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POVZETEK 
 

S pregledom tuje literature in že opravljenih raziskav v tujini smo v teoretičnem delu 

magistrske naloge zajeli značilnosti mater z motnjami v duševnem razvoju, dejavnike, ki 

vplivajo na uspešnost opravljanja materinske vloge, ter pravice oseb z motnjami v 

duševnem razvoju do starševstva, v povezavi z zakonodajo na slovenskem. Navedli smo 

vzroke za omejevanje reprodukcije pri ženskah z motnjami v duševnem razvoju in 

problematiko odvzema skrbništva materam z motnjami v duševnem razvoju nad otroci. 

Vključili smo vire in oblike formalne ter neformalne podpore, ki jo matere z motnjami v 

duševnem razvoju potrebujejo, oziroma si je želijo, ter njen pomen pri opravljanju 

materinske vloge.  

 

V sklopu empiričnega dela naloge smo v kvalitativno raziskavo vključili pet mater z 

motnjami v duševnem razvoju različne starosti, ki imajo izkušnjo z rojstvom otroka in s 

starševstvom, po eno osebo iz materinega ožjega družinskega ali prijateljskega kroga ter po 

eno strokovno delavko, ki z materjo sodeluje ali je sodelovala v preteklosti. Zanimalo nas 

je, kako matere z motnjami v duševnem razvoju doživljajo materinsko vlogo, kakšne 

podpore so bile matere deležne od zanositve naprej, kako ocenjujejo to podporo, kako 

različni deležniki ocenjujejo uspešnost mater pri opravljanju materinske vloge, kako 

različni deležniki ocenjujejo formalno in neformalno podporo, ki so je matere z motnjami v 

duševnem razvoju deležne, in kakšne razlike se med temi materami pojavljajo v 

načrtovanju nosečnosti, uspešnosti opravljanja materinske vloge in v podpori glede na 

stopnjo motnje, starost in življenjske okoliščine. 

 

Zaključimo lahko, da vse matere materinstvo povezujejo s pozitivnimi čustvi, nekatere 

hkrati tudi z odgovornostjo in s skrbjo, ki je povezana z zadovoljevanjem življenjskih 

potreb otrok. Vse so s formalno podporo, ki so je bile skozi ta čas deležne, zadovoljne. 

Nekatere matere z motnjami v duševnem razvoju po mnenju strokovnih delavk in 

posameznikov iz ožjega družinskega ali prijateljskega kroga ne bi bile sposobne 

samostojnega materinstva, saj so preveč odvisne od intenzivne podpore družinskih članov 

in podporo potrebujejo že pri lastnem funkcioniranju. Po njihovem mnenju bi brez podpore 

to vlogo zmogla le ena mati iz vzorca. Posamezniki iz ožjega družinskega ali prijateljskega 

kroga so na splošno zadovoljni s podporo, ki je bila materi nudena s strani formalnih virov. 

Pri neformalni podpori določene matere izpostavljajo pomanjkanje podpore s strani enega 

od članov družine ali ljudi iz prijateljskega kroga. Strokovne delavke so mnenja, da imata 

dve materi iz vzorca zelo intenzivno podporo s strani staršev ter dve materi premalo 

podpore s strani partnerja. Matere so bile v obdobju od zanositve naprej s strani formalnih 

virov podpore deležne v obliki izobraževanja v materinski šoli, poučevanja praktičnih 

veščin v porodnišnici in s strani patronažne sestre. Prav tako so bile deležne nasvetov, 

usmerjanja, iskanja dodatnih virov pomoči in reševanja težav v partnerskem odnosu s 

strani socialnih delavk ter psihologinj. Neformalno podporo jim v največji meri nudijo 

partnerji, starši, sorojenci in prijateljice s pomočjo pri skrbi ter vzgoji otroka, opravljanju 

gospodinjskih opravil, prevozu, prav tako pa so jim na voljo za nasvete, usmerjanje, 

čustveno podporo ter poučevanje praktičnih veščin. Po lastnem mnenju, mnenju strokovnih 

delavk in članov iz ožjega družinskega ali prijateljskega kroga bi matere več podpore 

potrebovale v obliki informacij o poteku nosečnosti ter poroda; zaželeno bi bilo izvajanje 

materinske šole, prilagojene učnim potrebam matere, in podpora v obliki pomoči otrokom 

pri šolskih obveznostih. Med povzetimi analiziranimi podatki je mogoče najti povezavo 

med načrtovanjem nosečnosti in bivanjem s partnerjem, stopnjo MDR, pridruženih motenj 

in večjimi zdravstvenimi težavami na uspešnost izvajanja materinske vloge pri materah z 





 

MDR, med intenziteto podpore in bivanjem s starši ter časovnim obdobjem, v katerem so 

matere rodile svoje otroke, ter podporo, prejeto s strani njihovih staršev.   

 

KLJUČNE BESEDE: motnje v duševnem razvoju, materinstvo, podpora, pravice. 

 

 





 

ABSTRACT 
 

For the theoretical part of this master's thesis foreign literature and finished foreign 

researches were studied. In this part of the thesis the characteristics of mothers with 

intellectual disabilities; factors, which influence the success of carrying out their mother 

role; and the rights of people with intellectual disabilities as parents, all based on Slovene 

legislation are included. We listed reasons for limiting reproduction for women with 

intellectual disabilities and issues concerning losing custody of their children. Included are 

sources and forms of formal and informal support, which mothers with intellectual 

disabilities need or want, and their mother role. 

 

The qualitative research for the empirical part of the thesis is based on five mothers with 

intellectual disabilities, who are of different age and have the experience of birthing and 

raising a child, one person from mother's family or friends' circle and one social worker 

who helps the mother now or has done so in the past. We were interested in different 

things: how mothers with intellectual disabilities deal with their mother role; what kind of 

support have these mothers received from their pregnancy onward; how do they evaluate 

this support; how different participants evaluate formal and informal support, that mothers 

with intellectual disabilities receive; and what kind of differences occur among these 

mothers in pregnancy planning, being successful mothers and received support regarding 

the level of disability, age and life circumstances.     

 

It can be concluded that all mothers connect their motherhood with positive feelings, some 

also with responsibility and care connected to fulfilling children's needs. All of them are 

satisfied with the received support. According to social workers and individuals from an 

inner family or friends' circle some of these mothers could not be independent mothers for 

even they themselves are too dependent on family support to function properly. According 

to them only one of these mothers could be a mother on her own. In general, individuals 

from an inner family or friends' circle are satisfied with the formal support given to the 

mother. In terms of informal support some of these individuals point to the lack of support 

from one of the family members or friends' circle. According to the social workers two of 

these mothers have strong parents' support and two of these mothers have low partner's 

support. These mothers have received formal support from their pregnancy onward in the 

form of antenatal classes, learning practical skills in the maternity hospital and from home 

care nurses. They also received advice and guidance, help with searching additional 

sources of help and solving problems with their partners from social workers and 

psychologists. They receive informal support from their partners, parents, siblings and 

friends in form of helping in child care and upbringing, doing housework, transportation 

and also in form of advice, guidance, moral support, and teaching practical skills. 

According to social workers, family, friends and mothers themselves, they should get more 

information about the pregnancy and labour in antenatal classes adjusted to mothers' 

learning skills. They should also get help with children's school work.  

 

Based on the analyzed data it is possible to find connection among pregnancy planning, 

living with a partner, the level of intellectual disability, other disabilities and health issues, 

intensity of support, living with parents, time period, in which they gave birth, and support 

received from their parents for mothers with intellectual disabilities to become successful 

mothers. 

 

KEYWORDS: intellectual disability, maternity, support, rights. 
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I UVOD 
 

Materinstvo za mnoge pomeni popolno izpolnitev ženske vloge. V preteklosti je bilo bistvo 

rojevanja otrok nadaljevanje človeškega rodu. Danes mu pripisujemo mnogo pomembnejšo 

vlogo. Dojemamo ga kot poslanstvo, ki ga je potrebno izpolnjevati z veliko mero 

odgovornosti. Običajno materinstvo povezujemo s pozitivnimi čustvi, kot so veselje, sreča, 

ljubezen, ponos, vendar po drugi strani predstavlja izziv, ki zahteva veliko odrekanja, 

napora, vztrajnosti in potrpežljivosti. Ženske z motnjami v duševnem razvoju imajo 

podobne fizične in biološke potrebe kot ostale ženske. Tudi v marsikateri ženski z 

motnjami v duševnem razvoju tli želja, da bi postala mati in si ustvarila lastno družino. 

Negativna stališča družinskih članov, strokovnih delavcev in širše družbe do starševstva 

oseb z motnjami v duševnem razvoju, imajo kljub vse večjemu sprejemanju oseb z 

motnjami v duševnem razvoju v družbi in vse večjemu prizadevanju za kvalitetno življenje 

teh oseb še vedno pomemben vpliv na uresničevanje njihovih oseb. Ženske z motnjami v 

duševnem razvoju imajo pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, ki jim po 

zakonu ne sme biti onemogočena. Kljub temu je uresničevanje želje po materinstvu v 

mnogih primerih tem ženskam še vedno odsvetovano. Dejstvo je, da vse pravice za sabo 

povlečejo dolžnost odgovornega uresničevanja le-te. Prav zaradi tega, v očeh marsikoga, 

ženske z motnjami v duševnem razvoju niso sposobne biti uspešne matere. Ob tem se 

poraja vprašanje o sposobnosti dojemanja odgovornosti, ki jo materinstvo prinaša. Na 

uspešnost opravljanja materinske vloge ne vplivajo zgolj motnje v duševnem razvoju, pač 

pa več dejavnikov, ki materam opravljanje te vloge otežijo ali olajšajo. V želji odgovoriti 

na porajajoča vprašanja in dileme, vezane na materinstvo žensk z motnjami v duševnem 

razvoju, smo iz literature povzeli zapisana dejstva in zaključke raziskav ter določena 

vprašanja, na manjšem vzorcu, preverili tudi z izvedbo lastne raziskave. 
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II TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

1 PRAVICA DO STARŠEVSTVA IN ZAKONODAJA NA 

SLOVENSKEM 
 

Splošna deklaracija človekovih pravic, ki jo je leta 1948 sprejela in razglasila Generalna 

skupščina Združenih narodov, v 16. členu navaja: »Polnoletni moški in ženske imajo brez 

kakršnihkoli omejitev glede na raso, državljanstvo ali vero, pravico skleniti zakonsko 

zvezo in ustanoviti družino« (Splošna deklaracija človekovih pravic, 2015). Z ustanovitvijo 

lastne države je skupščina v ustavo Republike Slovenije v 55. členu, ki govori o 

svobodnem odločanju o rojstvih otrok, napisala: »Odločanje o rojstvih svojih otrok je 

svobodno. Država zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine in ustvarja razmere, 

ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok« (Ustava Republike 

Slovenije, 1991). 

 

V kolikor se omejimo zgolj na osebe z motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju 

MDR), je na področju pravic pomembno izpostaviti Mednarodno deklaracijo o pravicah 

duševno prizadetih, sprejeto leta 1971 s strani Organizacije Združenih narodov, s katero so 

osebam z MDR priznali pravice do vzpostavljanja medosebnih odnosov, spolnih odnosov, 

pridobivanja informacij in znanja o spolnosti, poroke, rojstev in vzgoje otrok ter pravico do 

strokovne pomoči in življenjskih pogojev, ki osebam z MDR omogočajo zagotavljanje teh 

pravic (Kempton, 1984, v Bratković in Bilić, 2004; Monat-Haller, 1992, v Bratković in 

Bilić, 2004).  

 

Ker status oseb z MDR s tem ni bil dokončno in zadovoljivo rešen, so leta 1995 sprejeli 

Delhijsko deklaracijo (Petek, 1998). Marca 2007 je Slovenija pristopila h Konvenciji o 

pravicah invalidov in Izbirnemu protokolu h konvenciji o pravicah invalidov, sprejetima 

decembra 2006 s strani Generalne skupščine Združenih narodov. Gre za zgodovinsko 

pomemben pravno zavezujoč dokument, ki zagotavlja uveljavljanje človekovih pravic 

osebam s posebnimi potrebami. 23. člen te konvencije ureja področje spoštovanja doma in 

družine invalidov. Vsem invalidom, ki so dovolj stari, zagotavlja pravico, da si ustvarijo 

družino, na podlagi svobodne in polne privolitve partnerjev, pravico do ohranitve plodnosti 

ter »pravico do svobodnega in odgovornega odločanja o številu otrok in starostni razliki 

med njimi, dostop do starosti primernih informacij in izobraževanja o načrtovanju in 

ustvarjanju družine ter potrebna sredstva za uresničevanje teh pravic«. Države 

pogodbenice s tem členom zagotavljajo tudi naslednje: »Da otrok ni ločen od staršev proti 

njihovi volji, razen če pristojne oblasti v sodnem postopku v skladu z veljavno zakonodajo 

in postopki ugotovijo, da je ločitev nujna zaradi otrokove koristi. Nikakor pa ga ne smejo 

ločiti od staršev zaradi njegove invalidnosti ali invalidnosti enega ali obeh staršev« 

(Konvencija o pravicah invalidov, 2006).  

  

Področje pravice do ustvarjanja lastne družine je bilo na naših tleh z zakonodajo urejeno v 

80. letih prejšnjega stoletja. Leta 1977 je začel veljati Zakon o zdravstvenih ukrepih pri 

uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok (v nadaljevanju ZZUUP). 

Slednji je, z nekaterimi dopolnitvami in popravki, v veljavi še danes. Podobno, kot je 

navedeno v Ustavi Republike Slovenije, 1. člen ZZUUP navaja: »Človek ima pravico, da 

svobodno odloča o rojstvu otrok. Ženski in moškemu morajo biti dostopne vse možnosti, s 

katerimi se jima v okviru zdravstvenega varstva pomaga uresničiti to pravico.« Po drugem 

členu ZZUUP ta pravica obsega tudi pravico do pouka, svetovanja in seznanjanja s 

postopkom, potekom in posledicami uporabe sodobnih načinov ter sredstev za uravnavanje 
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rojstev. Zakon ureja tudi področje sterilizacije. V 8. členu sterilizacijo definira kot 

medicinski poseg za stalno preprečitev zanositve, ki se opravlja v skladu z določbami 

ZZUUP, zapisanimi v 10. in 11. členu. Prvi določa, da se sterilizacija ne sme opraviti 

osebi, ki še ni dopolnila 35 let, in osebi, ki je nerazsodna. Le-tega dopolnjuje 11. člen, ki 

določa: »V primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena zahtevajo sterilizacijo za osebo, 

ki je nerazsodna, starši oziroma skrbnik s soglasjem pristojnega organa občinske skupnosti 

socialnega skrbstva« (Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do 

svobodnega odločanja o rojstvu otrok, 1977). 

 

Iz zakonodaje in navodil za izvajanje storitev na področju zdravstva ter socialnega varstva 

lahko izpostavimo določila, s katerimi je urejeno področje strokovne podpore, ki je na 

voljo tudi materam z MDR in njihovim družinam. Slednje se večkrat znajdejo v socialni 

stiski zaradi neustreznih razmer v družini, katerih vzrok je lahko alkoholizem, nasilje ali 

nizek socialno-ekonomski status družine.  

 

Kot izhaja iz tretjega člena Zakona o socialnem varstvu, sprejetega leta 2007, le-ta ureja 

področje pravic iz socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe, namenjene 

preprečevanju ter odpravljanju socialnih stisk in težav posameznikov, družin in skupin 

prebivalstva ter denarno socialno pomoč. Odpravljanju socialnih stisk in težav mater z 

MDR in njihovih družin so namenjene storitve, kot so prva socialna pomoč, osebna pomoč 

in pomoč družini na domu, opisane v 12., 13. in 15. členu. Prva socialna pomoč obsega 

»pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi socialne stiske in težave, oceno možnih rešitev ter 

seznanitev upravičenca o vseh možnih oblikah socialno-varstvenih storitev in dajatev, ki 

jih lahko uveljavi, ter o obveznostih, ki so povezane z oblikami storitev in dajatev, kakor 

tudi seznanitev upravičenca o mreži in programih izvajalcev, ki nudijo socialno-varstvene 

storitve in dajatve«. Osebna pomoč je v 13. členu tega zakona definirana kot »svetovanje, 

urejanje in vodenje z namenom, da bi posamezniku omogočili razvijanje, dopolnjevanje, 

ohranjanje ter izboljšanje socialnih zmožnosti«. Po 15. členu zakona, pomoč družini za 

dom obsega »strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani 

ter pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vloge v vsakdanjem 

življenju« (Zakon o socialnem varstvu, 2007).  

 

Na področju zdravstva je svetovanje o načrtovanju družine, šola za starše, obiski 

patronažne sestre pri otročnici in nosečnici ter sistematični pregledi otroka ob določeni 

starosti, določeno z navodilom za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na 

primarni ravni. Vsaka ženska ima pravico do svetovanja o načrtovanju družine, katerega 

namen je varovanje reproduktivnega zdravja ter zdravja otrok; pomembno pa je tudi 

odkrivanje zdravstvenih težav ter dejavnikov tveganja. Oblika zdravstvenega varstva, ki so 

ga deležne vse otročnice z novorojenci, so obiski patronažne sestre. Obiski poleg pregleda 

zdravstvene dokumentacije in anamneze vključujejo svetovanje materi o negi in skrbi 

novorojenčka – na primer o dojenju, pravilni prehrani, otrokovih spalnih potrebah ter 

oskrbo otročnice in novorojenčka. Zdravstveni zavodi organizirajo šolo za starše, v okviru 

katere se lahko nosečnice s partnerjem udeležijo šole v zgodnji nosečnosti ter predporodne 

priprave. V okviru prve se seznanijo s potekom nosečnosti, pravilno prehrano, z osebno 

nego in zdravim načinom življenja. Predporodna priprava vključuje informacije o porodu, 

o obdobju po porodu ter nego in prehrano dojenčka. Poleg tega je v okviru šole za starše na 

voljo še individualno svetovanje in predavanje za partnerje. Udeležba na izobraževanju je 

priporočljiva vsaj pri prvi nosečnosti, saj je pomembna za nemoten potek nosečnosti in 

poroda ter pravilno nego in razvoj dojenčka. Zdravstveno osebje staršem svetuje tudi ob 

vsakem nadaljnjem sistematskem pregledu, katerega namen je ocena otrokovega telesnega 
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in duševnega zdravja ter razvoja (Navodilo za izvajanje preventivnega zdravstvenega 

varstva na primarni ravni, 1998). 

 

V slovenski literaturi je mogoče zaslediti zgolj nekaj zapisov, vezanih na področje pravic 

oseb z MDR do starševstva. Marijan Lačen je leta 1985 v svojem zapisu ostro nasprotoval 

starševstvu oseb z MDR. V korist družbe in oseb z MDR bi se po njegovem mnenju temu 

morali izogniti; hkrati navaja, da bi družba morala posameznike z MDR pred tem zaščiti, 

saj niso zmožni opravljati nalog, ki jih prinaša starševstvo in bi tako otroci že ob rojstvu 

bili obsojeni na to, da odraščajo brez staršev. Kot drugi vzrok za preprečevanje starševstva 

oseb z MDR navaja genetske okvare staršev, ki ogrožajo plod (Lačen, 1985). Petek (1998) 

je izpostavila starše oseb z MDR in njihov strah pred tem, da bodo v primeru potomstva 

njihovih otrok prevzeli odgovornost nadomestnega starša, in hkrati postavila vprašanje 

odgovornosti staršev ter pravice otrok oseb z MDR do odgovornih staršev. Tudi Lačen 

(2001) opozarja, da pravica do starševstva oseb z MDR s sabo prinaša odgovornost skrbi 

za otroke. Lačen (2001) se zaveda pomembnosti razrešitve dileme na tem področju, Petek 

(1998) pa je mnenja, da se vprašanje starševstva oseb z MDR mora reševati individualno, 

pri čemer je sodelovanje z osebami z MDR nujno.  

 

Povzamemo lahko, da je za matere, ki načrtujejo družino, in za matere v predporodnem ter 

poporodnem obdobju področje zdravstvene preventive, oskrbe, svetovanja in informiranja 

o nosečnosti, porodu ter skrbi in negi novorojenčka v Sloveniji sistematsko zelo dobro 

urejeno. Zakonskega predpisa, ki bi ženskam z MDR prepovedoval rojstvo otrok, ni. Kljub 

temu gre za področje življenja oseb z MDR, ki pušča odprta vprašanja. Na eni strani 

imamo pravico oseb z MDR do otrok in s tem polnejšega življenja, na drugi strani pa 

imamo pravico otrok do skrbnih staršev. Starševstvo je lahko za nekatere osebe z MDR, ki 

v življenju potrebujejo pomoč in vodenje drugih oseb, preveč zahtevna naloga. Ob tem se 

poraja tudi vprašanje, koliko se osebe z MDR, predvsem osebe z zmernimi ter s težjimi 

MDR, zavedajo odgovornosti, ki jo starševstvo prinaša. Ker v zgornjih zapisih stališč 

slovenskih avtorjev do starševstva oseb z MDR ni natančne opredelitve, na katero stopnjo 

MDR pri osebah se nanašajo, predvidevamo, da gre za osebe z zmernimi ter s težjimi 

MDR.  
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2 ZNAČILNOSTI MATER Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 

RAZVOJU 

Definicije MDR so se skozi čas spreminjale. Sprva so se osredotočale na neuspeh oseb na 

področju socialnega prilagajanja, kasneje na dednost in patologijo v okviru medicinskega 

pristopa, kasnejše definicije pa na intelektualno funkcioniranje oseb. Najnovejša definicija 

Ameriškega združenja za osebe z motnjami v duševnem razvoju AAIDD (American 

Association on Intellectual and Developmental Disabilities) iz leta 2010 MDR opredeljuje 

kot motnje, za katere so značilne pomembne omejitve v intelektualnem funkcioniranju in 

adaptivnem vedenju. Pojavijo se v razvojnem obdobju pred osemnajstim letom starosti. 

Vse tri značilnosti so hkrati tudi kriteriji za določitev MDR pri osebi. Od intelektualnega 

funkcioniranja, ki ga merimo s testi inteligentnosti, je odvisna sposobnost učenja, reševanja 

problemov, sklepanja. K adaptivnemu vedenju štejemo konceptualne sposobnosti, socialne 

in praktične veščine. Slednje so veščine skrbi zase, skrbi za zdravje, veščine upravljanja z 

denarjem in poklicne spretnosti, k socialnim veščinam pa štejemo družbeno odgovornost, 

samopodobo, veščine reševanja socialnih problemov, sposobnost upoštevanja pravil in 

zakonov, sposobnost navezovanja medosebnih odnosov ipd. H konceptualnim 

sposobnostim štejemo jezik, pismenost, razumevanje številskih predstav. Pri definiranju 

MDR je treba upoštevati tudi druge dejavnike, kot na primer kulturne razlike v vedenju in 

komunikaciji, ter okolje, v katerem oseba živi (Frequently Asked Questions on Intellectual 

Disability, 2015). 

 

Razumevanje MDR kot stanja, ki je odvisno od načina interakcije s svojimi vrstniki v 

svojem okolju, je postavilo v ospredje nivo pomoči, ki ga oseba z MDR potrebuje na 

adaptivnih področjih. Nivoji pomoči so občasna, omejena, obsežna in vseobsegajoča 

pomoč. Za občasno pomoč je značilno, da je nudena zgolj po potrebi, je kratkotrajna in 

nudena v konkretnih življenjskih situacijah, okoljih. V odraslem obdobju so te osebe na 

vseh adaptivnih področjih praviloma samostojne (Lačen, 2001). V večini si pridobijo nižjo 

poklicno izobrazbo ali pa se zaposlijo zgolj s končano osnovno šolo in se vključujejo v 

življenje enako kot drugi ljudje, saj se njihov osebni status ne razlikuje. Večina si jih 

ustvari svojo družino in se normalno vključuje v socialno okolje (Jurišič, 2015). 

 

Omejena pomoč je osebi nudena v določenem časovnem obdobju in je takrat dokaj 

konstantna. Osebe, ki so deležne omejene pomoči, so na več adaptivnih področjih 

popolnoma samostojne, na nekaterih pa delno samostojne. Pomoč, ki ni časovno omejena 

in je stalna v določenih situacijah, imenujemo obsežna pomoč. Osebe, ki so je deležne, so 

v odraslosti na določenih adaptivnih področjih delno samostojne, na ostalih pa potrebujejo 

stalno pomoč. Vseobsegajoča pomoč je osebi nudena skozi vse življenje v vseh situacijah, 

osebe pa potrebujejo stalno pomoč in so nesamostojne (Lačen, 2001). Osebe, ki 

potrebujejo omejeno, obsežno in vseobsegajočo pomoč, imajo priznan status invalidne 

osebe, ki jim zagotavlja potrebne oblike pomoči. Vključijo se lahko v različne oblike 

bivanja, kot na primer v bivalne skupnosti ali zavode za osebe z MDR ter v zaposlitev pod 

posebnimi pogoji (Jurišič, 2015).  

 

Za lažjo predstavo lahko zgoraj opisane nivoje pomoči povežemo s starim poimenovanjem 

stopenj MDR, in sicer z lažjimi, zmernimi, težjimi in težkimi MDR. Kljub napredni 

opredelitvi se tako v Sloveniji kot v tujini še vedno uporablja stare kategorije (Lačen, 

2001). 
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V tuji literaturi o starših z MDR so strokovnjaki na področju starševstva oseb z MDR 

osredotočeni pretežno na matere z MDR, medtem ko očetje ostajajo v ozadju, kot pri 

večini raziskav o družinah (Traustadóttir, 1992, v Björg Sigurjónsdóttir in Traustadóttir, 

2000). Še leta 1998 Booth in Booth (v Björg Sigurjónsdóttir in Traustadóttir, 2000) pišeta, 

da so matere z MDR v večini držav nevidna populacija, da njihovo natančno število ni 

znano in da ga ni mogoče ugotoviti. Večina strokovnjakov se strinja, da število mater z 

MDR narašča (Björg Sigurjónsdóttir in Traustadóttir, 2000; Wilson, McKenzie, Quayle in 

Murray, 2013a). To je mogoče pripisati vedno večjemu upoštevanju pravic oseb z MDR do 

normalnega življenja v skupnosti, z zapiranjem večine institucij, v katere so bile v 

preteklosti vključene osebe z MDR, prepovedi masovne sterilizacije in s tem večji 

seksualni svobodi (Tymchuk, Llewellyn in Feldman, 1999; Booth in Booth, 1998, v Björg 

Sigurjónsdóttir in Traustadóttir, 2000).  

 

Rezultati raziskave, ki je primerjala matere z MDR in matere brez MDR, pričajo, da so 

matere z MDR od mater brez MDR v obdobju rojstva otroka mlajše povprečno štiri leta; 

vzrok je lahko v želji po materinstvu zgodaj v življenju in v neuporabi kontracepcijskih 

sredstev zaradi stranskih učinkov, v nizki skladnosti z metodami kontracepcije ali zaradi 

nestalnega partnerstva (Höglund, Lindgren in Larsson, 2012a). Kot v svoji raziskavi 

ugotavlja McCarthy (2009), približno polovici žensk z MDR v Veliki Britaniji primanjkuje 

znanja o reprodukciji, omejeno pa je tudi njihovo znanje o kontracepciji. To je mogoče 

pripisati še eni ugotovitvi iste študije, ki pravi, da ženskam, vključenim v vzorec raziskave, 

s strani splošnih zdravnikov in zaposlenih na oddelku za načrtovanje družine niso bile 

ponujene dostopne informacije o kontracepciji. S tem lahko povežemo tudi ugotovitev 

raziskave, izvedene na Nizozemskem, kjer so avtorji van Schrojenstein Lantman-de Valk, 

Rook in Maaskant (2011) ugotovili, da več kot polovica vzorca, od 15 do 59 let starih 

žensk z MDR, ne uporablja kontracepcije.   

 

Avstralske študije o mentalnem zdravju mater z MDR kažejo, da je le-to slabše v 

primerjavi z ženskami v splošni populaciji, saj kar tretjina vključenih v raziskavo 

izpostavlja doživljanje depresije, tesnobe in stresa med nosečnostjo (Höglund idr., 2012a). 

Tudi drugi strokovnjaki opozarjajo na stres, ki povzroča številne negativne posledice 

(Pixa-Kettner, 1999; Booth in Booth, 1998, v Björg Sigurjónsdóttir in Traustadóttir, 2000), 

in se veča, ko začnejo otroci obiskovati šolo (MacLean in Aunos, 2010). Kot piše Starke 

(2011), je lahko vzrok stresa pri starših z MDR tudi pomanjkanje informacij.  

 

Höglund idr. (2012a) izpostavljajo nekaj razlik med materami z MDR in brez v času 

nosečnosti ter poroda. V primerjavi z materami z MDR je več mater z MDR imelo 

epilepsijo, prekomerno telesno težo in med njimi je bilo več kadilk, kar je lahko vzrok 

neinformiranosti ali nerazumevanja informacij o škodljivosti kajenja ali nezadostne 

podpore za prenehanje kajenja. Poleg tega se domneva tudi, da ženske z MDR živijo v bolj 

prikrajšanih okoljih, kjer kajenje tudi bolj prevladuje. Matere z MDR so pogosteje rodile 

nedonošenega otroka ali rodile s carskim rezom, kar je lahko povezano z zdravjem otroka, 

depresijo, zlorabo substanc, anksioznostjo ter s strahom, povezanim z rojstvom otroka.  
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3 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA USPEŠNOST OPRAVLJANJA 

MATERINSKE VLOGE ŽENSK Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 

RAZVOJU 
 

Literatura izpostavlja več dejavnikov, ki vplivajo na to, da matere z MDR težje začnejo, 

razvijajo in oblikujejo svoje materinstvo pod enakimi pogoji kot druge matere (Starke, 

2011). Dejavnik, ki najbolj izstopa, so MDR, ki vplivajo na posameznikovo funkcioniranje 

v življenju.  

 

Prve študije, ki so bile objavljene leta 1980, so izpostavile, da imajo matere z MDR težave 

pri spodbujanju svojih otrok, odločanju o svoji vlogi starša ter, da otrokom ponujajo 

revnejše okolje za odraščanje (Aunos, Goupil in Feldman, 2003). Težave pri zagotavljanju 

spodbudnega okolja v skladu z razvojem otrok omenja tudi poznejša literatura, ki navaja še 

značilnosti mater z MDR, kot so zmanjšana zavest o osnovnih spretnostih skrbi za otroke, 

težave pri odločanju in reševanju problemov (MacLean in Aunos, 2010), težave pri 

posploševanju znanja ter pri zagotavljanju zadostne kognitivne stimulacije otrokom, 

posebej na področju igre (Morgan in Goff, 2004). Starke (2011) kot posledico MDR 

prepoznava tudi slabše razumevanje zahtev materinstva. V primerjavi s starši v splošni 

populaciji težje izražajo naklonjenost do svojih otrok in imajo težave pri pozitivnih 

interakcijah z njimi (McGaw in Sturmey, 1994, v Wilson idr., 2013a), vključno s slabšo 

verbalno interakcijo, z neustrezno uporabo discipline, v dajanju preveč splošnih navodil ter 

pomanjkanju izražanja naklonjenosti in ljubezni (Booth in Booth, 1993; McGaw, 1993, v 

May in Simpson, 2000). 

 

V literaturi je mogoče zaslediti različna mnenja o vplivu intelektualnih sposobnosti na 

materinstvo žensk z MDR. Nekateri strokovnjaki so mnenja, da inteligenčni kvocient ni 

ustrezen pokazatelj uspeha mater (Björg Sigurjónsdóttir in Traustadóttir, 2000); ugotovitve 

drugih pa pričajo, da je stopnja inteligenčnega kvocienta med 50 in 70 pomemben dejavnik 

(Lindblad, Billstedt, Gillberg in Fernell, 2013; Tymchuk, Andron in Unger, 1987, v Baum, 

2014) oziroma, da osebe z inteligenčnim kvocientom pod 60, brez podpore, ne morejo biti 

uspešni starši (McGaw, 2000; Grayson, 2000, v Parents with Intellectual Disabilities, 

2011). 

 

V delu avtoric Field in Sanchez (2001) piše, da o sposobnostih za uspešno starševstvo oseb 

z MDR ne gre predvidevati zgolj na osnovi inteligenčnega kvocienta. Tako je v literaturi 

mogoče zaslediti, da poleg intelektualnih sposobnosti mater z MDR, na njihovo 

funkcioniranje vplivajo ovire, kot so slabe ekonomske in zdravstvene razmere (Aunos, 

Feldman in Goupil, 2008), večje število otrok, neustrezen starševski model ali odsotnost 

le-tega, slabe izobraževalne možnosti, ki ne upoštevajo specifičnih učnih potreb staršev 

(Llewellyn, 1993, v Suport and services, 2015), odraščanje v rejništvu (Parents with 

learning disabilities, 2014) ter zahtevnost veščin, ki se jih matere z MDR morajo naučiti 

(Downey in Skuse, 1993, v Baum, 2014).  

 

Grayson (2000, v Parents with Intellectual Disabilities, 2011) je v pregledu študij prišla do 

zaključka, da med dejavnike, ki pozitivno vplivajo na uspeh mater z MDR, štejemo dnevno 

podporo visoko funkcionalne osebe, tudi staršev ali partnerja, motivacijo in pripravljenost 

sprejeti pomoč formalnih ali neformalnih virov ter usposabljanje na domu, ki vpliva na 

boljši prenos in uporabo znanja. 

 



8 

Starševske zahteve se z razvojem otrok spreminjajo. Največja sprememba se zgodi ob 

vstopu otroka v šolo, saj otrok in starši postanejo del večje skupnosti z višjimi 

pričakovanji. Gre za področja akademskih in socialnih pričakovanj ter pričakovanj 

skupnosti, ki so za starše z MDR lahko velik izziv. Od staršev se pričakuje, da otrokom 

pomagajo pri učenju, domačih nalogah, jih spodbujajo ter jim omogočijo učenje izven 

pouka. Pogosto se starši z MDR pri tem ne čutijo sposobne pomagati svojim otrokom, saj 

imajo sami nižjo izobrazbo in težave na področju učenja. Prav tako vse to lahko še 

poslabša družinska situacija, zaradi katere otrokom ne morejo zagotoviti učnih materialov 

ter mirnega prostora za učenje (Llewellyn, 1998). 

  

Ključno vlogo pri skrbi za otroke lahko igra socialna podpora matere z MDR. V literaturi 

se pogosto omenja družbena izolacijo staršev z MDR, ki je vse pogosteje predmet raziskav 

na tem področju. Tudi Llewellyn, McConnell, Cant in Westbrook (1999) matere z MDR 

označujejo kot skupino mater, ki so med najbolj socialno izoliranimi v Avstraliji. Kroese, 

Hussein, Clifford in Ahmed (2002, v Mayes, Llewellyn in McConnell, 2008) so z 

raziskavo proučili omrežje socialne podpore petnajst mater in ugotovili, da je povprečno 

število stikov na mater manjše od sedem in se ob upoštevanju zgolj koristnih stikov 

zmanjša na pet. Vzrok temu je lahko prepletanje dejavnikov, kot so urbana geografija, 

oviran dostop so formalnih storitev, strah pred izgubo skrbništva nad otroci ter revščina 

(Aunos idr., 2003). Občutek socialne izoliranosti so izpostavili tudi starši sami, ki so, kot je 

pokazala raziskava avtorjev Llewellyn, McConnell in Bye (1998), izrazili potrebo po 

sodelovanju s skupnostjo, spoznavanjem novih ljudi in sklepanjem prijateljstev. 

 

Kot so pokazale raziskave, je visok delež žensk z MDR v svojem življenju spolno 

zlorabljen, kar ima pomemben vpliv na razvijanje zdravih medosebnih odnosov z 

družinskimi člani ter na njihovo samopodobo; to sta pomembna vidika uspešnega 

starševstva (Sobsey, 1994, v Björg Sigurjónsdóttir in Traustadóttir, 2000; Mandeville in 

Snodgrass, 1998, v Björg Sigurjónsdóttir in Traustadóttir, 2000).  

 

Negativne vplive puščata tudi psihična in čustvena zloraba mater v času otroštva. Tak 

primer je vzgoja v rejniški družini ali s strani storitvenih služb v institucijah, kjer otroci 

odraščajo brez ali ob neprimernem starševskem modelu, težavah v odnosih ter v slabih 

ekonomskih in življenjskih situacijah (Llewellyn, 1998, v Björg Sigurjónsdóttir in 

Traustadóttir, 2000; Tymchuk, 1992, v Björg Sigurjónsdóttir in Traustadóttir, 2000). 

 

Iz rezultatov raziskave so avtorji Sheerin, Keenan in Lawler (2013) zaključili, da matere z 

MDR občutijo nemoč tudi pri odločanju o svojih otrocih, kar krepi strah pred izgubo 

skrbništva nad otroci in status strokovnjakov, ki izraža premoč. 

 

Veliko mater z MDR je samohranilk (Booth in Booth, 2003, v Sheerin idr., 2013). 

Raziskava kaže, da v primerjavi z ženskami brez MDR, ni z očetom pred rojstvom otroka, 

sobival večji delež žensk z MDR, česar vzrok je lahko več nenačrtovanih nosečnosti pri 

ženskah z MDR ali zanositev pred sobivanjem z očetom (Höglund idr., 2012a).  

 

Vsa dejstva, povzeta iz literature, kažejo, da nosečnice in matere z MDR lahko štejemo v 

rizično skupino žensk. To pomeni, da jim je potrebno posvečati posebno pozornost. 
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4 STALIŠČA DO MATERINSTVA ŽENSK Z MOTNJAMI V 

DUŠEVNEM RAZVOJU 
 

Stališča in pogledi strokovnih delavcev, ljudi iz kroga neformalne podpore, ki ga 

največkrat predstavljajo ljudje iz ožjega in širšega sorodstva ter prijatelji, in stališča širše 

družbe, imajo lahko pomemben vpliv na življenje žensk z MDR tudi na področju 

materinstva. McConnell in Llewellyn (2002) poudarjata, da je materinstvo žensk z MDR 

že tradicionalno negativno obarvano.  

 

Na začetku 20. stoletja je v Ameriki doseglo svoj vrhunec mišljenje, da invalidnost 

predstavlja grožnjo družbi. Vlogo okolja v primerjavi z vlogo dednosti na življenje oseb z 

MDR je raziskal dr. Henry Goddard, ki je v vzorec vključil tudi družino, znano pod 

psevdonimom Kallikak. Raziskavo je zaključil s sklepom, da osebe z MDR predstavljajo 

grožnjo družbi, saj so MDR dedne ter so vir mnogih socialnih problemov. Zaključke 

raziskave je zapisal v knjigi, ki je bila zelo brana predvsem zaradi tega, ker je govorila o 

tem, kar so ljudje želeli verjeti (The Kallikak Family, 2015).  

 

Zaključki raziskave so imeli pomemben vpliv na mišljenje družbe, saj so osebe z MDR 

dojemali kot nevarne zaradi množičnega in hitrega razmnoževanja, njihovi otroci pa naj bi 

imeli MDR ali bili prestopniki in asocialni. Družbo so pred osebami z MDR zato želeli 

zaščiti z zakonodajo, ki je dopustila, da se osebe z MDR zapira v institucije, se jih nasilno 

sterilizira, loči po spolu ter se jim prepove sklepati zakonske zveze. Te zakone so v svetu 

prve uvedle posamezne države Združenih držav Amerike. Sterilizacijo oseb z MDR so v 

Evropi kot prvi legalizirali na Danskem (Kotar, Mencej in Pavčič, 1979). V Nemčiji so po 

sprejetem sterilizacijskem zakonu med letoma 1933 in 1945 prisilno sterilizirali okrog 

200000 žensk, med katerimi so bile tudi ženske z MDR (Bock, 1992, v Zaviršek, 2000). V 

nekaterih državah so se zakoni, vezani na sterilizacijo oseb z MDR, obdržali vse do 70-ih 

let (Kempton in Kahn, 1991, v Bratković in Bilić, 2004).  

 

V literaturi iz 80-ih let 20. stoletja lahko beremo, da strokovni delavci odsvetujejo 

potomstvo osebam z MDR, zaradi velikega tveganja za genetske nepravilnosti pri otrocih, 

ter napovedujejo izboljšanje življenjskih razmer oseb z MDR in s tem večanje števila 

rojstev pri tej populaciji. Hkrati se zavedajo pomena kvalitete življenja oseb z MDR in 

pomembnosti iskanja izhoda iz teh težav, ne da bi ob tem trčili ob osnovne človekove 

pravice in pravna vprašanja (Wundt, v Kotar idr., 1979). Klinc (2011) piše, da sta šele 

naprednejši odnos družbe do spolnosti na splošno in gibanje za pravice ljudi vplivala na 

premike v odnosu družbe do oseb z MDR; prav tako izpostavlja pomen poudarjanja pojma 

normalizacije na začetku 70-ih let 20. stoletja, ki je pomembno doprinesla k zakonski 

ureditvi pravic oseb z MDR.  

 

K stigmatizaciji staršev z MDR in njihovemu izključevanju so prispevale prav neustrezne 

predstave ljudi (Reinders, 2008). Espe-Sherwindt in Crable (1993) sta kot štiri mite, ki se 

najpogosteje pojavljajo v literaturi, izpostavili naslednje: starši z MDR naj ne bi imeli 

ustreznih starševskih veščin in naj se jih ne bi imeli sposobnost naučiti; prav tako naj bi 

imeli večje število otrok kot starši na splošno, za te otroke pa se predvideva, da bodo imeli 

MDR. 

 

McConnell in Llewellyn (2002) poudarjata, da so dvomi v neustreznost starševskih veščin 

oseb z MDR še vedno prisotni. Spopadanje z negativnimi odnosi do nosečnosti žensk z 
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MDR s strani družine in strokovnjakov so izpostavili tudi Mayes, Llewellyn in McConnell 

(2006, v Wilson idr., 2013a).   

 

Zaskrbljujoča so stališča babic in drugega zdravstvenega osebja do zanositve žensk z 

MDR. Z raziskavo so na vzorcu 600 babic avtorji Höglund, Lindgren in Larsson (2013) 

prišli do zaključkov, da se več kot tretjina babic, ki delajo z ženskami z MDR, delno ali v 

celoti strinja, da ženske z MDR ne bi smele postati matere, in skoraj 70 odstotkov jih je 

prepričanih, da ne morejo biti uspešne v materinski vlogi. Slaba petina vzorca se jih delno 

ali v celoti strinja, da bi otroci, rojenim materam z MDR, morali biti dani v drugo oskrbo. 

Hkrati rezultati kažejo na slabo usposobljenost babic pri delu z nosečnicami in materami z 

MDR. Večina babic na predporodnih in porodnih oddelkih ocenjuje, da nimajo ustreznega 

znanja o tem, kakšne so potrebe teh mater, in več kot 95 odstotkov vzorca je zahtevalo 

dodatna znanja, saj jih skoraj polovica ni pridobila potrebnega znanja o nosečnosti in 

porodu žensk z MDR.  

 

Mayes, Llewellyn in McConnell (2006, v Höglund idr., 2013) so v raziskavi poudarili, da 

so ženske z MDR pri odločanju o svojih otrocih, s strani strokovnih delavcev, ki delujejo 

na področju zdravstva, kot so zdravniki in babice, izkusile slabšalen govor. Sheerin idr. 

(2013) so iz kvalitativne raziskave o štirih ženskah z MDR na Irskem v ugotovitvah 

povzeli, da na delo strokovnih delavcev še vedno vplivajo stereotipi in miti o ženskah z 

MDR, kar je z iskanjem napak in zanikanjem njenih sposobnosti s strani strokovnjakov 

opisala tudi mati, vključena v vzorec. 

 

Jones, Binger, McKenzie, Ramcharan in Nankervis (2010) so raziskovali stališča bodočih 

strokovnih delavcev na področju babištva, specialno pedagoškega dela in šolstva. 

Ugotovili so, da imajo študentje na splošno pozitivna stališča do spolnosti in starševstva 

oseb z MDR. Med le-temi imajo bolj pozitivna stališča študentje specialne pedagogike in 

predvidevajo, da je to posledica znanja in izkušenj z delom s to populacijo oseb, ki si ga 

pridobijo tekom študija. Pomembna ugotovitev te študije je tudi, da imajo bolj pozitivna 

stališča mlajši študentje, kar je, kot pišejo, moč pripisati spremembam stališč na splošno. 

Kljub temu je starševstvo oseb z MDR v primerjavi s spolnostjo, poroko in sterilizacijo še 

vedno označeno z manj pozitivnimi stališči.  

 

Slednjo ugotovitev podpira tudi raziskava avtoric Cuskelly in Bryde (2004), v kateri sta 

ugotovili, da imajo sodelujoči bolj pozitivna stališča do drugih področij spolnosti oseb z 

MDR kot starševstva, saj ima le-to širše posledice v primerjavi s spolnim vedenjem, ki 

zajema zgolj posameznika.  

