, da se kar zlomiš 

in ne zmoreš več in ti niti ne pomaga več pogovor s fantom niti cigaret, če te zadeve predolgo 

trajajo ali če so preveč intenzivne.« Za ponazoritev delovanja stresa je pa Selye (1976) 

uporabljal primer iz vsakdanjega življenja, kakor se kakšen most podre ali kakšno orodje 

pokvari zaradi prekomerne obremenitve, prav tako se lahko zgodi v človekovem življenju.  

Izid, ali bomo učinkovito premagali stres ali ne, je po mnenju sogovornice V odvisno tudi od 

nekih osebnostnih lastnosti (… odvisno tudi od narave človeka, saj so nekateri bolj nagnjeni k 

temu, da se jih situacija dotakne spet drugi manj. Mogoče bi nekdo drug na mojem mestu 

veliko prej že ta stres začutil kolikor jaz, mogoče kdo ga pa sploh ne bi …) in preteklih 

izkušenj (… jaz sem to službo konstantno primerjala s prejšnjo službo in mi je bilo vse tako 

slabo …). Vzgojitelj otrok v izvendružinski vzgoji I meni, da se neučinkovito soočaš s 

stresom v tistem primeru, če imaš previsoka pričakovanja in kot je že v primeru učinkovitega 

obvladovanja stresa omenil, ne pripomore k spoprijemanju, če poskušamo stres obvladovati 

»od zunaj«. Tukaj ima v mislih na primer uživanje alkohola in stimulansov ter telesno vadbo. 
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IV. SKLEP  

Namen mojega diplomskega dela je bil raziskati stres s poudarkom na poklicih pomoči. 

Tekom spoznavanja teoretičnih zakonitosti sem ugotavljala, da je beseda stres podobna 

pojmom kot »sreča«, »poraz« ali »uspeh«, saj različni ljudje stresu pripisujejo različen pomen 

in kljub temu, da se izraz stres uporablja v vsakdanjem življenju, ga je izjemno težko 

natančno opredeliti. Slednje potrjuje tudi raznolikost pridobljenih rezultatov v empiričnem 

delu. Strokovni delavci v poklicih pomoči se namreč srečujejo z različnimi stresnimi 

dejavniki na delovnem mestu kot na primer pomanjkanje časa za naloge, spraševanje o smislu 

nemerljivega uspeha pri delu z otroki in mladostniki, nedostopnost vodstva, neučinkovita 

komunikacija med zaposlenimi, odstopanja v prepoznavanju potreb in težav uporabnikov in 

razlike v načinu dela med sodelavci, pritiski s strani uporabnikov. Ob tem sicer velja 

pripomniti, da je doživljanje stresa precej subjektivno, saj je pogojeno tudi s 

posameznikovimi individualnimi osebnostnimi značilnostmi. Prav tako se delujoči v poklicih 

pomoči poslužujejo različnih strategij spoprijemanja s stresom – na primer humor, tapkanje, 

tek, razbremenilni pogovor z bližnjimi, sprememba percepcije obremenjujoče situacije, 

ločevanje zasebnega in strokovnega življenja. Mnenja strokovnih delavcev glede vplivov na 

intenziteto stresa in učinkovitega ter neučinkovitega obvladovanja stresa so se med seboj tudi 

večinoma razlikovala. Po mnenju vprašanih namreč vplivajo na stres v službi dejavniki kot 

osebnostne značilnosti, podpora kolektiva in pomen službe za posameznika ter prepoznavanje 

lastnih potreb.  

Med pisanjem diplomskega dela sem bila bolj pozorna na stres, ki ga doživljam vsakodnevno. 

Bilo je zelo zanimivo opazovati sebe in druge ter povezovati pravkar preštudirane teoretične 

izsledke v zvezi s stresom. Zahvaljujoč tej nalogi, imam sedaj bolj jasno sliko o tem, zakaj je 

stres spremljevalec mojih vsakdanjikov in kaj storiti za zmanjševanje intenzitete stresa. V 

procesu nastajanja naloge je name naredilo največji vtis spoznanje, da je človek (njegove 

misli in prepričanja) lahko sam sebi največji stresor – izvor stresa. 

V literaturi sem s področja stresa opazila prevladovanje priročnikov za obvladovanje stresa, ki 

pogosto ponujajo neke t.i. instant recepte, kako premagati stres, ne da bi dodali k predlogom 

pozornost na enkratnost vsake osebnosti in stresne situacije. Torej mnogokrat manjka 

opozorilo, da je stres izjemno subjektivno doživetje in prav tako spoprijemanje s stresom zelo 

individualno. 
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Omejitve diplomskega dela vidim v premajhnem vzorcu raziskave, kar pomeni, da ne morem 

posplošiti pridobljenih rezultatov na preostale zaposlene v službah pomoči. Po mojem mnenju 

je pa druga pomanjkljivost naloge v tem, da sem bila med opravljanjem intervjujev precej 

napeta in se mi zdi, da zaradi tega nisem bila dovolj pozorna na sogovornikove izjave in sem 

morda spregledala kakšne pomembne detajle, ki bi bili relevantni za mojo raziskavo. 

Za zaključek bi dodala spodbuden citat somentorice Klemenčič Rozman (2006), ki krasno 

ponazarja glavno spoznanje, do katerega sem prišla med izdelavo diplomskega dela:  

»Stres je stalni spremljevalec spoprijemanja s spremembami v posameznikovem življenju, 

spremembe pa so gradniki razvoja, zato velja, da je tudi stres pomemben del razvoja (prav 

tam, str. 477)«. 
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VI. PRILOGE 

Priloga 1: Okvirna vprašanja za intervju 

1. Kaj doživljate kot stresno, kaj je za vas stresno na delovnem mestu? 

2. Kako občutite stres na delovnem mestu?  

3. Kako bi ocenili svojo obremenjenost v službi? 

4. Kaj vas najbolj močno obremenjuje na delovnem mestu? 

5. Kaj menite, od česa je odvisna intenziteta stresa v službi? 

6. Ali ste pri sebi zaznali posledice stresa?  

7. Če ja, katere znake stresa ste zaznali pri sebi? 

8. Kako se vam zdi, od česa je odvisno učinkovito obvladovanje stresa? 

9. Na kakšen način si pomagate pri obvladovanju stresa? Prosila bi vas, da naštejete vse 

svoje strategije/načine, s katerimi zmanjšate neprijetne vplive stresa.  

10. Kaj je za vas najpomembnejša razbremenitev pri delu? 

11. Kaj naredite po zelo napornem/stresnem dnevu, da se sprostite? 

12. S kom se pogovorite o svojih težavah v službi? 

13. Kako vaš delodajalec poskrbi za razbremenitev, sprostitev svojih zaposlenih? 

14. Kako se vam zdi, od česa je odvisno neučinkovito spoprijemanje s stresom? 

15. Kakšni so odnosi med sodelavci na sploh? Kakšni so vaši odnosi s sodelavci? 

 