 

Leta 2010 sta v Avstraliji Gilmore in Chambers (2010) izvedli raziskavo, v katero sta 

vključili 169 strokovnih delavcev in 50 prostovoljcev. Ugotovili sta, da imajo do 

starševstva oseb z MDR strokovni delavci bolj negativna stališča kot prostovoljci, saj se 

zavedajo odgovornosti starševstva in so zaskrbljeni glede zmožnosti staršev za skrb za 

otroka, s tem povezanih finančnih zmožnosti in vpliva genetike.  

 

Starke (2011) meni, da sta negativna stališča strokovnjakov in nezaupanje vzrok za 

zadrževanje informacij in znanja, kar negativno vpliva na izpolnjevanje starševskih zahtev. 

V povezavi s tem se matere strokovne delavce lahko bojijo prositi za pomoč, saj menijo, da 

jih bodo le-ti na podlagi tega ocenili kot slabe matere in jim v skrajnem primeru odvzeli 

skrbništvo nad otroci (Parents with learning disabilities, 2014). Espe-Sherwindt in Crable 

(1993) pozivata, da je v družbi potrebno razbiti mite o starših z MDR, saj bomo šele tako 
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nanje lahko gledali kot na posameznike z različnimi veščinami, prioritetami, skrbmi, jih 

razumeli ter se nanje ustrezno odzivali. Tudi Sheerin idr. (2013) izpostavljajo, da je 

negativna stališča do žensk z MDR, njihove zanositve in materinstva potrebno izpodbijati, 

saj z njimi podaljšujemo zanikanje njihovih pravic do starševstva.   

 

Zgodnje raziskave o osebah z MDR so se osredotočale na to, ali osebam z MDR dovoliti 

razmnoževanje in kakšne genetske ter socialne posledice to prinaša. Gre za povezavo z 

evgeničnim gibanjem, s katerim so osebam z MDR, v dobro družbe, želeli preprečiti, da bi 

imele otroke. Kasnejše raziskave so se nanašale na otroke mater z MDR in njihove izide v 

življenju (Perkins, Holburn, Deaux, Flory in Vietze, 2002).   

 

Različni avtorji pišejo, da intelektualne omejitve mater z MDR predstavljajo tveganje za 

zlorabo in zanemarjanje otrok (Sheridan, 1956; Seagull in Scheurer, 1986, v Perkins idr., 

2002; Feldman in Walton-Allen, 1997, v Perkins idr., 2002). Greenspan in Budd (1986, v 

Perkins idr., 2002) pišeta, da so otroci mater z MDR bolj ogroženi, da bodo zlorabljeni, 

prestopniki ali bodo njihovi socialni izidi slabi ter, da so zlorabe pogostejše pri otrocih, 

katerih inteligenčni kvocient je višji od materinega. Lindblad idr. (2013) so na vzorcu 

desetih otrok, rojenim materam z lažjimi MDR, starih od 19 do 23 let, povzeli, da so ti 

otroci odraščali v slabših razmerah in da je zgolj en otrok iz vzorca, ki je bil odvzet 

biološki materi in dan v oskrbo bližnjim sorodnikom, svoje otroštvo opisal kot prijetno. 

Menimo, da so, kljub temu, da gre za zelo majhen vzorec, v katerem so sodelovali zgolj 

tisti, ki so to želeli, ugotovitve zaskrbljujoče.  

 

Nikakor ne moremo mimo pogosto omenjene domneve, da bodo otroci, rojeni materam z 

MDR, slednje imeli tudi sami. V vzorcu raziskave avtorjev Booth in Booth (1998, v May 

in Simpson, 2000) se je z diagnozo MDR opredelila kar polovica od 30 odraslih otrok, od 

katerih je vsaj en starš imel MDR. Tudi drugi avtorji pišejo o študijah, v katerih so 

ugotovili, da ima MDR od 30 do 50 odstotkov teh otrok (Feldman in Walton-Allen, 1997, 

v Lindblad idr., 2013; Gillberg in Geijer-Karlsson, 1983, v Lindblad idr., 2013).  

 

Tveganje, da bodo otroci staršev z MDR slednje imeli tudi sami, je povečano, če je vzrok 

MDR pri starših genetske narave. Raziskave so pokazale, da genska motnja v družini 

nekoliko poveča tveganje za MDR pri otroku, tudi če starš nima MDR. V kolikor v tem 

primeru drug partner nima MDR, je tveganje 20 odstotno in se poveča na 42 odstotkov, v 

kolikor so MDR prisotne tudi v partnerjevi družini (D’Souza, 1990, v Bratković, 2011). 

Nasprotno, Downey in Skuse (1993, v Baum, 2014) opozarjata na previdnost pri 

interpretaciji tega, kakšen vpliv imata dednost in genetika na MDR, saj trdnih dokazov za 

to, koliko je res odgovorna za pojav MDR pri otrocih, rojenim staršem z MDR, ni.  

 

Prav tako so za otroke mater z MDR značilne vedenjske težave, zlasti, če otrok nima 

MDR, slabši učni uspeh (Keltner, Wise in Taylor, 1999; Feldman in Walton-Allen, 1997, v 

MacLean in Aunos, 2010), kognitivne zamude (Greenspan in Budd, 1986, v Perkins idr., 

2002), neustrezne prehranjevalne navade in zdravstvene težave (Sheerin idr., 2013).  

 

Slednje so na Švedskem, avtorji Höglund, Lindgren in Larsson, (2012b), raziskovali na 

način, da so v določenih vidikih otroke, rojene materam z MDR, primerjali z otroci, 

rojenim materam brez MDR in brez drugih psihiatričnih težav. Rezultati so pokazali, da se 

v primerjavi z ženskami brez MDR, ženskam z MDR večji delež otrok rodi prezgodaj, 

otroci dosegajo nižje APGAR rezultate, so majhni za svojo gestacijsko starost in kar 

štirikrat več je primerov mrtvorojenih otrok. Gillberg in Geijer-Karlsson (1983, v Lindblad 
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idr., 2013) pišeta, da je 58 odstotkov otrok iz vzorca 41 otrok, rojenim materam z lažjimi 

MDR, po podatkih iz registra, imelo hude psiho-socialne težave. 

 

Prisotnost večjega tveganja za razvojne zamude, ki posledično zahtevajo zgodnjo 

intervencijo in vključitev otrok mater z MDR v prilagojene programe šolanja, so ugotovili 

tudi Aunos idr. (2003) v raziskavi o skrbništvu nad otroci mater z MDR, ki je vključevala 

47 mater z MDR iz Quebeca. Matere z MDR naj bi svojim otrokom nudile tudi neustrezno 

zgodnjo stimulacijo in jih zanemarjale (Sheerin idr., 2013). Tudi Llewellyn, McConnell, 

Honey, Mayes in Russo (2003) so v raziskavi zaključili, da je na vseh razvojnih področjih, 

35 do 57 odstotkov v vzorec vključenih otrok, pokazalo vsaj trimesečno zamudo v razvoju, 

vendar ni bilo ugotovljene statistično pomembne korelacije med razvojem otrok in 

značilnostmi mater oziroma doma ali okolja, kar je v nasprotju z mnogimi predvidevanji. 

Avtorja McConnell in Llewellyn (2000, v Sheerin idr., 2013) poudarjata, da ni trdnega 

dokaza, ali so ti izidi vzrok nižjih intelektualnih sposobnosti mater in s tem povezane 

neustreznosti za starševsko vlogo ali drugih dejavnikov, kot na primer revščine in 

pomanjkanja podpore, ki vplivajo na materino funkcioniranje. Dejstvo, da je pomanjkanje 

ustrezne podpore lahko vzrok za slabše izide otrok mater z MDR, so podprle tudi študije, 

kjer so s pomočjo usposabljanj staršev in podpore izboljšali vzgojne rezultate pri otrocih 

(Feldman, Case, Towns in Betel, 1985, v Sheerin idr., 2013; Tymchuk, 1985, v Sheerin 

idr., 2013; Tymchuk, Andron in Rahbar, 1988, v Sheerin, idr., 2013; Llewellyn, 

McConnel, Honey idr., 2003). 

 

Pozitiven podatek je, da mnogi otroci razvijejo rezilientnost na stiske, ki jih doživljajo v 

otroštvu (Perkins idr., 2002). Booth in Booth (1998, v Traustadóttir in Björg 

Sigurjónsdóttir, 2008) sta v raziskavi ugotovila, da imajo velik vpliv na izid otroka matere 

z MDR podporne mreže, ki ga zaščitijo pred morebitno prikrajšano vzgojo, saj je podpora 

vsaj ene druge osebe poleg staršev lahko nadomestilo za primanjkljaj njihovih kompetenc. 

Poleg tega sta ista avtorja povzela, da družabnost, odprtost in odzivnost do drugih 

predstavljajo en sklop spremenljivk, zaradi katerih je pozitiven izid otroka bolj verjeten. 

Temu dodajata še odnose zunaj doma, ki zagotavljajo podporo in družinsko okolje, ki mora 

biti stabilno ter varno (Booth in Booth, 1998, v May in Simpson, 2000). 

 

Psihološke učinke starševstva s strani žensk z MDR je preko samozavesti preučeval 

Nichols (1989, v Perkins idr., 2002). Ugotovil je, da imajo vsi otroci, vključeni v 

raziskavo, določene psihične težave, kot npr. depresijo in anksioznost, kljub temu pa je 

njihova samozavest, ne glede na MDR matere, normalna. Na slednjo lahko vplivajo 

značilnosti in vedenje njihovih mater ter stigma zaradi težav matere, ki je še večja, če otrok 

nima MDR, saj se lahko čuti stigmatiziran tudi sam (Whitman in Accardo, 1990, v Perkins 

idr., 2002). 

 

Tudi avtorji raziskave o položaju otrok mater z MDR opozarjajo na to, kako pomembne so 

informacije o odraščanju otrok staršev z MDR, pridobljene iz prve roke, saj vplivajo na 

boljše razumevanje njihovih potreb po podpori in strokovnem znanju ter izpostavljajo, da 

je to področje premalo raziskano in prevečkrat omejeno zgolj na lastna poročila otrok 

(Lindblad idr., 2013). 
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5 SKRBNIŠTVO NAD OTROCI PRI MATERAH Z MOTNJAMI V 

DUŠEVNEM RAZVOJU 
 

V literaturi avtorji pogosto izpostavljajo strah, ki ga matere z MDR doživljajo, ker se bojijo 

odvzema otrok s strani za to pristojnih služb (Björg Sigurjónsdóttir in Traustadóttir, 2000; 

Parents with Intellectual Disabilities, 2011). Slednje jih spremljajo in so pozorne na znake 

ter simptome zanemarjanja ali zlorabe otrok (Parents with Intellectual Disabilities, 2011). 

Gre za skupino mater, ki pogosteje od drugih trajno izgubijo skrbništvo nad svojimi otroci 

(Booth in Booth, 2005, v Wilson, McKenzie, Quayle in Murray, 2013b). V preteklosti so 

ženskam z MDR, za katere se je predvidevalo, da ne bodo ustrezne matere, sistematično 

odvzeli skrbništvo nad otroci (Glaun in Brown, 1999).  

 

V mednarodni literaturi, ki so jo povzeli Llewellyn, McConnell in Ferronato (2003), 

podatki kažejo na to, da odvzamejo do 48 odstotkov otrok, ki se rodijo materam z MDR. 

Tudi Lindblad idr. (2013) navajajo, da se število giblje med 40 in 60 odstotkov otrok, 

rojenim ženskam z MDR. Glaun in Brown (1999) pišeta o tem, da so bili staršem z nižjimi 

intelektualnimi sposobnostmi otroci pogosteje odvzeti kot staršem s čustvenimi težavami. 

Gre za starše, ki so zelo pogosto zastopani v pravnih postopkih prav zaradi skrbništva nad 

otroci.  

 

To so izpostavili tudi avtorji Llewellyn, McConnell in Ferronato (2003), ki so z analizo 

285-ih sodnih spisov v Avstraliji ugotovili, da jih kar ena tretjina zadeva starše s posebnimi 

potrebami, oziroma 8 odstotkov starše z MDR. Hkrati opozarjajo, da to predstavlja velik 

delež v primerjavi z deležem oseb z MDR v Avstraliji.  

 

Največkrat se odvzem skrbništva navezuje na obvarovanje otrok mater z MDR pred 

zlorabo ali zanemarjanjem (Parents with Intellectual Disabilities, 2011). Booth in Booth 

(1994, v Björg Sigurjónsdóttir in Traustadóttir, 2000) pišeta, da v večini primerov o 

odvzemu skrbništva materam z MDR, na podlagi njihovega funkcioniranja, odločijo 

strokovni delavci, ki uporabijo svojo moč, v kolikor se pojavi sum, da matere neustrezno 

izvajajo svojo materinsko vlogo.   

 

V vzorcu raziskave avtoric Glaun in Brown (1999) so bile v 67 odstotkih ugotovljene zgolj 

obtožbe zanemarjanja in zlorabe otrok ter samo v enem primeru se je zloraba nanašala 

neposredno na mati z MDR. V 33 odstotkih se je zanemarjanje oziroma zloraba otrok res 

zgodila. Glede rezultatov sta izrazili zaskrbljenost, saj sta ugotovili, da so v več kot petini 

družin staršem odvzeli skrbništvo nad otroci, čeprav je bilo zanje dobro poskrbljeno. 

   

Zanimivi so rezultati raziskave avtoric Traustadóttir in Björg Sigurjónsdóttir (2008), ki sta 

v Islandiji izvedli raziskavo o razlikah med tremi generacijami mater z MDR. Ugotovili 

sta, da je strah pred izgubo skrbništva nad otroci najbolj prevladoval pri mlajših materah, 

ki so otroka rodile po letu 1990. Vzroki za strah so bili različni. Vse matere so poznale 

ženske z MDR, ki so že izgubile skrbništvo nad svojimi otroci in bile deležne groženj o 

odvzemu otrok s strani strokovnih delavcev, kateri so krepili strah z namenom izvajanja 

nadzora nad materami. Glavni vzrok za strah so bili dvomi strokovnih delavcev v njihove 

materinske sposobnosti.  

 

Po mnenju Reindersa (2008) je pridobivanje informacij o sposobnostih staršev, ki se tičejo 

skrbi za otroka, ter podajanje ocene, ali je njihovo starševstvo »dovolj dobro«, zahtevna 

naloga. Kot piše, je to zaradi okoliščin in drugih dejavnikov, ki vplivajo na njihove 
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sposobnosti težje in zato ocena lahko ni realna. Na oceno vplivajo tudi kriteriji za ustrezno 

starševstvo, ki niso natančno določeni in poenoteni.  

 

Na neupoštevanje drugih vplivov na sposobnost staršev pri oblikovanju ocene in 

enodimenzionalen pristop v storitvah za matere z MDR opozarjata tudi May in Simpson 

(2000). 

 

Dejstvo, da visok delež odvzema skrbništva nad otroci ni zgolj rezultat nezmožnosti 

staršev, skrbi tudi avtorja McConnell in Llewellyn (1998). Postopke strokovnih in pravnih 

služb označujeta kot diskriminatorne. K temu naj bi pripomoglo mišljenje strokovnjakov, 

da starši svojih pomanjkljivosti ne morejo izboljšati ter da je napovedovalec težav staršev 

zgolj inteligenčni kvocient, ne pa tudi drugi dejavniki, kot na primer revščina, socialna 

izolacija, pomanjkanje podpore, neustrezne bivalne razmere in podobno. Avtorja 

opozarjata na ranljivost mater z MDR, predvsem v smislu razumevanja sodnih postopkov 

in sodelovanja v njih, ter na pomanjkljivo pravno zastopanje, ki se tiče predvsem dela z 

osebami z MDR.  

 

McGaw, Scully in Pritchard (2010) so na podlagi raziskave, v katero je bilo vključenih 172 

otrok in 101 starš z MDR, izpostavili štiri dejavnike, ki povečujejo tveganje za izgubo 

skrbništva nad otroci. Izpostavili so travme, ki so jih starši doživeli v otroštvu, med 

katerimi sta najpogostejši čustvena zloraba in fizično zanemarjanje. Drugi dejavnik so 

dodatne posebne potrebe staršev, poleg nižjih intelektualnih sposobnosti, in vzgoja otroka s 

posebnimi potrebami. Zadnji izpostavljeni dejavniki so povezani s partnerji mater z MDR, 

ki v večini niso imeli MDR ali pa so bili v preteklosti povezani s kriminalom ali z drugim 

asocialnim vedenjem.  

 

Na Švedskem je Starke (2011) iz raziskave, ki je vključevala 7 mater z MDR iz njihovih 

življenjskih izkušenj, med drugim ugotovila, da so matere, ki so izgubile skrbništvo nad 

otroci, dobile s strani strokovnih delavcev premalo uporabnih informacij o tem, kaj morajo 

storiti oziroma izboljšati, da bi se otroci vrnili k njim.  

 

Drugi poleg tega navajajo tudi, da matere niso seznanjene z vzroki, zakaj do izgube 

skrbništva sploh pride. V kolikor je ponoven prevzem skrbništva nad otroci mogoč, se od 

mater zahteva udeležba na izobraževanjih, ki niso prilagojena njihovim intelektualnim 

sposobnostim in s tem obsojena na neuspeh (Parents with Intellectual Disabilities, 2011).  

 

Izguba skrbništva nad otroci ima vpliv tudi na socialno vključenost mater z MDR. To so v 

raziskavi o materah z MDR in odvzemu skrbništva nad otroci ugotovili Aunos idr., (2003). 

Prišli so do zaključka, da so bile matere, ki so obdržale skrbništvo nad otroci, bolj 

vključene v skupnost in raje so se vključevale v aktivnosti, ki jih je le-ta ponujala. Otroci, 

ki so živeli pri svojih materah, so bili mlajši, kar pojasnjujejo z možnostjo, da matere z 

MDR težje skrbijo za starejše otroke in je lahko to vzrok za premestitev otroka v rejniško 

družino. Zanimiva je tudi ugotovitev, da so se nekatere matere iz vzorca prostovoljno 

odrekle skrbništvu, bodisi zaradi preobremenjenosti s skrbjo za otroke ali zaradi zavedanja, 

da za svoje otroke niso sposobne skrbeti tako dobro kot nekdo drug.  

 

Strokovnjaki problem vidijo v pomanjkanju storitev za podporo materam z MDR, McGaw 

(2000) pa tudi v primanjkljaju na področju usposabljanja strokovnih delavcev za delo s 

temi materami, ki je s prvim tesno povezan.  
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Poleg tega na izboljšanje zaskrbljujočega stanja na področju odvzema skrbništva staršem z 

MDR lahko vplivamo tako, da jim zagotovimo dostop do izobraževanja, ki je prilagojeno 

njihovim učnim težavam, dostop do pravne pomoči, jih spodbujamo k aktivnemu 

sodelovanju v pravnih postopkih ter ponudimo možnost reševanja težav na alternativne 

načine. Pomembno je oblikovanje funkcionalne ocene in nadzor nad strokovnimi ocenami, 

katere so pogosto odvisne od intelektualnih sposobnostih mater. Pri delu z materami z 

MDR pa je zelo zaželeno proučevanje lastnih stališč, ki lahko nanj pomembno vplivajo 

(Child protection, 2015). 
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6 VIRI PODPORE MATERAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 

RAZVOJU 
 

Starši, ki iščejo in sprejemajo podporo, ko le-to potrebujejo, so pri opravljanju svoje vloge 

bolj sproščeni in posledično bolj zdravi, kar vpliva na to, da bolje skrbijo za svoje otroke. 

Slednjim so dober vzgled, saj jih s sprejemanjem podpore drugih učijo, da je prositi za 

podporo nekaj pozitivnega in ljudem, ki jim pomoč nudijo, dajo vedeti, da jih potrebujejo 

in da so cenjeni. Na avstralski spletni strani o starševstvu navajajo tri vrste podpore, ki jo 

potrebujejo starši – praktično, osebno in informacijsko. Prva je podpora pri vsakodnevnih 

zahtevah starševstva in funkcioniranja družine, ki jo lahko zagotavljajo člani razširjene 

družine, prijatelji, sosedje ipd. Osebna podpora je namenjena staršem kot osebam in je 

običajno prejeta s strani ljudi, ki ne obsojajo, so pripravljeni deliti nasvete ter poslušati. V 

primeru, ko starši od družine, prijateljev, drugih staršev, strokovnjakov prejemajo 

informacije, ki jih potrebujejo v zvezi z opravljanjem starševske vloge, govorimo o 

informacijski podpori (Services and support: in a nutshell, 2010). 

 

Različni avtorji raziskav zaključujejo, da so matere z MDR pri opravljanju materinske 

vloge lahko uspešne, v kolikor jim je zagotovljeno dovolj socialne podpore (Traustadóttir 

in Björg Sigurjónsdóttir, 2008; Wilson idr., 2013a).  

 

Rezultat raziskave Llewellyn idr. (1999) kaže, da so matere z MDR, vključene v vzorec, 

povprečno izpostavile šest podpornih vezi z drugimi osebami, v rangu od 3 do 10. O 

podobnih ugotovitvah piše Guinea (2001, v Wilson idr., 2013a), ki povzema, da so matere 

z MDR poročale o štirih do petih ključnih osebah v njihovem življenju, ki spadajo v 

skupino prijateljev, strokovnjakov ali družine. Starke (2011) ugotavlja, da so matere z 

MDR sposobne izraziti potrebo po podpori in so jo pripravljene tudi poiskati. Naloga ljudi 

v njihovi podporni mreži ni le pomoč pri zahtevah, ki jih nalaga materinska vloga, pač pa 

tudi to, da podpirajo njeno osrednjo vlogo matere v življenju njenega otroka (Mayes idr., 

2008).  

 

Kot možne vzroke za neustrezno podporo staršem z MDR McGaw (2000) navaja 

neizkušenost kadrov, strategije, ki niso prilagojene značilnostim te populacije staršev, 

neustrezni starševski model v času odraščanja matere z MDR, pomanjkanje socialnih vezi 

z družino, s prijatelji, sosedi, zlorabe s strani partnerja ter neskladno delovanje več služb, 

ki tem staršem nudijo podporo. Starši so tisti, ki določajo, kdo bo vključen v njihovo 

družinsko življenje, kakšno podporo hočejo, podporo koga bodo sprejeli ter na kakšen 

način jim te osebe podporo morajo zagotoviti (Family support, 2014). 

 

6.1 NEFORMALNA PODPORA 

 

Škotska raziskava, ki je vključevala šest mater z MDR, starih od 20 do 55 let, je pokazala, 

da je za matere z MDR podpora družine in bližnjih pomembna, čeprav je včasih 

nezadovoljiva (Wilson idr., 2013b). Najpogosteje so matere v sklopu neformalne podpore 

deležne praktične podpore v obliki svetovanja, skrbi za hišo, varstva otrok ter čustvene 

podpore (Traustadóttir in  Björg Sigurjónsdóttir, 2008), ki je za njih pomembna predvsem 

v porodnišnici (Wilson idr., 2013b). Najbolj se matere zanašajo na podporo družine v 

obdobju po porodu (Wilson idr., 2013b). Mayes idr. (2008) so v raziskavi ugotovili, da so 

si matere pomoč, za čas, ko jo bodo potrebovale, poiskale že pred rojstvom otroka. 

Raziskava avtoric Traustadóttir in Björg Sigurjónsdóttir (2008) kaže, da večina mater z 

MDR živi z ali blizu razširjene družine in prejema največ podpore, ko so otroci majhni. 
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Matere, ki z otroci živijo same, imajo po rezultatih raziskave avtorice Llewellyn idr., 

(1999) manj neformalnih podpornih vezi, posledično manj praktične podpore pri skrbi za 

otroka, manj vzajemnih odnosov, so bolj osamljene ter se obračajo na formalne vire 

podpore, predvsem po čustveno podporo.  

 

Mayes idr. (2008) so v raziskavi prišli do zaključkov, da so matere z MDR skrbno izbrale 

osebe, s katerimi bodo živele, da so si povečale podporo ter da je zanje bolj kot vrsta 

podpore pomembno, kdo jim to podporo nudi. Največkrat so matere neformalne podpore 

deležne s strani svoje matere ter partnerja, in sicer pri praktični skrbi za otroka (Wilson 

idr., 2013b).  

 

Podobne so ugotovitve raziskave avtorice Llewellyn (1995, v Support and services, 2015), 

izvedene na vzorcu šestih parov staršev z MDR. Z raziskavo je ugotovila, da največji 

poudarek starši z MDR dajejo podpori, prejeti s strani partnerja, predvsem v obliki 

praktične pomoči in moralne podpore, zelo visoko pa so uvrstili tudi podporo drugih 

družinskih članov, predvsem, ko je podpora bila v skladu z idejami in vrednotami staršev z 

MDR; včasih so jo označili tudi kot vsiljivo in nekoristno. Večina staršev z MDR, 

vključenih v vzorec, podpore prijateljev in sosedov ni imela.   

 

Tudi druge raziskave potrjujejo, da se največ mater z MDR po podporo obrne na svoje 

matere ali rejnice ter da je podpora s strani zaupanja vrednih oseb za matere z MDR zelo 

pomembna, saj jim pomaga pri odločitvah, pri nadgrajevanju starševskih spretnosti in je vir 

znanja o skrbi za otroke (Starke, 2011). Da je podpora razširjene družine ključni dejavnik 

pri skrbi in vzgoji otrok ter ohranjanju skrbništva nad otroci, menijo tudi matere z MDR 

same (Traustadóttir in Björg Sigurjónsdóttir, 2008).  

 

6.2 FORMALNA PODPORA 

 

Vir formalne podpore staršem z MDR so lahko socialni delavci, psihologi, pedagogi, 

učitelji in strokovni delavci na področju zdravstva, kot so zdravniki, babice, medicinske 

sestre, patronažne sestre ter negovalci. Llewellyn (1995, v Support and services, 2015) v 

raziskavi ugotavlja, da se starši z MDR najprej po podporo obrnejo na svojega partnerja, 

nato na družinske člane in šele na koncu na strokovne delavce. Na slednje se po podporo 

obrnejo glede na vrsto pomoči, ki jo potrebujejo, glede na nujnost potrebe in glede na to, 

kakšno je njihovo zaupanje do osebe, od katere si podpore želijo.  

 

Podobno Wilson idr. (2013b) v zaključku raziskave povzemajo, da podporo strokovnih 

delavcev matere z MDR cenijo, vendar je zanje na drugem mestu. Matere, vključene v 

raziskavo, izpostavljajo podporo patronažnih sester in babic. Slednje so materam 

pomemben vir čustvene podpore. Poleg le-te so s strani strokovnih delavcev deležne 

predvsem praktičnega usmerjanja in svetovanja. Matere, ki so obiskovale šolo za starše, so 

to ocenile kot koristno, saj so si pridobile praktične veščine in izboljšale samozavest. Kot 

prednost formalne podpore navajajo nasvete, odgovore na vprašanja in pomoč pri 

praktičnih zahtevah v obliki demonstracij.  

 

Najpogosteje se starši z MDR, po ugotovitvah raziskave avtorice Llewellyn idr. (1998), na 

strokovne delavce obrnejo po podporo na področju skrbi za otroke in razvoja otrok. 

Ugotavljajo, da si želijo več podpore na področju vključevanja v skupnost, kot na primer 

pri seznanjanju z zaposlitvenimi možnostmi, pri pregledu storitev, ki so jim v skupnosti na 
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voljo, in načinu, kako do njih dostopati, ter na področju spoznavanja ljudi, sklepanja 

prijateljstev in samopodobe.  

 

Llewellyn idr. (1999) so v raziskavi, v katero je bilo vključenih 25 mater z MDR, prišli do 

zaključka, da imajo matere, ki živijo pri svojih starših, manj stika s formalnimi viri 

podpore, kar lahko pripišemo dobri podpori s strani družinskih članov.  

 

Kot podporo, ki je pomembna predvsem za starše otrok, ki obiskujejo šolo, Llewellyn 

(1998) izpostavlja podporo pri akademskih pričakovanjih, ki jih zastavlja družba. Zaradi 

kognitivnih omejitev, težav na področju učenja in drugih dejavnikov, kot je na primer 

nizek socialno-ekonomski status družine, ki lahko težave še poglobijo, se starši s težavo 

spopadajo z zahtevami, povezanimi z izobraževanjem otrok. Šolski strokovni delavci bi 

morali tem staršem biti še posebej na voljo za pogovor, jim svetovati in z njimi raziskati 

možnosti podpore, ki je pri tem na voljo njim in njihovim otrokom (Llewellyn, 1998). 

 

Hkrati lahko v literaturi zasledimo tudi rezultate raziskave, ki izpostavljajo, da nekatere 

matere formalno podporo ocenjujejo kot pretirano in vsiljivo ter jo tako dojemajo kot 

negativno. V kolikor je slednja preveč intenzivna, lahko pri nekaterih materah vpliva na 

dojemanje lastnih zmožnosti. Za matere je pomemben način, na katerega je podpora 

ponujena. Avtoritativen pristop in vsiljevanje navodil se je izkazalo kot nekoristno ter je 

matere odvrnilo od sodelovanja s strokovnimi delavci. V kolikor je sodelovanje vzajemno 

in strokovni delavci priznavajo materino vlogo, je pripravljenost matere za sodelovanje 

večja. Pomembno zanje je razumevanje in individualno prilagajanje podpore (Wilson idr., 

2013b).  

 

Poleg tega morajo strokovnjaki dobro preučiti lasten položaj v mreži podpore matere 

(Mayes idr., 2008). Pomembno je, da strokovni delavci, ki so del formalne podpore, 

priznajo pomen podpore družinskih članov ter jih spoštujejo kot zagovornike matere z 

MDR (Traustadóttir in Björg Sigurjónsdóttir, 2008). 

 

Hkrati je v izsledkih raziskav mogoče zaslediti negotovost mater z MDR zaradi nejasnosti 

strokovnih delavcev, ki z njimi sodelujejo. Nekatere matere opozarjajo na nerazumljiv 

način posredovanja informacij ali na pomanjkljive informacije o njihovi odgovornosti in 

potrebah otrok, kar materam postavlja dodatne težave, saj ne razberejo pričakovanj 

strokovnjakov. Neustrezna komunikacija med materami z MDR in strokovnimi delavci 

lahko ustvarja ovire v uspešnem izvajanju materinske vloge. Za dober izkoristek sredstev 

iz sistemov podpore je le-te potrebno prilagoditi tako, da bodo uporabnikom čim bolj 

ustrezali (Starke, 2011). 

 

McConnell, Llewellyn in Bye (1997) opozarjajo, da lahko pomanjkanje strokovnega 

znanja pri delu s starši z MDR negativno vpliva na njihovo sodelovanje in poudarjajo 

pomen izobraževanja strokovnjakov, predvsem zaradi velikih razlik v spretnostih teh 

staršev.  

 

Iz omenjenih raziskav lahko povzamemo, da sta za uspešno opravljanje materinske vloge 

žensk z MDR pomembni tako formalna kot neformalna podpora, ki morata biti 

individualno prilagojeni materinim potrebam in značilnostim, ponujeni v obsegu, ki ga 

mati potrebuje, ter ne smeta biti vsiljeni, saj lahko s tem sprožita nasprotni učinek.  
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Spreminjanje stališč družbe do materinstva žensk z MDR skozi čas je vplivalo tudi na 

spreminjanje zagotavljanja in nudenja podpore tem materam. Primerjava treh generacij 

mater z MDR na Islandiji je pokazala, da materam z MDR, ki so otroka rodile v zgodnjih 

petdesetih letih 20. stoletja, formalna podpora ni bila na voljo. Takrat je prevladovalo 

stališče, da te ženske ne smejo imeti otrok in nimajo pravice do družinskega življenja. 

Otroke so smele obdržati zgolj, če jim je pri skrbi in vzgoji otroka pomagala razširjena 

družina. Tudi matere, ki so otroka rodile v sedemdesetih letih 20. stoletja, niso bile deležne 

formalne podpore in so otroka lahko obdržale le v kolikor so imele zagotovljeno 

neformalno podporo razširjene družine, saj je v družbi, kljub vse bolj pozitivnemu odnosu 

do oseb z MDR, še vedno prevladovalo stališče, da ženske z MDR niso sposobne opravljati 

materinske vloge. Najmlajša generacija mater z MDR, vključenih v raziskavo, ki so otroka 

rodile po letu 1990, je bila deležna podpore s strani družinskih članov ter različne 

intenzitete formalne podpore, ki je bila pri nekaterih materah zaznana kot nadzor; s tem je 

materam vzbujala strah pred odvzemom otrok. Kot ključno so matere najmlajše skupine 

izpostavile neformalno podporo, ki je zanje hkrati predstavljala zaščito pred odvzemom 

otrok (Traustadóttir in Björg Sigurjónsdóttir, 2008).  
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7 STORITVE ZA MATERE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 

RAZVOJU IN NJIHOVE DRUŽINE 
 

McGaw (2000) bistven pomen pred izvajanjem storitev za starše daje individualni oceni, ki 

bi morala poleg članov jedrne družine vključevati tudi druge ljudi, ki z družino sodelujejo; 

hkrati opozarja, da se je naloge treba lotiti celostno in zaradi vdora v življenje te družine 

zbirati zgolj podatke, ki so bistveni za načrtovanje nadaljnjega dela.  

 

Ocenjevanje starševskih sposobnosti je zahtevna naloga tudi zaradi odsotnosti jasne 

definicije »dobrega starševstva« in velike subjektivnosti ter dinamičnosti področja. 

Pomembno je, da je izvedena v domu družine in skupnosti, traja dlje časa in zajema 

različne točke družinske rutine. Napačna ocena starševskih sposobnosti je lahko vzrok 

neustrezne uporabe orodij za preverjanje, prevelikega poudarka na MDR in neupoštevanja 

drugih dejavnikov, kot so družbena izolacija, revščina in čustvene stiske (Spencer, 2001, v 

Support and services, 2015). 

 

Učinkovitost storitev je odvisna od virov, ki so na voljo, in od tega, kako storitve zajemajo 

potrebe družine (McGaw, 2000). McConnell idr. (1997) so opredelili štiri načela 

učinkovitih storitev za starše z MDR. Slednje morajo vključevati dolgoročno, stalno 

podporo, saj se potrebe otrok z odraščanjem spreminjajo in s tem se morajo spreminjati 

tudi veščine staršev, upoštevati se morajo posebne učne potrebe staršev ter vključevati 

demonstracije in ponavljanje, staršem morajo pomagati pri vključevanju v skupnost in se 

odzivati na njihove individualne potrebe ter upoštevati interese obeh staršev in otrok.  

 

Anderson in Lakin (1998) med storitve za poučevanje starševskih veščin in podporo 

staršem, ki so učinkovite individualno ali v kombinaciji, štejeta programe na domu, 

starševske skupine, programe, ki se izvajajo v centrih, in modele deljenega starševstva. 

Večino programov na domu ocenjujeta kot učinkovite predvsem za širjenje nabora 

starševskih veščin in za preventivno preprečevanje zanemarjanja ter zlorabljanja otrok. Ker 

gre v tem primeru za učenje spretnosti v lastnem domu, kjer jih bodo uporabljali, sta 

posploševanje in prenos znanja v nove situacije za starše lažja. Prednost programov na 

domu je prilagajanje edinstvenim in spremenljivim okoliščinam ter potrebam vsake 

družine. Starševske skupine so se pokazale kot uspešne pri reševanju družinskih težav in 

pri poučevanju o tehnikah discipline, zdravstvenih ter varnostnih težavah in pri razvoju 

otroka. Uspešne so tudi v primerih, ko starši z MDR sami določijo temo pogovora in si 

medsebojno svetujejo. Najbolj učinkovite so v kombinaciji s storitvami na domu, kjer 

imajo starši možnost naučeno prenesti v realno situacijo. Programi, organizirani v centrih, 

ponujajo širok nabor storitev in posredovanja informacij o mnogih tematikah, kot na 

primer kuhanje, vpis otrok v šolo ipd. Vključujejo veliko število družin skozi daljše 

obdobje. Bolj intenzivna podpora se staršem z MDR lahko zagotovi z deljenim 

starševstvom. V prvem primeru starš in otrok skupaj živita v rejništvu, kjer je starš z MDR 

s strani rejnika deležen stalne podpore. Možna je tudi oblika odprte posvojitve, kjer starši z 

MDR konstantno vzdržujejo stike s svojimi otroci, ki so bili dani v posvojitev. 

 

Kot najpogostejše intervencije za starše z MDR v Veliki Britaniji McGaw (2000) 

izpostavlja skupinsko delo, ki vključuje praktične aktivnosti za starše, poučevanje ena na 

ena na domu, kombinacijo učenja na domu in skupinskih programov ter stanovanjske 

programe. Pri slednjih poučevanje poteka v za to pripravljenem stanovanju, katerega se 

poslužujejo v primeru, da domače okolje zaradi nevarnosti ali neustreznih virov ni 

primerno za učno okolje. Ta vrsta intervencije lahko zaradi spremembe okolja v družini 



21 

povzroči zmedo. Zato je potrebno pretehtati njene pozitivne in negativne učinke, prav tako 

pa je vprašljiv prenos naučenega v domače okolje. Kot intervencije, ki bi koristile staršem 

z učnimi težavami, predlaga učenje o spolnosti in starševstvu kot del učnega načrta v 

osnovni šoli s prilagojenim programom vzgoje in izobraževanja, saj so za to populacijo te 

informacije enako pomembne kot za ostale vrstnike, usposabljanje strokovnjakov, kot so 

medicinske sestre, patronažne sestre, babice, ki bi tem materam pomagale prepoznati 

njihove potenciale in jih pripraviti na vlogo starša, ter ambulante za starše z MDR, ki bi 

jim omogočale zdravstvene preglede, izvajale spolno vzgojo ter nudile nasvete in podporo.  

 

V Sloveniji je učenje o temah, ki se tičejo spolnosti ter načrtovanja družine, predvideno v 

učnem načrtu programov za učence z MDR. Učenci z lažjimi MDR so v okviru vzgojno-

izobraževalnega sistema vključeni v prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom. V slednjem se z bolj specifičnim spoznavanjem tega področja 

življenja srečujejo v 9. razredu, kjer se o temah, kot so družina in odnosi med spoloma, 

učijo v sklopu predmeta državljanska vzgoja in etika (Prilagojeni izobraževalni program z 

nižjim izobrazbenim standardom, 2015).  

 

Strokovni delavci v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja, ki je namenjen otrokom 

z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju, informacije o spolnosti 

načrtno podajajo v okviru področja razvijanja samostojnosti, kjer učenci pridobivajo 

osnovne higienske navade ter usvajajo prvine, vezane na zdravje, spolnost in varnost. 

Možnost nadaljevanja posebnega programa vzgoje in izobraževanja za mladostnike z MDR 

od 21. do 26. leta starosti je vključitev v program Učenje za življenje in delo, v katerem v 

sklopu področja intimno življenje in spolnost mladostnike z MDR informirajo o zanositvi, 

nosečnosti in kontracepciji (Posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, 

težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, 2015). 

 

Sistemsko urejena je podpora za nosečnice in matere z MDR v sklopu zdravstvenih 

storitev. Bodočim materam in njihovim partnerjem je v predporodnem obdobju na voljo 

šola za starše, določeno obdobje po porodu pa tudi podpora patronažne sestre (Navodilo za 

izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, 1998). 

 

Centri za socialno delo lahko materam z MDR in njihovim družinam nudijo podporo v 

okviru prve socialne pomoči, osebne pomoči in pomoči družini na domu. V sklopu naštetih 

je materam in njihovim družinam, ki se znajdejo v socialni stiski, na voljo podpora v obliki 

iskanja dodatnih virov podpore, ki so na voljo, in usmerjanju pri reševanju težav, v katerih 

se je družina znašla (Zakon o socialnem varstvu, 2007).  

 

Druge sistemsko urejene formalne podpore v Sloveniji nismo zasledili. Različna društva, 

klubi, izobraževalni in andragoški centri, nekateri vzgojno-varstveni zavodi ter šole na 

svojih spletnih straneh ponujajo možnost za vključitev staršev v podporne, pogovorne 

skupine, delavnice, predavanja ali seminarje, namenjene partnerjem pred in po rojstvu 

otroka. Med ponujenimi možnostmi je kar nekaj brezplačnih, a nobena izmed teh, ki smo 

jih zasledili, ni posebej prilagojena za starše z MDR ali namenjena izključno njim.  

 

Slabše pomnjenje in uporaba novega znanja ter spretnosti, težave pri razumevanju 

zapletenih navodil, težave pri prepoznavanju bistva in težave na področju branja so le 

nekatere težave mater z MDR, ki lahko vplivajo na učinkovitost izobraževalnih 

programov. Učinkovitost slednjih lahko izboljšamo tako, da pripravimo programe, ki so 

specifično usmerjeni na individualne učne potrebe mater in so strukturirani. To pomeni, da 
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so sestavljeni iz več majhnih korakov, povratnih informacij in priložnosti za ponavljanje 

ter praktično usposabljanje (Llewellyn, McConnell, Grace-Dunn in Dibden, 1998, v 

Support and services, 2015).  

 

Na spletni strani britanske dobrodelne organizacije Best beginnings opozarjajo na 

komunikacijske težave mater z MDR, kot je nerazumevanje žargona in metafor ter 

razumevanje informacij na dobesedni ravni, čemur se strokovni delavci morajo izogibati. 

Na porod in rojstvo otroka so lahko matere nepripravljene tudi zaradi nerazumevanja ter 

hitrega pozabljanja informacij, ki so jim bile posredovane pred rojstvom otroka. Ker so 

starši z MDR kmalu po rojstvu otroka, predenj do dobra razvijejo starševske spretnosti, 

nadzorovani in ocenjevani s strani pristojnih služb, ima izobraževanje pred rojstvom otroka 

bistveno vlogo. Pomembno je, da so materam informacije predstavljene tako, da jih 

razumejo. Primeren način za sporočanje informacij materam z MDR so video posnetki ter 

pisni viri z jasno urejenimi podatki, ki vključujejo zgolj nekaj preprostih besed na eno 

stran, barve ter slike z zgolj enim elementom (Parents with learning disabilities, 2014).  

 

Tudi Llewellyn, McConnell, Russo, Mayes in Honey (2002, v Parent education programs, 

2015) menijo, da učinkoviti izobraževalni programi za starše z MDR morajo vključevati 

realne in konkretne slikovne materiale, nedvoumne in kratke informacije, dejavnosti, ki jih 

lahko starši izvajajo tudi doma, materiale, skladne s potrebami in izkušnjami staršev, hkrati 

pa morajo zagotavljati ponavljanje informacij z različnimi metodami dela, aktivno 

sodelovanje staršev, preverjati razumevanje, biti prilagodljivi in upoštevati različne učne 

stile ter značaje. 

 

Pri učenju starševskih veščin imata veliko vlogo izkušnje in neformalno učenje. Raziskava 

je pokazala, da so se starši z MDR bili sposobni učiti iz izkušenj drugih preko lastne 

vzgoje in družinske tradicije, iz izkušenj sorojencev ali pomembnih drugih, po navadi 

družinskih članov, ter so se bili sposobni učiti iz lastnih napak, uvajati alternative in 

spreminjati obstoječe vzorce z namenom izboljšanja rezultatov. Poleg usposabljanja in 

strokovne pomoči so lastne izkušnje ter praksa staršev pomemben vir novega znanja o 

starševstvu (Llewellyn, 1997, v Parent education programs, 2015). 

 

Učinkovitost intervencij so z analizo raziskav s področja socialnih odnosov in poučevanja 

starševskih veščin opravili Wilson idr. (2013a). Ugotovili so, da kljub obstoju dokazov o 

učinkovitosti vseh pregledanih intervencij za določene starše, več dejavnikov, kot so 

majhnost vzorca, pomanjkljiva posplošitev informacij, pomanjkanjepodatkov o očetih z 

MDR, pomanjkanje podatkov o intenziteti intervencij in sočasnih intervencijah ter 

pomanjkanje podatkov o izidih otrok, vpliva na rezultate raziskav in s tem na 

posploševanje njihove učinkovitosti.  
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III EMPIRIČNI DEL 
 

8 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Z raziskavo smo iz konkretnih primerov želeli ugotoviti, kakšne so izkušnje mater z MDR 

z izvajanjem starševske vloge in s podporo, ki so je pri tem deležne. Podatek iz literature 

pravi, da število otrok, ki se rodijo materam z MDR, narašča (Pixa-Kettner, 2008). Zaradi 

znižanih kognitivnih sposobnosti in težav na področju socialnega vključevanja se matere 

brez ustrezne formalne in neformalne podpore s težavo spopadajo z zahtevami, ki jih 

prinaša materinstvo (Llewellyn idr., 1999). Pomena podpore se po raziskavah ne zavedajo 

samo strokovni delavci, pač pa tudi matere z MDR, ki izpostavljajo željo in potrebo po le-

tej (Starke, 2011).  

 

Kljub vse večjemu premiku v sprejemanju spolnosti oseb z MDR je starševstvo še vedno 

občutljivo področje. Pri vprašanju zagotavljanja pravice do starševstva oseb z MDR mnogi 

strokovnjaki otrpnejo, saj se zavedajo pravice otrok do skrbnih staršev in odgovornosti, ki 

jo starševstvo prinaša (Höglund idr., 2013). Bratković (2011) poudarja pravico oseb z 

MDR do starševstva, ki se je po dokumentih o človekovih pravicah ne sme omejevati. Kot 

piše, se jim starševstvo odsvetuje, izvajanje starševske vloge pa dodatno otežujejo tudi 

pogoji življenja, kjer sta v ospredju socialna izoliranost in slab ekonomski ter eksistenčni 

položaj. Vse to je lahko povezano tudi z odvzeto poslovno sposobnostjo.  

 

Težave, ki jih na področju starševstva oseb z MDR navaja Bratković, so prisotne tudi v 

slovenskem prostoru. Slovenske literature in raziskav s področja starševstva oseb z MDR 

ni, prav tako je malo tuje literature. K izbiri raziskovalnega problema je, poleg zapisanega 

zgoraj, pripomogla tudi aktualnost tematike in pomembnost vpliva tega področja na 

kvaliteto življenja oseb z MDR.   

 

Raziskovalci na področju materinstva žensk z MDR so v zadnjih desetih letih usmerjeni v 

raziskovanje njihovih podpornih mrež (Traustadóttir in Björg Sigurjónsdóttir, 2008), 

socialne vključenosti (Wilson idr., 2013a), potreb otrok (Starke, 2011), stališč strokovnih 

delavcev in njihovega znanja za delo z materami z MDR (Höglund idr., 2013) ter na 

primerjavo mater z in brez MDR (Höglund idr., 2012a).  
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9 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
 

Skozi izvedbo raziskave so nas vodila naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. kako matere z MDR doživljajo materinsko vlogo, kaj jim materinstvo pomeni in kako 

ocenjujejo podporo, ki so je pri tem deležne? 

2. kako matere z MDR opravljajo materinsko vlogo z vidika različnih deležnikov in kako 

oni ocenjujejo podporo, ki so je matere deležne? 

3. kakšne vrste formalne in neformalne podpore so bile matere z MDR deležne v obdobju 

pred, med in po porodu ter na katerih področjih in katere oblike podpore bi potrebovale 

več?  

4. ali se med materami z MDR v načrtovanju nosečnosti, opravljanju materinske vloge in 

v podpori pojavljajo razlike glede na stopnjo motnje, starost in življenjske okoliščine? 
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10 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

Zaradi specifičnega raziskovalnega problema in cilja raziskovanja smo uporabili 

kvalitativni raziskovalni pristop z deskriptivno-narativno metodo analize podatkov, katere 

cilj je razumeti procese, dogodke, značilnosti in izkušnje udeležencev v določenem 

socialnem kontekstu ter pridobiti uporabno znanje, ki je koristno za udeležence raziskave, 

njihove družine, strokovne delavce in druge vključene v proces socialnega vključevanja, ne 

pa tudi posploševanje zaključkov (Hallberg, 2006; Mešl, 2010). Namerno smo v vzorec 

raziskave vključili relativno majhno število oseb, od katerih smo pridobili izčrpne 

informacije, da bi bolje razumeli to področje življenja oseb z MDR. Ciljni izbor majhnega 

števila sodelujočih, od katerih se pridobivajo izčrpne informacije, je upravičen v 

kvalitativnih raziskovanjih, a je pomembno, da so njihove izkušnje bistvene za 

razumevanje specifičnega problema (Ajduković, 2008). Gre za fenomenološki pristop, ki 

omogoča poglobljeno analizo družbene realnosti posameznikov in manjših ciljnih skupin v 

določenem kontekstu, in ne empirično posploševanje ali generalizacijo (Tkalac Verčić, 

Sinčić Ćorić in Pološki Vokić, 2010). 

 

10.1 VZOREC 

 

Kot je navedeno v uvodni obrazložitvi metode in raziskovalnega pristopa, je vzorec zaradi 

specifike raziskovanja namenski. Sestavlja ga pet podvzorcev. Vsak podvzorec zajema po 

eno mater z MDR, po eno osebo iz njenega ožjega družinskega ali prijateljskega kroga ter 

po eno strokovno delavko, ki z njo sodeluje ali je sodelovala v preteklosti. V podvzorce je 

vključenih pet mater, starih od 27 do 44 let. Njihova povprečna starost je 36,6 leta. Dve 

materi imata lažje MDR, dve zmerne MDR, ena mati pa ima mejne intelektualne 

sposobnosti. V raziskovalni vzorec so vključeni bivši mož in dva partnerja mater z MDR, 

stari 44, 48 in 50 let, ter dve materi žensk z MDR, vključenih v vzorec, stari 47 in 60 let. 

Intervjuji so bili izvedeni z dvema psihologinjama in dvema socialnima delavkama. Pri 

tem je potrebno poudariti, da ena socialna delavka sodeluje z dvema materama, ki sta 

vključeni v vzorec. Podrobnejši opisi oseb, vključenih v vzorec, so zapisani pred analizami 

posameznih intervjujev.  

 

10.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

Zbiranje podatkov je potekalo s polstrukturiranimi intervjuji. Za slednje smo se odločili 

zaradi raznolikosti primerov življenjskih zgodb oseb, vključenih v vzorec. Tako smo med 

izvajanjem intervjujev osnovnim vprašanjem dodajali podvprašanja, ki so informacije 

dodatno pojasnila. Za verbalen način posredovanja informacij smo se odločili tudi zaradi 

znižanih kognitivnih sposobnosti mater.   

 

Intervjuji (v prilogi) so bili opravljeni z materami, zajetimi v vzorec, s po eno osebo iz 

njenega ožjega družinskega ali prijateljskega kroga, ki mati dobro pozna, in s po eno 

strokovno delavko, ki z materjo sodeluje oziroma je sodelovala v preteklosti. Vprašanja, 

vključena v intervjuje z materami, so se nanašala na to, kako matere doživljajo 

materinstvo, kako se znajdejo v vlogi matere ter kako ocenjujejo formalno in neformalno 

podporo, ki so je deležne. Vprašanja so bila razdeljena na tri sklope, in sicer na doživljanje 

materinske vloge, obdobje pred in med rojstvom otroka ter obdobje po rojstvu otroka. 

Intervjuji za strokovne delavke in osebe iz ožjega družinskega ali prijateljskega kroga so 

zajemali vprašanja, ki se nanašajo na podporo, ki jo sami nudijo materam, na oceno 

formalne in neformalne podpore, ki so je matere deležne, ter njihov pogled na to, kako se 
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matere znajdejo v materinski vlogi. Intervjuji z materami so trajali povprečno 45 minut, 

intervjuji s strokovnimi delavci in osebami iz ožjega družinskega, prijateljskega kroga 

osebe pa med 25 in 35 minut.  

 

Podatke smo zbirali na domu osebe, v zavodu, v varstveno-delovnem centru ali na centru 

za socialno delo. Zbiranje podatkov je potekalo septembra in oktobra 2014. Vsa leta, ki so 

zapisana v analizi rezultatov in se nanašajo na osebe, vključene v vzorec raziskave, so 

izračunana v času zbiranja podatkov. 

 

Raziskava je spoštovala etične standarde, ki vključujejo obveščenost o namenu in uporabi 

informacij, zaščito dostojanstva in zasebnosti ter pisna soglasja prostovoljnega sodelovanja  

vseh sodelujočih v raziskavi. V magistrskem delu so osebni podatki, z izjemo letnice 

rojstva sodelujočih, anonimni. Njihova imena so prikrita ali zamenjana z izmišljenimi. 

Avdio posnetki so bili po prepisu v pisno obliko izbrisani. Vse osebe, vključene v vzorec 

raziskave, so sodelovale prostovoljno in imele so možnost sodelovanje kadarkoli prekiniti.   

 

10.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

V postopku obdelave podatkov smo se osredotočili na posamezne primere kot posamezne 

enote analize (Tkalac Verčić idr., 2010). S soglasjem sodelujočih smo intervjuje posneli na 

diktafon in jih pretipkali v pisno obliko. V besedilih smo popravili jezikovne napake in jih 

tako preoblikovali v lažje berljive. Vsak primer je edinstven in poseben, zato smo najprej z 

deskriptivno-narativnim pristopom podrobneje analizirali posamezne intervjuje in nato 

združili ključne ugotovitve intervjujev vsake skupine intervjuvancev. Na koncu smo iz 

pridobljenih podatkov oblikovali zaključne sklepe raziskave in jih primerjali z 

ugotovitvami iz literature.  

 

Da bi bili pridobljeni podatki čim bolj verodostojni, smo uporabili metodološko 

triangulacijo. Verodostojnost smo tako zagotovili s triangulacijo izvora podatkov, in sicer z 

znanstveno-teoretičnim izvorom literature, različnimi sodelujočimi v raziskavi in preko 

slednjega z različnimi perspektivami (Koller-Trbović in Žižak, 2008).  

 

Gre za izrazito deskriptivno analitični proces, ki pripelje do ustvarjalnega sintetiziranja 

zaključkov (Tkalac Verčić idr., 2010). 
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11 ANALIZA REZULTATOV IN UGOTOVITVE 
 

11.1 SKUPINA 1 

 

11.1.1 OPIS OSEB 

 

Martina 

 

Martina se je rodila leta 1970. Diagnosticirane ima zmerne MDR. Od šestega leta je živela 

v rejniški družini, kjer sta poleg rejnika in rejnice živela še njuna dva sinova. Življenje v 

rejniški družini je bilo po njenih besedah težko. Oče in mati sta se veliko prepirala ter 

prekomerno uživala alkohol. Martina je bila tem prepirom velikokrat priča, prav tako pa je 

bila žrtev verbalnega in fizičnega nasilja, predvsem s strani očeta. Osebe, h kateri bi se v 

tej družini lahko zatekla in pri kateri bi iskala zavetje, ni imela. Še najbolje se je razumela 

z materjo, za katero pravi, da jo je imela raje kot oče. Ker je družina imela kmetijo, je bila 

primorana pomagati pri delu. Leta 1990 je spoznala Alojza. Njuno zvezo so že na začetku 

zaznamovali prepiri, za katere naj bi bili v veliki meri krivi njegovi starši. Poročila sta se 

leta 1995. Živela sta v stanovanju, za katerega sta zaprosila na centru za socialno delo. Pri 

svojih 21. letih je Martina prvič zanosila. Po mnogih obiskih zdravnikov in obravnavah v 

bolnišnici je rodila mrtvega otroka. Ko je zanosila drugič, je po dveh mesecih nosečnosti 

spontano splavila. Kljub zaskrbljenosti in strahu je zanosila še tretjič. Brez večjih zapletov 

do poroda je Martina leta 1995 rodila sina, ki nima MDR. Po rojstvu je z otrokom zaradi 

njegovih zdravstvenih težav veliko obiskovala zdravnike in nekaj časa preživela tudi v 

bolnišnici. Zaradi psihiatričnih težav je bila krajši čas vključena v psihiatrično bolnišnico. 

Kasneje je sama izrazila željo po razvezi in po vključitvi v zavod, v sklopu katerega je 

naprej živela v stanovanjski skupnosti. Zaradi potrebe po konstantni podpori je bila 

premeščena v zavod, kjer je od leta 2010. Ves čas ločenega življenja od bivšega partnerja 

in sina z njima še vedno ohranja stike.  

 

Alojz 

 

Alojz se je rodil leta 1966. Ima lažje motnje v duševnem razvoju in psihiatrične težave. Do 

petega leta je živel s svojimi starši. V družini je bilo šest otrok. Po razvezi staršev so otroke 

premestili v rejniške družine. S svojimi rejniki se je dobro razumel in svoje otroštvo opisal 

kot lepo. Dokončal je sedem razredov osnovne šole. Leta 1990 je spoznal Martino, s katero 

sta se leta 1995 poročila. Sprva sta živela pri Alojzovih starših in se leta 1992 zaradi 

prostorske stiske preselila v svoje stanovanje. Alojz je bil zaposlen do leta 1995, od takrat 

pa je opravljal zgolj še priložnostna dela. Leta 2007 se je upokojil. Trenutno živi s sinom, 

za katerega po razvezi z bivšo partnerico skrbi sam.  

 

Psihologinja Vida 

 

Strokovna delavka Vida, ki sodeluje z gospo Martino, je stara 46 let in ima 22 let delovne 

dobe. Ves ta čas dela z odraslimi osebami z MDR. Po izobrazbi je diplomirana 

psihologinja in na tem delovnem mestu dela celotno obdobje zaposlitve. Zaposlena je v 

zavodu za usposabljanje, delo in varstvo oseb z MDR. Psihologinja z gospo Martino 

sodeluje štiri leta, odkar je le-ta vključena v zavod.  
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11.1.2 ANALIZA POSAMEZNIH INTERVJUJEV 

 

Intervju z materjo (priloga 1) 

 

Gospe Martini dejstvo, da je mama, pomeni, da ima svojega potomca, kar ji po njenem 

mnenju daje večjo vrednost. Na to je ponosna in ob tem čuti veselje, kljub odrekanju, ki ga 

je prinesla skrb za otroka in kljub temu, da več ne živi skupaj s sinom: 

 

»… dosti več se počutim zaradi tega … bolj pomembno …« 

»… da imam nekoga svojega, da imam vsaj enega otroka, da nisem brez njih …« 

»… bolj ponosna sem, ker sem mama … zelo sem vesela …« 

 

Pravi celo, da se je skrbi za sina odvadila odkar je vključena v zavod in je skrb zanj prevzel 

bivši partner. Martina v otroštvu ni imela ustreznega starševskega modela. Živela je pri 

rejniški družini, kjer sta se partnerja veliko prepirala: 

 

»… imeli smo veliko kmetijo, morala sem veliko delati … marsikdaj sem slabo živela …« 

»… ne vem, s čim sem si jaz zaslužila, da me je oče tepel z berglami po glavi …« 

 

Večkrat je bila priča fizičnemu nasilju rejnika nad rejnico in posledicam njunega 

prekomernega uživanja alkohola: 

 

»… oče in mama sta se dostikrat prepirala … sicer sta  pila oba …« 

 

Kljub temu se je Martina v rejniški družini čutila ljubljeno in tudi sama je imela rada svoje 

rejnike: 

 

»… starši so me imeli radi kot svojega otroka … mama me je imela še koliko toliko rada, 

bolj kot oče … mamo sem velikokrat zagovarjala, ker sem jo imela rada …« 

 

Ko je spoznala bivšega partnerja in si z njim uredila dom, sta začela z načrtovanjem 

družine. Kot je povedala, sta si otroka želela oba. Zaradi zdravstvenih zapletov je Martina 

pri prvi nosečnosti rodila mrtvega otroka. Veliko časa je preživela pri zdravnikih in v 

bolnišnicah. Kljub temu, da ji zdravstveno osebje ni moglo pomagati, da bi otrok preživel, 

je mnenja, da so naredili vse, kar je bilo v njihovi moči in jih za nastalo situacijo ne krivi: 

 

»… velikokrat sem morala na pregled k zdravniku … zdravnik mi ni mogel pomagati … 

mislim, da so se dosti trudili, da bi mi pomagali, ampak verjetno niso mogli …« 

 

Tudi druga Martinina nosečnost ni bila uspešna, saj je dva meseca po zanositvi doživela 

splav. Ko je pri tretjem poskusu zanositve izvedela, da vse poteka normalno, je občutila 

veselje, hkrati pa jo je, glede na predhodne zaplete, skrbel potek nosečnosti. Večkraten 

poskus zanositve pri Martini kaže na to, da si je otroka resnično želela in se v tej smeri 

močno trudila. Najpomembnejšo formalno podporo so Martini nudili zdravniki in 

medicinske sestre od zanositve naprej, po prihodu iz porodnišnice pa so ji bili v veliko 

pomoč nasveti in demonstracije patronažne sestre. Znanje, ki si ga je pridobila od prej 

omenjenih strokovnih delavcev, je ocenila kot zadovoljivo in hkrati povedala, da nikoli ni 

prosila za dodatno strokovno pomoč, saj je ni potrebovala: 
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»… najbolj so mi pomagali zdravniki … oni so mi svetovali, kaj mu naj kupujemo in kaj 

lahko je … kako ga je potrebno dojiti, previti, kako ga lahko obračaš …« 

»… mislim, da je zame to, kar so me naučili, bilo dovolj …« 

 

Pred rojstvom se na prihod otroka ni posebej pripravljala. Po rojstvu ji je bila poleg 

partnerja v največjo pomoč partnerjeva mama, ki je pred prihodom otroka domov 

pripravila stanovanje in stvari za novorojenčka. Martinina mama je prihajala zgolj na 

obiske. Ker sta s partnerjem v stanovanju živela sama, je bil on tisti, ki je Martini bil 

največja podpora. Pomagal ji je pri skrbi za otroka, hkrati pa je opravljal gospodinjska 

opravila. Skrbel je tudi za finančno preskrbljenost družine. Martina meni, da je bila deležna 

zadostne neformalne podpore: 

 

»… on mi je pomagal pri vsem, tako da je to bilo zame dovolj …« 

 

Martina strahu v zvezi s tem, da ne bi zmogla skrbeti za sina pred rojstvom, ni občutila. 

Skrbelo jo je zgolj njegovo zdravstveno stanje. Nasprotno so menili partnerjevi starši, ki so 

po Martininih besedah dvomili v njene sposobnosti: 

 

»… ne vem, kaj so mu razlagali, ko mene ni bilo zraven … mogoče, da ne bom znala 

skrbeti za sina ali pa kaj takega … dvomili so vame … ampak sem jim dokazala, da 

zmorem ...«  

 

Tudi to je bil vzrok, da sta se s partnerjem večkrat prepirala. Njun odnos je bil prav zaradi 

pogostih prepirov po rojstvu njunega otroka slabši. Skrb za otroka zanjo ni predstavljala 

večjih težav, prav tako se ji nobena naloga ni zdela posebej težka. Nekoliko slabše se je 

počutila zgolj v situacijah, ko sinu ni zmogla pomagati pri šolskih obveznostih. Kljub temu 

ga je pri tem neprestano spodbujala, saj se je zavedala pomena njegove izobrazbe. 

Spodbude pri izobraževanju so tudi ključna stvar, v katerih se vidi kot dobra mama: 

 

»… dobro sem naredila to, da sem ga večkrat silila k učenju … sem ga spodbujala, da se 

naj več uči, da naj naredi nalogo … da naj bo v šoli priden … to me je najbolj skrbelo …« 

 

Meni, da je za sina primerno skrbela: 

 

»… tudi pri skrbi zanj bi rekla, da sem bila v redu … edino to, da mu nisem znala 

pomagati pri nalogah in učenju …« 

 

Še vedno skrbi za ohranjanje stikov z njim, a želje po tem, da bi živela z njim in skrbela 

zanj, nima. Zaveda se svojih težav na psihiatričnem področju, kar navaja kot razlog za to, 

da je bolje, da za sina skrbi njegov oče: 

 

 »… zaradi mojih težav z živci … mislim, da je boljše tako, kot je …« 

 

Intervju z bivšim možem (priloga 2) 

 

Alojz je poudaril, da sta si z Martino otroka močno želela, na kar kaže tudi njuna vztrajnost 

in poskusi tudi po tem, ko je Martina rodila mrtvega otroka in pri drugi nosečnosti doživela 

splav: 
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»… želel sem si ga, vendar ni bilo možnosti, da bi preživel … zato sva tudi naprej delala na 

tem … želela sva otroka, da ga bova vzgajala, skrbela zanj …« 

 

Največ neformalne podpore je po njegovih besedah bila Martina deležna z njegove strani. 

Alojz je povedal, da je on tisti, ki je bil neprestano ob njej od prve zanositve naprej. 

Martini je pomagal pri previjanju, hranjenju in sina tolažil, ko je jokal:  

 

»… vse, kar sem moral narediti, sem naredil … ni bilo dela, ki ga nisem opravil … po 

porodu sem ji pri vsem pomagal … previjal, hranil, ga nosil, da se ni jokal …« 

 

Spominja se, da je s svojimi rejniki Martina sicer obdržala stike in da so ju večkrat obiskali 

na njunem domu, a ji pomembnejše podpore niso nudili. Alojz je poudaril, da bi si takrat z 

Martino želela več neformalne podpore, morda od sosedov, ampak sta živela v okolju, kjer 

se z njimi nista razumela: 

 

»… podporo bi potrebovala, ampak sva živela v takem okolju, kjer se nisva preveč 

razumela s sosedi …« 

 

Pri formalni podpori je izpostavil pomoč zdravnikov po porodu, ki so jima s strokovnimi 

nasveti pomagali pri skrbi za sina, ki je imel zdravstvene težave. Alojz meni, da bi v 

takratni situaciji zdravniki lahko naredili več, se bolj posvetili njunemu sinu, a je njihovo 

podporo vseeno opisal kot dobro: 

 

»… zdravniki so nama dajali veliko podpore … sin je imel alergijo in pri tem so nama 

veliko pomagali … to nama je bilo v veliko pomoč …« 

»… takrat bi morali narediti bolj podrobne preglede, ampak jih niso ... komaj pri 14- ih 

letih so ugotovili, kakšne težave ima …« 

 

Sedaj, ko je sin že odrasel, Martina pri izvajanju materinske vloge ne potrebuje posebne 

pomoči strokovnih delavcev v zavodu, ampak ji, kot pove Alojz, omogočijo ohranjanje 

stikov s sinom. Sam meni, da je to pomembno za vse, saj le tako ostajajo povezani: 

 

»… psihologinja ji nudi podporo pri ohranjanju stikov … spodbuja jo ... nikoli ni bilo 

problema glede obiskov …«  

»… to nas še vedno združuje …« 

 

Kljub temu, da se mu Martinina odločitev o odhodu ni zdela pravilna, je sinu vedno 

polagal na srce, da je to njegova mati in da mora z njo ostati v dobrem odnosu: 

 

 »… sin ji je to zameril … ampak jaz sem ga opozoril, da to ne sme … mama je le mama 

…« 

 

Izpostavil je, da sin sam izrazi željo po stiku z materjo: 

 

»… sam pove, kdaj jo želi videti …« 

 

Kot je mogoče povzeti iz Alojzovih besed, Martina nima večjega zanimanja in vpliva na 

sinovo življenje. Precej težav sta v času vzgajanja sina imela na finančnem področju, saj od 

leta 1990 Alojz ni bil redno zaposlen in je delal zgolj priložnostno. Prav tako nista bila 
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deležna finančne podpore s strani staršev ali rejnikov. Sprva dobri odnosi so se, ko je bil 

sin že večji, sprevrgli v prepire, ki so bili povezani z Martinino nezvestobo: 

 

»… nisva se več razumela … razumevanje med nama je padlo v vodo … prepir ni bil velik 

… je bil drug moški, ki je prišel med naju … izbrala si je drugega …« 

 

Alojz pove, da se je kljub temu, da je sin še vedno obiskoval srednjo šolo ter je potreboval 

tako podporo očeta kot tudi matere, Martina odločila, da ju zapusti in ob tem ni izrazila 

skrbi, povezanih s tem kdo bo skrbel za sina in kako bo z njim v prihodnje. Kljub temu je 

Alojz Martino opisal kot pridno mamo, ki je lepo skrbela za sina. Zmogla je tudi, ko je bil 

on dlje časa v bolnišnici: 

 

»… bila je pridna … glede tega nimam kaj povedati … ampak jaz sem ji moral veliko 

pomagati ... ko sem bil jaz v bolnišnici, je morala ona sama skrbeti za sina. … Martina je 

dobro skrbela za sina …« 

 

Poudaril je, da je imela težave z upravljanjem z denarjem, a ji je tudi na tem področju do 

neke mere zaupal. Hkrati se zaveda, da je bil on tisti, ki ji je neprestano nudil podporo: 

 

»… težje ji je šlo pri denarju … denarja ni znala uporabljati …za to sem večinoma skrbel 

jaz, ampak sem njej tudi zaupal …« 

 

Pri vprašanju, ali bi za sina zmogla skrbeti čisto sama, je izrazil skrb glede financ, saj je 

Martinin dohodek prenizek, da bi otroku in sebi zagotovila vse, kar v življenju potrebujeta: 

 

»… težko rečem … treba je poskrbeti za položnice, hrano … s to pokojnino, kar jo je 

dobivala, težko … s tem ne bi mogla preživeti …« 

 

Intervju s psihologinjo (priloga 3) 

 

Psihologinja Vida z gospo Martino sodeluje od leta 2010. Njuno sodelovanje temelji na 

svetovanju in pogovorih, ki se tičejo vsakdanjega življenja. V intervjuju je psihologinja 

poudarila Martinino nesamostojnost, potrebo po podpori in po tem, da ima nekoga ob sebi, 

kar je podkrepila z dejstvom, da je Martina pred vključitvijo v zavod živela v stanovanjski 

skupnosti, a ni pokazala dovolj sposobnosti za ta način bivanja. Zaradi tega je bila 

premeščena v oddelek dnevnega varstva, hkrati pa je že ves čas bila vključena tudi v 

varstveno-delovni center. Ker psihologinja z gospo Martino sodeluje šele krajši čas, pred 

tem pa ni prejemala niti podpore drugih strokovnih delavcev, mi je lahko zaupala le 

informacije, ki jih je dobila od Martine ali njenega bivšega moža. Kljub temu, da Martina 

stike s sinom še vedno ohranja in za to sama pokaže interes, psihologinja iz informacij, ki 

so jih z njo delili ostali uporabniki in Martinin bivši mož povzema, da s svojim sinom nima 

tesne vezi in do njega ne kaže izrazite materinske ljubezni: 

 

»… kolikor smo se pogovarjali … kolikor so jo tudi drugi videvali … moji kolegi strokovni 

delavci, ki so šli na obisk, in recimo tudi naši uporabniki … so sami povedali, da ko so z 

njo šli na obisk domov, je Martina sina pozdravila, nato pa sploh ni imela nekega stika z 

njim … spraševala je za osnovne potrebe, kot na primer za hrano, pijačo, za sina pa se ni 

zanimala.«  
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Meni, da je v prejšnji zakonski zvezi bil partner tisti, ki je imel višje sposobnosti in je 

zaradi tega skrbel tako za otroka kot za svojo ženo: 

 

»… kolikor smo potem dobili informacije, je bil mož tisti, ki je v glavnem skrbel za sina in 

da ona dejansko ni bila dorasla tej vlogi … bi rekla, da to potrjuje tudi s svojim vedenjem 

v zavodu … sama potrebuje skrb, si želi nekoga, ki bi skrbel zanjo … dejansko ni sposobna 

skrbeti za drugega …« 

 

Formalne podpore, ki se je nanašala na opravljanje materinske vloge, je bila Martina v 

zavodu deležna v obliki svetovanja. Preko pogovorov ji je psihologinja poskušala 

predstaviti pomembnost sinovega izobraževanja in ji svetovala, kako ga naj pri tem 

spodbuja. Drugih konkretnih načinov podpore v zvezi z opravljanjem materinske vloge 

psihologinja Martini ni nudila, saj je sin že odrasel, vedno pa je bil deležen očetove 

podpore: 

 

»… takrat sem jo sama osebno zelo spodbujala, da je za sina pomembno, da zaključi šolo, 

in ji tudi ponudila pomoč, da se s sinom oglasi pri meni ter da bi mu pri tem pomagali, 

ampak nekako ni prišlo do tega … v tem smislu smo ji ponudili pomoč …« 

 

Opozarja, da pri nudenju podpore v takšni situaciji vedno izhaja iz želja uporabnikov. V 

kolikor bi Martina izrazila željo in potrebo po podpori, bi ji le-to zagotovila, a sama glede 

tega nikoli ni pokazala interesa: 

 

»… mi izhajamo iz tega, da sama nakaže, kaj si želi, jo spodbujamo … pri tem ji 

pomagamo … v glavnem ji prepuščamo, da ona poišče pomoč …« 

 

Tudi informacij o neformalni podpori, ki je bila Martini nudena, ko je bil otrok še mlajši, 

psihologinja nima. Trenutno podporo bivšega moža, ki se kaže v skrbi za ohranjanje stikov 

z otrokom, ocenjuje kot pozitivno, hkrati pa poudarja, da je to njegova dobra volja, saj mu 

po razvezi tega ne bi bilo treba. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da je sin polnoleten in 

se o ohranjanju stikov s svojo materjo odloča sam: 

 

»… mislim, da že to, da on pride po njo in jo pelje domov, bi človek rekel, da ni njegova 

naloga … se mi zdi, da je njen bivši partner zelo prijazen, da sploh to izpelje … občasno 

tudi prihaja na obisk in z njo ohranja stike …« 

 

Psihologinja ocenjuje, da Martina ni sposobna samostojno skrbeti za otroka. Meni, da ima 

na to vpliv tudi njena negativna izkušnja življenja v rejniški družini: 

 

»… mislim, da ona glede na svoje sposobnosti in tudi glede na svojo lastno izkušnjo v 

družini, glede na to, da je živela v rejniški družini, sama ni sposobna primerno skrbeti za 

otroka in bi v bistvu ves čas potrebovala pomoč …« 

 

Pri vprašanju o kompetencah za delo z materami z MDR je psihologinja izpostavila, da pri 

svojem delu izhaja iz osnovnih predpostavk, stopnje razvoja in sposobnosti osebe. Pri tem 

delu so ji v pomoč tudi pridobljena znanja s področja partnerskih odnosov v tej populaciji 

in psihoterapije. Kljub temu je izrazila željo in potrebo po dodatnih specifičnih znanjih na 

tem področju dela. 
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11.1.3 UGOTOVITVE 

 

Pri skupni analizi intervjujev prve skupine vzorca je potrebno poudariti, da psihologinja z 

Martino sodeluje šele od leta 2010 in njeno preteklo življenje pozna le iz pogovorov z 

Martino ter z njenim bivšim možem. Na vprašanja, ki so se nanašala na življenje in 

podporo pred ter po rojstvu sina, ni mogla podati odgovorov in se je opirala zgolj na 

informacije, ki si jih je pridobila v času njunega sodelovanja. Tako Alojz kot Martina sta 

povedala, da sta si otroka želela in sta ga na nek način tudi načrtovala. Kljub težkim 

preizkušnjam, kot je mrtvo rojeni otrok in splav, sta vztrajala, dokler nista dobila otroka. 

Bistveno neformalno podporo pri opravljanju materinske vloge je ves čas njune zveze 

Martini nudil zgolj mož. Martina je njegovo podporo opisala kot dobro, zadovoljivo in ni 

pogrešala drugih virov neformalne podpore, saj ji je Alojz nudil pomoč prav pri vseh 

zahtevah materinstva. Tudi sam je izpostavil pomembnost lastne vloge v njuni družini, a je 

mnenja, da bi Martini koristila tudi podpora drugih, na primer sosedov, vendar sta živela v 

okolju, kjer z drugimi nista bila v dobrih odnosih. Formalne podpore sta bila partnerja 

deležna s strani zdravnikov in medicinskih sester v porodnišnici ter patronažne sestre. 

Informacije in nasveti zdravstvenega osebja so jima bili v pomoč predvsem pri spopadanju 

z zdravstvenimi težavami, ki so pestile sina. Tudi s to podporo je bila Martina zadovoljna 

in ni nikoli izrazila potrebe po dodatni podpori, medtem ko si je Alojz le-te želel več prav v 

zvezi s sinovimi zdravstvenimi težavami. Tudi podporo psihologinje, ki je Martini nudena 

v zavodu, Alojz ocenjuje kot dobro. Izpostavil je, da gre za omogočanje ohranjanja stikov s 

sinom, kar je po Alojzovem mnenju zelo pomembno za njihovo povezanost. Psihologinja 

ocenjuje, da je strokovna podpora, ki je Martini nudena v zvezi z opravljanjem materinske 

vloge, zanjo dovolj. Temelji na pogovorih o različnih življenjskih vprašanjih ter 

omogočanju stikov s sinom, ko zanje sama izrazi željo. Neformalno podporo, ki jo Martini 

še vedno, kljub razvezi, nudi Alojz, opiše kot njegovo dobro voljo in kot pozitivno pri 

ohranjanju stikov s sinom. Martina meni, da je za svojega sina, dokler so živeli skupaj, 

skrbela dobro. Predvsem je ponosna na trud, ki ga je vložila v spodbujanje sina pri 

izobraževanju. Tudi Alojz jo vidi kot dobro mamo, ki je za sina ustrezno skrbela tudi, ko je 

bil on dlje časa odsoten zaradi zdravstvenih težav. Meni, da čisto sama za sina ne bi 

zmogla skrbeti predvsem zaradi prenizkih finančnih prihodkov, ne pa zaradi njenih nižjih 

sposobnosti. Psihologinja je pri tem vprašanju nasprotnega mnenja, saj ocenjuje, da 

Martina ne zmore samostojno skrbeti niti zase, ne da bi zraven zmogla skrbeti še za sina. 

Pri tem kot morebiten vzrok navaja negativno izkušnjo življenja v rejniški družini, kjer je 

Martina bila priča fizičnemu in psihičnemu nasilju. Izkušnjo življenja v rejniški družini je 

imel tudi Alojz, a je svoje otroštvo, preživeto pri rejnikih, opisal pozitivno; prav tako je 

izpostavil ljubezen in spoštovanje, ki ga je čutil do svojih rejniških staršev.  
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11.2 SKUPINA 2 

 

11.2.1 OPIS OSEB 

 

Antonija 

 

Antonija se je rodila leta 1971. Ima lažjo MDR. Otroštvo je preživljala ob očetu, materi, 

sestri in dveh bratih. Vsi trije sorojenci so starejši. Brata sta se hitro odselila iz hiše in si 

ustvarila svoji družini. Tudi sestra se je po končani osnovni šoli zaposlila v oddaljenem 

kraju. Šolanje je Antonija začela v redni osnovni šoli, nato pa bila premeščena v osnovno 

šolo s prilagojenim programom. Bolje kot z materjo, ki je večkrat prekomerno uživala 

alkohol, se je Antonija razumela s svojim očetom. Bil je njena opora in oseba, ki ji je lahko 

zaupala, h kateri se je lahko zatekla. Oče in mati sta se veliko prepirala, čemur je 

mnogokrat bila priča tudi Antonija. Ker so živeli na kmetiji, je morala veliko pomagati pri 

gospodinjskih opravilih in opravljati dela izven hiše. Po končanem šolanju je opravljala 

priložnostna, sezonska dela. Pri 18. letih je spoznala partnerja Jožeta in kmalu po tem je 

zanosila. Prvo hčerko je rodila pri 19. letih in drugo pri 22. letih. Ko je bila stara 29 let, se 

jima je s partnerjem izpolnila dolgoletna želja in rodila je sina. Ves čas izven zakonske 

skupnosti sta z Jožetom živela na Antonijini domačiji in poleg otrok skrbela tudi za 

njenega očeta ter mater. Po rojstvu tretjega otroka je Antonija začela popivati in zaradi tega 

je večkrat potrebovala pomoč psihiatra. Leta 2011 je bila sprejeta v psihiatrično bolnišnico 

zaradi odvisnosti od alkohola. Sedaj je njeno psihiatrično zdravstveno stanje stabilno. Na 

svoji domačiji še vedno živi s sinom in partnerjem, medtem ko sta se hčerki že odselili k 

svojima parterjema. 

 

Jože 

 

Jože je star 50 let. Do petega razreda je živel pri očetu in materi. Ima starejšega in mlajšega 

brata ter mlajšo sestro. Od petega razreda je živel pri babici, ki mu je bila kot druga mati. 

Pove, da je to najbrž zaradi tega, ker ga starša nista imela rada, a vzroka za to ne more 

opisati. S sedmimi leti je začel obiskovati osnovno šolo v domačem kraju. Srednje šole ni 

obiskoval, saj mu starša tega nista dovolila. S petnajstimi leti se je zaposlil v tovarni in 

poleg dela je tri leta opravljal tečaje za varilca, strugarja in viličarista. Leta 1989 je spoznal 

Antonijo in se kmalu preselil na njeno domačijo, kjer sta si začela ustvarjati družino. Rodili 

so se jima trije otroci. Jožetova največja želja je bila, da mu partnerica rodi sina in pri 

tretjem otroku se mu je želja uresničila. Ves čas je skrbel za finančno preskrbljenost svoje 

družine, saj je imel službo z dobro plačo. Kolikor mu je čas dopuščal, je pomagal tastu pri 

opravilih na kmetiji. Tudi sam je v nekem obdobju svojega življenja, ko otroci niso bili več 

tako majhni, prekomerno posegal po alkoholu. Trenutno je brezposeln in prejema denarno 

socialno pomoč.  

 

Socialna delavka Simona 

 

Simona je po izobrazbi diplomirana socialna delavka. Ima 35 let. Na delovnem mestu 

socialne delavke dela sedem let. Njeno trenutno področje dela je varstvo družine, v sklopu 

katerega opravlja naloge za preprečevanje nasilja v družini. Z Antonijo sodeluje od leta 

2012. 
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11.2.2 ANALIZA POSAMEZNIH INTERVJUJEV 

 

Intervju z materjo (priloga 4) 

 

Antonija materinstvo povezuje s pozitivnimi čustvi. To, da je mama, zanjo pomeni nekaj 

lepega, hkrati pa skrb, saj se zaveda odgovornosti, ki jo ta vloga prinaša. Skrb se v njenem 

primeru navezuje predvsem na zadovoljevanje potreb otrok. Kot pomemben vidik 

materinske vloge je izpostavila tudi vzgled, ki ga daješ svojim otrokom: 

 

»... biti mama je velika odgovornost … moraš znati skrbeti zase in tudi za otroke … da jim 

nudiš tisto, kar potrebujejo … da si jim zgled…« 

»… lepo mi je, da me kličejo mama … in to z lepega, ne z jeze … da jim dam nasvete, da se 

z njimi pogovarjam … lepo je biti mama, je pa tudi skrb …« 

 

Antonija je odraščala v družini, kjer sta bila prisotna alkoholizem in pogosti prepiri med 

staršema: 

 

»… mama in oče sta se večkrat skregala … mama je bila večkrat tudi vinjena … večkrat 

sem ju gledala, kako se prepirata …« 

 

Kljub težkim razmeram je zavetje in podporo vedno našla pri svojem očetu, s katerim se je 

razumela bolje kot z materjo. Opisala ga je kot svojega zaveznika, ki mu je lahko zaupala: 

 

»… njemu sem že od malega vse zaupala … potem, ko sem že imela svojo družino, sem se 

vedno obračala na njega … povedala sem mu stvari, ki jih mami nisem mogla …« 

 

Že kot otrok si je pridobivala delovne navade z opravljanjem gospodinjskih in ostalih 

opravil na kmetiji. S prvo hčerko je zanosila pri 18. letih. Takrat je s partnerjem živela na 

domačiji očeta in matere, kjer živi še danes. Ob novici o nosečnosti se je posvetovala z 

zdravnico in se odločila, da otroka kljub mladim letom obdrži. Ravno to je bil vzrok, da se 

Antonijina mama z nosečnostjo ni strinjala. Ob tem jo je skrbelo tudi, kako bo otroka 

preživljala: 

 

»… moja mama ni bila ravno zadovoljna … kregala me je, da sem še premlada za otroka 

in da nimam službe, kako bom skrbela za otroka … takrat nisem razmišljala … za nič pa 

mi ni žal …« 

  

Tudi partner je bil po Antonijinih besedah novice o nosečnosti vesel. Iz teh informacij 

lahko razberemo, da prve nosečnosti s partnerjem nista načrtovala, a je bila novica dobro 

sprejeta. Neformalno podporo so ji pred rojstvom prvega otroka nudili partner in starši, ki 

so ji pomagali pripraviti prostor, v katerem so kasneje z otrokom bivali. Emocionalno 

podporo ji je nudila tudi prijateljica, ki jo je večkrat spremljala na preglede k zdravniku: 

 

»… imela sem eno prijateljico, ki je živela tukaj blizu mene … bili sva si zelo dobri ... ona 

je prišla prva do mene in mi ponudila pomoč … res sem ji vse zaupala … mi je zelo dosti 

pomagala ... tudi njena mama mi je potem po rojstvu otrok dala kakšen nasvet, kako naj 

skrbim za njih … žal sem se na njeno mamo večkrat obrnila kot na svojo …« 

 

Mati na tem mestu ni imela pomembnejše vloge. Antonija je poudarila, da bi si v tistem 

času želela več podpore, a oče ni imel znanja s tega področja, mati pa ji enostavno ni bila 
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pripravljena pomagati. Znanje in spretnosti o skrbi za otroka si je začela pridobivati šele po 

rojstvu, ko so jo s tem seznanili v porodnišnici; prav tako so ji bili v veliko pomoč obiski 

patronažne sestre, ki ji je preko demonstracij predajala praktično znanje. Poudarila je, da bi 

si tega želela že pred rojstvom otroka. Šole za starše ni obiskovala, zato so ji te informacije 

manjkale:  

 

»… najbolj me je zanimalo to, kako porod poteka, kako se na porod pripraviti … tega me 

je bilo najbolj strah … ko sem prišla v bolnišnico, nisem vedela, kaj se bo z mano dogajalo 

… vedela sem, da grem rodit, ampak nisem vedela, kako to vse skupaj poteka … tega mi ni 

nihče povedal in to sem pogrešala …«  

 

Tudi pri skrbi za novorojenko po porodu ji mati ni nudila podpore. Nasvete o skrbi za 

otroka sta z njo delili predvsem prijateljičina mama ter starejša sestra in brat, ki sta že 

imela svoji družini. Finančno podporo ji je ves čas nosečnosti zagotavljal partner, na 

pomoč pa je občasno priskočil tudi oče. Šele nekaj časa po rojstvu prvega otroka se je na 

pobudo patronažne sestre povezala s centrom za socialno delo, kjer so ji priskrbeli dodatno 

finančno podporo. Kot je povedala sama, ni vedela, da je do takšne oblike pomoči sploh 

upravičena, kar kaže na to, da je bila slabo seznanjena z možnostmi podpore, ki so ji na 

voljo, ter da je tudi pri tem potrebovala usmeritve: 

 

»… nihče mi ni povedal, sama pa tudi nisem razmišljala, da bi lahko šla prosit za pomoč 

… ne vem, kako je prišlo do tega … mislim, da je za to poskrbela patronažna sestra …« 

 

Skrb za drugega in tretjega otroka je zanjo, zaradi preteklih izkušenj in že pridobljenih 

spretnosti, bila mnogo lažja. Pri drugem porodu je dobila podporo v obliki paketa za 

novorojenčke, veliko stvari za otroke pa je prejela tudi od sestre in prijateljic. Največ skrbi 

za otroke je prevzela sama. Partner ji zaradi zaposlitve in dela okrog hiše ni mogel veliko 

pomagati. Pred porodom skrbi o tem, kako bo skrbela za svoje otroke, Antonija ni imela. 

Ko so otroci odraščali, je bilo zagotavljanje dobrin za normalno življenje tisto, zaradi česar 

je bila večkrat pod pritiskom in v skrbeh: 

 

»… to, da so otroci imeli vse, kar so potrebovali za dostojno življenje … nisva imela veliko 

denarja, zato si nisva mogla veliko privoščiti … zato sva tudi bila pod pritiskom … glede 

tega sem bila v skrbeh …« 

 

Ob vprašanju kako bi se ocenila kot mati, je obstala in omenila težave, ki jih je imela, ko 

so otroci bili že starejši. Zaradi alkohola in psihiatričnih težav je v družini večkrat 

povzročala konflikte. V tistem času je podporo našla pri zaposlenih na centru za socialno 

delo, ki so jo usmerjali na pravo pot, in pri svoji družini, ki ji je kljub vsemu stala ob strani. 

Meni, da v tistih trenutnih ni bila dobra mati in da je v tem času zamudila lepe stvari, ki jih 

prinaša materinstvo. V tej situaciji se je primerjala s svojo materjo: 

 

»… vem, da včasih nisem bila preveč dobra mama … po tretjem porodu so se včasih 

dogajale grde stvari … bila sem alkoholičarka in sem se velikokrat grdo obnašala do otrok 

in partnerja …« 

»… zamudila sem tisto njihovo otroštvo in delala to, kar je delala moja mama, ko sem bila 

jaz majhna … res mi je žal za to ....«  

 

Sedaj, ko je zdrava, pove, da razmišlja drugače in poskuša nadoknaditi pretekle slabe 

trenutke z razdajanjem materinske ljubezni svojim otrokom. Veseli se, da bo kmalu postala 
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babica. Zaveda se, da njena mati ni bila najboljša mati tudi zato, ker ji ni bila v oporo pri 

opravljanju materinske vloge. Sama želi to popraviti in že sedaj svoji noseči hčeri predaja 

nasvete ter ji nudi čustveno podporo: 

 

»… upam, da bom boljša babica, kot sem bila mama …« 

 

Kljub slabim trenutkom se kot dobra mati prepozna v svoji skrbnosti ter trudu, da bi svojim 

otrokom zagotovila vse, kar potrebujejo.  

 

Intervju s partnerjem (priloga 5) 

 

Iz Jožetovih besed je mogoče povzeti, da ni imel lahkega otroštva. Še zdaj se sprašuje, 

zakaj sta se mu starša odpovedala. Jože se je pri enajstih letih namreč preselil k babici, saj 

so se mu starši kot edinemu od otrok odrekli. Babica je bila zanj oseba, s katero se je zelo 

dobro razumel; bila mu je kot druga mati:  

 

»… jaz sem edini otrok, ki ni smel biti pri hiši … od petega razreda sem živel pri babici, ki 

mi je bila druga mama … doma me starši niso imeli radi … ne vem, zakaj …«  

 

Tudi to je lahko vzrok, da je moral hitro odrasti in si začeti služiti svoj denar. S partnerico 

Antonijo sta živela na njeni domačiji z njenimi starši in se pred rojstvom otrok dobro 

razumela. Jože se je novice o tem, da je partnerica noseča, vedno razveselil, še posebej pa 

je bil vesel tretjega otroka, saj si je vedno želel sina: 

 

»… enkrat tako ali tako moraš imeti potomca … zato smo se tudi mi potem odločili za 

otroka … bil sem ponosen … sva pa se potem trudila tako dolgo, da sva dobila sina …« 

 

Povedal je, da si znanja o skrbi za otroke pred rojstvom ni pridobil, saj za to ni imel 

priložnosti: 

 

»… znanja nisem imel nobenega … ne vem kje bi ga sploh dobil … nisem si ga imel kje 

pridobiti …« 

 

Partnerici je pred rojstvom prve hčerke pomagal pri urejanju sobe in nakupu potrebnih 

stvari. Antoniji je pri skrbi za otroke pomagal kolikor je znal, vseeno pa je večino dela raje 

prepustil njej, saj je to, kot pravi, žensko delo. Sam je hodil v službo in k hiši nosil denar, 

da so lahko kupili, kar so otroci potrebovali: 

 

»… po rojstvu pa sem pomagal, kolikor sem lahko … kolikor sem vedel … česar pa nisem 

vedel, sem prepustil njej … v tisto se nisem spuščal … to je bolj žensko delo … jaz sem 

hodil v službo in delal, kar je bilo pri hiši potrebno …« 

 

Po njegovih besedah je bila Antonija v času po porodu deležna neformalne podpore 

predvsem od očeta, starejše sestre, ki je takrat že imela svoje otroke, svojih bratov in 

sosede. Poudaril je, da je njena mama velikokrat popivala in ji ni bilo za zaupati skrbi nad 

otroki, v splošnem pa je neformalno oporo ocenil kot dobro: 

 

»… sestra je prišla in pomagala vedno, ko je to potrebovala … tudi oče … tudi bratje so 

prišli sem in nam pomagali … prijateljica pa je tako ali tako živela tu blizu in ji ni bilo 
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nikoli težko priti … mislim, da so ji dajali kar dobro podporo … mama pa je takrat dosti 

pila … njeni mami takrat res ni bilo za zaupati …« 

 

Jože meni, da je v sklopu formalne podpore Antonija največ znanja o skrbi za otroke 

dobila od patronažne sestre, ki je v času sodelovanja stala ob strani celotni družini: 

 

»… najbolj nam je pomagala patronažna sestra … pri vseh treh otrocih nam je stala ob 

strani … četudi ni rabila priti do nas, se je najavila in prišla … zelo smo se dobro razumeli 

…« 

 

Tudi s podporo zaposlenih na centru za socialno delo je bil zadovoljen in prepričan, da so 

jim pomagali, kolikor je bilo v njihovi moči: 

 

 »… na centru za socialno delo pa so nam pomagali, kolikor so nam lahko …« 

 

Antonijo je opisal kot dobro mamo, ki je lepo skrbela za otroke in uspešno opravljala dela 

pri hiši. Izpostavil je obdobje, ko je prekomerno uživala alkohol, in povedal, da se je zaradi 

tega z otroci včasih tudi umaknil iz hiše. Po tem, ko je Antonija odšla na zdravljenje in 

prenehala s popivanjem, po njegovem mnenju spet živijo srečno življenje: 

 

»… prej je bila super … doma je delala … ko mene ni bilo doma, je pri vsem pomagala, 

lepo skrbela za otroke …« 

»… problemi so bili, ko se je podala v alkohol … to je trajalo kar nekaj časa … zdaj, po 

tem, ko se je pozdravila v bolnišnici, je v redu … se je tudi to nekako uredilo in zdaj spet 

normalno živimo …« 

 

Intervju s socialno delavko (priloga 6) 

 

Socialna delavka z Antonijo in njeno družino sodeluje od leta 2012, a so jima s partnerjem 

pri težavah v odnosu na centru za socialno pomagali že prej. Namen vključevanja in 

pomoči družini je razreševanje partnerskih težav, katerih najpogostejši vzrok je 

prekomerno uživanje alkohola s strani enega ali drugega partnerja. V družino so se 

vključevali na podlagi policijskih prijav. V preteklosti je bila izdana prepoved 

približevanja tako Antoniji kot tudi Jožetu. Poudarja, da je slednji redko pripravljen 

sodelovati in vedno ne izkoristi ponujene strokovne pomoči. Socialna delavka opozarja na 

negativen vpliv verbalnega in fizičnega obračunavanja med partnerjema na otroke. Ker je 

njun sin, ki je še edini od otrok ostal pri hiši, mladoleten, mu je Antonija dolžna omogočiti 

primerno okolje za bivanje, v nasprotnem primeru v družino posežejo delavci centra za 

socialno delo in ustrezno ukrepajo. Kot Antonijino šibko področje je socialna delavka 

izpostavila prekomerno uživanje alkohola in hkrati poudarila, da je to po njenem mnenju 

posledica strahu in občutka nezmožnosti skrbi za otroka, ko ni deležna partnerjeve 

podpore, ker je le-ta vinjen ter se neprimerno vede do sina in nje: 

 

»… kot šibko bi izpostavila uživanje alkohola, vendar ne samo pri materi, ampak tudi pri 

njenem partnerju … ko je on vinjen, Antonija doživlja strah, povezan z dolgovi, 

nespoštovanjem, neprimernim vedenjem partnerja do sina in vse to je zanjo v tistem 

trenutku preveč ter občuti, da tega pritiska ne zmore … to pa je potem večkrat tudi povod, 

da sama seže po alkoholu in na takšen način poskuša to stisko ublažiti …« 
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Ko strokovni delavci Antonijo postavijo pred dejstvo, da lahko njuno neprimerno vedenje 

pripelje do odvzema otroka, se situacije zave in postane odgovorna. Prav to socialna 

delavka vidi kot njeno močno področje in ocenjuje, da je njena materinska ljubezen do sina 

tako velika, da prevlada in Antonijo usmeri na pravo pot: 

 

»… kot močno področje bi izpostavila to, da ko se jo postavi pred dejstvo, kakšni ukrepi 

sledijo njenemu neprimernemu vedenju, da lahko pride do odvzema otroka, je toliko 

odgovorna, da poskrbi za umiritev situacije …«  

 

Prav zaradi tega je v preteklosti že poiskala strokovno pomoč psihiatra, pri katerem 

zdravljenje nadaljuje še naprej. Socialna delavka izpostavlja, da Antonija potrebuje 

strokovno pomoč v smislu odvračanja od alkohola ter iskanje načinov, kako ustrezno 

reševati težave, saj v stanju treznosti zadovoljivo opravlja vse naloge, ki jih od nje zahteva 

materinska vloga: 

 

»… strokovno podporo pa potrebuje v smislu, da se ne poda v uživanje alkohola, da svoje 

osebne stiske, zaradi katerih pride do tega, rešuje na ustrezne načine … ko je ona 

zadovoljna sama s seboj in zadovoljna v partnerskem odnosu, takrat zmore zahteve, ki jih 

postavlja materinstvo …« 

 

Opozarja, da v prvi vrsti mora dojeti, da to pomoč potrebuje in da ji podpora centra za 

socialno delo koristi ter ne škoduje. Hkrati izpostavlja pomen sinovega odobravanja, 

njegove potrditve in pohvale, ko je sin z njo zadovoljen, kar jo ohranja na pravi poti: 

 

»… mislim, da so zanjo najbolj pomembne sinove pohvale in potrditev, da je nekaj 

naredila dobro … sinovo odobravanje in njegov ponos ji ogromno pomeni … takrat vidi, 

da je na pravi poti in se trudi, da bi tako tudi ostalo …« 

 

Po informacijah, ki jih ima socialna delavka, so Antoniji formalno podporo nudili v 

psihiatrični bolnišnici ter na centru za socialno delo. Slednja je v preteklosti zajemala 

iskanje finančnih virov, vključitev laične delavke v družino, usmerjanje, svetovanje, 

vodenje družine, povezovanje s strokovnimi delavci na šoli, s policijo ter usmerjanje 

Antonije na zdravljenje zaradi prekomernega uživanja alkohola, v času njenega 

sodelovanja z družino pa pogovore na centru ali na domu, usmerjanje pri reševanju 

finančnih težav, seznanjanje matere s tem, kakšne finančne oblike pomoči obstajajo, 

grajenje na materini samopodobi ter sodelovanje s strokovnimi delavci na šoli, ki jo 

obiskuje sin. Socialna delavka meni, da je strokovna podpora, ki jo Antonija prejema s 

strani centra za socialno delo dovolj, saj se družinska situacija v primeru pomoči izboljša: 

 

»… naša pomoč ji pomaga in v to družino smo ves čas vključeni … ko jo potrebuje, po 

pomoč pride tudi sama … pomoč sprejema … mislim, da je ta naša podpora dovolj, kar se 

vidi na tem, da je družinska situacija napredovala v pozitivno smer …« 

 

Kot pozitivno vidi to, da z družino sodeluje konstantno, da pomoč Antonija v primeru 

potrebe poišče tudi sama ter da je pripravljena sodelovati. Pozitiven vpliv na odnose v 

družini ima po njenem mnenju tudi sodelovanje Antonije in sinove razredničarke, ki se 

zelo trudi, da je šola za njunega otroka prijazno okolje in da je v šoli uspešen. Kot 

pomembne vire neformalne podpore socialna delavka izpostavi starejšo hčerko, ki je 

materi v čustveno oporo, prav tako pa družini pomaga tudi finančno ali s prevozi ter bratu 

pomaga pri šolskih obveznostih, ter mlajšo hčerko, ki je materi v podporo odkar se je 
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odselila od družine. V zadnjem času je Antoniji v oporo tudi soseda, ki ji je na voljo za 

pogovore in nasvete: 

 

»… zelo veliko oporo ima tudi pri sosedi … mislim, da Antoniji zelo pomagajo njuni 

pogovori in sosedini nasveti … pozitivno je tudi to, da soseda ne zagovarja alkohola in jo 

spodbuja v smeri, da Antonija ne posega po njem …« 

 

Po njenem mnenju partner velike vloge pri podpori nima, ko je bil zaposlen pa je skrbel za 

finančno podporo družine. Kljub temu, da je Antonija deležna podpore z več neformalnih 

virov, socialna delavka meni, da bi ob sebi potrebovala še koga, ki bi ji bil na voljo za 

pogovor in nasvete: 

 

»… sigurno bi potrebovala ob sebi še koga, kar se je pokazalo tudi, ko je družino 

obiskovala laična delavka, na katero se je obračala po nasvete, se z njo pogovarjala …« 

 

Socialna delavka je Antonijo opisala kot skrbno mamo, ki dobro opravlja materinsko vlogo 

in ustrezno poskrbi za svoje otroke, v kolikor ni pod vplivom alkohola. Je čustveno 

navezana nanje, sodeluje s šolo, v okviru svojih zmožnosti poskrbi za materialne dobrine, 

ki jih potrebujejo, in je odgovorna, da v težki situaciji, ki je ne zmore obvladati sama, 

poišče pomoč ter je pripravljena sodelovati, da težave reši: 

 

»… Antonija je skrbna, v kolikor izvzamemo obdobja, ko prekomerna uživa alkohol … 

alkohol povzroči to, da ona ni zmožna ustrezno poskrbeti za otroka, se ni zmožna držati 

dogovorov ali poravnati dolgov … ko je prisoten alkohol, je kot mama zmožna odpovedati 

… drugače pa materinsko vlogo dobro opravlja in v vseh okvirih ustrezno poskrbi za 

otroke …« 

 

Na vprašanje o usposobljenosti za delo z materami z MDR socialna delavka odgovarja, da 

nikoli ne moreš reči, da obvladaš vse. Dodaja tudi, da je njej največ izkušenj ter znanja 

dala prav praksa, s katero je nadgradila znanje, pridobljeno na fakulteti. Kot dobrodošlo 

dopolnitev znanja, na katerih si sama pridobi največ novih informacij, je označila 

seminarje in delavnice, ki jim jih ponudi njihova delovna organizacija. Hkrati poudarja, da 

nikoli ne veš, koliko stvari obvladaš, dokler jih ne preizkusiš na konkretnem primeru. 

 

11.2.3 UGOTOVITVE 

 

V drugi skupini vzorca smo intervjuje opravili z materjo z MDR, njenim partnerjem ter 

socialno delavko. Ker socialna delavka z družino sodeluje od leta 2012 in ima le nekaj 

informacij o preteklem sodelovanju družine z zaposlenimi na centru za socialno delo, ni 

mogla odgovarjati na vprašanja, ki se tičejo podpore pred rojstvom in celotnega obdobja 

njihovega otroštva. Zelo dobro pozna le obdobje zadnjih dveh let, zato so tudi odgovori 

pretežno osredotočeni na ta čas.  

 

Kot je povedala Antonija, prve nosečnosti s partnerjem nista načrtovala, a sta novico, kljub 

njenim mladim letom sprejela pozitivno. Želela sta si več otrok in se v tej smeri tudi 

trudila. Partner se je še posebej veselil tretjega poroda, saj si je vedno želel imeti sina. 

Antonija in Jože sta oba kot vire neformalne podpore izpostavila Antonijinega očeta, njeno 

starejšo sestro, oba brata ter sosedo, ki je Antoniji bila v čustveno podporo že v času 

nosečnosti. Oba brata in sestra so Antoniji nudili predvsem nasvete ter usmeritve, oče pa je 

večkrat prevzel tudi finančne obveznosti. Oba sta poudarila to, da Antonija ni bila deležna 
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podpore s strani njene matere, kateri zaradi prekomernega uživanja alkohola skrbi za 

otroke nista zaupala. Neformalno podporo je Jože opisal kot dobro, Antonija pa je 

izpostavila, da bi si želela več podpore s strani svojih bližnjih, a ji mati le-te ni bila 

pripravljena nuditi, oče pa znanja o tem, kako skrbeti za otroke, ni imel. Socialna delavka 

je kot pomemben vir neformalne podpore Antoniji v zadnjih letih prepoznala njuni hčerki 

ter sosedo, ki so ji na voljo predvsem za pogovore ter nasvete in ji nudijo čustveno 

podporo. Socialna delavka meni, da v času njihovega sodelovanja Jože Antoniji ni nudil 

bistvene podpore, še posebej ne v času, ko je prekomerno užival alkohol, pogosto ni 

pripravljen sodelovati pri spremembah v dobro družine in s svojim neprimernim vedenjem 

spravlja Antonijo v stisko, zaradi katere tudi sama posega po alkoholu. Prepričana je, da bi 

Antonija ob sebi potrebovala še koga, s katerim bi se lahko pogovarjala, mu zaupala svoje 

stiske in bila pripravljena sprejeti njegove usmeritve, saj po njenem mnenju največ pomoči 

potrebuje pri iskanju načinov, kako reševati svoje težave. Tako se izogne prekomernemu 

uživanju alkohola, za katerega so največkrat povod njene notranje stiske. Kot je povedala 

Antonija, je formalne podpore bila deležna s strani zdravstvenega osebja v porodnišnici, 

patronažne sestre ter zaposlenih na centru za socialno delo, ki so ji v preteklosti pomagali 

pri iskanju možnih finančnih virov, v zadnjem času pa z usmeritvami in reševanjem težav s 

partnerjem. Oba vira je izpostavil tudi partner, ki je bil zadovoljen predvsem s podporo 

patronažne sestre, ki ni pomagala in stala ob strani le Antoniji, pač pa celotni družini. 

Antonija je ocenila, da je bila formalna podpora zadostna, a je pogrešala več informacij o 

porodu in skrbi za otroke v času prve nosečnosti. Nobeden od partnerjev ni bolj izpostavil 

podpore psihiatrov, katere je bila Antonija deležna v zadnjih letih. V sklopu tega je 

potrebno poudariti, da sta se pogovoru o partnerskih težavah, ki sta jih imela, izogibala in 

sta o tem govorila zgolj površinsko. Socialna delavka, ki je z družino sodelovala prav 

zaradi teh težav, je podporo psihiatra in podporo centra za socialno delo najbolj 

izpostavila. Poleg tega je omenila še sodelovanje Antonije s sinovo razredničarko, s 

katerim je Antonija zelo zadovoljna. Podporo s strani centra za socialno delo ocenjuje kot 

zadostno, saj je družini pomagala izboljšati družinsko situacijo v pozitivni smeri, prav tako 

pa bi v nasprotnem primeru o tem bili obveščeni s strani policije, šole ali pa bi po pomoč 

prišla Antonija sama. Poudariti je potrebno, da je bila Antonija v otroštvu priča 

prekomernemu uživanju alkohola s strani matere in prepirom med staršema. Tudi Jožetovi 

spomini na otroštvo niso samo lepi, saj je od 11. leta naprej živel z babico, ker naj bi se mu 

starša, kot edinemu od treh otrok, odpovedala. Vprašanje, zakaj sta se starša tako odločila, 

si zastavlja še danes. Negativni vzorci iz lastnih družin partnerjev so lahko vzrok za 

pojavljanje alkoholizma ter verbalnega in fizičnega nasilja med partnerjema. Vsi trije 

intervjuvanci so bili pri vprašanju o oceni Antonije pri izvajanju materinske vloge skladni. 

Vsi so mnenja, da je kot mama skrbna, se  trudi, lepo skrbi za otroke in opravlja zahteve, ki 

jih zadaja materinska vloga, sodeluje s šolo ter po svojih zmožnostih zagotavlja dobrine, ki 

jih otroci potrebujejo; žal pri tej vlogi zataji, v kolikor prične s prekomernim uživanjem 

alkohola. Odgovori v intervjuju z Antonijo in Jožetom kažejo na to, da je v tej situaciji 

Antonija tista, ki je zaradi prekomernega uživanja alkohola kriva za težave in slabe odnose 

v družini. Sama tega ni zanikala in se je pogovoru o tem raje izognila. Na drugi strani je 

socialna delavka omenila partnerjeve težave z alkoholom in neprimerno vedenje do 

Antonije ter sina z njegove strani. Njegove težave je označila celo kot povod v Antonijine 

notranje stiske in s tem povezanim prekomernim uživanjem alkohola. To razhajanje med 

informacijami kaže na pomembnost obravnavanja primera kot celote. 
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11.3 SKUPINA 3 

 

11.3.1 OPIS OSEB 

 

Lidija 

 

Lidija se je rodila leta 1979. Do dvanajstega leta je živela s svojo materjo, očetom in 

starejšo sestro. Pri dvanajstih letih se je preselila k rejniški družini in šolanje nadaljevala na 

osnovni šoli s prilagojenim programom. Po osnovni šoli se je vpisala v dvoletni program 

srednje poklicne šole in ga uspešno zaključila. Po končanem izobraževanju je opravljala 

priložnostna dela in bila zaposlena preko javnih del. Pri 25-ih letih se je po sporazumu 

vrnila k materi in očetu, a tam, zaradi konfliktov z očetom, ni živela dolgo časa. Kmalu po 

prihodu domov je spoznala starejšega moškega in se preselila k njemu. Z njim je zanosila s 

prvo hčerko, ki jo je rodila pri 28-ih letih. Dva meseca po rojstvu se je vrnila domov k 

mami in očetu. Za odhod in končanje zveze s partnerjem so bili krivi nenehni konflikti med 

partnerjem in njegovo mamo. Po štirih mesecih življenja pri starših je Lidija spoznala 

novega partnerja, s katerim v izvenzakonski skupnosti živi še danes. Leta 2009 je rodila 

drugo hčerko, dve leti pozneje pa sina. Od rojstva prvega otroka ni bila zaposlena. S 

partnerjem, otroci in mamo še vedno živi na domačiji njenih staršev.  

 

Marija 

 

Marija je stara 61 let in živi s svojo hčerko Lidijo, njenim partnerjem in otroci. Rodila se je 

na Hrvaškem. Svoje otroštvo je preživljala pri mami in očetu, treh bratih ter sestri. Po 

osnovni šoli se je preselila k stricu v Slovenijo in kmalu za tem spoznala svojega moža. 

Preselila se je na njegovo domačijo, kjer živi še danes. V življenju se je spopadala s 

prekomernim uživanjem alkohola. Ima še eno hčerko, s katero ves čas ohranja stike.  

 

Socialna delavka Alenka 

 

Alenka je diplomirana socialna delavka. Stara je 42 let in ima 18 let delovne dobe. Njeno 

področje dela je nudenje prve socialne pomoči, varstvo oseb z motnjami v duševnem 

razvoju in gibalno oviranih oseb ter varstvo družine.  

 

11.3.2 ANALIZE POSAMEZNIH INTERVJUJEV 

 

Intervju z materjo (priloga 7) 

 

Lidija je od dvanajstega leta naprej živela v rejniški družini. Kot je povedala, so rejniki 

zanjo lepo skrbeli, a je vedno imela željo, da se vrne k svojim staršem: 

 

»… nikoli to ni tako, kot če si doma … jaz sem vedno imela željo iti domov … čisto je 

drugače, ko veš, da to ni tvoj pravi starš … četudi ti vse nudi in te ima rad, ni enako … 

nikoli pa me niso imeli grdo, me pretepali ali kaj podobnega … lepo so skrbeli zame …« 

 

Lidija dejstvo, da je mama, povezuje z nadaljevanjem rodu, s potomstvom in hkrati 

izpostavlja upanje, da bodo njeni otroci tisti, ki bodo na stara leta skrbeli zanjo. Kot pove, 

ob besedi mama doživlja mešane občutke. Poleg veselja je izpostavila tudi skrb, ki je 

povezana z zadovoljevanjem potreb otrok. Kljub temu je skrb za otroke zanjo prijetna 

obveza: 
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»… če logično pogledam, so to moji potomci, ki bodo, upam, skrbeli zame, ko bom jaz 

stara …«  

 

Prvo hčer je Lidija rodila pri 28-ih letih. Njen takratni partner je bil od nje veliko starejši. Z 

Lidijo sta živela pri njegovi mami, s katero sta bila s partnerjem večkrat v konfliktu. To je 

bil povod v to, da je Lidija partnerja zapustila dva meseca po rojstvu hčere. Kot je 

povedala, sta se s partnerjem pred zanositvijo zelo dobro razumela. Nosečnost je bila 

načrtovana in otrok zaželen. Razveselili so se je tako Lidija, partner kot tudi Lidijina 

mama, s katero je bila ves čas v stiku preko telefona. Neformalno podporo je pred rojstvom 

otroka Lidija prejemala predvsem od takratnega partnerja, a kot pove, je največ truda v 

priprave na prihod otroka vložila sama. Hkrati je omenila tudi starejšo sestro, ki je že imela 

izkušnjo materinstva, ter svojo mater; obe sta ji bili v oporo z nasveti in s predajanjem 

lastnih izkušenj. Strahu v zvezi s tem, da ne bi zmogla skrbeti za svoje otroke, pred 

porodom ni občutila. Skrbeli so jo zgolj porodi, saj se je bala, kdo bo tisti, ki bo skrbel za 

otroke, v primeru njene smrti: 

 

»… vsakokrat, ko sem šla rodit, me ni drugo skrbelo kot to, kaj bo z otroci, če se meni v 

porodnišnici kaj zgodi … kaj bo, če otroci ostanejo sami … nikoli ne veš, kaj se ti lahko 

zgodi … lahko otrok preživi, ti pa umreš ali pa obratno …« 

 

Formalne podpore je bila deležna v zdravstvenem domu, kjer je obiskovala šolo za starše. 

Ocenila jo je kot zelo koristno, saj si je tam pridobila največ informacij o skrbi za otroka: 

 

»… največ sem se naučila v materinski šoli … tam so nam pokazali, kako se otroka previja, 

hrani …« 

 

Formalna in neformalna podpora, katere je bila deležna pred rojstvom otrok, je bila zanjo 

čisto dovolj. Izpostavila je podporo zdravnikov in medicinskih sester takoj po rojstvu 

otroka, ki so ji predajali osnovne informacije ravnanja z novorojenčkom, katere so ji bile v 

veliko pomoč. Praktično znanje ji je skozi demonstracije pri vseh treh otrocih predajala 

tudi patronažna sestra. Kot je povedala, se ne bi mogla odločiti, ali je bila zanjo 

pomembnejša formalna ali neformalna podpora: 

 

»… vse skupaj … vsak ti je nekaj povedal, svetoval … oboje je bilo pomembno, da sem se 

potem lažje znašla …«  

 

Ko je morala po opravkih, ji je pri prvi hčeri na pomoč priskočila soseda. Ko se je preselila 

domov k svoji materi, je bila pri drugem in tretjem otroku deležna še več neformalne 

podpore. Mati je bila in je še vedno tista, ki je bila konstantno prisotna pri skrbi za otroke. 

Ker je Lidija mlajša in fizično močnejša, je prevzela dela okrog hiše, materi pa prepustila 

varovanje otrok: 

 

» … če imaš nekoga, ki ti lahko pomaga, je čisto drugače kot če si za vse sam …« 

»… če bi vam rekla, da je bil partner tisti, ki mi je kaj pomagal pri otrocih, bi se zlagala … 

večinoma je to bila moja mama …« 

 

Mamino podporo je ocenila kot zelo koristno, hkrati pa bi si želela več partnerjeve 

podpore: 
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»… mama mi že ves čas, odkar sem doma, veliko pomaga in z njeno podporo sem 

zadovoljna … še boljše pa bi bilo, če bi mi jo tudi partner …« 

 

Poleg tega, da ji partner ni v pomoč pri skrbi za otroke, večkrat pregloboko pogleda v 

kozarec, kar vodi v prepire: 

 

»… včasih pregloboko pogleda v kozarec … ko ne pije alkohola, pa se še kar razumeva … 

zaradi alkohola se večkrat prepirava …« 

 

Kot pove, je bilo manj konfliktov pred rojstvom otrok, kar je povezano z več skrbmi, saj 

otroci odraščajo: 

 

»…zdaj, ko so otroci že malo večji, so tudi skrbi večje … vsak dan je treba razmišljati, kaj 

bo otrok jedel, kaj si bo obul, oblekel, kako boš plačal vrtec, malico v šoli in vse to prinese 

skrbi ...«  

 

Partner je zaposlen in skrbi za finančno podporo družine. Poleg tega je s pomočjo 

zaposlenih na centru za socialno delo Lidija uredila tudi nekoliko višje otroške dodatke, a 

kljub temu je njihov socialno-ekonomski status precej nizek. Prav to je Lidija označila tudi 

kot najtežje pri skrbi za otroke. Vedno jo je skrbelo le to, če bodo otroci imeli vse, kar 

potrebujejo. Kot je zatrdila, je nikoli ni bilo sram ali strah prositi za pomoč. Pred kratkim 

je prav to storila v šoli, kjer se je dogovorila za dodatno pomoč hčerki, ki je v šoli manj 

uspešna, saj se zaveda, da bo snov vedno bolj zahteva in da ji sama pri tem ne bo mogla 

pomagati: 

 

»… mene to ni nikoli skrbelo … z učiteljico in pedagoginjo smo se že lani o tem 

pogovarjale … lepo sem jih prosila za pomoč, ker bo hčerka vedno večja in jaz ji ne bom 

znala pomagati tako kot oni …« 

 

Ob vprašanju, kako bi se ocenila kot mati, je bilo mogoče zaznati zadrego. Zdaj, ko so 

otroci še mlajši, meni, da je dobra mama in poudarja, da se pri tem zelo trudi, zastavlja pa 

se ji vprašanje, kako jo bodo ocenili otroci sami, ko bodo odrasli: 

 

»… za zdaj bi rekla, da sem dobra mama… ne vem pa, kaj bodo sami rekli, ko bodo 

starejši … pri skrbi zanje bom rekla, da se zelo trudim …« 

 

Intervju z materino materjo (priloga 8) 

 

Kljub temu, da v času prve nosečnosti Lidija ni živela pri svojih starših, sta z materjo 

ohranjali stike preko telefona in obiskov. Preko pogovorov je Marija Lidiji predajala 

nasvete, povezane z nosečnostjo in zahtevami, ki jih prinaša materinska vloga: 

 

»… dosti sva se pogovarjali o tem … stike sva obdržali preko telefona … ko me je 

poklicala, sem ji dala kakšen nasvet …« 

 

Marija je poudarila tudi pomen neformalne podpore Lidiji s strani njene starejše sestre, ki 

je tudi sama že imela izkušnjo materinstva. Kot je povedala, Lidijin partner pri podpori 

nima večje vloge. Največ ji pri skrbi za otroke pomaga sama. Marija je prevzela kuhanje, 

pospravljanje, skrb za oblačila in varstvo otrok, medtem ko Lidija namesto nje opravlja 

druga dela na kmetiji: 
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»… pri skrbi za otroke sem bila vedno zraven … imela sem jih na skrbi, jim pripravljala 

obroke … še bolj pa, ko je imela hčerka dojenčke … takrat je potrebovala še več pomoči … 

posvetila sem jim veliko časa in se veliko z njimi ukvarjala … zaradi tega so tudi zelo 

navezani na mene in me imajo radi …«  

 

Neformalne pomoči od drugih bližnjih po njenih besedah hčerka ni bila deležna. Meni, da 

ji sama zelo veliko pomaga in pripomore pri skrbi za otroke, ampak pogreša podporo s 

strani njenega partnerja: 

 

»… drugi ji niso nič kaj pomagali … večinoma sem ji pomagala jaz ... jaz ji veliko 

pomagam, ampak mislim, da bi ji moral partner več kot ji …« 

 

Omenila je tudi podporo starejše hčerke, Lidijine sestre, ki ji je bila v podporo predvsem z 

nasveti, saj je sama že imela izkušnjo materinstva: 

 

»… podporo pa je dobila tudi od moje starejše hčere, že takrat, ko je bila še pri prvem 

partnerju, in tudi potem, ko je Lidija prišla živet nazaj domov … vedno sta bili v stikih in 

sta se veliko pogovarjali o tem …« 

 

Kot formalne vire podpore je Marija izpostavila obiske patronažne sestre ob rojstvih otrok 

in pomoč, ki jo Lidija prejme na centru za socialno delo, vendar se le-ta nanaša predvsem 

na finančno pomoč. Podporo patronažne sestre je označila kot dobrodošlo, zaposleni na 

centru za socialno delo pa jim kot družini, po njenem mnenju, pomagajo, kolikor je v 

njihovi moči: 

 

»… patronažna sestra nam je res veliko pomagala … vsi smo se dobro razumeli z njo …«  

 

Kljub pomanjkanju Lidija poskrbi, da imajo otroci vse, kar potrebujejo in da so finančne 

obveznosti, ki jih imajo v šoli, pravočasno poravnane. Marija Lidijo opiše kot skrbno in 

dobro mamo, ki ima svoje otroke rada in za katere lepo skrbi: 

 

»… zelo je prijazna do svojih otrok … zelo lepo skrbi za njih … čeprav je včasih težko, ker 

nimamo veliko, poskrbi, da so prvi na vrsti otroci in da imajo to, kar potrebujejo … ne 

morem reči, da je v čem slaba, ker res lepo skrbi za vse tri in jih ima rada …« 

 

Ob koncu je potrebno poudariti, da Marija Lidiji ni bila ustrezen starševski model, saj je 

Lidija bila preseljena v rejniško družino, kjer je živela od petega leta starosti. Kljub temu je 

Lidija imela svoje starše zelo rada in vedno je imela željo, da se vrne nazaj domov. Morda 

so Marijo prav napake, ki jih je storila v obdobju Lidijinega otroštva, še bolj spodbudile k 

nudenju podpore hčerki pri skrbi za vnuke.  

 

Intervju s socialno delavko (priloga 9) 

 

Bistvo sodelovanja socialne delavke z družino je bila prva socialna pomoč družini, ki je 

temeljila na skrbi za otroke. Partner je bil do Lidije pogosto verbalno nasilen, za kar je bilo 

krivo partnerjevo prekomerno uživanje alkohola. Lidija se je po pomoč na center za 

socialno delo obrnila sama. Zaradi tega je socialna delavka Lidijo označila kot odgovorno, 

saj se je zavedala težav v družini in njihovega posrednega vpliva na otroke. Prepoznala je 

čustveno navezanost matere na otroke in njeno skrbnost, kar je označila kot njeno močno 

stran materinstva: 
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»… močno področje je predvsem čustvena navezanost na otroke … ima jih rada, po svojih 

zmožnostih skrbi za njih … njena skrb na čustvenem področju je dobra …« 

 

V sklopu skrbi za otroke je kot negativno izpostavila slabše zagotavljanje osnovnih 

življenjskih potreb na področju higiene prostorov, kjer otroci bivajo: 

 

»… težava je predvsem zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb otrok, in sicer higiena 

… predvsem čistoča in pri tem smo jo tudi najbolj usmerjali …«  

 

Formalno podporo so partnerjema na centru za socialno delo nudili v obliki iskanja možnih 

finančnih virov, pogovorov, nasvetov, obiskov na domu, z usmerjanjem, kam se lahko 

obrneta po pomoč, ter s programom za preprečevanjem alkoholizma, ki je bil v prvi vrsti 

namenjen partnerju. Kljub temu, da bi zaradi higienske neurejenosti Lidija potrebovala 

pomoč, je ponujeno pomoč v obliki laične delavke, ki bi družino obiskovala na domu ter jo 

usmerjala pri skrbi za dom in družino, zavrnila. V času prejemanja podpore s strani centra 

se je situacija v družini umirila in izboljšala do te mere, da pomoči partnerja nista več 

potrebovala in sta prekinila sodelovanje:  

 

»… ko se je situacija v družini umirila in izboljšala, se je naše sodelovanje končalo … 

sama sta se odločila, da ne potrebujeta pomoči … od takrat nismo bili v stiku z družino, saj 

nismo imeli podlage, da bi se vključili …« 

 

Socialna delavka meni, da je takrat podpora, ki so jo družini nudili, bila zadostna, saj so 

dosegli želene rezultate; v kolikor bi se stanje ponovno poslabšalo, je strokovna pomoč 

družini nujno potrebna: 

 

»… mislim, da bi je potrebovala več, ampak sta ona in partner tista, ki jo bosta iskala ... ko 

sem jaz sodelovala z njo, je bila ta naša podpora zanjo na nek način dovolj … v kolikor pa 

se bo situacija spet poslabšala, sem prepričana, da bo družina spet potrebovala strokovno 

pomoč …« 

 

Po informacijah, ki jih je socialna delavka dobila v času sodelovanja, je Lidiji v sklopu 

neformalne podpore v pomoč njena mati, predvsem pri opravljanju gospodinjskih opravil, 

partner pa zgolj takrat, ko ni pod vplivom alkohola: 

 

»… od mame je Lidija deležna podpore v smislu pomoči pri gospodinjskih opravilih, drugo 

pa bi rekla, da ne ....« 

»… od partnerja podporo dobi, ko le-ta ne uživa alkohola … takrat se zmoreta dogovoriti 

…« 

 

Ker je zaposlen, on prevzame večji del finančnih obveznosti. Lidija je socialni delavki 

omenila tudi občasno podporo sosede. Socialna delavka je kot možen vzrok slabše 

neformalne podpore omenila Lidijino šibko socialno okolje: 

 

»… drugega vira neformalne podpore v času sodelovanja ni omenila … njeno socialno 

okolje je kar šibko …« 

 

Ocenjuje, da bi bila Lidija sposobna skrbeti samostojno za otroke: 
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»… če izvzamemo slabše higienske pogoje v družini, Lidija zadovoljivo opravlja 

materinsko vlogo ...«  

 

Hkrati meni, da je Lidiji podpora njene matere v pomoč, a bi tudi brez nje skrb za otroke 

zmogla, saj je na področju vzgoje in skrbi za otroke zelo odgovorna mama.  

 

11.3.3 UGOTOVITVE 

 

Lidija, Marija in socialna delavka Alenka sestavljajo tretjo skupino celotnega vzorca 

raziskave. Lidija je od 12. do 25. leta živela pri rejnikih. S prvo hčerko je zanosila s 

starejšim partnerjem, pri katerem je živela do drugega meseca starosti svoje hčere. Kmalu 

po tem, ko se je vrnila k svojim staršem, je spoznala drugega partnerja, s katerim si je 

ustvarila novo družino ter rodila še dva otroka. Prav zaradi dveh različnih partnerjev, ki ju 

je imela v svojem življenju, in dveh različnih okolij, kjer je živela oziroma živi, je bil 

intervju v primerjavi z ostalimi daljši ter bolj poglobljen. Na tem mestu je potrebno 

poudariti tudi to, da Lidijina mati v intervjuju ni podala veliko informacij, a kljub temu 

dovolj, da smo lahko dobili uvid v njen pogled na formalno in neformalno podporo, katere 

je bila Lidija deležna v obdobju življenja s prejšnjim partnerjem in sedaj. Marija je v 

intervjuju izpostavila podporo, ki jo je od prve nosečnosti naprej Lidiji nudila starejša 

sestra, in podporo, ki ji jo ves čas, odkar Lidija živi doma, nudi sama. Meni, da ji zelo 

veliko pomaga pri skrbi za otroke, hkrati pa pogreša več podpore s strani njenega 

sedanjega partnerja. Tudi Lidija je zatrdila, da ji sedanji partner pri skrbi za otroke, v 

drugem kot finančnem smislu, ne pomaga ter da bi si želela več njegove podpore. Veliko je 

dobi od matere, ki ji pomaga tako pri opravilih po hiši kot pri skrbi za otroke. Kot vira 

neformalne podpore je omenila sestro in sosedo, ki ji na pomoč priskočita le občasno. Tudi 

socialna delavka je iz informacij, pridobljenih v času sodelovanja, povzela, da ji največ 

pomoči v smislu opravljanja gospodinjskih opravil nudi mati ter da je deležna občasne 

podpore s strani sosede; hkrati je opozorila na Lidijino šibko socialno okolje, s čimer je 

lahko povezano manjše število virov neformalne podpore. Socialna delavka partnerja, v 

smislu podpore Lidiji, ni prepoznala kot bistvenega. Tudi sama meni, da skrbi za finančni 

del obveznosti v družini, večkrat pa na Lidijo z verbalnim nasiljem, zaradi prekomernega 

uživanja alkohola, vpliva negativno. Lidija je izpostavila formalno podporo, katero je v 

obliki predajanja informacij, znanja o osnovni skrbi za otroke prejela v sklopu šole za 

starše ter s stani zdravstvenega osebja v porodnišnici in patronažne sestre. Za pomoč je 

prosila tudi strokovne delavce na šoli, ki so uredili učno pomoč hčerki, saj se zaveda, da 

bodo zahteve vedno višje in da sama hčerki ne bo zmogla pomagati. Podporo neformalnih 

virov je ocenila kot zadostno. Povzamemo lahko tudi, da v primerih, ko Lidija zazna, da 

potrebuje strokovno pomoč, le-to tudi poišče. Pri podpori centra za socialno delo je 

izpostavila zgolj pomoč pri iskanju dodatnih finančnih virov, ni pa govorila o pomoči pri 

reševanju težav v partnerskem odnosu. Lidijina mati je izpostavila zgolj podporo 

patronažne sestre, ki je po njenem mnenju Lidiji veliko pomagala, ter podporo zaposlenih 

na centru za socialno delo, ki so ji pomagali kolikor je bilo v njihovi moči. Socialna 

delavka se je, ker ni podrobno seznanjena s formalno podporo, ki je bila nudena Lidiji prej, 

osredotočila zgolj na njihovo sodelovanje in informacije, ki jih je pridobila v tem času. 

Njihovo sodelovanje je temeljilo na iskanju dodatnih finančnih virov in na reševanju težav 

v partnerskem odnosu, katerih vzrok je partnerjevo prekomerno uživanje alkohola. 

Opozarja, da kljub temu, da se je Lidija po pomoč obrnila sama, ni sprejela vse ponujene 

podpore. Socialna delavka meni, da je bila podpora z njihove strani v času sodelovanja 

dovolj, vendar bi bila v primeru poslabšanja družinske situacije ponovno potrebna. Lidija 

meni, da zadovoljivo opravlja vlogo matere in se zelo trudi pri skrbi za otroke. Tako jo 
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ocenjuje tudi njena mati, ki dodaja, da za otroke zelo lepo skrbi, jim izkazuje ljubezen ter 

jim kljub pomanjkanju zagotavlja vse, kar potrebujejo. Čustveno navezanost na otroke in 

skrbnost je pri Lidiji prepoznala tudi socialna delavka. Dodaja, da je odgovorna, kar se 

kaže tudi v tem, da v primeru potrebe in občutka, da ne bo zmogla, pomoč poišče sama. V 

kolikor izvzamemo nekoliko slabše zagotavljanje higienskih standardov, svojo vlogo 

opravlja zadovoljivo. Meni, da bi za otroke bila sposobna skrbeti tudi sama, brez materine 

in partnerjeve podpore. Iz tega bi lahko povzeli, da partner s svojim neprimernim 

vedenjem, v stanju alkoholiziranosti, Lidijo pri opravljanju vloge matere celo ovira. 

 

11.4 SKUPINA 4 

 

11.4.1 OPIS OSEB 

 

Andreja 

 

Andreja se je rodila leta 1981. Otroštvo je preživljala z mamo, s katero sta se vedno dobro 

razumeli. Oče je umrl pred njenim rojstvom. Obiskovala je redno osnovno šolo. V drugem 

razredu osnovne šole je doživela nesrečo. Pri padcu z vlaka je utrpela poškodbo glave. 

Posledica nesreče so zmerne motnje v duševnem razvoju, epilepsija in manjša gibalna 

ovira ene roke ter noge. Po zdravljenju v bolnišnici je šolanje nadaljevala v centru za 

izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje. Po končani osnovni šoli se je vrnila domov 

in naprej živela z mamo in očimom. 2004 je spoznala partnerja Primoža, s katerim je leto 

kasneje zanosila. Leta 2006 je rodila hčerko, ki trenutno obiskuje osnovno šolo. V 

varstveno-delovni center, ki ga obiskuje še danes, je vključena od leta 2010. Sedaj živi s 

partnerjem in hčerko. Njena mama in očim živita v neposredni bližini.  

 

Primož 

 

Primož se je rodil leta 1969. Odraščal je v petčlanski družini. Ima mlajšega brata in 

starejšo sestro. Obiskoval je redni program osnovne šole. Pri dvanajstih letih mu je umrla 

mama. Od takrat naprej je skrb zanj in njegovega brata prevzela starejša sestra. Po služenju 

vojaškega roka se je leta 1987 zaposlil v podjetju, kjer dela še danes. Pri 35-ih letih je 

spoznal sedanjo partnerico Andrejo. Po novici, da je partnerica noseča, se je preselil k njej, 

njeni materi in očimu. Danes, kot družina, živijo v ločenem stanovanju. Po materini smrti 

je bil primoran pomagati pri hišnih opravilih, pogosto pa je skrbel tudi za otroke starejše 

sestre. Takrat si je pridobil znanja in spretnosti, ki jih je s pridom uporabil po rojstvu hčere, 

saj je bil poleg Andrejine mame on tisti, ki je v večini skrbel zanjo.   

 

Psihologinja Anja 

 

V sklopu varstveno-delovnega centra z gospo Andrejo sodeluje Anja, diplomirana 

psihologinja, stara 34 let. Na delovnem mestu psihologinje z odraslimi osebami z MDR, v 

zavodu za usposabljanje, delo in varstvo oseb z MDR, dela šest let. Sodelovanje z Andrejo 

zajema tedenske individualne obravnave, ki vključujejo pogovore, pomoč pri reševanju 

težav, svetovanje pri vzgoji otroka, partnerskem odnosu in vsakdanjih življenjskih 

vprašanjih. 
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11.4.2 ANALIZA POSAMEZNIH INTERVJUJEV 

 

Intervju z materjo (priloga 10) 

 

Andreja je na vprašanje, ki se je nanašalo na to, kaj ji pomeni biti mama, odgovarjala o 

čustvih, ki jih ob tem občuti. Odgovora ni uspela natančno ubesediti, a je poudarila, da je 

to zanjo nekaj prijetnega: 

 

»… meni kar solze na oči udarijo … od veselja seveda …«  

 

Najverjetneje gre za njen odnos s hčerko, ki jo ima zelo rada, kar je med samim 

intervjujem bilo mogoče razbrati iz kazanja hčerkinih fotografij, njene mimike ter načina 

opisovanja svoje hčere. Povzeti je mogoče, da je čustvena oseba in da jo opravljanje 

materinske vloge zelo veseli: 

 

»… imaš obveznosti, ampak meni to ni težko … mene vse veseli …« 

 

Tudi na vprašanje o načrtovanju nosečnosti ni odgovorila enoznačno. Kot je povedala, sta 

se s partnerjem o tem pogovarjala, a jo je novica o nosečnost vseeno presenetila: 

 

»… midva sva se že prej pogovarjala o otroku … jaz sem njemu rekla, da bi imela 

dojenčka … ampak najprej nisem pričakovala …« 

 

Kasneje je omenila tudi željo po splavu, o katerem naj bi razmišljala zaradi strahu, da bi 

imel otrok, zaradi posledic njene nesreče, zdravstvene težave: 

 

»… bala sem se, da ne bi bilo vse v redu … zaradi moje nesreče … ko sem izvedela, da sem 

noseča, sem najprej rekla, da bom naredila splav … mislila sem, da z otrokom ne bo vse v 

redu … in potem sem se odločila, da ga bom imela … bilo bi mi težko, če bi naredila splav 

…« 

 

S partnerjem sta se v tistem obdobju, z izjemo občasnih konfliktov, katerih povod je bilo 

njeno muhasto razpoloženje, dobro razumela. Povzeti je mogoče, da sta ji partner in mama 

neformalno podporo nudila skozi celotno nosečnost. Najverjetneje se je partner, ob novici 

o nosečnosti, s tem namenom preselil k njeni družini. Ker je bil zaposlen, je poleg 

Andrejinega očima skrbel za finančno podporo družini. Informacije o skrbi za otroka sta ji 

mama in partner prenašala preko knjig, ki jih, kot je povedala, hrani še danes: 

 

»…  jaz imam knjigo o novorojenčku še vedno doma … še vedno je na polici …« 

 

V sklopu neformalne podpore pred rojstvom hčerke je omenila tudi prijateljico, ki je rodila 

pred njo, a njunega odnosa ni podrobneje opredelila. Prejeto neformalno podporo je 

ocenila kot zadostno. Prav tako so ji, po njenem mnenju, dovolj podpore nudili zdravniki 

in medicinske sestre. V obdobju nosečnosti je namreč s partnerjem obiskovala šolo za 

starše, kjer se je seznanila z osnovami skrbi za novorojenčka: 

 

»… tudi v zdravstveni dom sem hodila in so nam tam sestre pokazale …« 

 

Formalno podporo je označila kot bolj koristno zanjo. Verjetno zaradi tega, ker je z njihove 

strani dobila bolj strokovne, natančne informacije o tem, kako ravnati z novorojenčkom, 
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formalna podpora njenih bližnjih pa je bila vpeta v njeno vsakdanje življenje in ni 

izstopala. Takoj po rojstvu hčere je bila deležna formalne podpore zdravnikov in 

medicinskih sester v porodnišnici, kjer so jo praktično učili, kako otroka hraniti, oblačiti in 

podobno. Po odhodu iz bolnišnice je bila Andreji v veliko pomoč tudi patronažna sestra, ki 

ji je posredovala koristne informacije o skrbi za otroka:  

 

»… ko sva s hčerko prišli domov, je k meni prišla patronažna sestra in sva se učili, kako je 

treba previjati ter podobno …« 

 

Tudi po rojstvu sta bila mama in partner tista, ki sta ji nudila največ neformalne podpore. 

Povedala je, da pri šolskih nalogah hčerki pomaga sama; če so naloge težje in jim ni kos, ji 

na pomoč priskoči partner. Kot pove, sama poskrbi za lažja dela pri hiši, hčerko zjutraj 

zbudi, ji pripravi zajtrk in partnerju pomaga pri lažjih opravilih okrog hiše: 

 

»… jaz jo zjutraj zbudim, poskrbim, da se obleče, ji naredim zajtrk … potem jo v šolo 

odpelje partner ali moja mama … še vedno živimo skupaj, ampak imamo vsak svoje 

stanovanje … eno mi, eno pa mama in očim … jaz skrbim za oblačila, pripravim hrano … 

on postori okoli hiše, žaga drva, jaz jih potem zlagam … tako …«  

 

Veliko časa hčerka preživi z babico, s katero hodita na sprehode ter izlete, poskrbi pa tudi 

za prevoz v šolo in domov. Kot slabo stvar pri opravljanju materinske vloge pri sebi 

izpostavi jezo in trmo, ki na plan privre, kadar je hčerka ne uboga: 

 

»… vsaka mama ima nekaj slabega … mene velikokrat popade jeza … to je pri meni slabo 

… če kaj naredi narobe, kaj slabega … zelo je trmasta …« 

 

Kot dobro mamo se prepozna v tem, da s hčerko preživlja prosti čas, se z njo dobro razume 

ter da ji postavlja omejitve, pri čemer se ravna po tem, kaj je zanjo dobro in kaj ne: 

 

»… igrava se, zelo se razumeva … vsega ji ne smem dovoliti … moram vedeti, kaj je zanjo 

dobro in kaj ne …« 

 

Intervju s partnerjem (priloga 11) 

 

Primož je v opisu svojega življenja izpostavil, da se z Andrejo že od vsega začetka njune 

zveze dobro razume. Po novici, da je partnerica zanosila, se je preselil k njej in njeni 

družini. Najverjetneje zato, ker se je zavedal, da bo Andreja zaradi svojih primanjkljajev 

potrebovala njegovo podporo. Veliko znanja in spretnosti glede skrbi za otroka si je 

pridobil že v mladih letih, ko je sestri pomagal skrbeti za njene otroke: 

 

»… sestri sem pomagal skrbeti za njene otroke in praktično sem veliko o tem že vedel …« 

 

Novo znanje si je pred rojstvom hčerke nabiral s prebiranjem knjig, skupaj s partnerico pa 

sta obiskovala tudi desetdnevno šolo za starše. Ker je imel izkušnje s tem, kako skrbeti za 

otroka, straha glede tega pred rojstvom ni občutil. Skrbelo ga je zgolj hčerino zdravstveno 

stanje, saj je bal, da bo po Andreji podedovala epilepsijo. Zaradi tega so veliko časa po 

zanositvi posvetili pregledom pri zdravnikih: 
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»… ne, skrbelo me ni nič … mogoče glede tega, ker ima Andreja epilepsijo … zaradi tega 

smo bili veliko pri zdravniku in naredili smo veliko preiskav … skrbelo me je to, da nebi 

bila ta njena bolezen dedna …« 

 

Kljub temu, da nosečnost ni bila načrtovana, je bil novice o zanositvi vesel. Izpostavil je, 

da sta Andrejina mati in on tista, ki ji stalno podporo nudita že od novice o zanositvi. 

Pomagata ji pri vsem, saj sama, zaradi gibalne ovire, fizično ni tako sposobna: 

 

»… podporo ji tako ali tako doma nudimo vsi … pomagam ji pri vsem … ona ni fizično 

tako sposobna …« 

 

Poudaril je, da je pomoč njene matere bila ključna in da brez nje ne bi zmogla. Njeno 

podporo vidi kot pomembno tudi zaradi tega, ker je sam redno zaposlen, Andreja pa nadzor 

in pomoč potrebuje tudi, ko je on v službi: 

 

»… ona je zelo veliko pomagala … brez nje ne bi šlo …. jaz sem ves ta čas normalno hodil 

v službo … delam v različnih izmenah, zato ji mora nekdo pomagati … tašča je doma, ne 

hodi v službo, tako da je to za nas velik plus …« 

 

Pove, da je Andrejina vloga pri skrbi za hčer predvsem skupno preživljanje prostega časa, 

igra in lažje obveznosti. Tudi formalno podporo je partner ocenil kot zadovoljivo. Po 

porodu so ji bili v pomoč obiski patronažne sestre, zdaj pa prejema podporo psihologa, kar 

je po njegovem mnenju za Andrejo dovolj: 

 

»… ne vem, od koga drugega bi jo lahko sploh še dobila … kolikor je ima pač v službi … 

tja hodi bolj ravno zaradi tega … mislim, da ji ne morejo glede njene materinske vloge 

strokovni delavci več kaj pomagati …«  

 

Iz slednjega je mogoče povzeti, da je pri opravljanju materinske vloge pri njegovi 

partnerici ključna neformalna podpora njene družine. Kljub temu se partner zaveda 

pomena formalne podpore, a le-ta ni tako uspešna, ker ni dovolj pogosta. To pojasni s tem, 

da njegova partnerica informacije hitro pozablja in potrebuje zelo veliko število ponovitev, 

da določeno stvar usvoji: 

 

»… pri njej je težava v tem, da vse, kar se nauči, sproti pozabi … potem bi to moral z njo 

vsaki dan nekdo ponavljati in še takrat bi pozabila prej, kot bi prišla domov …« 

 

Primož kot močno področje partnerice v vlogi matere vidi v tem, da se zelo trudi. Meni, da 

je dobra mama in da naredi, kolikor ji dopuščajo njene sposobnosti: 

 

 »… trudi se … je dobra mama … več kot lahko, narediti ne more … zato pa ji tudi vsi 

pomagamo …« 

 

Zaveda se, da njene sposobnosti niso takšne, da bi za hčerko lahko skrbela sama. Priznava 

tudi, da Andreja sama ne bi zmogla biti mama, saj vedno potrebuje nekoga poleg sebe, naj 

si bo to on ali njena mati:  

 

»… mama sama ne bi mogla biti … tudi brez svoje mame ne … hčerka ne more ostati sama 

doma … vedno mora imeti nekoga zraven sebe …« 
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Intervju s psihologinjo (priloga 12) 

 

Iz intervjuja s psihologinjo, s katero Andreja sodeluje šest let, je mogoče povzeti, da je 

materi pri opravljanju materinske vloge nudena zelo dobra podpora. Njena ocena podpore 

se nanaša na obdobje po rojstvu otroka, natančneje od drugega leta starosti hčere naprej, 

saj pred tem psihologinja z Andrejo ni sodelovala. Največjo neformalno podporo ji po 

njenih besedah nudita mati, ki živi v sosednjem stanovanju, ter njen partner. Izpostavila je 

navezanost Andrejine hčere na svojo babico, kar potrjuje dejstvo, da je njena mati močno 

vpletena v življenje celotne družine: 

 

»… mislim, da ji najbližji nudijo dobro podporo … predvsem njena mama … njena hčerka 

je drugače zelo navezana na svojo babico ...« 

 

Podporo družine je psihologinja ocenila kot dobro. Hkrati je izpostavila Andrejino 

samostojnost in njeno trmo, ki pride do izraza predvsem, ko ji je kaj svetovano, a nasveta 

ne upošteva in naredi po svoje: 

 

»… je vseeno ona toliko samostojna … se tudi ne pusti … vseeno je toliko trmasta … saj 

posluša, ampak bo naredila po svoje …« 

 

Formalno podporo v zvezi z opravljanjem materinske vloge Andreja prejema zgolj s strani 

psihologinje v varstveno-delovnem centru, enkrat tedensko. Gre za individualna srečanja, 

kjer se strokovna delavka z Andrejo pogovarja o vsakodnevnih stvareh, o težavah in 

sporih, ki se pojavijo v njenem življenju. Skozi pogovore psihologinja materi nudi nasvete. 

Gre predvsem za svetovanje v zvezi z vzgojo hčere, s partnerskimi odnosi, odnosi s 

sodelavci in podobno. Svetuje ji, da naj ji v čim večji meri pri skrbi za hčer pomaga 

partner. Kot šibko področje pri izvajanju materinske vloge pri Andreji izpostavi njeno 

popustljivost v vzgoji in odvisnost od podpore bližnjih: 

  

»… mogoče to, da rabi podporo pri vzgoji … saj se znajte ona tudi sama, ampak včasih 

hčerki malo popušča, ni tako potrpežljiva z njo … bolj v tem smislu …« 

 

Psihologinja meni, da je Andreja sposobna biti mati zgolj s podporo. Brez slednje te vloge 

ne bi zmogla: 

 

»…  je sposobna, ampak s podporo … tako, da bi sama živela z otrokom, ne … zdaj, ko ima 

podporo, je v redu … če ne bi imela podpore partnerja in mame, vprašanje, kako bi bilo 

...« 

 

Kljub dobri podpori se sprašuje, kako bo v prihodnosti, saj je hči vedno starejša, njun 

odnos pa je prijateljski in temelji predvsem na skupnem preživljanju prostega časa, igri ter 

opravljanju lažjih šolskih obveznosti, ki jim je Andreja še kos: 

 

»… za zdaj je, kako bo pa potem … ona je z njo bolj kot prijateljica …« 

 

Psihologinja pri opravljanju materinske vloge pri Andreji kot močna področja izpostavlja 

njeno skrbnost, zavzemanje, trud, posvečanje pozornosti hčeri ter izražanje ljubezni:  

 

»… zelo je skrbna do svoje hčerke … zelo jo ima rada, igra se z njo, se pogovarja z njo, ji 

pomaga pri šoli, kolikor še sama zna … na splošno se trudi …«  
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Sodelovanje z Andrejo ocenjuje kot uspešno, kljub temu, da pri svojem delu vključuje 

zgolj znanja, ki si jih je pridobila na fakulteti, informacije, ki jih je prebrala v strokovni 

literaturi, ter izkušnje pri vzgoji in skrbi za otroka, ki jih ima iz lastnega življenja. Pri delu 

z materami z MDR so ji v pomoč tudi ostali sodelavci iz zavoda, h katerim se obrne po 

nasvet. Specifičnega znanja za to področje dela si ni pridobila, a izpostavi potrebo in željo 

po le-tem. 

 

11.4.3 UGOTOVITVE  

 

Iz vseh treh intervjujev je mogoče povzeti, da je bila od zanositve naprej Andreja deležna 

tako neformalne kot tudi formalne podpore. Najpomembnejši osebi, ki ji ves čas stojita ob 

strani, sta njena mama in partner, ki prevzemata večji delež skrbi ter vzgoje otroka. Partner 

in psihologinja neformalno podporo v tej situaciji vidita kot bistveno, saj brez nje Andreja 

ne bi zmogla skrbeti za hčer, saj tudi sama, zaradi svojih zdravstvenih težav, potrebuje 

stalen nadzor in pomoč. Kot je mogoče povzeti, Andreja pomoč potrebuje pri vseh 

zahtevah, ki jih zadaja materinska vloga, prav tako pa je že od začetka deležna 

emocionalne podpore družine. Čeprav nosečnost ni bila načrtovana in so se v družini 

pojavljale skrbi glede dednosti epilepsije, so se novice o zanositvi razveselili. Formalna 

podpora, ki sta je bila deležna tako Andreja kot tudi partner, je bila desetdnevna šola za 

starše, osnovne informacije o skrbi za otroka v porodnišnici ter obiski patronažne sestre, ki 

je staršema prenašala praktično znanje za novorojenko. Prav vsi intervjuvani se strinjajo, 

da je neformalna podpora, katere je bila Andreja deležna pred in po porodu, zelo dobra in 

zanjo bistvena; prav tako sta bila oba partnerja zadovoljna s ponujeno formalno podporo s 

strani medicinskih sester in zdravnikov. Pri tem Primož izpostavlja Andrejine težave pri 

zapomnitvi informacij in se sprašuje, koliko ji sedaj pri opravljanju materinske vloge 

strokovni delavci, ki z njo sodelujejo, sploh še lahko pomagajo. Še zmeraj je namreč 

Andreja deležna tedenskih individualnih srečanj s psihologinjo, s katero preko pogovorov 

iščeta odgovore na vsakdanja življenjska vprašanja. Andrejina vloga pri skrbi za hčer je 

skupno preživljanje prostega časa, igra in opravljanje lažjih obveznosti. Tako jo vidita 

partner, ki jo opiše kot dobro mamo, ki je uspešna v okviru svojih sposobnosti, ter tudi 

psihologinja, ki pove, da je skrbna, se trudi, zavzema ter svoji hčeri nudi veliko pozornosti. 

Hkrati oba poudarjata pomen neformalne podpore, brez katere obveznosti, ki jih prinaša 

materinska vloga, ne bi zmogla. Tudi Andreja meni, da je dobra mama, saj s hčerjo preživi 

veliko prostega časa ter ji postavlja omejitve, ki so pri vzgoji otroka pomembne. Kot 

največjo težavo pri sebi prepozna svojo trmo, ki je večkrat povod za konflikte s hčerjo.  
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11.5 SKUPINA 5 

 

11.5.1 OPIS OSEB 

 

Petra 

 

Petra je rojena leta 1987. Zaradi dolgotrajnih vnetij srednjega ušesa od devetega meseca 

starosti naprej je pri enem letu izgubila sluh. Diagnosticirana je kot oseba z govorno- 

jezikovnimi težavami in mejnimi intelektualnimi sposobnostmi. V vzgojno-varstveni 

zavod je bila vključena pri dveh letih. Zanjo je od takrat naprej skrbela rejnica, pri kateri je 

živela čez teden. Ves čas življenja v rejništvu je Petra vikende preživljala pri svojih starših. 

Slednji so z rejnico bili zelo povezani in z njo so se dobro razumeli. Vključena je bila v 

center za sluh in govor. Po končani osnovni šoli je izobraževanje nadaljevala v skrajšanem 

programu srednje šole in po uspešnem zaključku še dodatno leto. V času srednješolskega 

izobraževanja je živela v internatu, kjer je prejemala podporo vzgojiteljev. Po zaključku 

izobraževanja se je vrnila k svojim staršem in kmalu po tem spoznala starejšega partnerja, 

s katerim je leta 2009 zanosila in leta 2010 rodila hčer. S partnerjem nikoli nista živela 

skupaj. Kmalu po rojstvu hčere sta njuno izvenzakonsko zvezo, zaradi nesporazumov in 

nasilja s strani partnerja ter njegove družine, prekinila. Od leta 2012 je Petra zaposlena v 

zavodu, ki deluje na področju izobraževanja, usposabljanja in svetovanja težje zaposljivih 

oseb.  

 

Vera 

 

Vera je stara 47 let. Otroštvo je preživljala z materjo, babico in očimom. Osnovo šolo je 

obiskovala v domačem kraju in šolanje je nadaljevala na srednji poklicni šoli, ki je ni 

uspešno dokončala. Pri 18-ih letih se je odselila od doma in se zaposlila v tovarni, kjer je 

opravljala lažja fizična dela in tam delala do zaprtja tovarne. Po tistem času je bila 

zaposlena le občasno in kratkotrajno. Kmalu po odhodu od doma je spoznala svojega 

partnerja, s katerim je zanosila in leta 1987 rodila hčer. Tri leta kasneje je z istim 

partnerjem zanosila drugič in rodila sina. V večsobnem stanovanju živi s svojim 

partnerjem, hčerjo, sinom ter vnukinjo. Trenutno je zaposlena. Poleg službe največ časa 

posveti skrbi za družino.  

 

Socialna delavka Alenka 

 

Alenka je diplomirana socialna delavka. Stara je 42 let in ima 18 let delovne dobe. Njeno 

področje dela je nudenje prve socialne pomoči, varstvo oseb z motnjami v duševnem 

razvoju in gibalno-oviranih oseb ter varstvo družine.  

 

11.5.2 ANALIZE POSAMEZNIH INTERVJUJEV 

 

Intervju z materjo (priloga 13) 

  

Intervju s Petro je bil od vseh opravljenih intervjujev najbolj specifičen. Zaradi izgube 

sluha in s tem povezanih govorno-jezikovnih težav je bila pri intervjuju prisotna njena 

mama. Slednja najbolje razume njen način govora, ki je podkrepljen z znakovnim jezikom; 

prav tako ji vprašanje zastavi na način, da ga Petra ustrezno razume. Kljub vloženemu 

trudu in poenostavljanju vprašanj dobljeni odgovori niso bili obsežni, ampak je Petra 

odgovarjala zgolj v kratkih stavkih s ključnimi besedami. Pred začetkom intervjuja smo se 
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s Petrino mamo Vero dogovorili, da bo intervju potekal počasi, da bo imela Petra dovolj 

časa za razmislek in oblikovanje odgovorov.  

 

Kljub skromnim odgovorom je iz intervjuja s Petro mogoče oblikovati zaključke, ki so 

pomembni za našo raziskavo. Iz odgovorov na vprašanja, ki so se navezovala na 

doživljanje materinske vloge, je mogoče povzeti, da Petra materinsko vlogo doživlja zelo 

čustveno. Gre za pozitivna čustva, kot so sreča, veselje, ljubezen: 

 

»… srečna sem … vesela … rada jo imam … ko mi reče mama, sem vesela … srečna sem, 

da sem mamica …« 

 

Lahko bi rekli, da njun odnos s hčerjo temelji bolj na prijateljski ravni, kar je z besedami 

poudarila tudi Petra sama: 

 

»… ona je moja prijateljica … skupaj greva na sprehod, skupaj se igrava …« 

 

Z očetom otroka pred zanositvijo nista imela trdne in dlje časa trajajoče zveze, s čimer je 

lahko povezan tudi Petrin odziv na novico o zanositvi. Nosečnosti s partnerjem nista 

načrtovala. Kot je povedala, je ob novici o zanositvi občutila negativna čustva in s starši je 

celo razmišljala o prekinitvi nosečnosti. Odločila se je, da kljub nestrinjanju staršev otroka 

obdrži: 

 

»… bila sem žalostna … doma smo se pogovarjali, da bi naredila splav … jaz nisem želela 

… hotela sem imeti svojo prijateljico …« 

 

Ta želja je najverjetneje povezana s tem, da Petra po končanem šolanju in vrnitvi domov v 

domačem kraju ni imela prijateljic, zato si je želela nekoga, s katerim bi preživljala prosti 

čas. Omenila je, da se mama z njeno odločitvijo ni strinjala, kar pa je mogoče pripisati 

temu, da se je gospa Vera zavedala, da bo pri skrbi in vzgoji vnukinje imela bistveno 

vlogo, ki bo zelo zahtevna. Pred porodom Petra skrbi v zvezi s tem, kako bo za otroka 

skrbela, ni imela. Strah jo je bilo le, da ne bi umrla med porodom: 

 

»… strah me je bilo, da bom med porodom umrla … imela sem carski rez …« 

 

Iz intervjuja je mogoče povzeti, da je največ neformalne podpore Petri nudila njena mama. 

Pred porodom predvsem v obliki pogovorov, nasvetov in s prenašanjem lastnih izkušenj:  

 

»… gledali sva knjige … pogovarjali sva se … mama mi je dosti povedala o tem …« 

 

Slednje je Petri zaupala tudi bratova punca, ki je rodila nekaj mesecev prej. Partnerja pri 

vprašanju o podpori pred in po rojstvu hčere ni omenila, kar kaže na to, da pri tem ni imel 

bistvene vloge. Šole za starše Petra ni obiskovala, saj le-ta ni bila prilagojena njenim 

potrebam. Kot je povedala, pred rojstvom ni bila deležna formalne podpore, zato je 

neformalna bila zanjo toliko bolj pomembna. Po rojstvu so ji formalno podporo nudile 

medicinske sestre in zdravniki v porodnišnici, kjer je pomoč zanjo bila še posebej 

pomembna, saj zaradi gluhote ni mogla samostojno skrbeti za novorojenko. Prav tako si je 

tam pridobila osnovna praktična znanja skrbi za otroka: 

 

»… ko sem bila v bolnišnici, so mi sestre pokazale, kako moram dojiti in previjati …« 
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Nekaj časa po porodu jo je na domu obiskovala patronažna sestra. Poleg formalne podpore, 

ki je temeljila predvsem na učenju spretnosti skrbi za otroka, je bila največ pomoči deležna 

od svoje matere, ki je konstantno skrbela tako za otroka, kot tudi zanjo:  

 

»… ona mi je vedno pomagala … pri vsem … še zdaj … pomagala mi je kopati, previjati, 

skuhala je kosilo, oprala oblačila …« 

 

Najtežje zanjo je bilo nočno zbujanje in negovanje dojenčka, pri čemer je imela ključno 

vlogo Vera, saj si je Petra vsako noč odstranila slušni aparat in zaradi tega ni slišala 

hčerinega joka: 

 

»… da je ponoči jokala … mama me je takrat zbudila, da sem jo nahranila … to mi je bilo 

težko …« 

 

Petra se je kot mamo s težavo ocenila. Na splošno meni, da je dobra mama, kar je 

podkrepila z argumenti, da hčeri kupi vse, kar si zaželi, da jo ima rada ter da prevzame tudi 

zahtevnejša naloge, kot so sestanki v vrtcu: 

 

»… dobra sem, ker ji vse kupim … obleko, čevlje, hrano, igrače … hodim na sestanke v 

vrtec … strah me je, da se ji kaj ne zgodi … rada jo imam …« 

 

Intervju z materino materjo (priloga 14) 

 

Gospa Vera je ocenila, da je njen odnos s hčerjo na splošno dober, a se večkrat prepirata, 

ker Petra ne pomaga pri gospodinjskih opravilih. Za to situacijo Vera krivi rejnico, ki je 

Petri popuščala in je k temu delu ni spodbujala. Tako si Petra ni pridobila delovnih navad 

in znanj, ki bi ji sedaj, ko mora skrbeti za svojo hčer, zelo koristile. Vera zato pri 

opravljanju gospodinjskih opravil nima nobene pomoči: 

 

»… ni živela pod mojo roko ter je zaradi tega zelo lena .. doma noče nič delati … noče 

kuhati, čistiti, kar me jezi in zaradi tega pride do konfliktov … delati je treba …« 

 

Tudi to bi lahko označili kot razlog, zaradi katerega je Vera nasprotovala hčerini 

nosečnosti in se nagibala k prekinitvi le-te. Že pred rojstvom vnukinje se je zavedala, da bo 

prevzela večji delež skrbi zanjo. Prav tako je dvomila v obstoj zveze med hčerjo in njenim 

partnerjem, saj je slednji od nje precej starejši. Izpostavila je, da je takrat občutila strah, 

kako bo po rojstvu otroka: 

 

»… poleg tega me je bilo strah, kako bo … ona še za sebe ne ve ustrezno poskrbeti, ne da 

bi za otroka …« 

 

Že takrat je dvomila v to, da bo hči podporo dobila od svojega partnerja. Kot je opisala, sta 

se nekaj časa po porodu še razumela, a so vedno pogostejši konflikti ter tudi fizično nasilje 

nad Petro, pripeljali do konca njune zveze. Vero najbolj jezi to, da partner in njegova 

družina hčeri niso pomagali pri težkem začetku, zdaj, ko pa je vnukinja bolj samostojna, pa 

vedno več časa preživi pri očetu in njegovih starših. Kot najpomembnejšo osebo, ki ji je že 

od nosečnosti naprej nudila neformalno podporo, je izpostavila sebe: 

 



57 

»… jaz sem bila tista, ki ji je in še ji vedno pri vsem pomaga … sama ne vem, če bi ji lahko 

še sploh bolj pomagala … vse skrbi sem in še zdaj prevzamem jaz … pri vsem sem zraven 

… lahko rečem, da sem sama mama svoji hčerki in svoji vnukinji …« 

 

Prav tako jo jezi, da namesto očeta vnukinji in hčeri nudi finančno podporo. Meni, da ima 

Petra premalo energije in volje, da bi postorila vse, kar ji materinska vloga nalaga. Podporo 

ji je v obliki učenja novih spretnosti v obdobju nosečnosti nudila predvsem z nasveti, s 

pogovori ter z razlagami ob listanju knjig. Po rojstvu vnukinje je bila pri skrbi zanjo 

neprestano prisotna:  

 

»… ko sta z vnukinjo prišli domov, sem jaz bila vedno doma, ker nisem bila zaposlena … 

tako sem se jima lahko popolnoma posvetila …« 

 

Izpostavila je pomembnost ustreznih govornih modelov, saj se ob Petri vnukinja ne bi 

naučila govoriti in si ne bi širila besednega zaklada: 

 

 »… zaradi njenih težav s sluhom in govorom smo se odločili, da jo damo čim prej v vrtec, 

da se tam čim več nauči … od hčere se ne more ... jaz sem tista, ki komunicira z vnukinjo 

…  potrebuje komunikacijo in tega ji hčerka ne more dati … brez naše podpore res ne bi 

šlo …« 

 

Omenila je tudi sinovo partnerico, ki se je s Petro večkrat pogovarjala o materinstvu in ji 

dajala nasvete. Kot zadovoljivo in uporabno je ocenila formalno podporo s strani 

medicinskih sester in zdravnikov v porodnišnici, ki so Petri nudili še posebno podporo prav 

zaradi specifike njenega primanjkljaja: 

 

»… zelo veliko so ji pomagale sestre in zdravniki v porodnišnici … zaradi tega, ker ne sliši, 

je imela še več podpore kot ostale mamice … sestre so ji zelo stale ob strani … učile so jo 

tudi osnov, kako skrbeti za otroka, kako se previja, kako se hrani, oblači … v bistvu so jo 

tam vse potrebno naučile …« 

 

Kot zelo koristne je označila obiske patronažne sestre, saj so njeni nasveti tudi njej 

pomagali osvežiti znanje: 

 

»… pa tudi patronažna sestra … tudi meni je veliko pokazala … to, kar sem jaz že pozabila 

… pa tudi modernizirajo se stvari … veliko nama je povedala, obrazložila …« 

 

Sedaj, ko je vnukinja starejša, je izpostavila dobrosrčnost medicinske sestre in zdravnice v 

zdravstvenem domu, ki si za Petro vzameta čas ter se kljub govorno-jezikovnim težavam 

trudita z njo komunicirati: 

 

»… zdaj pa ji v zdravstvenem domu stojita ob strani njena osebna zdravnica in njena 

medicinska sestra … razumeta jo, trudita se, da se čim več pogovarjata z njo, ne z mano …  

vzameta si čas zanjo, zato zelo rada gre k njima ….« 

 

O zaposlenih na centru za socialno delo Vera nima dobrega mnenja, saj je prepričana, da 

so v težkih situacijah stopili na stran očeta in se postavili proti njej, ki je delovala v dobro 

svoje hčere in vnukinje. Takrat si je želela njihove pomoči in podpore, a se, kot pravi, ni 

imela na koga obrniti. Čeprav je ona tista, ki prevzame večji delež skrbi za vnukinjo, svojo 

hči ocenjuje kot skrbno mamo, ki skrbi za varnost in zadovoljitev potreb svoje hčere, jo 
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razvaja in z njo preživlja prosti čas. Kljub temu meni, da hči sama ne bi zmogla opravljati 

materinske vloge in da je njena podpora pri tem ključna: 

 

»… je skrbna mamica … zelo se boji za hčerko … boji se za njeno varnost, ko sta na cesti 

… vse ji kupi … zelo jo razvaja, kar je po drugi strani tudi slabo … strah jo je, ko je bolna 

… skrbi, da jo pravi čas odpelje k zdravniku … boji se, da ne bo lačna, žejna …« 

 

 Hkrati ob tem izpostavlja strah, ki je povezan s tem, kdo bo skrbel zanju, ko sama tega več 

ne bo zmogla: 

 

»… bojim se, kaj bo, če se meni kaj zgodi … kdo bo skrbel praktično za obe … potrebuje 

stalno podporo …«  

 

Intervju s socialno delavko (priloga 15) 

 

Sodelovanje med socialno delavko in Petro se je začelo na željo Petre ter njenega partnerja, 

ki se po končani zvezi nista zmogla samostojno dogovoriti o stikih, ki jih bosta imela s 

hčerjo. Sodelovanje je potekalo v obliki skupnih pogovorov in usmeritev, pri čemer so 

Petri zagotovili tolmača znakovnega jezika:  

 

»… sodelovali sva zaradi stikov in težav pri stikih, ki sta jih imela partnerja … to željo sta 

izrazila oba, saj sta oba to dojemala kot težavo … Petra in njen bivši partner sta se glede 

stikov dogovorila in od takrat naprej se nobeden od njiju ni vrnil na center zaradi težav, 

povezanih s tem …« 

 

Ker bistvo sodelovanja ni bila skrb za otroka, strokovna delavka v intervjuju ni mogla 

podati podrobnejših informacij, ampak zgolj tiste, do katerih je prišla pri obravnavah, 

namenjenih dogovoru med partnerjema. Na podlagi teh informacij je ocenila, da je bistven 

vir neformalne podpore v Petrinem primeru njena mama, ki jo usmerja, vodi ter ji pomaga 

pri zahtevah, ki jih postavlja materinstvo. Predvsem je po njenem mnenju mamina podpora 

pomembna pri stikih ter funkcioniranju izven družine, v institucijah: 

 

»… imam občutek, da ima Petra podporo s strani mame … mama jo usmerja, vodi, ji 

pomaga … izgleda, da potrebuje mamino podporo predvsem v smislu vodenja in 

nastopanja v zunanjih institucijah zaradi težav pri komunikaciji …« 

 

Socialna delavka meni, da za deklico, v primeru stikov, lepo skrbi tudi oče in izpostavlja, 

da je Petri bivši parter v podporo le toliko, kot mu sama dovoljuje; odvisno je, ali njegovo 

pomoč sprejme ali ne: 

 

»… partner pa je vključen kolikor mu Petra dovoljuje …« 

 

Po informacijah, ki jih ima socialna delavka, je bila formalne pomoči Petra deležna le z 

njihove strani in tudi v tem primeru zgolj pri dogovoru o stikih z otrokom. Meni, da je 

takrat ta strokovna pomoč za njihovo družino bila dovolj, saj je dogovor potekal korektno 

in postopka ni bilo potrebno nadaljevati na sodišču: 

 

»… je šlo zgolj za ureditev stikov z otrokom … v kolikor pa se ne bi uspela dogovoriti in 

naša pomoč ne bi zadostovala, bi bilo potrebno vključiti sodišče … ampak tukaj to ni bilo 

potrebno …« 
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Poudarila je, da sum, da Petra ne bi primerno skrbela za hčer, nikoli ni bil izpostavljen. 

Prepričana je, da v kolikor bi se le-ta pojavil v najmanjši meri, bi jih bivši partner o tem 

tudi nemudoma obvestil. Socialna delavka ocenjuje, da mati svojo vlogo dobro opravlja, se 

trudi in hčeri nudi vse, kar potrebuje, vendar dodaja, da obširnih informacij o tem nima, saj 

to ni bilo bistvo njihovega sodelovanja: 

 

»… tudi hčerkin oče ni nikoli podal suma za to … on  je vedel, da je Petri mama v 

podporo, da ji stoji ob strani in da se tudi Petra sama zelo trudi …« 

»… občutka, da Petra ne bi zmogla skrbi za otroka, nisem dobila … zdi se mi, da 

materinsko vlogo dobro opravlja, otroku nudi vse, kar potrebuje, v nasprotnem primeru bi 

verjetno tudi oče otroka odreagiral …« 

 

Na vprašanje o lastni usposobljenosti na področju dela s populacijo mater z MDR je 

socialna delavka odgovorila, da si je največ znanja pridobila na fakulteti in na seminarjih, 

dodatno pa se izobražuje tudi iz strokovne literature. Meni, da so dodatna usposabljanja 

zanje zelo dobrodošla.  

 

11.5.3 UGOTOVITVE  

 

V peti skupini vzorca so v intervjujih sodelovale Petra, njena mati Vera in socialna delavka 

Alenka. Največ informacij o zanositvi ter formalni in neformalni podpori pred in po 

porodu smo pridobili iz polstrukturiranega intervjuja z Vero, ki je situacijo opisala zelo 

podrobno. Zaradi Petrinih govorno-jezikovnih težav in težav s sluhom je bil intervju 

zahteven, njeni odgovori pa so bili strnjeni v kratke stavke s ključnimi besedami. Najbolj 

zahtevno je bilo postavljanje vprašanj, ki jih je Vera s pomočjo znakovnega jezika in 

izrazite mimike obraza tolmačila Petri. Morebiti je Verina prisotnost pri intervjuju vplivala 

na vsebino Petrinih odgovorov, a primerjava vseh treh intervjujev ne kaže na neskladje 

odgovorov. Pri skupni analizi intervjujev je pomembno poudariti tudi, da socialna delavka 

podrobnejših informacij o podpori Petri pri skrbi in vzgoji hčere nima, saj to ni bil namen 

njihovega sodelovanja. Petra je v sklopu neformalne podpore najbolj v ospredje postavila 

mamino konstantno pomoč, ki jo je označila kot zelo pomembno zanjo, ter manjšo 

podporo s strani bratove partnerice, ki ji je bila na voljo za pogovore in nasvete o skrbi za 

otroka, saj je rodila hčer zgolj nekaj mesecev pred Petro. Vera meni, da je ona 

najpomembnejši vir neformalne podpore svoji hčeri, česar se je zavedala že pred rojstvom 

vnukinje. Poleg tega, da hčeri pomaga finančno, jo usmerja in ji pomaga pri vzgoji ter 

skrbi za hčer, opravlja še vsa hišna opravila in je vmesni člen pri Petrinem funkcioniranju v 

zunanjem svetu, predvsem institucijah, kot je zdravstveni dom, center za socialno delo in 

podobno. Svojo podporo vidi kot ključno in meni, da brez le-te Petra v tej situaciji ne bi 

zmogla. Tudi sama je omenila nekaj podpore v obliki nasvetov s strani sinove partnerice in 

pomanjkanje podpore s strani Petrinega partnerja, s čimer sama zagotovo ni zadovoljna. 

Mamo je kot zelo pomemben vir neformalne podpore prepoznala tudi socialna delavka, 

predvsem pri usmerjanju, vodenju in pomoči pri nastopih Petre v institucijah. Meni tudi, da 

ko dekličin oče ob stikih prevzame skrb za hčer, zanjo lepo poskrbi. Kot je Petra povedala, 

ji je formalno pomoč nudilo osebje v porodnišnici in patronažna sestra na domu. Njihovo 

podporo je ocenila kot zadovoljivo. Izpostaviti moramo, da o podpori centra za socialno 

delo ni podala nobene informacije. Slednjo je omenila Petrina mama in jo ocenila kot 

nezadostno. Pričakovala je namreč več podpore in tudi več njihovega posluha. Zelo 

zadovoljna je bila s podporo zdravnikov in medicinskih sester v porodnišnici, patronažne 

sestre ter zdravnice in medicinske sestre v zdravstvenem domu, saj so vedeli, na kak način 

naj pristopijo k hčeri in ji še bolj stali ob strani zaradi specifike njenih primanjkljajev. 
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Socialna delavka je v tem primeru lahko ocenila zgolj podporo s strani centra za socialno 

delo. Meni, da je bila le-ta zadostna, saj sta Petra in njen bivši partner uspela rešiti težavo, 

zaradi katere sta prišla po pomoč. Za bolj korektno razreševanje težave so poskrbeli tudi s 

tolmačem, ki je bil Petri v pomoč pri komunikaciji s strokovnimi delavci. Petra sebe vidi 

kot dobro mamo. To je pojasnila s tem, da jo ima rada, da skrbi zanjo, da prevzame tudi 

zanjo zahtevnejše naloge, kot so sestanki v vrtcu, ter da ji zagotavlja vse dobrine, ki jih 

potrebuje. Tudi njena mama se strinja, da je skrbna mama, da skrbi za hčerino varnost, za 

zadovoljitev njenih potreb ter z njo preživlja prosti čas. Hkrati se zaveda pomena svoje 

vloge pri vzgoji in skrbi za vnukinjo ter meni, da Petra tega sama ne bi zmogla. Socialna 

delavka je ob tem vprašanju izpostavila, da v Petrinem primeru nikoli ni bilo podanega 

suma zaradi morebitne neustrezne skrbi za otroka. Ocenjuje, da svojo vlogo matere dobro 

opravlja, se pri tem trudi ter ji nudi vse, kar potrebuje, saj bi v nasprotnem primeru na to 

opozoril bivši partner.  
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12 RAZPRAVA 
 

Z analizami posameznih intervjujev smo izpostavili informacije iz življenja posameznikov, 

vključenih v vzorec raziskave, jih v skupni analizi posameznega podvzorca povezali in  

primerjali ter izpostavili ugotovitve iz posamezne skupine vzorca, ki so bistvene za 

nadaljnjo analizo. S pomočjo raziskovalnih vprašanj, ki smo si jih zastavili na začetku 

raziskave, bomo v nadaljevanju razpravljali o rezultatih raziskave in jih primerjali z 

zaključki raziskav ter z dejstvi iz tuje literature.  

 

12.1 PRVO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

Kako matere z MDR doživljajo materinsko vlogo, kaj jim materinstvo pomeni in kako 

ocenjujejo podporo, ki so je pri tem deležne? 

 

Vse matere so materinsko vlogo povezale s pozitivnimi čustvi, z veseljem, ljubeznijo do 

svojih otrok in ena mati celo s ponosom. Zgolj tri od petih mater so hkrati izpostavile 

pomen odgovornosti ter odrekanja in skrbi, kar je povezano z zadovoljevanjem potreb 

otrok in z zagotavljanjem vsega, kar otroci potrebujejo za dostojno življenje. V dveh 

primerih lahko to skrb povežemo z nižjim socialno-ekonomskim statusom, ki ga 

izpostavljajo tudi v literaturi ter ga vidijo kot pomemben dejavnik, ki ovira dobro 

funkcioniranje mater z MDR (Aunos idr., 2008). Za dve izmed treh mater z MDR v 

raziskavi je značilna slaba socialna vključenost v skupnost. Ena izmed njiju izpostavlja 

tudi konflikte, ki sta jih s partnerjem imela s sosedi v času otrokovega odraščanja. Z 

občutkom skrbi in odgovornosti pri opravljanju starševske vloge je lahko povezana 

socialna izolacija družine, saj ima družina posledično manj možnosti za podporo, kar 

otežuje izpolnjevanje vseh obveznosti, ki jih ta vloga staršem z MDR nalaga. Tudi v 

raziskavi avtorice Llewellyn idr. (1998) so starši z MDR sami izrazili potrebo po 

sodelovanju s skupnostjo, spoznavanju novih ljudi in sklepanju prijateljstev. 

 

Zgolj pozitivne vidike pomena materinstva in doživljanja materinske vloge sta izpostavili 

mati z zmernimi MDR in mati z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi ter gluhoto. Obe sta 

zaradi značilnosti svojih primanjkljajev deležni zelo močne podpore družinskih članov, kar 

je lahko vzrok za to, da se zahtev in odgovornosti materinstva ne zavedata v tolikšni meri. 

Prav tako lahko na slednje vpliva višja stopnja MDR. Matere na splošno materinstvo 

dojemajo zelo pozitivno, kljub temu, da sta zgolj dve od petih mater iz vzorca  nosečnost 

načrtovali.  

 

Llewellyn idr. (1999) so v raziskavi prišli do zaključka, da so matere z MDR vključene v 

vzorec, izpostavile povprečno šest podpornih vezi z drugimi osebami, v rangu od 3 do 10. 

Da je povprečno število stikov matere z MDR manjše od 7 in se ob upoštevanju zgolj 

koristnih stikov zmanjša na 5, so z raziskavo ugotovili Kroese, Hussein, Clifford in Ahmed 

(2002, v Mayes idr., 2008). Tudi Guinea (2001, v Wilson idr., 2013a) zaključuje, da so 

matere z MDR poročale o štirih do petih ključnih osebah v njihovem življenju, ki spadajo v 

skupino prijateljev, strokovnjakov ali družine. Iz skupnih analiz posameznih intervjujev 

lahko povzamemo, da so imele matere v naši raziskavi, v obdobju pred, med in po porodu, 

v povprečju 7,6 podpornih vezi v rangu od 5 do 11. Od tega je bilo povprečno 3,6 

podpornih vezi z neformalnimi viri, kot so partner, mati, oče, sorojenci, prijatelji, in 

povprečno 4 podporne vezi s formalnimi viri, kot so babice, medicinske sestre, patronažne 

sestre, zdravstveno osebje v materinski šoli, psihologi, socialni delavci, strokovni delavci 

ter učitelji na šoli, ki jo obiskuje njihov otrok. Pri izračunu so bili zdravstveni delavci, ki 
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oskrbujejo matere v porodnišnici in jim nudijo prve informacije o negi novorojenca, šteti 

kot ena podporna vez. V skupno število podpornih vezi so bile vključene osebe, ki so 

materam nudile podporo od zanositve naprej.  

 

Vseh pet mater, vključenih v raziskavo, je povedalo, da so s formalno podporo, ki so je bile 

in so je deležne, zadovoljne. Nekatere so jo opisale kot koristno. Vse matere izpostavljajo 

pozitivne strani podpore babic in medicinskih sester v porodnišnici, dve materi pozitivne 

vidike šole za starše, kar tri matere pa pomen podpore patronažne sestre, od katere so 

prejele mnogo koristnih informacij in se učile praktičnih veščin. Wilson idr. (2013b) v 

raziskavi ugotavljajo, da podporo strokovnih delavcev matere z MDR cenijo, a je zanje na 

drugem mestu. Podobno našim rezultatom matere v omenjeni raziskavi izpostavljajo 

podporo patronažnih sester in babic, kot koristno pa ocenjujejo šolo za starše, saj so si tam 

pridobile praktičnih veščin in si izboljšale samozavest. V vzorcu naše raziskave je mati, ki 

se je soočala z rizično nosečnostjo, pohvalila prizadevanje in trud zdravnikov ter ostalega 

zdravstvenega osebja v času pred in po porodu. Samo ena izmed mater je izpostavila, da bi 

si želela več informacij o nosečnosti in poteku poroda, ki jih žal ni bila deležna, saj ni 

obiskovala šole za starše.  

 

Neformalno podporo so vse matere ocenile kot pomembno. Izrazile so zadovoljstvo s tem, 

kolikšne podpore so bile in so še vedno deležne s strani družinskih članov. Slednje lahko 

povežemo z raziskavo avtorice Llewellyn (1995, v Support and services, 2015), v kateri so 

matere z MDR podporo partnerjev in ostalih družinskih članov uvrstile zelo visoko. V naši 

raziskavi so kar tri matere izpostavile pomembno podporo s strani svoje matere, kar se 

sklada z ugotovitvami raziskav v tuji literaturi, saj lahko beremo, da se največ mater z 

MDR po podporo obrne prav na svoje matere ali rejnice (Starke, 2011). Ena izmed mater v 

našem vzorcu je izrazila željo, da bi želela več podpore s strani matere, s katero na splošno 

ni imela dobrega odnosa, k čemur je botroval materin alkoholizem. Posledično ji ni 

zaupala skrbi nad svojimi otroci. Druga mati je izpostavila pomanjkanje partnerjeve 

podpore, ki sicer skrbi za finančno preskrbljenost družine, vendar manj pomaga pri skrbi 

za otroke. Da je podpora družine za matere z MDR pomembna, čeprav je včasih 

nezadovoljiva, so z raziskavo ugotovili avtoji Wilson idr. (2013b). Slednje bi lahko 

povezali z ugotovitvami naše raziskave, zapisanimi zgoraj. Za mati z gluhoto je podpora 

družine bila še posebej pomembna pred porodom, ko so ji bližnji predajali informacije o 

nosečnosti in skrbi za otroka, saj zaradi neprilagojenosti njenim potrebam šole za starše ni 

obiskovala. Ocenila je, da je neformalna podpora zanjo pomembnejša od formalne. V 

našem primeru nobena od mater neformalne podpore ni ocenila kot nekoristne ali vsiljive, 

kar so izpostavile nekatere matere z MDR v raziskavi avtorice Llewellyn (1995, v Support 

and services, 2015). Nasprotno temu so naše ugotovitve skladne z ugotovitvami raziskave 

avtoric Traustadóttir in Björg Sigurjónsdóttir (2008), ki podporo razširjene družine matere 

vidita kot ključni dejavnik pri skrbi in vzgoji otrok ter ohranjanju skrbništva nad njimi.  

 

12.2 DRUGO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

Kako matere z MDR opravljajo materinsko vlogo z vidika različnih deležnikov in kako oni 

ocenjujejo podporo, ki so je matere deležne? 

 

V sklopu intervjujev smo drugo raziskovalno vprašanje zastavili vsem v vzorec vključenim 

strokovnim delavkam in članom ožjega družinskega ali prijateljskega kroga. Psihologinji, 

ki sodelujeta z dvema materama z zmernimi MDR, sta podali oceno, da materi samostojno, 

brez podpore ne bi zmogli opravljati materinske vloge. Pri eni izmed omenjenih mater 
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psihologinja ne prepozna materinske ljubezni do otroka, prav tako pa za opravljanje 

materinske vloge mati naj ne bi kazala interesa. Pri drugi materi psihologinja, ki z njo 

sodeluje, kot močna področja izpostavi njeno skrbnost, trud, ljubezen do hčere in 

namenjanje pozornosti hčeri. Tri matere z vidika strokovnih delavk zadovoljivo skrbijo za 

svoje otroke, so čustveno navezane na svoje otroke, se trudijo in zadovoljujejo potrebe 

otrok po svojih zmožnostih. Zgolj ena izmed teh mater bi po mnenju socialne delavke skrb 

za otroke zmogla celo brez podpore mame in partnerja, ki jo pri tem, zaradi prekomernega 

uživanja alkohola, včasih celo ovira. Ena izmed treh prej omenjenih mater za otroke skrbi 

zelo odgovorno, v kolikor ne uživa alkohola; le-ta jo namreč lahko pripelje tudi do te meje, 

da pri skrbi za otroke celo zataji. Svojih težav s prekomernim uživanjem alkohola se 

zaveda in v želji, da bi se temu izognila, aktivno sprejema pomoč psihiatra ter socialne 

delavke.  

 

Če povzamemo, so strokovne delavke ocenile, da bi zgolj ena mati lahko materinsko vlogo 

opravljala samostojno, dve materi brez konstantne, intenzivne podpore te naloge ne bi 

zmogle, dve materi pa s podporo kompenzirata svoja šibka področja in tako ustrezno 

skrbita za svoje otroke. 

 

Kot materi z MDR, ki kljub skrbnosti in trudu, v okviru svojih zmožnosti sami ne bi 

zmogli opravljati zahtev, ki jih nalaga materinstvo, svojo hčero in partnerico ocenjujeta en 

partner in ena mati. Kot skrbno, ljubečo in dobro mamo je svojo hčer opisala druga 

intervjuvana mati. Tako kot socialna delavka tudi partner matere, ki se v določenih 

obdobjih spopada s prekomernim uživanjem alkohola, to vidi kot njeno negativno stran in 

dodaja, da je izven teh obdobij uspešna mati, ki lepo skrbi za svoje otroke. Bivši mož 

matere z zmernimi MDR, kljub temu, da je zapustila njega in svojega sina, meni, da je bila 

dobra mati, ki je kljub težavam pri opravljanju z denarjem za svojega sina lepo skrbela. 

Hkrati kot največjo težavo pri tem, da bi morala za otroka skrbeti sama, izpostavlja 

pomanjkanje finančnih sredstev, s katerimi otroku ne bi zmogla zagotoviti vsega, kar 

potrebuje za »normalno« življenje.  

 

Tudi ocene intervjuvancev iz ožjega družinskega ali prijateljskega kroga lahko povzamemo 

enako kot ocene, ki so jih podale strokovne delavke. Po mnenju slednjih bi ena izmed 

mater z MDR lahko to vlogo uspešno opravljala samostojno, tri matere tega ne bi bile 

sposobne in potrebujejo konstantno intenzivno podporo že pri lastnem funkcioniranju, ena 

od teh mater pa je uspešna, v kolikor ne uživa alkohola in sprejema podporo strokovnih 

delavcev. Zanimivo je, da so mnenja teh intervjuvancev znotraj posamezne skupine 

skladna, zgolj z eno izjemo, kjer zaradi nezadostnega poznavanja družinske situacije in 

funkcioniranja ženske z MDR, kot matere zaradi drugega namena sodelovanja, socialna 

delavka ni mogla podati natančne ocene. V tem primeru je njena mati bolj poudarila 

pomen podpore, ki jo mora hčeri konstantno nuditi pri materinstvu in njenem življenju 

nasploh.    

 

Glede na zbrane informacije in ugotovitve, kako drugi deležniki raziskave ocenjujejo 

sposobnost mater za opravljanje materinske vloge, lahko zaključimo, da tudi v primeru 

naših petih mater obstajajo dejavniki, ki so lahko vzrok za bolj ali manj uspešno 

izpolnjevanje zahtev, ki jih nalaga materinska vloga. Pomembna dejavnika, ki ju navaja 

tuja literatura, sta odraščanje v rejništvu, ki ga je v določenih primerih mogoče povezati s 

psihično in čustveno zlorabo v otroštvu, ter neustrezen starševski model ali njegova 

odsotnost (Llewellyn, 1998; Tymchuk, 1992, v Björg Sigurjónsdóttir in Traustadóttir, 

2000). Dve izmed petih mater v raziskavi sta odraščali v rejniški družini. Ena je svoje 
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rejnike opisala kot zelo skrbne in ljubeče, druga pa je bila večkrat priča psihičnemu in 

fizičnemu nasilju, ki ga je bila včasih deležna tudi sama. Zaključimo lahko, da sta vzorce iz 

rejniških družin materi prenesli v svoji družini, saj so prvo mater, ki je odraščala ob 

ustreznem starševskem modelu, ocenili kot samostojno, odgovorno in ljubečo, drugo pa je 

strokovna delavka opisala kot mater, ki ne izraža materinske ljubezni in nima interesa, da 

bi skrbela za svojega otroka. Pri tem moramo nujno upoštevati tudi stopnjo MDR matere 

ter pridružene motnje. V prvem primeru gre za mater z lažjimi MDR, druga pa je mati z 

zmernimi MDR in psihiatričnimi težavami. Nemogoče je zaključiti, da je zgolj odraščanje 

v rejništvu dejavnik, ki samostojno vpliva na materino uspešnost, kar ta primer zagotovo 

negira.  

 

Večjo povezanost z ugotovitvami iz literature najdemo v primerjavi uspešnosti mater in 

stopnje MDR matere. V tem primeru niso enotni niti strokovnjaki. Določeni navajajo, da 

inteligenčni kvocient ni ustrezen pokazatelj uspešnosti mater z MDR (Björg 

Sigurjónsdóttir in Traustadóttir, 2000); spet drugi so mnenja, da je inteligenčni kvocient 

med 50 in 70 pomemben dejavnik (Lindblad idr., 2013; Tymchuk, Andron in Unger, 1987, 

v Baum, 2014) oziroma, da osebe z inteligenčnim kvocientom pod 60, brez podpore, ne 

morejo biti uspešni starši (McGaw, 2000; Grayson, 2000, v Parents with Intellectual 

Disabilities, 2011). Tudi v našem primeru sta kot najmanj uspešni materi, ki potrebujeta 

konstantno močno podporo, bili ocenjeni materi z zmernimi MDR. Kot mati, ki potrebuje 

veliko podpore pri skrbi in vzgoji svoje hčere, je bila s strani svoje matere ocenjena mati z 

mejnimi intelektualnimi sposobnostmi in gluhoto. Pridružena motnja, zaradi svoje 

specifičnosti in vpliva na funkcioniranje matere z MDR, zahteva visoko stopnjo podpore 

drugih. Slednji imajo pomembno vlogo pri komuniciranju matere z zunanjimi institucijami 

ter otrokom in pomembno vlogo pri učenju otrokovega govora.  

 

Ocena podpore z vidika intervjuvanih strokovnih delavk in posameznikov iz ožjega 

družinskega ali prijateljskega kroga se v veliki večini sklada. Slednji so s formalno 

podporo, ki je bila, oziroma je nudena materam z MDR, zadovoljni ali pa menijo, da so 

strokovni delavci naredili vse, kar je v njihovi moči; z izjemo ene izmed intervjuvanih 

mater, ki je prepričana, da strokovna delavka pri svojem delu ni upoštevala vseh 

pomembnih dejavnikov, zato je z njeno podporo svoji hčeri nezadovoljna. Še posebej so 

štirje intervjuvanci izpostavili zelo pozitiven vpliv podpore s strani patronažne sestre. 

Formalno podporo, ki je bila oziroma je na voljo materam z MDR, so strokovne delavke na 

splošno ocenile kot dobro. V primeru ene matere je socialna delavka mnenja, da bi dodatna 

formalna podpora, ki bi ji jo zagotovili s strani centra za socialno delo, pripomogla k 

pozitivnim rezultatom, a mati dodatne podpore noče sprejeti. Opozoriti je potrebno, da ena 

psihologinja z materjo sodeluje šele štiri leta, zato informacij o formalni podpori v času 

nosečnosti in odraščanja otroka ni mogla vključiti v oceno.  

 

Neformalno podporo materam z MDR strokovne delavke v primeru dveh mater ocenjujejo 

kot zelo močno in intenzivno. Pri dveh materah strokovni delavki izpostavljata 

primanjkljaj podpore s strani partnerja, kar je v obeh primerih povezano s težavami 

parterjev zaradi prekomernega uživanja alkohola. Pri tej analizi je potrebno opozoriti, da je 

ena izmed strokovnih delavk podajala oceno podpore zgolj na podlagi kratkotrajnega 

sodelovanja z namenom ureditve stikov z otrokom med partnerjema in nima podrobnejših 

informacij o intenziteti neformalne podpore, ki je materi na voljo. Iz intervjujev z dvema 

materama, dvema partnerjema in bivšim partnerjem mater z MDR lahko povzamemo, da 

zgolj en partner meni, da je partnerica deležna zelo dobre neformalne podpore pri 

opravljanju vseh nalog materinstva. Obe intervjuvani materi mater z MDR izpostavljata 
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pomanjkanje podpore s strani partnerjev, drugi partner pa pomanjkanje podpore s strani 

partneričine matere, kar je bilo povezano z njenimi težavami zaradi prekomernega uživanja 

alkohola. Bivši mož ene izmed mater z MDR je izpostavil željo po večji podpori s strani 

prijateljev ali sosedov, s katerimi se na splošno s partnerico nista dobro razumela. 

Pomanjkanje socialnih vezi z družino, prijatelji in sosedi McGaw (2000) navaja kot enega 

izmed vzrokov za pomanjkljivo podporo materam z MDR, kar je kot težavo mogoče 

prepoznati pri vseh materah z MDR v naši raziskavi.  

 

Raziskav, ki bi bile osredotočene na ocenjevanje formalne in neformalne podpore s strani 

družinskih članov in strokovnih delavcev, ki sodelujejo z materami z MDR, v literaturi 

nismo zasledili. Zato ugotovitev naše raziskave, vezane na to raziskovalno vprašanje, ne 

moremo natančneje primerjati z izsledki obstoječih raziskav.  

 

12.3 TRETJE RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

Kakšne vrste formalne in neformalne podpore so bile matere z MDR deležne v obdobju 

pred, med in po porodu ter na katerih področjih in katere oblike podpore bi potrebovale 

več? 

 

Pri povzemanju vrst formalne in neformalne podpore, ki so je bile matere deležne pred, 

med in po porodu, smo vključili vse vrste podpore, ki so jih izpostavili vsi intervjuvani 

znotraj skupin vzorca raziskave. Samo dve od petih mater sta obiskovali šolo za starše, kjer 

sta prejemali podporo v obliki izobraževanja o nosečnosti, porodu in skrbi za otroka. Čisto 

vse matere so bile deležne podpore babice in medicinskih sester v porodnišnici, kjer so jim 

poleg zdravstvene oskrbe predajali informacije o skrbi za novorojenčka, tudi preko 

demonstracij. Prav tako je vse matere po porodu obiskovala patronažna sestra, ki je imela 

pomembno vlogo pri uvajanju v življenje z novorojencem ter s predajanjem informacij in 

nasvetov o skrbi za otroka ter skrbi matere zase. Poleg zgoraj omenjenih vrst podpore so 

bile matere skozi obdobje od zanositve naprej deležne različne podpore, ki so jo prejemale 

od različnih virov.   

 

Mati iz prve skupine vzorca je prejemala neformalno podporo pri pripravi bivalnega 

prostora in nabavi materialnih dobrin za otroka, pri vseh oblikah skrbi za otroka, podporo 

pri opravljanju gospodinjskih opravil, finančno podporo, ki jo je zagotavljal partner, ter 

podporo partnerja pri ohranjanju stikov s sinom po razvezi. V okviru formalne podpore je 

bila deležna zdravniških nasvetov, vezanih na otrokovo zdravstveno stanje, v zadnjem času 

pa predvsem podporo s strani psihologinje v obliki spodbud za ohranjanje stikov s sinom in 

z usmerjanjem pri reševanju sinovih težav pri izobraževanju.  

 

Tudi intervjuvanci iz druge skupine so izpostavili podporo pri pripravi prostora v hiši, 

nakupu oblačil in pohištva za otroka, finančno podporo, pomoč pri prevozih ter podporo v 

obliki nasvetov, prenašanja izkušenj drugih ter spodbujanje in opolnomočenje matere. 

Formalne podpore je mati bila deležna s strani zaposlenih na centru za socialno delo v 

obliki iskanja dodatnih finančnih virov, svetovanja, pogovorov, grajenja na samopodobi, 

pomoči pri razreševanju partnerskih težav, povezovanja s svetovalno delavko na šoli ter 

usmerjanja na zdravljenje zaradi alkoholizma. Pri slednjem je imela veliko vlogo strokovna 

pomoč psihiatra. 

 

Tudi tretja mati je bila s strani socialne delavke deležna podpore v obliki svetovanja, 

pogovorov, usmerjanja partnerja po pomoč zaradi alkoholizma, razreševanja partnerskih 
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težav ter iskanja dodatnih finančnih virov. Neformalne podpore s strani matere je bila 

deležna v obliki skrbi za otroke, pomoči pri opravljanju gospodinjskih opravil, kot so 

kuhanje, pranje perila, čiščenje, v obliki čustvene opore in finančne podpore, katero ji nudi 

partner.  

 

Vključeni v četrto skupino vzorca so izpostavili neformalno podporo v obliki nasvetov in 

informacij v obdobju nosečnosti, podpore pri gospodinjskih opravilih, prevozu otroka v 

šolo ter v obliki stalnega nadzora zaradi zdravstvenih težav matere. Neformalno podporo ji 

še vedno nudi psihologinja, s katero z usmerjanjem in nasveti skozi pogovore iščeta 

odgovore na vprašanja iz vsakodnevnega življenja.  

 

Mati iz pete skupine vzorca je bila zaradi svojih težav zaradi popolne gluhote deležna več 

prilagojenega podajanja informacij o porodu in skrbi za otroka s strani družinskih članov. 

Le-ti ji ves čas nudijo finančno podporo, podporo v obliki nasvetov, spodbud, opravljanja 

gospodinjskih opravil ter skrbi za otroka. Pomembna zanjo je predvsem podpora družine 

pri komuniciranju v različnih institucijah, kot je na primer zdravstveni dom, ter 

komunikacija s hčerjo. Bistveno vlogo imajo tudi pri učenju otrokovega govora. Formalne 

podpore je bila ob zgoraj zapisani podpori v porodnišnici in podpori s strani patronažne 

sestre z bivšim partnerjem deležna s strani centra za socialno delo ob urejanju stikov z 

otrokom. 

 

Povzamemo lahko, da so vrste podpore, ki so je matere bile in so je še vedno deležne, 

precej raznolike in odvisne od potreb, značilnosti ter sposobnosti vsake matere posebej; 

prav tako so odvisne tudi od formalnih in neformalnih virov, ki so materi z MDR na voljo. 

Pozitiven je podatek, da so bile vse matere deležne podpore patronažne sestre, ki so jo 

ocenile kot zelo koristno. Slednje kaže na to, da je sistemsko urejena podpora za matere z 

MDR pomembna. Wilson idr. (2013b) v raziskavi ugotavljajo, da je za matere z MDR 

podpora patronažnih sester pomembna, hkrati pa je zanje vir čustvene podpore. V prej 

omenjeni raziskavi matere z MDR strokovne delavce vidijo kot pomemben vir podpore v 

obliki praktičnega usmerjanja, prenašanja znanja z demonstriranjem in svetovanja ter 

materinsko šolo ocenjujejo koristno zaradi izboljšanja praktičnih veščin ter samozavesti. 

Vse to so navedle tudi matere z MDR v naši raziskavi. V veliko pomoč je bila strokovna 

podpora dvema materama pri iskanju dodatnih finančnih virov in drugih razpoložljivih 

virov podpore ter pri reševanju težav v partnerskem odnosu, katerih vzrok je prekomerno 

uživanja alkohola matere z MDR ali partnerja. 

 

Ugotovitve v sklopu tega vprašanja se skladajo z izsledki tujih raziskav o neformalni 

podpori, ki kažejo na to, da so matere z MDR v sklopu le-te v največji meri deležne 

podpore pri praktični skrbi za otroka (Wilson idr., 2013b), skrbi za hišo, varstvu otrok, 

svetovanju ter čustveni podpori (Traustadóttir in Björg Sigurjónsdóttir, 2008) ter so 

pomemben vir znanja o skrbi za otroka (Starke, 2011). V raziskavi iz literature lahko 

zasledimo tudi podatek, da so matere z MDR v vzorcu v večini živele z ali blizu razširjene 

družine in prejemale več podpore, ko so bili otroci majhni (Traustadóttir in Björg 

Sigurjónsdóttir, 2008). Obe ugotovitvi sovpadata z izsledki naše raziskave, saj kar štiri od 

petih mater z MDR živijo ali so živele z razširjeno družino in so bile največ podpore 

deležne, ko so bili otroci majhni.  

 

Tudi podporo, ki bi jo matere z MDR dodatno potrebovale sedaj ali v preteklem obdobju, 

so združili iz vseh treh intervjuvanih virov. Samo v eni skupini so mati z MDR, njen 

partner in psihologinja mnenja, da dodatne formalne ali neformalne podpore mati ne 
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potrebuje in da je podpora, ki jo ima, zanjo dovolj. Ena izmed intervjuvanih mater z MDR 

je izpostavila, da bi dodatno podporo potrebovala pri informiranju o poteku nosečnosti in 

poroda pred rojstvom otrok. Pri tem je potrebno izpostaviti dejstvo, da ta mati ni 

obiskovala šole za starše, ki ji je v okviru zdravstvenih dejavnosti sistemsko na voljo. Dve 

materi sta izpostavili, da bi si želeli več podpore pri skrbi za otroke in več čustvene 

podpore s strani družinskih članov, in sicer partnerja in mame. To pri eni izmed mater z 

MDR, ki ni v partnerskem odnosu s hčerinim očetom, izpostavlja tudi njena mama. Eden 

izmed partnerjev je pri materi svojega otroka izpostavil potrebo po podpori pri upravljanju 

z denarjem. Dve od petih mater z MDR sta izpostavili željo po dodatni podpori pri pomoči 

otrokom pri šolskih obveznostih. Aunos idr. (2008) ugotavljajo, da imajo matere z MDR 

težave pri zagotavljanju ustrezne akademske stimulacije svojim otrokom. Potrebo po 

dodatni podpori na tem področju sta v naši raziskavi izrazili dve materi, ki se zavedata, da 

nimata dovolj znanja, da bi svojim otrokom pomagali pri zahtevnejših šolskih obveznostih. 

Ena od mater z MDR se je v ta namen povezala s šolsko svetovalno službo, katera je 

njenemu otroku uredila dodatno učno pomoč v šoli.  

 

Rezultati kažejo, da vse matere niso seznanjene z viri podpore, ki so jim na voljo, in pri 

iskanju le-teh potrebujejo usmerjanje. K temu lahko v veliki meri prispevajo zaposleni na 

centru za socialno delo, zdravstveno osebje ter tudi neformalni viri, ki so seznanjeni z 

možnostmi, ki so materam na voljo. Nepoznavanju možnosti bi lahko pripisali tudi 

podatek, da sta zgolj dve materi obiskovali šolo za starše. Natančnejših informacij o 

vzroku neobiskovanja šole za starše pri dveh materah nimamo. V tretjem primeru gre za 

mater z gluhoto ter govorno-jezikovnimi težavami, čemur šola za starše ni prilagojena. 

 

12.4 ČETRTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

Ali se med materami z MDR v načrtovanju nosečnosti, opravljanju materinske vloge in v 

podpori pojavljajo razlike glede na stopnjo motnje, starost in življenjske okoliščine? 

 

Iz informacij, dobljenih v opravljenih intervjujih, je mogoče povzeti, da med stopnjo 

motenj pri materah z MDR in tem, ali je njihova nosečnost bila načrtovana ali ne, ni 

zaslediti nobene povezave. Prav tako ne med načrtovanjem nosečnosti in njihovo starostjo, 

ko so prvič zanosile, kakor tudi ne med časovnim obdobjem, ko so prvič zanosile. V 

literaturi je namreč mogoče zaslediti, da naj bi matere z MDR zanosile v povprečju štiri 

leta prej kot ostale matere, kar je mogoče povezati z neuporabo kontracepcijskih sredstev 

ter z nestalnim partnerstvom (Höglund idr., 2012a). Povezanost med načrtovanjem 

nosečnosti in življenjskimi okoliščinami matere je mogoče najti zgolj v povezavi s 

partnerstvom. Dve materi z MDR, ki sta že pred zanositvijo določen čas živeli skupaj s 

partnerjem, sta nosečnost načrtovali, druge matere pa so skupno življenje s partnerjem 

začele šele po novici o zanositvi.  

 

Tudi na uspešnost opravljanja materinske vloge starost v primeru mater z MDR v naši 

raziskavi nima vpliva. Ne moremo zaključiti, da so matere, ki so otroka rodile v mlajših 

letih, uspešnejše, kot tiste, ki so jih rodile pozneje in obratno. Z analizo pridobljenih 

podatkov smo prišli do zaključka, da pri naših materah stopnja MDR ima vpliv na 

uspešnost opravljanja materinske vloge oziroma na intenziteto podpore, ki jo potrebujejo; 

pri tem moramo upoštevati tudi vpliv dodatnih motenj. Matere z zmernimi MDR po 

mnenju ostalih deležnikov v vzorcu samostojno niso sposobne opravljati te vloge in 

potrebujejo znatno večjo podporo, kot matere z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, med 

katerimi bi ena od mater, po mnenju strokovne delavke, to vlogo bila sposobna opravljati 
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samostojno. V primeru matere z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi, ki prav tako 

potrebuje zelo veliko podpore pri tej vlogi, moramo upoštevati pridružene govorno-

jezikovne težave in gluhoto. Pri povezanosti uspešnosti mater z MDR in življenjskimi 

okoliščinami je potrebno izpostaviti vpliv večjih zdravstvenih težav mater, kot so na 

primer psihiatrične težave, epilepsija in gibalne ovire, ki materam opravljanje nalog 

otežujejo in s tem povečujejo potrebo po podpori. Prav tako so življenjske okoliščine, kot 

je bivanje pri svojih starših ali samostojno življenje s partnerjem, povezane s številom 

podpornih vezi, ki je v primeru bivanja s starši višje, podpora pa je po navadi v tem 

primeru bolj intenzivna. Pod vpliv življenjskih okoliščin bi lahko šteli tudi značilnosti 

okolja, v katerem so matere odraščale. Iz naših primerov lahko povzamemo, da je način 

opravljanja materinske vloge povezan s starševskim modelom, ki so ga imele matere v 

času odraščanja. 

 

Odvisnost intenzitete podpore v povezavi z uspešnostjo matere od stopnje MDR in tudi 

pridruženih motenj smo opisali v prejšnjem odstavku. Povezavo med podporo, ki so je 

matere deležne, in med njihovo starostjo lahko vidimo v tem, da sta bili materi, ki sta rodili 

svoje otroke v zadnjem desetletju 20. stoletja, deležni manj podpore s strani svojih staršev, 

kot matere, ki so svoje otroke rodile pozneje. Prav tako omenjeni materi z MDR nista 

obiskovali materinske šole. Med življenjske okoliščine, ki bi imele vpliv na podporo 

materam z MDR, bi lahko šteli nižji socialno-ekonomski status družine, a o povezanosti 

med revščino in podporo, katere je mati deležna, ni moč govoriti.  

 

  



69 

IV ZAKLJUČEK 
 

Informacije o doživljanju materinske vloge, uspešnosti izvajanja materinske vloge, 

ocenjevanju formalne in neformalne podpore, o vrstah podpore, ki so je matere bile 

oziroma so je deležne, o področjih, kjer bi potrebovale dodatno formalno in neformalno 

podporo, o načrtovanju nosečnosti ter o življenjskih okoliščinah, v katerih živijo, smo 

zbirali z intervjuji s petimi načrtno izbranimi materami z MDR, dvema partnerjema ter 

enim bivšim partnerjem mater z MDR, z dvema materama, dvema socialnima delavkama 

in dvema psihologinjama, ki z materami z MDR sodelujejo ali so sodelovale v preteklosti.  

Zaključimo lahko, da vse matere materinstvo povezujejo s pozitivnimi čustvi, tri matere iz 

skupine pa hkrati tudi z odgovornostjo in skrbjo, ki je povezana z zadovoljevanjem 

življenjskih potreb otrok.  

 

V povprečju so matere z MDR skozi obdobje od zanositve naprej imele 7,6 podpornih 

formalnih in neformalnih vezi, v rangu od 5 do 11. Vse so s formalno podporo, ki so je bile 

skozi ta čas deležne, zadovoljne, še posebej pa poudarjajo pomen podpore patronažnih 

sester. Neformalna podpora je za vse matere z MDR pomembna. S slednjo so vse 

zadovoljne. Le ena mati z MDR izpostavlja željo po dodatni podpori s strani partnerja in 

ena s strani matere, kar tri matere pa podporo lastne matere ocenjujejo kot zelo pomembno.  

Intervjuvane strokovne delavke in posamezniki iz ožjega družinskega ali prijateljskega 

kroga  menijo, da bi samo ena od mater bila sposobna samostojno opravljati naloge, ki jih 

ta vloga zahteva. Tri matere po njihovem mnenju tega ne bi bile sposobne, saj so preveč 

odvisne od intenzivne podpore družinskih članov in podporo potrebujejo tudi pri lasnem 

funkcioniranju. Eno od mater so opisali kot uspešno, če izvzamemo obdobja prekomernega 

uživanja alkohola, kar ima na njeno uspešnost zelo negativen vpliv.  

 

Posamezniki iz ožjega družinskega ali prijateljskega kroga so na splošno zadovoljni s 

podporo, ki je bila materi nudena s strani formalnih virov. Pri neformalni podpori slednji 

izpostavljajo po en primer pomanjkanja podpore s strani matere ter sosedov oziroma 

prijateljev, dva primera pomanjkanja podpore s strani partnerja, zgolj en partner pa je 

neformalno podporo ocenil kot zelo dobro. Strokovne delavke so mnenja, da imata dve 

materi iz vzorca zelo intenzivno podporo s strani staršev ter dve materi premalo podpore s 

strani partnerja.   

 

Matere so bile v obdobju od zanositve naprej s strani formalnih virov podpore deležne v 

obliki izobraževanja v šoli za starše, poučevanja praktičnih veščin v porodnišnici in s strani 

patronažne sestre ter nasvetov, usmerjanja, iskanja dodatnih virov pomoči in reševanja 

težav v partnerskem odnosu s strani socialnih delavk in psihologinj. Neformalno podporo 

jim v največji meri nudijo partnerji, starši, sorojenci in prijateljice s pomočjo pri skrbi ter 

vzgoji otroka, opravljanju gospodinjskih opravil, prevozu, prav tako pa so jim na voljo za 

nasvete, usmerjanje, čustveno podporo, poučevanje praktičnih veščin ter komuniciranje z 

zunanjimi institucijami. Po lastnem mnenju in mnenju strokovnih delavk ter članov iz 

ožjega družinskega ali prijateljskega kroga bi matere več podpore potrebovale v obliki 

informacij o poteku nosečnosti ter poroda, izvajanja šole za starše, prilagojene učnim 

potrebam matere, ter podpore v obliki pomoči otrokom pri šolskih obveznostih.  

 

Med povzetimi analiziranimi podatki je mogoče najti povezavo med načrtovanjem 

nosečnosti in bivanjem s partnerjem, stopnjo MDR, pridruženih motenj in zdravstvenimi 

težavami na uspešnost izvajanja materinske vloge pri materah z MDR, med intenziteto 

podpore in bivanjem s starši ter med časovnim obdobjem, v katerem so matere rodile svoje 



70 

otroke, in podporo, prejeto s strani njihovih staršev. Izkazalo se je, da so matere, ki so 

nosečnost s partnerjem načrtovale, pred zanositvijo s slednjim določen čas bivale v istem 

gospodinjstvu. Stopnja MDR pri materah in pridružene motnje so se v naši raziskavi 

izkazale za pomemben dejavnik pri učinkovitosti opravljanja zahtev materinske vloge, saj 

so matere z zmernimi MDR in mati z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi z govorno-

jezikovnimi težavami in gluhoto, ocenili kot matere, ki samostojno te vloge ne bi zmogle 

in pri tem potrebujejo intenzivno podporo. Na uspešnost opravljanja materinske vloge 

imajo pomemben vpliv tudi večje zdravstvene težave mater, kot so epilepsija, psihiatrične 

težave ter gibalne ovire. Izkazalo se je tudi, da imajo matere z MDR, ki živijo v istem 

gospodinjstvu kot njihovi starši, več podpornih vezi in načeloma tudi boljšo podporo 

bližnjih. Povezati je mogoče tudi način opravljanja materinske vloge in starševski model, 

ki so ga imele matere v otroštvu. Materi iz vzorca, ki sta svoje otroke rodile v zadnjem 

desetletju 20. stoletja, sta bili s strani svojih staršev deležni slabše podpore kot matere z 

MDR, ki so otroke rodile kasneje.   

 

Sklenemo lahko, da sta v naši raziskavi neformalna in formalna podpora ključni pri 

materah z višjo stopnjo MDR, materah s težjimi pridruženimi motnjami ali z večjimi 

zdravstvenimi težavami. V kolikor je materam z MDR ta podpora zagotovljena, svojo 

vlogo lahko opravljajo vestno in uspešno. Na splošno so matere iz našega vzorca s 

formalno in neformalno podporo, ki so je bile in so je deležne, zadovoljne. Kljub temu 

lahko rečemo, da bi bila strokovna podpora v smislu iskanja možnih dodatnih virov 

podpore za te družine zelo dobrodošla. Izkazalo se je, da matere z MDR in njihovi 

družinski člani kot zelo koristno dojemajo podporo, ki je sistemsko urejena v sklopu 

zdravstvenih storitev. Ugotavljamo, da bi storitve, kot je na primer šola za starše, morale 

biti bolj prilagojene individualnim potrebam mater vključenih v vzorec in njihovim 

primanjkljajem, učnim potrebam.  

 

Zaradi kvalitativnega pristopa raziskovanja z majhnim vzorcem, na katerem je bila 

izvedena raziskava, posploševanje točnih zaključkov ni mogoče, zato predlagamo 

nadaljnja kvalitativna in kvantitativna raziskovanja stanja v Sloveniji na številčnejšem 

vzorcu. Za namen načrtovanja in izvajanja konkretnih programov pomoči za starše z MDR 

in njihove družine predlagamo zbiranje podatkov o številu mater z MDR na ravni države, 

oblikovanje baz podatkov, raziskovanje njihovega zdravstvenega stanja, želj in potreb po 

formalni in neformalni podpori, raziskovanje izidov otrok, rojenim materam z MDR, 

povezanosti učnega uspeha otrok mater z MDR z nudenjem kognitivnih spodbud s strani 

mater, raziskovanje socialne vključenosti mater z MDR v primerjavi z materami brez 

MDR, raziskovanje pogostosti in vzrokov obravnave mater z MDR v sodnih postopkih, 

vezanih na skrbništvo nad otroki ter raziskovanje stališč strokovnih delavcev, ki sodelujejo 

z materami z MDR, družinskih članov in širše družbe do materinstva žensk z MDR. 

Zaključki, pridobljeni v predlaganih raziskavah, bi predstavljali pomembno vodilo za 

načrtovanje dela, kvalitetno celostno obravnavo in pomoč materam z MDR ter njihovim 

družinam. 

 

Kot program pomoči  za starše z MDR v Sloveniji predlagamo šolo za starše z MDR, ki bi 

se izvajala v manjših skupinah ali individualno in bi bila prilagojena učnim potrebam teh 

staršev. Načrtovali in izvajali bi jo strokovni timi, ki bi vključevali strokovne delavce, kot 

so zdravstveni delavci, specialni in rehabilitacijski pedagogi, psihologi. Kljub temu da gre 

za manj številno populacijo žensk z MDR, predlagamo, da bi centri za socialno delo s 

pomočjo koriščenja dodatnih finančnih sredstev priložnostno organizirali pogovorne 

skupine ali individualna srečanja za starše z MDR, kjer bi jim nudili informacije o možnih 
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virih podpore, jih usmerjali pri reševanju težav, ki se pojavljajo v družini, večali razpon 

njihovega znanja ter krepili njihovo samozavest in občutek samospoštovanja. Po zgledu 

organizacij iz tujine bi tudi v Sloveniji lahko oblikovali knjige, publikacije, zloženke in 

videoposnetke, s katerimi bi staršem z MDR na primeren način predstavili različne teme s 

področja nosečnosti, poroda, skrbi za otroka ipd., in s tem staršem z MDR izboljšali 

možnosti za samostojno učenje. Za podporo staršem z MDR pri zagotavljanju primernih 

kognitivnih spodbud svojim otrokom bi lahko na ravni države organizirali mrežo študentov 

specialne in rehabilitacijske pedagogike, ki bi otrokom staršev z MDR nudili kontinuirano 

dodatno strokovno in učno pomoč. Pozitiven vpliv na možnost uresničevanja pravice do 

partnerstva in starševstva bi imeli interdisciplinarni mobilni timi, ki bi vključevali 

strokovne delavce različnih strok, kot so zdravstveni delavci, socialni delavci, psihologi, 

specialni in rehabilitacijski pedagogi ter drugi. Ti bi z različnimi strokovnimi znanji 

staršem z MDR nudili celovito podporo, ki bi vključevala organizacijo predavanj in 

praktičnega poučevanja starševskih veščin, poučevanje na domu, vodenje pogovornih 

skupin za starše z MDR, kjer bi si starši izmenjevali mnenja in izkušnje ter organizirali 

dogodke, aktivnosti, s katerimi bi krepili socialno vključenost teh staršev v skupnost.  

 

Primer dobre prakse delovanja timov v takšni obliki je mogoče zaslediti v drugih državah, 

kot na primer v Avstraliji, kjer so oblikovali model izobraževalno-svetovalnega dela 

»Living Safer Sexual Lives«, v okviru katerega so osebam z MDR nudili podporo pri 

zagotavljanju varnosti in zaščite drugih pravic na področju spolnega življenja. V primeru 

takšne podpore je oseba z MDR postavljena v središče, strokovno delo pa se individualno 

prilagaja njenim izkušnjam, stališčem, interesom in potrebi po podpori. Ta 

interdisciplinarna podpora staršem z MDR omogoča zagotavljanje izpopolnjenega, 

srečnega, kvalitetnega spolnega življenja in s tem osnovnih življenjskih pravic ter vpliva 

na njihovo razumevanje in njihov pogled na spolnost, ljubezen, medosebne odnose ter 

starševstvo (Frawley, Johnsons, Hiller in Harrison, 2003, v Bratković, 2011).  

 

Hkrati je potrebno poudariti pomen raziskovanja in dolgoročnega spremljanja primerov 

starševstva oseb z MDR, kar predstavlja pomemben vir informacij, ki nam služijo kot 

usmeritve pri načrtovanju in zagotavljanju podpore tem staršem. Strokovnjaki in širša 

družba so dolžni zagotavljati splošno inkluzivno podporo staršem z MDR v obliki 

svetovanja, spolne vzgoje in drugih storitev v cilju popolnega uresničevanja njihovih 

potreb in pravic, v skladu s Konvencijo o pravicah invalidov, s čimer pripomorejo k 

ustvarjanju primernega, varnega in spodbudnega ožjega socialnega okolja za odraščanje 

njihovih otrok.  
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Priloga 1: Intervju z Martino 
 

Kaj za Vas pomeni biti mama?  

 

»Uh. Tega še me nihče ni tako vprašal. Kaj bi rekla? Po eni strani sem zadovoljna, ker sem 

mama. Dosti več se počutim zaradi tega, bolj pomembno. Tudi to mi veliko pomeni, da 

imam otroka. Da imam nekoga svojega; da imam vsaj enega otroka, da nisem brez njih. 

Kot mama sem morala marsikaj narediti, mu pomagati v življenju, da je odrasel.« 

 

Na kaj se spomnite ob besedi mama? Kaj ob tem občutite? 

 

»Bolj ponosna sem, ker sem mama. Zelo sem vesela. S tem, da otroka nimam poleg sebe.« 

 

Kaj pa občutite ob tem, da ne živite z otrokom? 

 

»Kaj bi rekla? Zdaj sem se že vsega tega odvadila. Ko sem prišla v zavod, sem marsikaj … 

Saj še razmišljam o svojem otroku, če mu lahko še kaj v življenju pomagam. V glavnem so 

to lepe stvari.« 

 

Na kaj najprej pomislite, ko slišite besedo mama? 

 

»Ponosna sem, ko me otrok pokliče in mi reče mama. Na primer včeraj sem ravno bila pri 

njem doma. Sin me je klical v službo in rekel: »Mami, kdaj prideš?« Sem rekla, da pridem 

takrat in takrat ter je rekel: »Joj, tako dolgo te bom čakal.« To se pravi, da tudi otrok, kako 

bi rekla, je vesel, da jaz pridem k njemu.«  

 

Rekli ste, da ste živeli v rejniški družini. Zanima me, kako ste se razumeli z vašima 

rejnikoma? Ali ste bili v dobrih odnosih, ste se mogoče prepirali? 

 

»Dobro vprašanje. V rejništvu je bilo dobro in slabo. V rejništvo sem prišla, ko sem bila 

stara šest let. Potem sem tam odraščala. Starši so me imeli radi kot svojega otroka.« 

 

Ali so imeli še kakšnega svojega otroka? 

 

»Ja, imeli so dva sina. Eden se je že poročil in odselil. Drugi je bil doma. Imeli smo veliko 

kmetijo, morala sem veliko delati. Marsikdaj sem slabo živela. O tem imam veliko zgodb. 

Oče je bil bolj tako … Kako bi rekla? On je rad pil. Jaz ne vem, s čim sem si jaz zaslužila, 

da me je oče tepel z berglami po glavi. To res ne vem. Mama me je imela še koliko toliko 

rada, bolj kot oče. Oče in mama sta se dostikrat prepirala. Sicer pa sta pila oba. Mama je 

včasih pila manj, včasih več.«  

 

Ali ste imeli kakšno osebo, ki Vam je bila v oporo, ko Vam je bilo težko? Mogoče 

sinonova Vaših rejnikov, ki ste ju prej omenili? 

 

»Ne. Večinoma sem bila z mamo. Vse te stvari, ki so se dogajale, prepiri med očetom in 

mamo, včasih sem bila zraven, včasih ne. Mamo sem velikokrat zagovarjala, ker sem jo 

imela rada in ni se mi zdelo prav, da jo je oče tepel, metal posodo. Saj tudi do mene je bil 

grd. Včasih je po tleh metal hrano, ki sem mu jo prinesla. Tudi noge sem mu morala 

umivati. Bilo je dosti hudega … pa tudi dobro je bilo.«  

 



 

Kam ste hodili v šolo? 

 

»Najprej sem obiskovala eno šolo, nato so me premestili na drugo šolo in nazadnje v 

pomožno šolo.«  

 

Prosim, če mi na kratko opišete čas, ko ste spoznali svojega bivšega moža do takrat, 

ko ste prvič zanosili. 

 

»Tudi on je živel v rejniški družini blizu kraja, kjer sem živela jaz. Bil je sosed moje 

polsestre. Veliko sem jo obiskovala. Enkrat je ni bilo doma in on me je poklical na kavo. In 

sem šla. Potem je bilo tako, da me je tri dni imel, potem me je zapustil. Pri njegovi družini 

ni bilo prostora, da bi bila tam, in v naši hiši tudi ne.«  

 

Torej je bil problem, da nista imela prostora, da bi skupaj živela? 

 

»Ja. Trikrat sva šla narazen. Četrtič se je potem uresničilo, da sva bila skupaj.«  

 

Potem ste živeli pri njegovi družini? 

 

»Ja. Živela sem pri njegovih. On je imel svojo sobo in sva lahko v tej sobi živela. Nekaj 

časa sva živela pri njih, nato sva dobila stanovanje preko centra za socialno delo. Morala 

sva oditi za sebe. Kot pravijo, stari in mladi ne gredo skupaj. Poskusila sva poiskati 

stanovanje. In takrat so nama ga uredili na centru za socialno delo. Tam sva živela 15 let. 

Potem sva spet iskala stanovanje, ker nama tam sostanovalci niso dali miru. Prosila sva za 

drugo stanovanje in sva ga dobila.«  

 

Kdaj ste prvič zanosili?  

 

»Ja. Ko sem prvič zanosila, je bilo tako … velikokrat sem morala na pregled k zdravniku. 

Zdravnik mi ni mogel pomagati. Dostikrat sem morala zaradi tega tudi v bolnišnico. Kako 

bi rekla … Otrok ni rasel, se ni razvijal. Niso vedeli, zakaj. Jaz sem ga čutila, da še je bil 

živ, ampak so rekli, da mi ne morejo nič pomagati. Zato sem morala v bolnišnico v 

Ljubljano. Opravili so preglede in vse je še bilo v redu, še vedno je bil živ. Zvečer pa so 

ponovno naredili pregled in takrat so mi povedali, da je otrok mrtev.« 

 

Mislite, da so Vam zdravniki premalo pomagali? Ali bi Vam lahko ali pa morali bolj 

pomagati po Vašem mnenju? 

 

»Mislim, da so se dosti trudili, da bi mi pomagali, ampak verjetno niso mogli. 

Potem sem zanosila še drugič. Bila sem noseča dva meseca, vendar potem zopet ni bilo nič 

iz tega.« 

 

Ali ste te svoje nosečnosti s partnerjem načrtovali? 

 

»Ja. Otroke sva si želela.« 

 

Kako ste se odzvali in kaj ste čutili, ko ste izvedeli, da ste noseči? 

 

»Ko so mi povedali, sem bila vesela. Najbolj pa sem bila vesela, ko so me pregledali in mi 

povedali, da je vse v redu. To je bilo pri tretji nosečnosti s sinom. Ko se je rodil, so bili 



 

spet problemi. Dva meseca sva obiskovala zdravnike zaradi alergij. Veliko sva bila v 

bolnišnici. Potreboval je posebno hrano. Bil je zelo alergičen.«  

 

Kdo Vam je pomagal pri tem, ko ste morali na poseben način skrbeti za svojega sina? 

 

»Najbolj so mi pomagali zdravniki. Oni so mi svetovali, kaj mu naj kupujemo in kaj lahko 

je.« 

 

Ali Vam je mogoče pomagala tudi patronažna sestra? 

 

»Tudi ja. Dosti mi je pomagala, ker mi je pokazala, kako ga skopam in kako poskrbim za 

popek.« 

 

Torej Vam je dajala nasvete in Vas učila, kako skrbeti za sina? 

 

»Ja.«  

 

Zanima me, kako se je vaš bivši mož odzval na to, da ste noseči? 

 

»Tudi on je bil vesel. Po eni strani vesel, po drugi strani pa ga je skrbelo, kako bo. Že pri 

prvem je videl, kako je bilo težko. Da ne bi spet bilo kaj narobe.« 

 

Ste z vašo rejniško družino še imeli stike takrat, ko ste zanosili? Kaj so oni menili o 

tem, da ste noseči?  

 

»Ko pride otrok, so vsi veseli. Vsi so ga radi crkljali, previjali.« 

 

Nihče ni bil proti temu, da ste noseči? 

 

»Ne.« 

 

Kako ste se z bivšim možem razumeli pred rojstvom sina? 

 

»Bila sva še kar v dobrih odnosih. Včasih so ga njegovi starši hujskali. Ne vem, kaj so mu 

razlagali, ko mene ni bilo zraven. Mogoče, da ne bom znala skrbeti za sina ali pa kaj 

takega. Dvomili so vame. Ampak sem jim dokazala, da zmorem.«  

 

Ko ste zanosili, sta z možem živela sama? 

 

»Ja.« 

 

Kako pa ste se pripravljali na to, da boste mogli skrbeti za otroka po porodu? 

 

»Ko se je otrok rodil, so mi veliko pokazali zdravniki in sestre v bolnišnici. Kako ga je 

potrebno dojiti, previti, kako ga lahko obračaš.«  

 

 

 

 

 



 

Ali ste obiskovali materinsko šolo preden ste rodili? 

 

»Ne. Ko sem prišla z otrokom domov, mi je veliko pomagala moževa mama. Ko so slišali, 

da pridem z otrokom domov, so pripravili stanovanje, zakurili, pripravili plenice, da so bile 

stvari čiste.« 

 

Kaj pa Vaši starši? 

 

»Ne, moji mi niso pomagali. Mama je prišla na obisk, ampak še takrat ni nič rekla. Samo 

to, da je lep.«  

 

Kako Vam je pomagala mama bivšega moža? Vam je dajala nasvete, Vas je kaj 

naučila? 

 

»Ne. Bolj zdravniki in medicinske sestre.« 

 

Kdo pa Vam je nudil finančno podporo? Je bil Vaš mož takrat zaposlen? 

 

»Ja, najprej je bil zaposlen, ampak je nato tisto podjetje šlo v stečaj. Potem je kot 

psihiatrični bolnik dobil invalidnost in pokojnino. Včasih je šel pomagat tudi kakšnemu 

kmetu in tudi tako zaslužil kakšen denar.«  

 

Kaj pa Vaša ali njegova družina? Ali so Vam mogoče oni finančno pomagali? 

 

»Ne.«  

 

Pri čem Vam je mož pri skrbi za otroka največ pomagal?  

 

»Ja. Bil je vesel, da pridem domov. Prišel me je tudi obiskat v bolnišnico. Pomagal mi je 

previjati, hraniti otroka. Pral in obešal je perilo. Jaz sem likala. Če sem imela jaz delo zunaj 

hiše, je bil on z otrokom.«  

 

Kdo pa je bil z Vami med porodom? 

 

»Samo zdravniki in medicinske sestre. Moža ni bilo zraven.« 

 

Rekli ste, da so Vas o tem, kako skrbeti za otroka, učili v bolnišnici. Ali bi si takrat 

želeli, da Vas naučijo še kaj več? Da Vam še kako drugače pomagajo? 

 

»Ne. Mislim, da je zame to, kar so me naučili, bilo dovolj.«  

 

Kaj Vas je najbolj skrbelo, ko ste izvedeli, da ste zanosili? 

 

»Najbolj me je skrbelo za njegovo zdravje. Želela sem si, da bi bil zdrav. Da ne bi bil 

bolan, da ne bi imel težav.«  

 

Kaj pa glede skrbi za otroka? Ali Vas je bilo mogoče strah, da tega ne bi zmogli? 

 

»Ne.«  

 



 

Rekli ste, da ste pomoč pri skrbi za otroka dobili od patronažne sestre. Ali ste kdaj 

čutili, da bi potrebovali pomoč še od drugih strokovnih delavcev in zanjo niste 

prosili? 

 

»Ne, nisem je potrebovala.« 

 

Kaj je bilo za Vas najtežje pri skrbi za otroka po porodu? 

 

»Nič mi ni bilo ne vem kako težko.« 

 

Rekli ste, da Vam je največ podpore nudil Vaš partner.  Vam je bila ta podpora 

dovolj, ali ste si je želeli oziroma bi je potrebovali več? 

 

»Ne. On mi je pomagal pri vsem, tako da je to bilo zame dovolj.«  

 

Kaj pa, ko je sin šel v šolo? Kdo mu je takrat pomagal pri učenju? 

 

»Mož. On je več vedel kot jaz.« 

 

Vas je kaj skrbelo, da mu pri tem niste mogli pomagati Vi? 

 

»Ja, malo me je. Jaz sem se slabše počutila, ker mu nisem znala pomagati.«  

 

Kako ste se s partnerjem razumeli po rojstvu sina? Ali je bilo kaj drugače kot pred 

rojstvom? 

 

»Med nama je bilo veliko prepiranja, po rojstvu otroka še več kot prej.« 

 

Zaradi česa sta se največ prepirala? 

 

»To je zdaj težko povedati. Veliko je bila kriva njegova družina. Tudi sosedje, ki so ga 

hujskali, da sem ga varala. Ves čas so bile neke težave.« 

 

Glede skrbi za otroka se nista prepirala? Torej bolj zaradi drugih stvari? 

 

»Ja, glede drugih stvari.« 

 

Če pogledate sebe kot mamo, kako bi se ocenili? Kaj ste dobro naredili pri njegovi 

vzgoji in kje ste imeli težave? 

 

»Dobro sem naredila to, da sem ga večkrat silila k učenju. Da sem ga spodbujala, da se naj 

več uči, da naj naredi nalogo. Da naj bo v šoli priden. To me je najbolj skrbelo. Tudi pri 

skrbi zanj bi rekla, da sem bila v redu. Edino to, da mu nisem znala pomagati pri nalogah 

in učenju.« 

 

Še sedaj potrebujete kakšno pomoč v zvezi s svojim otrokom in za to prosite Vašo 

psihologinjo? 

 

»Ne.«  

 



 

Si kdaj želite, da bi še vedno živeli s sinom in skrbeli zanj? 

 

»Ne, ne več.« 

 

Mislite, da je boljše, da živi z očetom, ki skrbi zanj? 

 

»Ja. Že zaradi mojih težav z živci. Mislim, da je boljše tako, kot je.«  

 



 

Priloga 2: Intervju z Alojzem 
 

Prosim Vas, da se na kratko predstavite in opišete Vaš odnos s partnerico. 

 

»Rodil sem se leta 1966. Najprej sem živel pri svojih starših. Nato sta se starša sprla in se 

ločila. Nas, otroke, je prevzel center za socialno delo in dali so nas k rejniškim družinam. 

Jaz sem bil takrat star pet let. Bilo nas je šest otrok.«  

 

Kako ste se razumeli s svojimi rejniki? 

 

»Tam je bilo lepo. Nič se nismo kregali. Jaz sem ju imel rad bolj kot svoje starše. Zelo sem 

ju spoštoval. Morali smo pomagati delati. Ob večerih smo se zabavali. Tam sem hodil tudi 

v šolo.« 

 

Kje ste spoznali Vašo bivšo partnerico? 

 

»Preko njene polsestre. To je bilo leta 1990. Nato sva se vrnila k mojim pravim staršem in 

sva nekaj časa živela tam. Leta 1992 je zanosila in nato sva se preselila v stanovanje. 

Takrat sva imela prvega otroka, ki nama je umrl. Dve leti pozneje sva dobila sina. Poročila 

sva se leta 1995.« 

 

Kako je vaša družina sprejela gospo Martino? 

 

»Dobro, imeli so jo radi.« 

 

Kakšen je Vajin odnos danes? 

 

»Midva se še naprej dobro razumeva. Večkrat pride k nama domov na obisk, posebej 

zaradi sina.«  

 

Ali se Vam zdi pomembno, da Martina ohranja stike s sinom? 

 

»Ja, seveda je pomembno. To nas še vedno združuje.«  

 

Zakaj se je Martina želela ločiti od Vas? 

 

»Nisva se več razumela. Razumevanje med nama je padlo v vodo. Prepir ni bil velik. 

Postavil sem ji vprašanje, ali bo imela mene ali drugega. Razlog je bil drug moški, ki je 

prišel med naju. Izbrala si je drugega.«  

 

Kaj Vi menite o tem, da je zapustila Vas in sina ter vso skrb za sina prepustila Vam? 

 

»To ni bilo najboljše. Je pa tako, da moraš v življenju vse sprejeti.« 

  

Je gospo Martino, ko vaju je s sinom zapustila, skrbelo, kako bo s sinom naprej? 

 

»Ne. Vedela je, da bom jaz poskrbel zanj.«  

 

 

 



 

Ali Vam je bilo po tem, ko vaju je Martina zapustila, težje skrbeti za sina? 

 

»Zdaj je star 20 let in ima druge težave. Zdraviti se je začel zaradi psihoze. Moramo mu 

pomagati. Tako ona kot jaz morava poskrbeti, da mu bo šlo dobro. Šole ni dokončal, 

službe si še ni našel. Živiva samo od moje pokojnine.«  

 

Povedali ste, da sta z bivšo partnerico prvega otroka izgubila. Kako ste se Vi takrat 

počutili, ste si tega otroka želeli, je bila nosečnost načrtovana? 

 

»Želel sem si ga, vendar ni bilo možnosti, da bi preživel. Bile so zdravstvene težave. Zato 

sva tudi naprej delala na tem. Želela sva otroka, da ga bova vzgajala, skrbela zanj. Bolj je 

bilo hudo, bolj sva bila složna. No, nato je ona šla na morje s službo in tam spoznala 

drugega moškega. Meni zaradi zdravstvenih težav več ni bilo do spolnosti in mogoče je to 

pogrešala. Tudi to je lahko vzrok, da si je poiskala drugega.« 

 

Kakšno je bilo pred rojstvom otroka Vaše znanje o skrbi za otroka in kje ste se 

naučili novih znanj ter spretnosti? 

 

»Nikamor se nisem hodil učit. Vse sem se naučil doma. Ko je Martina prišla s sinom 

domov in sva morala skrbeti zanj, sem avtomatsko vedel, kaj moram narediti. Ni bilo 

težko. Takrat sva že imela plenice za enkratno uporabo. Previjal sem ga, hranil. S sinom 

sva se zelo dobro razumela.« 

 

Kako ste Vi pomagali Vaši partnerici pred in po porodu?  

 

»Vse, kar sem moral narediti, sem naredil. Ni bilo dela, ki ga nisem opravil. Po porodu 

sem ji pri vsem pomagal. Previjal, hranil, ga nosil, da se ni jokal.«  

 

Kako pa ste se preživljali? Ali ste bili takrat zaposleni? 

 

»V službo sem hodil samo 11 let. Takrat nisem več delal. Od leta 1990, ko je firma šla v 

stečaj, več ne. Kolikor sva imela, sva lahko porabila. Po tistem sem delal le še 

priložnostno. Leta 2007 pa sem se upokojil.« 

 

Kako sta si z gospo Martino razdelila skrb za sina? Za kaj je poskrbela ona in za kaj 

Vi? 

 

»Ona je poskrbela za dobro kosilo, večerjo, dobrote, ki jih ženske znajo pripraviti. Bila je 

pridna. Samo večkrat me je že zapustila.«  

 

Povedali ste, da ste bivši partnerici pred in po rojstvu otroka največ podpore nudili 

Vi sami. Ali je podporo dobila še od koga iz prijateljskega in družinskega kroga? 

 

»V glavnem sem bil to jaz. Niti njena družina ne. Prišli so le na obisk, to pa je bilo vse.«  

 

Kaj pa Vaša družina? Ali so bili mnenja, da Martina ne bo zmogla skrbeti za otroka? 

 

»Ne. Niso dvomili vanjo.«  

 

 



 

Mislite, da je bila ta podpora dovolj, ali bi je potrebovala še več? 

 

»Podporo bi potrebovala, ampak sva živela v takem okolju, kjer se nisva preveč razumela s 

sosedi.«  

 

Kakšna je po Vašem mnenju podora, ki so jo Vaši partnerici nudili strokovni 

delavci? Pri čem bi ji lahko oziroma morali nuditi več podpore? 

 

»Zdravniki so nama dajali veliko podpore. Sin je imel alergijo in pri tem so nama veliko 

pomagali. To nama je bilo v veliko pomoč. Zdravniki bi morali takrat narediti bolj 

podrobne preglede, ampak jih niso. Komaj pri 14-ih letih so ugotovili, kakšne težave ima.« 

  

Kako pa ocenjujete podporo, ki jo glede opravljanja materinske vloge sedaj nudijo 

gospe Martini v zavodu? 

 

»Psihologinja ji nudi podporo pri ohranjanju stikov. Spodbuja jo. Včasih na obisk  pride s 

taxijem, včasih grem jaz po njo. Nikoli ni bilo problema glede obiskov.«  

 

Kdo pa je sinu pomagal pri šolskih obveznostih? 

 

»Jaz sem ga vsako jutro odpeljal v šolo, da mu ni bilo potrebno iti na avtobus. Pri šolskih 

nalogah pa mu nisva rabila pomagati. Bil je zelo dober učenec. Dosegal je prav dober 

uspeh. To je zmogel sam. Nismo mu rabili kaj dosti pomagati.«  

 

Kako Vi vidite odnos med sinom in njegovo mamo sedaj, ko več ne živite skupaj? 

 

»Sin ji je to zameril. Ampak jaz sem ga opozoril, da to ne sme. Mama je le mama. Zdaj pa 

se vsake toliko časa dogovorimo za obisk.« 

 

Ali si sin kdaj sam zaželi, da bi videl svojo mamo, šel k njej na obisk? 

 

»Ja. Sam pove, kdaj jo želi videti.«  

 

Kaj pa počnete skupaj, ko Martina pride k Vama na obisk? 

 

»Skupaj spijemo kavo, si kaj povemo. Ko si nimamo kaj za povedati, smo tiho. Ta čas 

hitro mine. Hitro se mora vrniti v zavod.«  

 

Kako ocenjujete svojo partnerico kot mati? Pri čem je v izvajanju materinske vloge 

uspešna in kje je potrebovala več pomoči?  

 

»Bila je pridna. Glede tega nimam kaj povedati. Ampak jaz sem ji moral veliko pomagati. 

Borila sva se zanj. Imel je zdravstvene težave, ki so prinesle še več skrbi. Martina je dobro 

skrbela za sina.« 

 

Mislite, da bi sama zmogla skrbeti za otroka? 

 

»Ja, bi zmogla. Ko sem bil jaz v bolnišnici, je morala ona sama skrbeti za sina. Težje ji je 

šlo pri denarju. Denarja ni znala uporabljati. Za to sem večinoma skrbel jaz, ampak sem 

njej tudi zaupal.«  



 

 

Kaj pa v primeru, če bi Martina sina vzgajala čisto sama, brez kakršne koli druge 

pomoči? 

 

»Ne vem. Težko rečem. Treba je poskrbeti za položnice, hrano. S to pokojnino, kar jo je 

dobivala, težko. S tem ne bi mogla preživeti.«   

 

  



 

Priloga 3: Intervju s psihologinjo Vido 
 

Kdaj ste začeli s sodelovanjem z gospo Martino, kakšen je namen sodelovanja ter 

kakšna je Vaša vloga pri tem sodelovanju?  

 

»Gospo Martino poznam odkar je pri nas v zavodu, torej od leta 2010. Prej je živela v 

družini z možem in s sinom. Po tem je bila eno obdobje na zdravljenju v psihiatrični 

bolnišnici zaradi psihiatričnih težav in nato je želela razvezo. Želela je stran od moža in 

takrat je tudi dala vlogo za sprejem v naš zavod. Najprej je bila sprejeta v stanovanjsko 

skupino, saj smo mislili, da so njene sposobnosti take, da bo to zmogla, ampak se je vseeno 

pokazalo, da potrebuje oziroma si želi več podpore, da si skoraj ves čas želi ob sebi 

nekoga, s katerim se lahko pogovarja. Torej, potrebovala je več podpore kot ji je nudila 

tista stanovanjska skupina. Zato smo jo premestili v zavod, kjer prejema več podpore.« 

 

Ali je v obdobju, ko je ga. Martina živela v stanovanjski skupini, obiskovala Vaš 

varstveno-delovni center? 

 

»Tako je. Ves čas je bila vključena v varstveno-delovni center. V bistvu ga je obiskovala 

že prej, ko še ni bila vključena v zavod, še pred stanovanjsko skupino.«  

 

Omenili ste, da je Martina dala pobudo za razvezo z možem. Mogoče poznate vzrok 

za to? 

 

»Ja. Niti sama ni znala točno povedati. Ob možu se ni v redu počutila. Mislim, da niti sama 

ne zna točno ubesediti, kaj je tisto, kar jo je do tega pripeljalo. Enostavno ji ni bilo več v 

redu z njim.« 

 

Katera močna in šibka področja v izvajanju materinske vloge ste v procesu 

sodelovanja prepoznali pri materi?  

 

»Njen sin je v bistvu že odrasel. Ampak, kolikor se z njo pogovarjam … V bistvu je nikoli 

nisem videla v interakciji s sinom. Kolikor smo se pogovarjali, oziroma kolikor so jo tudi 

drugi videvali, na primer moji kolegi strokovni delavci, ki so šli na obisk, in recimo tudi 

naši uporabniki, kar je bilo zanimivo, so sami povedali, da ko so z njo šli na obisk domov, 

je Martina sina pozdravila, nato pa sploh ni imela nekega stika z njim. To se je celo našim 

uporabnikom zdelo čudno. Spraševala je za osnovne potrebe, kot na primer za hrano, 

pijačo, za sina pa se ni zanimala. Kolikor smo potem dobili informacije, je bil mož tisti, ki 

je v glavnem skrbel za sina in da ona dejansko ni bila dorasla tej vlogi. Bi rekla, da to 

potrjuje tudi s svojim vedenjem v zavodu. Sama potrebuje skrb, si želi nekoga, ki bi skrbel 

zanjo. Dejansko ni sposobna skrbeti za drugega.« 

 

Torej Vi menite, da bi Martina pri izvajanju materinske vloge potrebovala veliko 

podpore že pri osnovnih zahtevah? 

 

»Ja. Jaz mislim, da bi pomoč potrebovala ves čas. Glede na to, da potrebuje pomoč že zase, 

bi jo pri tem prav tako potrebovala. Ne vem. Partnerja toliko ne poznam, da bi lahko rekla, 

koliko je on prispeval k temu. Mislim, da je bil on tisti, ki je skrbel za oba, za sina in 

zanjo.«  

 



 

Prosim Vas, da naštejete konkretne načine podpore pri izvajanju materinske vloge, ki 

ste jo gospe Martini nudili v času vašega sodelovanja. 

 

»Njen sin je obiskoval srednjo poklicno šolo. V šoli je bil uspešen, ampak je v zadnjem 

letniku šolo pustil in takrat sem jo sama osebno zelo spodbujala, da je za sina pomembno, 

da zaključi šolo, in ji tudi ponudila pomoč, da se s sinom oglasi pri meni ter da bi mu pri 

tem pomagali, ampak nekako ni prišlo do tega. Ne vem, ali mu ona tega ni ponudila ali je 

sam odklonil. V glavnem na to mojo ponudbo ni bilo nobenega odziva. Sama pa potem 

tudi nisem klicala sina in ga vabila, ker se mi zdi, da je to skrb drugih. Takrat je bil že 

polnoleten in se je na koncu koncev lahko odločal sam. V tem smislu smo ji ponudili 

pomoč.« 

 

Torej je šlo bolj za nasvete, pogovore? 

 

»Ja, za ohranjanje stikov s sinom pa skrbi sama. Hodi domov na obiske, tudi on včasih 

pride na obisk k njej. Občasne stike sama vzdržuje in za to tudi ima interes.«  

 

Kakšna je po Vašem mnenju neformalna podpora, ki je na voljo Martini sedaj? Pri 

čem bi ji lahko oziroma morali neformalni viri nuditi več podpore? 

 

»Zdaj v tej situaciji bi rekla tako – ona je v bistvu ločena od svojega moža in mislim, da že 

to, da on pride po njo in jo pelje domov, bi človek rekel, da ni njegova naloga; glede na to, 

da se je ona želela ločiti od njega. Tako da se mi zdi, da je njen bivši partner zelo prijazen, 

da sploh to izpelje. Občasno tudi prihaja na obisk in z njo ohranja stike. Ima pa še rejnico, 

pri kateri je živela, ampak to je starejša gospa. Jaz je sicer ne poznam, ampak ona občasno 

reče, da gre na obisk k mami. Še vedno jo kliče mama. Te stike še vedno sama ohranja. V 

bistvu mi praktično ne sodelujemo z nikomer od njenih bližnjih. Nimamo stikov z njimi.« 

 

Imate mogoče kakšne informacije o tem, kako je bilo takrat, ko je bil njen sin mlajši? 

Kdo je gospe Martini nudil največ neformalne podpore?  

 

»Ne. Teh informacij nimam. Mislim, da bi kaj več lahko povedal bivši mož.« 

 

Kakšna je po Vašem mnenju podpora, ki  jo sedaj materi nudijo strokovni delavci? 

Pri čem bi ji lahko oziroma morali nuditi več podpore? Ali lahko še potem ocenite 

svojo podporo? Mislite, da bi ji kje lahko nudili še več podpore? 

 

»V tej situaciji je kar koli, glede na to, da je sin odrasel, težko. Vprašanje tudi koliko ima 

sam interes, da se videva z mamo. Ker zdaj je že pravzaprav njegova odgovornost, če si 

želi imeti stike z njo. Lahko tudi sam pride na obisk. Ji pa omogočimo, če ima željo. Z naše 

strani se da dobiti tudi taxi ali službeni avto, ki bi jo lahko odpeljal na obisk. Torej, če ona 

izrazi željo, ji te stvari lahko omogočimo. Mi izhajamo iz tega, da sama nakaže, kaj si želi, 

jo spodbujamo. Pri tem ji pomagamo. Sedaj ima novega partnerja in ji tudi sedaj 

omogočamo, da se tukaj srečuje z njim. Nima občutka za denar, zato ji tudi na tem 

področju svetujemo. V glavnem ji prepuščamo, da ona poišče pomoč.« 

 

Ste se v obdobju sodelovanja z materjo povezali z ostalimi strokovnimi delavci in z 

njimi timsko sodelovali? 

 

»Glede materinstva ne.« 



 

 

Kako ocenjujete njeno izvajanje materinske vloge s strokovnega vidika? Menite, da je 

sposobna izvajati vlogo matere ali ne? 

 

»Mislim, da ona glede na svoje sposobnosti in tudi glede na svojo lastno izkušnjo v 

družini, glede na to, da je živela v rejniški družini, sama ni sposobna primerno skrbeti za 

otroka in bi v bistvu ves čas potrebovala pomoč.« 

  

Kako ocenjujete svojo usposobljenost za delo z materami z MDR? Kje ste si te 

pridobili za to potrebno znanje? Ali čutite potrebo po dodatnem izobraževanju na 

tem področju dela? 

 

»V bistvu glede na to, da sem psihologija, izhajam iz čisto osnovnih predpostavk glede na 

potrebe in stopnjo razvoja; tudi pri gospe Martini, glede na to, kje se ona čustveno nahaja, 

kaj ona zmore, kakšne so njene sposobnosti. Tako da neka osnovna znanja imam. Imam 

tudi znanja za delo z osebami z MDR. Izobraževala sem se tudi na področju partnerskih 

odnosov na splošno in tudi pri tej populaciji. Delam tudi specializacijo s področja 

psihoterapije, tako da imam kar precej znanj. Zagotovo bi pa bi mi dodatna specialna 

znanja za delo na tem področju prišla prav.«  

 

  



 

Priloga 4: Intervju z Antonijo 
 

Kaj za Vas pomeni biti mama?  

 

»Biti mama je velika odgovornost. Moraš znati skrbeti zase in tudi za otroke. Da jim nudiš 

tisto, kar potrebujejo, morajo imeti. Pa da si jim vzgled.«  

 

Na kaj se spomnite ob besedi mama? Kaj ob tem občutite? 

 

»Lepo mi je, da me kličejo mama. In to z lepega, ne z jeze. Da jim dam nasvete, da se z 

njimi pogovarjam. Lepo je biti mama, je pa tudi skrb. Ko sem pričakovala prvo hčerko, 

sem bila zelo vesela. Ko sem bila na pregledu pri zdravniku in je imela ena gospa hčerko s 

tem imenom, sem se odločila, da če bom imela tudi jaz hčerko, ji bom dala to ime. In sedaj 

ga tudi ima.«  

 

Prosim Vas, da mi na kratko opišete svoje življenje do takrat, ko ste prvič zanosili. 

 

»V naši družini sem bila zadnji otrok. Imam dva starejša brata in eno sestro. Bila sem četrti 

otrok. Odraščala sem pri očetu in materi. Dva starejša brata sta se hitro poročila in odselila, 

veliko časa sem preživela s sestro. Ko je končala osnovno šolo, se je zaposlila in odselila. 

Doma sem morala opravljati kmetijska dela, pomagati pri živini, v kuhinji, na njivah ... 

Mama in oče sta se večkrat skregala. Mama je bila večkrat tudi vinjena. Večkrat sem ju 

gledala, kako se prepirata.« 

 

Kdo v Vaši družini je bil tisti, s katerim ste se najbolje razumeli, ste se mu lahko 

zaupali? 

 

»Moj oče. Njemu sem že od malega vse zaupala. Potem, ko sem že imela svojo družino, 

sem se vedno obračala na njega. Povedala sem mu stvari, ki jih mami nisem mogla. Mama 

nikoli ni imela časa za mene. Saj je bila dobra mama, skrbna, vse je imela urejeno, ampak 

jaz ji enostavno nisem mogla zaupati. Oče je v osnovni šoli hodil na vse moje sestanke, vse 

je naredil za mene. Če sem si kaj zaželela, je šel delat, zaslužil denar in mi to kupil. Še 

danes mi je žal, da ga več ni.«  

 

Kam ste hodili v šolo? 

 

»Najprej sem obiskovala osnovno šolo v našem kraju, potem so me premestili v posebni 

program v posebno šolo. V srednjo šolo pa nisem imela niti možnosti iti.«  

 

Kaj pa od končanega šolanja do takrat, ko ste spoznali svojega partnerja? 

 

»Tisti čas sem veliko pomagala doma; ko sem imela možnost, sem opravljala tudi kakšna 

priložnostna dela v sadjarstvu ali pa sem obirala hmelj. Toliko, da sem si zaslužila nekaj 

denarja, da sem si kaj kupila. To je trajalo tri leta, od 15. do 18. leta. Potem sem pri 18. 

letih spoznala partnerja, ki je bil večinoma pri nas. Od vsega začetka sva bila tukaj na moji 

domačiji, pri mojih starših. No potem pa sem na hitrem zanosila s prvo hčerko.« 

 

Kdaj ste rodili svojo prvo hčerko?  

 

»Jaz sem bila takrat stara 19 let.«  



 

 

Je nosečnost bila načrtovana? 

 

»Tega se zdaj res ne bi spomnila. Vem, da sem, ko sem izvedela, da sem noseča, odšla do 

zdravnice in takrat sva se pogovarjali kaj storiti. Odločila sem se, da otroka obdržim in bila 

sem prav vesela. Moja mama ni bila ravno zadovoljna. Kregala me je, da sem še premlada 

za otroka in da nimam službe, kako bom skrbela za otroka. Takrat nisem razmišljala. Za 

nič pa mi ni žal. V nosečnosti sem dala veliko skozi, ampak se je splačalo potruditi, ker je 

sedaj res pridna punca, skrbna, ima službo.«  

 

Kakšen pa je bil odziv partnerja na novico, da ste noseči? 

 

»Tudi je bil vesel. Takrat je bil zaposlen, veliko pa je tudi pomagal pri naši hiši. Tudi z 

očetom in mamo se je dobro razumel. No, z mamo malo slabše, oče pa ga je imel rad. Saj 

je prišlo do konfliktov, ampak to ni bilo kaj hujšega.«  

 

Kakšen je takrat bil Vaš odnos s partnerjem?  

 

»Jaz se ne spomnim, da bi se takrat kaj veliko kregala. No, včasih je bila težava, da smo 

mogli kaj kupiti, vendar ni bilo denarja pri hiši in sva se kaj sporekla.«  

 

Kje ste takrat živeli? 

 

»Ves čas doma pri svojem očetu in materi.« 

 

Kako ste se pripravljali na porod in skrb za otroka? Kdo Vam je pri tem pomagal? 

 

»Večinoma sva se pripravljala sama s partnerjem. Takrat sva si uredila sobo. Partner je 

kupil televizor, pripeljal otroško posteljico, stvari za otroka. Nekaj sva dobila od sestre in 

sosede. Oče in mama sta pripravila hišo, ko sem prišla domov s hčerko, mama je skuhala 

kosilo. Večinoma pa sva res sama pripravila.« 

 

Kje ste se naučili, kako skrbeti za otroka? Kdo Vam je pri tem največ pomagal? 

 

»To so mi pokazali v bolnišnici. Ko se je hčerka rodila sva bili tri mesece v bolnišnici. 

Imela je velike težave, saj se je napila plodovnice, dobila je pljučnico in lahko bi umrla. 

Največ so mi pokazali v bolnišnici.« 

 

Kaj pa preden ste rodili? Vam je takrat kdo kaj povedal, pokazal, Vas kaj naučil? 

 

»Ne. Niti mama.«  

 

Kako ste se preživljali in kdo Vam je nudil finančno podporo? 

 

»Partner je bil takrat zaposlen in je dobival plačo. Je pa nama pomagal tudi moj oče.«  

 

 

 

 



 

Kdo od družine, prijateljev, sosedov Vam je največ pomagal in bil v največjo oporo 

pred rojstvom prvega otroka?  

 

»Partner mi veliko ni mogel pomagati, ker je hodil v službo. Takrat še tudi nismo imeli 

avta in smo večinoma hodili v mesto z avtobusom. Imela sem eno prijateljico, ki je živela 

tukaj blizu mene. Bili sva si zelo dobri. Ona je prišla prva do mene in mi ponudila pomoč. 

Res sem ji vse zaupala. Ona mi je zelo dosti pomagala. Še danes, ko se občasno srečava, 

nama pridejo solze v oči, ko se spomniva na tiste čase.«  

 

Kako Vam je ta prijateljica pomagala? 

 

»Z mano je hodila k zdravniku. Veliko sva se pogovarjali. Tudi njena mama mi je potem 

po rojstvu otrok dala kakšen nasvet, kako naj skrbim za njih. Žal sem se na njeno mamo 

večkrat obrnila kot na svojo.«  

 

Bi si mogoče od Vaših bližnjih želeli več podpore? 

 

»Ja, z očetom sva se pogovarjala, ampak takšnih stvari ne, saj jih on tudi ni vedel. Partner 

je veliko delal v službi in doma. Malo več sem pričakovala od svoje mame.«  

 

Ste pred rojstvom prve hčere imeli stike z zdravniki, s patronažno sestro, z 

medicinskimi sestrami ali z zaposlenimi na centru za socialno delo?  

 

»Ne. S centrom za socialno delo takrat še nisem imela stikov. Komaj po porodu. Nihče mi 

ni povedal, sama pa tudi nisem razmišljala, da bi lahko šla prosit za pomoč. Ne vem, kako 

je prišlo do tega. Mislim, da je za to poskrbela patronažna sestra. In ko smo to uredili, smo 

dobili več finančne podpore.«  

 

Ste mogoče pred prvim porodom obiskovali materinsko šolo? 

 

»Ne, nikoli.« 

 

Ali ste pred rojstvom prvega otroka pogrešali podporo npr. zdravnikov, medicinskih 

sester, da bi Vam kaj svetovali, Vas česa naučili? 

 

»Ja, takrat sem to res pogrešala. Veliko sem hodila k zdravnikom na preglede. Sem 

pogrešala, ampak podpore žal takrat nisem imela. Tudi sama nisem nikogar poiskala. 

Najbolj me je zanimalo to, kako porod poteka, kako se na porod pripraviti. Tega me je bilo 

najbolj strah. Ko sem prišla v bolnišnico, nisem vedela, kaj se bo z mano dogajalo. Vedela 

sem, da grem rodit, ampak nisem vedela, kako to vse skupaj poteka. Tega mi ni nihče 

povedal in to sem pogrešala.« 

 

Torej bi lahko rekli, da so vam Vaši bližnji in prijateljica pred prvim porodom nudili 

več podpore kot strokovni delavci? 

 

»Ja, tako.«  

 

 

 



 

Česa Vas je bilo najbolj strah, zaradi česa ste bili najbolj zaskrbljeni pred prvim 

porodom? 

 

»Najbolj me je bilo strah, če bo zdrava. In tudi kako bom jaz. Ja, bilo me je kar strah.« 

 

Kdo Vam je nudil podporo ob porodu? 

 

»Medicinska sestra in zdravniki. V porodnišnico sta me pripeljala partner in prijateljica. 

Partner pa me je potem tudi redno obiskoval.« 

 

Kaj pa potem ob drugem in tretjem porodu? So Vam strokovni delavci nudili kaj več 

podpore? 

 

»Pred drugim rojstvom sem dobila paket, v katerem so bila oblačila, stvari za dojenčka. To 

je bil zame velik plus. Bila sem zelo vesela. Nekaj  stvari sem dobila tudi od sestre in 

prijateljic.«  

 

Vam je kdo od strokovnih delavcev dajal kakšne nasvete, Vas kaj naučil? 

 

»Ne. To, kar sem vedela od prvega poroda. Kako je treba dojiti, kako se ravna z otrokom.«  

 

Kdo od družine in prijateljev Vam je dajal največjo podporo pri skrbi za otroke? Pri 

čem so Vam pomagali? Kje bi potrebovali Več njihove podpore? 

 

»Največ sva za otroke skrbela sama s partnerjem. Tudi oče. On je velikokrat šel v trgovino 

in nakupil stvari za otroke. Tudi sestra mi je dajala nasvete, ker je tudi sama že imela 

hčerko. Pa tudi srednji brat, ki je tudi že imel svojo družino. Moram reči, da so mi vsi stali 

ob strani.«  

 

Kako Vam je pri skrbi za otroke pomagal partner? 

 

»On je prišel z dela in po službi pomagal mojemu očetu na kmetiji, tako da dosti časa ni 

imel. On je skrbel za to, da je prišel denar k hiši. Ko sem bila jaz zvečer utrujena, je tudi on 

pazil na otroke, se igral z njimi. Tudi ponoči, ko je hčerka imela močne krče.«  

 

Pri čem pa ste potrebovali največ pomoči? 

 

»Mogoče največ pri prevozu do zdravnika ali kam drugam. Pri drugi hčerki sva že imela 

avto, ampak takrat ga je partner rabil, da je šel v službo. Tako, da mi je včasih pomagala ta 

prijateljica ali pa je mož ostal doma in ni šel v službo.«  

 

Kako so Vam po rojstvu pomagali strokovni delavci? Kje bi Vam po Vašem mnenju 

lahko nudili več podpore?  

 

»Obiskovala me je patronažna sestra, ki me je tudi največ naučila, kako naj skrbim za 

otroka. Pri naslednjih porodih sem že imela veliko znanja in podporo od drugih, tako da je 

bilo lažje. Pa tudi na centru za socialno delo. Pomagali so mi, da sem dobila večje otroške 

dodatke, da smo lažje živeli.«  

 

 



 

Kaj je bilo za Vas pri skrbi za otroke najtežje? 

 

»To, da so otroci imeli vse, kar so potrebovali za dostojno življenje. Nisva imela veliko 

denarja, zato si nisva mogla veliko privoščiti. Zato sva tudi bila pod pritiskom. Glede tega 

sem bila v skrbeh.« 

 

Kaj pa ko so bili otroci starejši, ko so hodili v šolo? Kdo jim je pomagal pri tem? Vi 

ali Vaš partner? 

 

»Pri prvi hčerki največ partner. Tudi pri drugi hčerki veliko. Sin še vedno hodi v osnovno 

šolo. Njemu pa največ pomaga starejša sestra, ko pride na obisk. Njej je v šoli šlo kar 

dobro. Sem pa bila jaz tista, ki jih je vedno spodbujala k učenju.«  

 

Kakšen je bil po rojstvu Vaš odnos s partnerjem in z drugimi družinskimi člani? 

 

S partnerjem sva se po rojstvu otrok veliko prepirala. Za to sem bila večinoma kriva jaz, 

ker sem veliko pila. Ko je partner prišel iz službe, sem se velikokrat zelo grdo obnašala. 

Trikrat sem bila tudi v psihiatrični bolnišnici. Leta 2011 sem potem šla na zdravljenje. Zdaj 

več ne pijem. Zdaj čisto drugače razmišljam.« 

 

Kaj je bil vzrok za to, da ste posegali po alkoholu? 

 

»Ne vem. Tega Vam zdaj ne bi rada povedala, ampak sem imela velike skrbi. To je bilo 

med nama s partnerjem.«  

 

Kdo Vam je v tistih hudih časih najbolj stal ob strani? 

 

»Center za socialno delo pa tudi partner in otroci.«  

 

Kako bi ocenili sebe kot mamo? Kje ste bili uspešni in kje ste imeli največ težav? 

 

»To je zdaj resno vprašanje. Vem, da včasih nisem bila preveč dobra mama. Po tretjem 

porodu so se včasih dogajale grde stvari. Hčerki bi lahko sami povedali, da jima nisem 

dajala tega, kar bi mogla. Bila sem alkoholičarka in sem se velikokrat grdo obnašala do 

otrok in partnerja. Zamudila sem tisto njihovo otroštvo in delala to, kar je delala moja 

mama, ko sem bila jaz majhna. Res mi je žal za to. Tisto ljubezen, ki bi jim jo morala 

dajati takrat, jim poskušam nuditi zdaj, ampak me vseeno boli. Zdaj drugače razmišljam. 

Srednja hčerka je zdaj noseča in velikokrat ji svetujem glede otrok; to, kar meni moja 

mama ni. Upam, da bom boljša babica, kot sem bila mama.«  

 

V čem ste kot mama dobri? 

 

»Skrbela sem za njih, se trudila, jih spodbujala pri šoli. Mi pa hčerka še zdaj reče, da 

včasih nisem dobro ravnala in bi morala biti boljša mama.«   



 

Priloga 5: Intervju z Jožetom 
 

Prosim Vas, da na kratko opišete svoje življenje do takrat, ko ste spoznali svojo 

partnerico. 

 

»Rojen sem leta 1964. Od sedmega leta naprej sem obiskoval osnovno šolo blizu našega 

kraja. V višjo šolo nisem mogel hoditi, ker mi starši niso pustili. Pri petnajstih letih sem se 

prvič zaposlil v tovarni. Kasneje sem se zraven službe izobraževal, delal tečaje za 

strugarja, varilca, viličarista. Dopoldne sem hodil v službo, popoldne v šolo. To je trajalo 

tri leta. No, kasneje, pri mojih 35-ih letih, sem spoznal sedanjo partnerico. Najprej sem jo 

samo obiskoval, nato je po enem letu zanosila in takrat sem se preselil na njeno domačijo. 

Nato sva si uredila sobo, kolikor je bilo pač možnosti.«  

 

Ste otroštvo preživljali pri svoji družini? Imate še kakšnega brata ali sestro? 

 

»Ja. Imam dva brata in eno sestro. En brat je starejši, drugi brat in sestra pa sta mlajša.«  

 

Kako ste se razumeli s svojimi starši? 

 

»Ja, to pa je zelo dobro vprašanje. Jaz sem edini otrok, ki ni smel biti pri hiši. Od petega 

razreda sem živel pri babici, ki mi je bila druga mama. Doma me starši niso imeli radi. Ne 

vem, zakaj.«  

 

Ostali otroci pa so živeli doma? 

 

»Ja. Oba brata in sestra sta živela pri mami ter očetu. Jaz pa sem si potem ustvaril svoje 

življenje. Babica je bila stara. Veliko sem ji pomagal delati. No, potem pa sem spoznal 

Antonijo in začela sva si ustvarjati. Kolikor je bilo premoženja. Kolikor sem lahko poleg 

službe pomagal pri delu. Vodovoda na začetku nismo imeli. Kasneje, ko sem nekaj zaslužil 

in lahko kupil material, smo tudi to uredili.«  

 

Kako sta se s partnerico razumeli pred rojstvom prvega otroka? 

 

»Razumela sva se kar dobro. Tudi z njeno sestro sva se razumela. Takrat je že bila vdova, 

zato je večkrat prišla na obisk.«  

 

Ste kasneje, ko ste se preselili k svoji partnerici, še imeli stike s svojo družino? 

 

»Ja. Z brati in sestrami sem jih imel. Še sedaj jih imam. Res pa ne vem, zakaj so me starši 

kot otroka zavrgli.«  

 

Kakšen je bil vaš odziv na novico, da je Vaša partnerica prvič noseča?  

 

»Enkrat tako ali tako moraš imeti potomca. Moja dva brata nimata otrok, samo sestra ima 

enega sina. Zato smo se tudi mi potem odločili za otroka. Bil sem ponosen. No, sva pa se 

potem trudila tako dolgo, da sva dobila sina.«  

 

 

 



 

Kakšno je bilo pred rojstvom otrok Vaše znanje o skrbi za otroke in kje ste se naučili 

novih znanj ter spretnosti? 

 

»Znanja nisem imel nobenega. Ne vem, kje bi ga sploh dobil. Nisem si ga imel kje 

pridobiti.«  

 

Kako ste Vi pomagali Vaši partnerici pred in po porodu?  

 

»Pred rojstvom smo pripravili sobo, kupili otroško posteljico. Največ to. Po rojstvu pa sem 

pomagal kolikor sem lahko. Kolikor sem vedel. Česar pa nisem vedel, sem prepustil njej. 

V tisto se nisem spuščal. To je bolj žensko delo. Jaz sem hodil v službo in delal, kar je bilo 

pri hiši potrebno.« 

 

Kakšna je po Vašem mnenju podora, ki so jo Vaši partnerici nudili mati, oče, sestra 

prijateljica? Je to bilo dovolj ali bi ji morali nuditi več podpore? 

 

»Sestra je prišla in pomagala vedno, ko je to potrebovala. Tudi oče. Mama pa je takrat 

dosti pila. Tudi bratje so prišli sem in nam pomagali. Prijateljica pa je tako ali tako živela 

tu blizu in ji ni bilo nikoli težko priti. Mislim, da so ji dajali kar dobro podporo. Njeni 

mami pa takrat res ni bilo za zaupati.«   

 

Kakšna je po Vašem mnenju podpora, ki so jo Vaši partnerici nudili strokovni 

delavci, kot na primer zdravniki, patronažna sestra, zaposleni na centru za socialno 

delo? Pri čem bi ji lahko oziroma morali nuditi več podpore? 

 

»Najbolj nam je pomagala patronažna sestra. Pri vseh treh otrocih nam je stala ob strani. 

Za sina je izbrala celo ime. Res nam je vedno stala ob strani. Četudi ni rabila priti do nas, 

se je najavila in prišla. Zelo smo se dobro razumeli. Na centru za socialno delo pa so nam 

pomagali kolikor so nam lahko. Poskusili so urediti, da smo dobili največ pomoči. Ampak 

takrat sem jaz imel visoko plačo. Saj veste, da na vse gledajo. Mislim, da so nam pomagali 

kolikor so nam lahko.«  

 

Kako vidite svojo partnerico kot mati? Pri čem je v izvajanju materinske vloge 

uspešna in kje potrebuje več pomoči?  

 

»Problemi so bili, ko se je podala v alkohol. Ko sem prišel iz službe, je razgrajala po hiši in 

na koncu sem bil žrtev jaz. To je trajalo kar nekaj časa. Zdaj, po tem, ko se je pozdravila v 

bolnišnici, je v redu. Glede tega zdaj nimam kaj reči. Če je bilo potrebno, smo se z otroci 

usedli v avto in se odpeljali. Enkrat smo odšli, ampak smo potem za en čas prišli nazaj. 

Videla je, da ne more delati proti nam.« 

 

V čem pa je po Vašem mnenju bila Vaša partnerica dobra mama? Na primer, preden 

je začela posegati po alkoholu in so se začele težave, povezane z le-tem? 

 

»Prej je bila super. Doma je delala. Ko mene ni bilo doma, je pri vsem pomagala, lepo 

skrbela za otroke. Pred tem res ni bilo težav. Težave so prišle potem, ko je začela piti. 

Ampak se je tudi to nekako uredilo in zdaj spet normalno živimo.«  

 

 

 



 

Priloga 6: Intervju s socialno delavko Simono 
 

Prosim Vas, da na kratko opišete Vaše sodelovanje z gospo Antonijo. 

 

»S to družino so na tem centru za socialno delo sodelovali že prej. Takrat z družino nisem 

delala jaz, ampak druga socialna delavka, od katere sem si pridobila informacije o 

preteklem sodelovanju. V družino smo se vključili na podlagi policijskega obvestila zaradi 

težav v partnerskem odnosu. Prisotno je bilo nasilje. Ves čas sodelovanja delamo na 

razreševanju težav v partnerskem odnosu. Partnerja sta se oba spopadala z alkoholizmom 

in posledica tega je bilo verbalno in občasno tudi fizično nasilje med njima, ne pa tudi nad 

otroci. Otroci so posredno prejemali negativne informacije. Na začetku sodelovanja je bila 

v družino vključena laična delavka, ki je družino obiskovala dobro leto, dvakrat tedensko, 

in nudila podporo sinu pri učni pomoči, podporo Antoniji ter tudi Jožetu, ko jo je želel 

sprejeti. Od leta 2012 z družino sodelujem jaz in prav tako se vključimo na podlagi 

policijskih obvestil, na primer zaradi ukrepa prepovedi približevanja matere ali očeta. 

Povod teh težav pa je še vedno alkohol. Težava je tudi v tem, da Jože ni vedno pripravljen 

sodelovati z nami.«  

 

Katera močna in šibka področja v izvajanju materinske vloge ste v procesu 

sodelovanja prepoznali pri materi?  

 

»Kot šibko bi izpostavila uživanje alkohola, vendar ne samo pri materi, ampak tudi pri 

njenem partnerju. Ko je on vinjen, Antonija doživlja strah, povezan z dolgovi, 

nespoštovanjem, neprimernim vedenjem partnerja do sina in vse to je zanjo v tistem 

trenutku preveč ter občuti, da tega pritiska ne zmore. To pa je potem večkrat tudi povod, da 

sama seže po alkoholu in na takšen način poskuša to stisko ublažiti. Leta 2011 se je na 

lastno željo vključila v program zdravljenja alkoholizma in takrat naj bi prenehala z 

uživanjem alkohola, ampak se je to občasno tudi ponovilo. Včasih se je poskušala tudi 

skriti pred nami, a v tem primeru nima izbire, saj je vključen mladoletni otrok, kateremu 

ona mora zagotoviti ustrezno okolje. Kot močno področje bi izpostavila to, da ko se jo 

postavi pred dejstvo, kakšni ukrepi sledijo njenemu neprimernemu vedenju, da lahko pride 

do odvzema otrok, je toliko odgovorna, da poskrbi za umiritev situacije, kot je na primer z 

iskanjem pomoči pri psihiatru.«  

 

Ali bi lahko iz informacij, ki ste si jih pridobili v času sodelovanja z Antonijo, 

izpostavili, kakšno podporo po Vašem mnenju potrebuje za uspešno izvajanje 

materinske vloge?  

 

»Mislim, da so zanjo najbolj pomembne sinove pohvale in potrditev, da je nekaj naredila 

dobro. Sinovo odobravanje in njegov ponos ji ogromno pomeni. Takrat vidi, da je na pravi 

poti in se trudi, da bi tako tudi ostalo. Strokovno podporo pa potrebuje v smislu, da se ne 

poda v uživanje alkohola, da svoje osebne stiske, zaradi katerih pride do tega, rešuje na 

ustrezne načine. Ko je ona zadovoljna sama s seboj in zadovoljna v partnerskem odnosu, 

takrat zmore zahteve, ki jih postavlja materinstvo. Da pa ji mi lahko to pomoč nudimo, 

mora sama dojeti, da to pomoč potrebuje.«  

 

Katere konkretne načine podpore ste družini nudili v času sodelovanja? 

 

»Preden sem začela sodelovati z družino jaz, je to bila vključitev družine v pomoč družini 

za dom v okviru laične delavke, ki je prihajala k družini, usmerjanje, svetovanje, vodenje 



 

družine, povezovanje s strokovnimi delavci na šoli, s policijo, usmerjanje Antonije na 

zdravljenje zaradi prekomernega uživanja alkohola. V tem primeru je bil naš program 

premalo, saj je mama potrebovala bolj strokovno pomoč. Prav tako se jim je nudila 

podpora pri iskanju finančnih virov. Ves čas mati prejema denarno socialno pomoč, 

povezali pa smo se tudi z Rdečim križem, ki je družini občasno podaril kakšen paket ali 

pohištvo, ki so ga potrebovali. V času našega sodelovanja smo nadaljevali s  podporo v 

obliki pogovorov na centru ali na domu, usmerjanje, kako reševati finančne težave, ter 

seznanjanje matere s tem, kakšne finančne oblike pomoči obstajajo in z grajenjem na 

samopodobi. Vedno, ko ob težavah pokliče, smo ji na voljo za pomoč. Občasno 

sodelujemo s strokovnimi delavci iz šole, katero obiskuje sin, a zdaj, ko se je njegov učni 

uspeh izboljšal, manj pogosto. Letošnje šolsko leto je namreč dobil novo razredničarko, ki 

je zelo razumevajoča, bolj je sprejet tudi v razredu, kar pa pozitivno vpliva tudi na odnose 

v družini.«  

 

Kako bi Vi ocenili neformalno podporo, ki je na voljo Antoniji? Bi po Vašem mnenju 

potrebovala več podpore? 

 

»Partner ji je občasno nudil dobro podporo, občasno pa se je čisto umaknil. Predvsem je 

bila to finančna podpora. Ko je bil zaposlen, je v družini bilo tudi manj težav, saj so se 

poravnali dolgovi in ni bilo toliko skrbi ter negativne energije. Veliko podpore je Antonija 

dobila od starejše hčere, ki se je zdaj že odselila. Hitro se je odselila od družine, bila je že 

zaposlena, zato je družini lahko tudi finančno pomagala. Pomagala je s prevozi in mami je 

bila v oporo, ko so bile v družini težave. Odkar se je odselila, ji je v podporo tudi mlajša 

hčerka. Sigurno bi potrebovala ob sebi še koga, kar se je pokazalo tudi, ko je družino 

obiskovala laična delavka, na katero se je obračala po nasvete, se z njo pogovarjala. Zelo 

veliko oporo ima tudi pri sosedi. Mislim, da Antoniji zelo pomagajo njuni pogovori in 

sosedini nasveti. Pozitivno je tudi to, da soseda ne zagovarja alkohola in jo spodbuja v 

smeri, da Antonija ne posega po njem.« 

 

Kako bi ocenili formalno podporo, katere je Antonija deležna? Menite, da bi je 

potrebovala več? 

 

»Naša pomoč ji pomaga in v to družino smo ves čas vključeni. Ko jo potrebuje, po pomoč 

pride tudi sama. Pomoč sprejema. Ko je ugotovila, da naš namen ni odvzem otrok, ampak 

da poskušamo družini pomagati do te mere, da zmore sama, sprejema nas in našo pomoč. 

Mislim, da je ta naša podpora dovolj, kar se vidi na tem, da je družinska situacija 

napredovala v pozitivno smer. V kolikor ne bi bilo, bi zagotovo dobili obvestilo na primer 

s strani šole ali policije.«  

 

Kako ocenjujete njeno izvajanje materinske vloge s strokovnega vidika?  

 

Antonija je skrbna, v kolikor izvzamemo obdobja, ko prekomerna uživa alkohol. Alkohol 

povzroči to, da ona ni zmožna ustrezno poskrbeti za otroka, se ni zmožna držati dogovorov 

ali poravnati dolgov. Ko je prisoten alkohol, je kot mama zmožna odpovedati. Drugače pa 

materinsko vlogo dobro opravlja in v vseh okvirih ustrezno poskrbi za otroke. Zazna, kdaj 

otrok rabi razvedrilo, ga zna pripraviti, da pomaga pri hišnih opravilih, se zaveda, da 

potrebuje pomoč pri šolskih obveznostih in mu jo poišče, opravi gospodinjska opravila, 

poskrbi za materialne dobrine v okviru svojih zmožnosti in za vse ostalo, kar otrok 

potrebuje. Je čustveno navezana na otroke in jih poskuša razumeti. V nekem trenutku 

neustreznega vedenja je vedno ugotovila, da tako ne gre več naprej in da mora situacijo 



 

popraviti. Ta nihanja za otroke res niso dobra, ampak je vseeno boljše kot sam odvzem 

otrok iz družine, ker so med seboj čustveno povezani in to je odtehtalo negativno.«  

 

Ali je bil kdaj pri družini prisoten sum, da za otroke ni ustrezno poskrbljeno in kako 

ste v tistem primeru konkretno pomagali družini? 

 

»Sum je bil prisoten, vendar ni šlo za zlorabe, bolj v smeri za zanemarjanje. Fizičnega 

nasilja ni bilo, bolj psihično, v smislu, da so bili otroci priča njunim prepirom in 

medsebojnim fizičnim obračunavanjem. Težava je tudi v tem, da otrok opazuje vzorec, ki 

ga povzame, in nese naprej v svojo družino. V tem primeru smo posredovali z vstopom v 

družino, obiski na domu, s pogovori na centru in jih postavili pred dejstvo, da v kolikor ne 

spremenita odnosa, moramo posredovati z odvzemom otrok. Ker se je situacija umirila, to 

ni bilo potrebno.«  

 

Kako ocenjujete svojo usposobljenost za delo z materami z MDR? Kje ste si te 

kompetence pridobili? Ali čutite potrebo po dodatnem izobraževanju na tem 

področju dela? 

 

»V vsakem primeru mi je največ dala praksa. Na fakulteti se naučiš določene stvari, ki jih 

uporabljaš v praksi, ampak dokler ti nisi dejansko v tem … Zelo dobrodošli so seminarji in 

delavnice, ki nam jih organizirajo. Nikoli ne moreš reči, da vse obvladaš. To se mi ne zdi 

mogoče. Kljub veliko informacijam, ki smo jih že pridobili, bo vedno kakšna nova. Na 

seminarjih pridobimo največ znanja. Je pa dejstvo, da kakorkoli obvladaš teorijo, zakone in 

tega ne preizkusiš v praksi, npr. na kakšen način voditi razgovor, na kakšen način osebi 

nuditi oporo, se ne naučiš zaznati, do katere meje lahko pri kom greš in kdaj je tisti 

trenutek, ko lahko nekoga spodbudiš, do takrat ne moreš vedeti, koliko stvari obvladaš. Zdi 

se mi, da je praksa tisto, kar ti največ prinese.« 

 



 

Priloga 7: Intervju z Lidijo 
 

Kaj za Vas pomeni biti mama?  

 

»Če logično pogledam, so to moji potomci, ki bodo, upam, skrbeli zame, ko bom jaz 

stara.«  

 

Na kaj se spomnite ob besedi mama? Kaj ob tem občutite? 

 

»Najprej se spomnim na to, kako je bilo, ko sem bila prvič mama. Občutki pa so različni. 

Saj skrbi so, ampak če jih ne bi imela, bi mi bilo dolgčas.«  

 

Prosim Vas, da mi na kratko opišete Vaše življenje do takrat, ko ste prvič zanosili. 

 

»Najprej sem živela pri svoji družini, poleg mame in očeta. Imam še eno starejšo sestro. 

Nato sem hodila v osnovno šolo. Ko sem bila stara 12 let, so me dali v rejniško družino. 

Potem sem obiskovala drugo osnovno šolo, blizu kraja, kjer sem živela. Nato sem šolanje 

nadaljevala. Obiskovala sem skrajšani dvoletni program tekstilne šole. Pri tisti družini sem 

bila 13 let. Po šoli sem delala preko javnih del in priložnostna dela. Potem je prišlo do 

sporazuma in pri 25-ih letih sem prišla nazaj domov k mami in očetu. Ko sem se vrnila z 

očetom, nisem imela dobrega odnosa. Nato sem spoznala prvega partnerja, h kateremu sem 

se preselila. Tam sem živela dve leti in tudi zanosila s prvo hčerko. Partner je bil starejši od 

mene.«  

 

Kako ste se razumeli z ostalimi v rejniški družini? 

 

»Nikoli to ni tako, kot če si doma. Jaz sem vedno imela željo iti domov. Čisto je drugače, 

ko veš, da to ni tvoj pravi starš. Četudi ti vse nudi in te ima rad, ni enako. Nikoli pa me 

niso imeli grdo, me pretepali ali kaj podobnega. Lepo so skrbeli zame.  

Ko sem bila stara 28 let, se je rodila prva hčerka. S tistim partnerjem sva bila skupaj dve 

leti. Ko je bila hčerka stara dva meseca, sem se vrnila nazaj domov, ker je pri tisti hiši 

prihajalo do konfliktov med partnerjem in njegovo mamo. Nato je partner za 10 mesecev 

odšel v pripor in nato sva se razšla. Ko je bila hčerka stara šest mesecev, sem spoznala 

očeta druge hčere in sina. S tem partnerjem pa sva še vedno skupaj.« 

 

Ste prvo nosečnost s prvim partnerjem načrtovali? 

 

»Midva sva si otroka želela. Prvič nama ni uspelo in rekla sva, da bova poskusila še enkrat. 

Drugič sem potem zanosila.« 

 

Kako ste se na novico, da ste noseči, odzvali? 

 

»Bila sem vesela, tako ali tako sem to načrtovala.«  

 

Kaj pa Vaš partner? 

 

»Enako. Zelo rad je imel otroke. On je bil že prej poročen in njegova partnerica ni mogla 

imeti otrok, zato si je otroka želel.«  

 

 



 

Kako pa je odreagirala njegova mama? 

 

»Ja njegova mama je tudi bila vesela, ampak ona je bila že bolj stara.«  

 

Kakšen je bil Vaš odnos s prvim partnerjem? Omenili ste, da je pri hiši prihajalo do 

konfliktov. 

 

»Midva sva se dobro razumela. On je imel konflikte s svojo mamo.« 

  

Kako ste se pripravljali na rojstvo prvega otroka? 

 

»Jaz sem hodila v materinsko šolo. Tako kot vsaka mama, ko prvič pričakuje otroka, si vse 

pripravi. Vse čisto na novo. Prvič je le prvič, naslednjič pa je dosti lažje.«  

 

Kdo Vam je pri tem največ pomagal? 

 

»Malo mi je bil v pomoč partner, večino pa sem sama.« 

 

Kje ste pred rojstvom dobili največ informacij o tem, kako skrbeti za otroka? 

 

»Največ sem se naučila v materinski šoli. Tam so nam pokazali, kako se otroka previja, 

hrani … Potem, ko sem rodila, pa v porodnišnici. Dva dni predenj sva šla z otrokom 

domov.« 

 

Ali je bilo za Vas to dovolj? Ste si kdaj želeli, da bi Vam še kdo pokazal, Vas naučil 

kaj več? 

 

»Ne. To je bilo zame čisto dovolj.« 

 

Kako ste se takrat preživljali? Kdo Vam je pomagal pri tem? 

 

»Sama sem dobila denarno socialno pomoč. Občasno pa je tudi partner delal. Imel je svojo 

obrt. Je pa bilo težko.«  

 

Kdo Vam je nudil največjo podporo pred rojstvom prve hčere? 

 

»Večinoma moja starejša sestra. Ona je že takrat imela hčerko. Tudi moja mama, ne smem 

reči, da ne. Pri drugem in tretjem porodu pa sem tako že veliko vedela. Dosti so mi 

povedali v porodnišnici, zdravniki po rojstvu, tako da je bilo že veliko lažje.« 

 

So Vam več podpore pred rojstvom nudili vaši bližnji ali medicinske sestre in 

zdravniki? Kaj je za Vas bilo takrat bolj pomembno? 

 

»Vse skupaj. Vsak ti je nekaj povedal, svetoval. Oboje je bilo pomembno, da sem se potem 

lažje znašla.«  

 

Česa Vas je bilo najbolj strah pred rojstvom prve hčere? 

 

»Vsakokrat, ko sem šla rodit, me ni drugo skrbelo kot to, kaj bo z otroci, če se meni v 

porodnišnici kaj zgodi. Kaj bo, če otroci ostanejo sami. Tudi pri zadnjem porodu sem 



 

čutila ta strah in takrat so me babica in sestre pomirjale, da bo vse v redu. Nikoli ne veš, 

kaj se ti lahko zgodi. Lahko otrok preživi, ti pa umreš ali pa obratno.« 

 

Glede tega, da morda ne bi zmogli skrbeti za otroka, pa ne? 

 

»Ne. Sploh ne. Skrbelo me je samo to, kaj bo z otroci, če se meni kaj zgodi.«  

 

Kaj pa pri drugi in tretji nosečnosti? Rekli ste, da Vam je bilo vedno lažje. Kdo Vam 

je bil takrat največja podpora, v največjo pomoč? 

 

»Takrat sem že prišla nazaj domov. Veliko mi je pomagala moja mama. Ona jih je včasih 

imela celo več kot jaz. Jaz sem le mlajša in lahko sem več postorila okrog hiše kot mama. 

Ona pa je potem pazila na otroke, jih previjala, jih nahranila. Če imaš nekoga, ki ti lahko 

pomaga, je čisto drugače kot če si za vse sam. Če bi vam rekla, da je bil partner tisti, ki mi 

je kaj pomagal pri otrocih, bi se zlagala. Večinoma je to bila moja mama.«  

 

Kako bi ocenili podporo svojih bližnjih? Ali bi si je želeli oziroma je potrebovali več? 

 

»Mama mi ves že ves čas, odkar sem doma, veliko pomaga in z njeno podporo sem 

zadovoljna. Še boljše pa bi bilo, če bi mi jo tudi partner.«  

 

Kako ste se in se zdaj razumete s svojim trenutnim partnerjem? 

 

»Tudi so se pojavljali konflikti. Včasih pregloboko pogleda v kozarec. Ko ne pije alkohola, 

pa se še kar razumeva. Zaradi alkohola se večkrat prepirava.«  

 

Kdaj ste se s sedanjim partnerjem bolje razumeli? Pred rojstvom otrok ali sedaj, ko 

imate z njim dva otroka? 

 

»Prej je bilo manj konfliktov, ker ni bilo otrok in ni bilo toliko skrbi. Zdaj pa so otroci že 

malo večji in so tudi skrbi večje. Vsaki dan je treba razmišljati, kaj bo otrok jedel, kaj si bo 

obul, oblekel, kako boš plačal vrtec, malico v šoli in vse to prinese skrbi. In zaradi tega 

potem pride do konfliktov.« 

 

Kako se preživljate sedaj, ko imate tri otroke? 

 

»Partner je zaposlen, jaz pa dobim nekaj otroških dodatkov. Dobim tudi dodatek za veliko 

družino. Nekaj malega zaslužimo s kmetijskimi pridelki. Je kar težko.«  

 

Na kak način pa Vam pomagajo zaposleni na centru za socialno delo? 

 

»Uredili so mi dodatek, zato ker imam tri otroke. En čas sem prejemala tudi socialno 

pomoč, ampak sem se odločila, da tega več ne bom prejemala, ker bi morali potem to moji 

otroci vračati. Zato boljše, da ne.« 

 

Kdo Vam je bil v največjo pomoč po rojstvu prve hčere, ko ste še živeli pri prejšnjem 

partnerju? 

 

»Njegova mama ne, ker je že bila starejša. Bila je stara preko 80 let, zato od nje tudi nisem 

nekaj pričakovala. Tam mi je največ pomagala soseda. To je bila mlajša ženska. Če sem 



 

jaz imela opravke, če sem morala kam oditi, je ona pazila na hčerko. Partner pa mi tudi ni 

nekaj pomagal. Saj veste, kako so moški, ko se otroci začnejo jokati. Takrat jih vse mine.«  

 

Patronažna sestra Vas je obiskovala? 

 

»Ja, pri vseh treh otrocih. Pri prvi hčerki je bila druga, kot sedaj pri drugi hčerki in sinu. Če 

kaj nisem vedela, mi je pokazala, me naučila, mi svetovala kako in kaj. Če nisem bila v kaj 

sigurna. Z nobeno nisem imela težav, obe sta bili zelo v redu.«  

 

Vam je torej to bilo v pomoč?  

 

»Ja, zelo. Na začetku je prišla in mi pokazala, kako otroka umiti; tudi vse drugo, česar 

nisem vedela. Potem pri drugem in tretjem otroku pa jaz sploh več nisem imela težav. Niso 

mi rabili več nič kazati. Tudi v materinsko šolo potem več nisem hodila.«  

 

Kaj je bilo po rojstvu vaših otrok pri skrbi zanje za Vas najtežje? 

 

»Predvsem to, kako bom kupila stvari zanje. Pri vseh treh sem imela carski rez in čez čas 

sem morala začeti kupovati mleko zanje. Saj potem so mi pediatri svetovali, kaj lahko 

jedo, katero mleko je cenejše in podobno. Ampak vse skupaj je bilo drago in skrbeti sem 

morala, da bodo otroci preskrbljeni.« 

 

Kdo pa jim pomaga pri šolskih obveznostih?  

 

»Pomagam jim jaz.« 

 

Ali je kdaj to za Vas prezahtevno? Kako potem to rešujete? 

 

»Včasih je. Ker to, kar smo se nekoč učili mi, je drugače kot to, kar se oni učijo danes. 

Včasih moram kar dobro premisliti.«  

 

Vas to kaj skrbi, da jim v višjih razredih morda ne boste mogli pomagati? 

 

»Zdaj niti ne. V šoli smo se dogovorili, da bodo ji zagotovili pomoč, ker ji učenje slabše 

gre. Tako, da me zdaj niti to toliko ne skrbi.«  

 

Vam je kdaj bilo težko prositi za pomoč? Nekatere mame ne prosijo za pomoč, ker 

menijo, da bodo drugi mislili, da ne zmorejo opravljati te svoje vloge ali da so slabe 

mame. Kaj pa Vi? 

 

»Ne. Mene to ni nikoli skrbelo. Z učiteljico in pedagoginjo smo se že lani o tem 

pogovarjale. Lepo sem jih prosila za pomoč, ker bo hčerka vedno večja in jaz ji ne bom 

znala pomagati tako kot oni. Takoj so se strinjali in mi zagotovili, da bodo to uredili.«  

 

Kako bi ocenili sebe kot mamo? Kaj pri opravljanju materinske vloge je za vas 

najtežje in kje ste uspešni? 

 

»To bi morali vprašati moje otroke. Za zdaj bi rekla, da sem dobra mama. Ne vem pa, kaj 

bodo sami rekli, ko bodo starejši. Pri skrbi zanje bom rekla, da se zelo trudim.«   

 



 

Priloga 8: Intervju z Marijo 
 

Najprej bi Vas prosila, da se na kratko predstavite.  

 

»Prihajam s Hrvaške. Živeli smo blizu Hrvaške meje. V družini so bili še sestra in štirje 

bratje. Tudi osnovno šolo sem obiskovala tam. Potem sem se pri dvajsetih letih preselila k 

stricu v Slovenijo, ne daleč od tukaj, kjer živimo zdaj. Tukaj sem potem spoznala svojega 

moža in se preselila k njemu. Tu, kjer živimo zdaj, je njegova domačija. Imam pa še eno 

hčerko, ki je starejša od Lidije.«  

 

Vaša hči je v času, ko je imela prvega partnerja, živela pri njem. Ste takrat ohranjali 

stike z njo? Ste ji kaj svetovali, jo kaj naučili glede skrbi za otroke? 

 

»Dosti sva se pogovarjali o tem. Stike sva obdržali preko telefona. Ko me je poklicala, sem 

ji dala kakšen nasvet, kako si lahko sama pomaga, ko jo kaj muči med nosečnostjo. 

Obiskala sem jo tudi v porodnišnici. Po tistem se je na hitrem vrnila spet domov in takrat 

sem bila prisotna pri vsej skrbi za prvo vnukinjo in potem tudi pri drugi vnukinji ter 

vnuku.«  

 

Kje ste ji Vi priskočili na pomoč, ko je pričakovala drugega in tretjega otroka? 

 

»Pri skrbi za otroke sem bila vedno zraven. Imela sem jih na skrbi, jim pripravljala obroke 

… Še bolj pa, ko je imela hčerka dojenčke. Takrat je potrebovala še več pomoči. Posvetila 

sem jim veliko časa in se veliko z njimi ukvarjala. Zaradi tega so tudi zelo navezani na 

mene in me imajo radi. Ko pa hčerka ni bila noseča, sem jaz raje popazila na otroke, jim 

skuhala kosilo, oprala perilo in podobno, ona pa je poskrbela, da so bila opravljena dela 

okoli hiše, saj jaz fizičnih opravil nisem več tako zmogla.«  

 

Kaj Vi mislite o tem, da je Vaša hči dobila zelo malo podpore od partnerja? Bi ji 

lahko oziroma morali bližnji nuditi več podpore? 

 

»Drugi ji niso nič kaj pomagali. Njen partner hodi v službo, zato ga pogosto ni doma. 

Večinoma sem ji pomagala jaz, kot sem povedala že prej. Podporo pa je dobila tudi od 

moje starejše hčere, že takrat, ko je bila še pri prvem partnerju, in tudi potem, ko je Lidija 

prišla živet nazaj domov. Vedno sta bili v stikih in sta se veliko pogovarjali o tem. Jaz ji 

veliko pomagam, ampak mislim, da bi ji moral partner več kot ji.«  

 

Mislite, da bi ji lahko tudi patronažna sestra, zdravniki, zaposleni na centru za 

socialno delo pomagali še bolj, kot so ji? 

 

»Včasih je bilo to premalo, spret drugič je bilo dovolj. Glede denarja je vedno dobro, če 

dobiš več. Ampak če ne gre, pač ne gre. Se znajdemo drugače. Patronažna sestra nam je res 

veliko pomagala. Vsi smo se dobro razumeli z njo. Je pa res, da se je Lidija veliko skrbi za 

dojenčke naučila že pri prvi nosečnosti in ji je zato bilo potem vedno lažje.«  

 

Kako ocenjujete svojo hči kot mati? Pri čem je v izvajanju materinske vloge uspešna 

in kje potrebuje več pomoči? 

 

»Zelo je prijazna do svojih otrok. Zelo lepo skrbi za njih. Čeprav je včasih težko, ker 

nimamo veliko, poskrbi, da so prvi na vrsti otroci in da imajo to, kar potrebujejo. Vedno 



 

pravočasno poravna vse položnice v šoli. Ne morem reči, da je v čem slaba, ker res lepo 

skrbi za vse tri in jih ima rada.« 

 

 

  



 

Priloga 9: Intervju s socialno delavko Alenko 
 

Prosim Vas, da na kratko povzamete namen Vašega sodelovanja z Lidijo in koliko 

časa to sodelovanje že traja. 

 

»Vzrok za našo vključitev v to družino je skrb za otroke in očetov alkoholizem. S 

sodelovanjem smo začeli leta 2011. Informacij o stanju v družini nam ni podal varstveno- 

vzgojni zavod, niti druge ustanove, ampak je Lidija prišla do nas in sama prosila za pomoč. 

Pomagali smo jim v okviru prve socialne pomoči. V to pomoč smo vključili tako Lidijo kot 

tudi partnerja. Imeli smo razgovore, svetovanja. V tistem času je oče za nekaj časa prekinil 

z uživanjem alkohola in družinska situacija se je izboljšala. Zaradi prekomernega uživanja 

alkohola je bil partner do Lidije verbalno nasilen, kar je posledično vplivalo tudi na otroke. 

Bistvo težav je bila torej skrb za otroke. Zaradi posledic alkoholizma Lidija ni zmogla 

skrbi in zato je to skrb malo zanemarjala. Ponujena ji je bila pomoč laične delavke, ki bi 

družini pomagala na domu, a je ni sprejela. Ko se je situacija v družini umirila in 

izboljšala, se je naše sodelovanje končalo. Sama sta se odločila, da ne potrebujeta pomoči. 

Od takrat nismo bili v stiku z družino, saj nismo imeli podlage, da bi se vključili.«  

 

Katera močna in šibka področja v izvajanju materinske vloge ste v procesu 

sodelovanja prepoznali pri materi?  

 

»Močno področje je predvsem čustvena navezanost na otroke. Ima jih rada, po svojih 

zmožnostih skrbi za njih. Zavedala se je negativnih vplivov konfliktov na otroke, zato se 

pred njimi s partnerjem ni prepirala. Njena skrb na čustvenem področju je dobra. Ampak 

težava je predvsem zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb otrok, in sicer higiena. 

Težava je bila predvsem čistoča in pri tem smo jo tudi najbolj usmerjali. Ponudili smo ji 

pomoč laične delavke na domu, a je Lidija ni sprejela.«  

 

Katere konkretne načine podpore ste Lidiji nudili v času sodelovanja? 

 

»Na finančnem področju smo ji ponudili denarno pomoč. Predvsem takrat, ko je partner 

ostal brez zaposlitve in ko so se nabrali dolgovi. Urejali smo jim tudi donatorstvo za 

prenovo hiše, a ta projekt žal potem ni bil speljan do konca. Z naše strani je bila deležna 

podpore pri urejanju odnosa s partnerjem v obliki pogovorov, nasvetov, obiskov na domu, 

z usmerjanjem kam se lahko obrne po pomoč ter s programom za preprečevanjem 

alkoholizma, ki ga izvajamo. Ko se je situacija v družini popravila na boljše, je Lidija 

postala zadovoljna in naše pomoči potem ni več potrebovala.«  

 

Kako bi ocenili neformalno podporo, ki je na voljo Lidiji? Bi po Vašem mnenju 

potrebovala več podpore? 

 

»Od mame je Lidija deležna podpore v smislu pomoči pri gospodinjskih opravilih, drugo 

pa bi rekla, da ne. Od partnerja podporo dobi, ko le-ta ne uživa alkohola. Takrat se zmoreta 

dogovoriti. Drugega vira neformalne podpore v času sodelovanja ni omenila. Njeno 

socialno okolje je kar šibko. Imela je tudi organizirano pomoč sosede pri prevozu otrok v 

vrtec, za kar se je dogovorila sama.«  

 

 

 



 

Ali bi po Vašem mnenju Lidija potrebovala več formalne podpore pri opravljanju 

materinske vloge? 

 

»Mislim, da bi je potrebovala več, ampak sta ona in partner tista, ki jo bosta iskala. Ko sem 

jaz sodelovala z njo, je bila ta naša podpora zanjo na nek način dovolj. Družinska situacija 

se je takrat popravila do te mere, da je zmogla opravljati vse, kar se je od nje zahtevalo. V 

kolikor pa se bo situacija spet poslabšala, sem prepričana, da bo družina spet potrebovala 

strokovno pomoč.«  

 

Kako ocenjujete njeno izvajanje materinske vloge s strokovnega vidika?  

 

»Mislim, da je glede vzgoje otrok in skrbi za otroke zelo odgovorna ter bi zmogla sama 

skrbeti za njih. Mogoče bi bilo težje, saj ji pri gospodinjskih opravilih v veliki meri 

pomaga mama, ampak bi zmogla. Če izvzamemo slabše higienske pogoje v družini, Lidija 

zadovoljivo opravlja materinsko vlogo. Seveda je tukaj potrebno povedati, da so 

pričakovanja ljudi do higiene različna, izhajamo iz različnih okolij. Če v vrtec in šolo 

otroci ne bi prihajali urejeni, bi nas institucije o tem obvestile. Ampak Lidija poskrbi za to, 

da otroci gredo v šolo in vrtec čisti. Glede higiene doma bi potrebovali daljšo pomoč, ki ji 

je bila z naše strani ponujena, a je žal ni želela sprejeti.«  

 

 

  



 

Priloga 10: Intervju z Andrejo 
 

Kaj Vam pomeni biti mama?  

 

»Pomeni mi nekaj čustvenega. Imaš obveznosti, ampak meni to ni težko. Jaz sem čustvena. 

Ne vem, mene vse veseli. Nisem hudoben človek. Gre za lepa čustva.« 

 

Na kaj se spomnite ob besedi »mama«? Kaj ob tem občutite? 

 

»Meni kar solze na oči udarijo. Od veselja seveda.«   

 

Prosim Vas, da mi na kratko opišete Vaše življenje od kar ste se rodili in do takrat, 

ko ste spoznali svojega partnerja. 

 

»Živela sem z mamo. Očeta nisem imela. Umrl je že preden sem se jaz rodila. Hodila sem 

v osnovno šolo. V drugem razredu sem imela nesrečo. Padla sem z vlaka. Potem sem bila 

nekaj časa v bolnišnici. Nato so me premestili v Vipavo, kjer sem se šolala, in nato sem se 

vrnila domov. Nato pa sem začela obiskovati delavnice.«   

 

Kako ste spoznali svojega partnerja? 

 

»Preko telefona. Najprej sva se pogovarjala po telefonu, nato pa sva se dobila v gostilni. 

Potem je hodil on en čas k meni domov na obiske, potem pa se je preselil k meni.« 

 

Kdaj ste rodili svojega prvega otroka? 

 

»Hčerko sem rodila, ko sem bila stara 29 let.« 

 

Ali je bila nosečnost načrtovana? 

 

»Midva sva se že prej pogovarjala o otroku. Jaz sem njemu rekla, da bi imela dojenčka. 

Ampak najprej nisem pričakovala. Nato sem šla k ginekologu. Mislila sem, da imam na 

jajčniku neko bulo. Ampak je rekel, da sem noseča. Takrat me je prijela panika. Od sreče 

sem jokala. Zelo sem bila vesela. Mislila sem samo, da bo zdrava.«  

 

Kakšen pa je bil odziv mame in partnerja? 

 

»Bil je srečen. Oba z mamo sta jokala.«  

 

Kako sta se pred rojstvom hčere razumela s partnerjem?  

 

»Malo sva se kregala. Včasih sem imela kake »muhe«, sem bila jezna ali pa imela slab 

dan.«  

 

Kje ste takrat živeli? 

 

»Vsi trije smo živeli skupaj. Mama, jaz in partner. K meni se je priselil, ko je izvedel, da 

sem noseča. Prej pa je vsak teden hodil trikrat k meni na obisk.« 

 

 



 

Kako ste se pripravljali na porod in skrb za otroka? Kdo Vam je pri tem pomagal? 

 

»Jaz imam knjigo o novorojenčku še vedno doma. Še vedno je na polici. Takrat še nismo 

vedeli, ali bo punčka ali fantek. Zdravnik je rekel, da se še ne vidi. Smo pa pripravili 

sobico.« 

 

Kdo pa je hodil z vami na preglede k zdravniku? 

 

»Partner.« 

 

Kje ste se naučili, kako skrbeti za otroka? Kdo Vam je pri tem največ pomagal? 

 

»Nekaj sem izvedela iz knjig. Tudi v zdravstveni dom sem hodila in so nam tam sestre 

pokazale. Pa tudi mama. Ko sva s hčerko prišli domov, je k meni prišla patronažna sestra 

in sva se učili, kako jo treba previjati ter podobno.« 

 

Kako ste se preživljali in kdo Vam je nudil finančno podporo? 

 

»Pred mojo nesrečo še je mama hodila v službo, potem pa več ne. Zdaj pa partner in tudi 

očim.«  

 

Rekli ste, da sta Vam pred rojstvom hčere največ pomagala mama in partner. Vam je 

mogoče še kdo drug od Vaših bližnjih dajal nasvete, Vas kaj naučil, Vam bil v oporo? 

 

»Bile so še prijateljice. Z njimi sem se pogovarjala. Ena je rodila pred mano in mi je malo 

povedala. Ampak ona je rodila normalno. Jaz sem imela carski rez.« 

 

Bi si želeli, da bi Vas takrat naučili več, Vam več svetovali? 

 

»Mislim, da je bilo kar dovolj.« 

 

So Vam medicinske sestre in zdravniki po Vašem mnenju dovolj pomagali? 

 

»So.« 

 

So Vam večjo podporo nudili družina in prijatelji ali strokovnjaki? 

 

»Bolj sestre in zdravniki.« 

 

Česa Vas je bilo najbolj strah, zaradi česar ste bili najbolj zaskrbljeni? 

 

»Bala sem se, da ne bi bilo vse v redu. Zaradi moje nesreče. Ko sem izvedela, da sem 

noseča, sem najprej rekla, da bom naredila splav. Mislila sem, da z otrokom ne bo vse v 

redu. Ampak me je potem prepričal stric. Rekel je, da bo vse v redu z otrokom. In potem 

sem se odločila, da ga bom imela. Bilo bi mi težko, če bi naredila splav.«  

 

Je bil med porodom partner z Vami? 

 

»Ne.« 

 



 

Kdo Vam je največ pomagal pri skrbi za hčerko, ko ste jo pripeljali iz bolnišnice? 

 

»Partner.«  

 

Pri čem pa Vam je pomagal?  

 

»Pri previjanju, ker je mene bolel trebuh. Pa dal mi jo je v naročje, da sem jo hranila na 

stekleničko. Nisem je smela dojiti zaradi tablet.«  

 

Kaj pa zdaj, ko je starejša? 

 

»Z babico dosti hodita na sprehode. Ona jo tudi odpelje v šolo. Hodita na izlete. Ravno 

jutri gresta v Bosno k našim sorodnikom. Dobro se razumeta.« 

  

Kdo pa je skrbel za ostala gospodinjska opravila? 

 

»Tudi za to je skrbel partner. In mama.«  

 

Ali bi si od partnerja in mame želeli več podpore?  

 

»Ne. To je dovolj. Že zdaj mi pri vsem pomagata.«  

 

Kako so Vam po rojstvu pomagali strokovni delavci? Kje bi Vam po Vašem mnenju 

lahko nudili več podpore?  

 

»Patronažna sestra mi je pokazala, kako naj kaj delam.«  

 

Kaj je bilo za Vas po rojstvu hčerke pri skrbi zanjo najtežje? 

 

»Nič mi ni bilo težko. Kriza mi je bila, ko se je neprestano jokala. Jo nositi, ji peti. Radia ni 

marala, zdaj pa ga ima rada. Ampak potem mi je partner pomagal.«  

 

Kaj pa zdaj, ko je Vaša hči že v šoli, kdo ji pomaga pri nalogah in učenju? 

 

»Jaz, če imam čas. Moja mama ne ve lepo govoriti slovensko. Rekla je, da se ne želi 

naučiti, da je ona Bosanka in bo to ostala.«  

 

Kaj pa, ko ne znate, ko so naloge pretežke? 

 

»Potem pa moj partner priskoči na pomoč.« 

 

Kako si s partnerjem razdelite skrb za otroka? 

 

»Jaz jo zjutraj zbudim, poskrbim, da se obleče, ji naredim zajtrk. Potem jo v šolo odpelje 

partner ali moja mama. Še vedno živimo skupaj, ampak imamo vsak svoje stanovanje. Eno 

mi, eno pa mama in očim. Jaz skrbim za oblačila, pripravim hrano. On postori okoli hiše, 

žaga drva, jaz jih potem zlagam. Tako.«  

 

 

 



 

Kako pa se s parterjem razumeta odkar imata hčerko? 

 

»Boljše. Nič se ne prepirava.«  

 

Kako bi ocenili sebe kot mamo? Kaj pri opravljanju materinske vloge je za vas 

najtežje in kje ste uspešni? 

 

»Vsaka mama ima nekaj slabega. Mene velikokrat popade jeza. To je pri meni slabo.« 

 

Zakaj pa se razjezite? 

 

»Če kaj naredi narobe, kaj slabega. Zelo je trmasta. Tudi partner in jaz sva trmasta. Vsi 

smo trmasti.«  

 

V čem ste kot mama dobri, uspešni? 

 

»Igrava se, zelo se razumeva. Vsega ji ne smem dovoliti. Moram vedeti, kaj je za njo dobro 

in kaj ne.«  



 

Priloga 11: Intervju s Primožem 
 

Prosim Vas, da se na kratko predstavite in opišete Vaše življenje do takrat, ko ste 

spoznali Vašo partnerico. 

 

»Rojen sem leta 1969. Imam mlajšega brata in starejšo sestro. Mama nam je umrla, ko sem 

bil star 12 let. Od takrat naprej je za naju z bratom skrbela sestra. Služil sem vojaški rok, 

po tem pa sem se leta 1987 zaposlil. Partnerico sem spoznal 10 let nazaj. Spoznal sem jo 

preko službe, po telefonu. Nato sva se dogovoriva, da se dobiva in tako sva začela najino 

zvezo.« 

 

Kako bi opisali Vaš odnos z Andrejo pred rojstvom hčere in zdaj po rojstvu? 

 

»Najin odnos je enak. Enako kot prej, samo sedaj še imava skupnega otroka. To naju je še 

bolj povezalo.« 

 

Ali ste s partnerico nosečnost načrtovali? 

 

»Ne. Ni bilo načrtovano. To se je zgodilo.«  

 

Kakšen je bil vaš odziv na novico o zanositvi? 

 

»Bil sem vesel.«  

 

Vas je mogoče takrat kaj skrbelo? 

 

»Ne, skrbelo me ni nič. Razen mogoče glede tega, ker ima Andreja epilepsijo. Zaradi tega 

smo bili veliko pri zdravniku in naredili veliko preiskav. Ampak ni bilo nič narobe. 

Skrbelo me je to, da ne bi bila ta njena bolezen dedna.« 

 

Ko ste izvedeli, da je partnerica noseča, ste se preselili k njej? 

 

»Ja. Pred tem pa sem prihajal samo k njej na obiske.«  

 

Kakšno je bilo pred rojstvom otroka Vaše znanje o skrbi za otroka in kje ste se 

naučili novih znanj ter spretnosti? 

 

»Sestri sem pomagal skrbeti za njene otroke in praktično sem veliko o tem že vedel. 

Prebiral sem tudi knjige. Skupaj sva obiskovala tudi materinsko šolo. Mislim, da je trajala 

nekje 10 dni.«  

 

Kako ste Vi partnerici pomagali pred in po rojstvu hčere? 

 

»Pomagam ji pri vsem. Ona ni fizično tako sposobna. Ima okvaro in posledice prometne 

nesreče. Pomoč je bila od rojstva otroka stalna. Ker ni mogla dojiti zaradi tablet, ki jih 

mora jemati, smo pripravljali hrano, da je lahko hčerko hranila.« 

 

 

 

 



 

Kako pa bi ocenili pomoč Andrejine mame? 

 

»Ona je zelo veliko pomagala. Brez nje ne bi šlo. Jaz sem ves ta čas normalno hodil v 

službo. Razen tistih 15 dni starševskega dopusta, ki sem ga izkoristil. Delam v različnih 

izmenah, zato ji mora nekdo pomagati. Tašča je doma, ne hodi v službo, tako da je to za 

nas velik plus.« 

 

Kako pa si sedaj, ko je hči že starejša, razdelita skrb zanjo? 

 

»Jaz prevzamem šolske obveznosti, partnerica pa kar imata glede igre. Ker je hčerka do 

tretje ure v šoli, se zjutraj tako ne vidita, ker Andreja odide prej. Predvsem se igrata.«  

 

Kakšna je po Vašem mnenju podora, ki jo Vaši partnerici nudila mama, očim? Pri 

čem bi ji lahko nudili več podpore? 

 

»Podporo ji tako ali tako doma nudimo vsi. Ne vem, od koga drugega bi jo lahko sploh še 

dobila. Kolikor je ima pač v službi, saj tja hodi bolj ravno zaradi tega. Vsi domači ji 

pomagamo na vseh področjih.«  

 

Kakšna je po Vašem mnenju podora, ki so jo Vaši partnerici nudili strokovni 

delavci? Pri čem bi ji lahko oziroma morali nuditi več podpore? 

 

»Imela je strokovno pomoč psihologa. Ampak to je bilo zaradi njenega zdravstvenega 

stanja. Glede opravljanja materinske vloge pa ji ne moremo več pomagati kot ji lahko. Pri 

njej je težava v tem, da vse, kar se nauči, sproti pozabi. Potem bi to moral z njo vsaki dan 

nekdo ponavljati in še takrat bi pozabila prej, kot bi prišla domov. Mislim, da ji ne morejo 

glede njene materinske vloge strokovni delavci več kaj pomagati. Večino smo izvedeli v 

materinski šoli. Mesec dni po rojstvu nas je obiskovala tudi patronažna sestra, ji pomagala, 

da sta previjali in umivali hčerko.«  

 

Kako ocenjujete svojo partnerico kot mati? Pri čem je v izvajanju materinske vloge 

uspešna in kje potrebuje več pomoči?  

 

»Trudi se. Je dobra mama. Več kot lahko, narediti ne more. Zato pa ji tudi vsi pomagamo. 

Trudi se, se pa hitro tudi razjezi. Včasih prideta s hčerko v konflikt, preden začneta sploh 

kaj delati.«  

 

Torej Vi menite, da brez Vaše in mamine pomoči ne bi zmogla skrbeti za hčer? 

 

»Mama sama ne bi mogla biti. Tudi brez svoje mame ne. Če jaz odidem v službo in ona 

dobi epileptični napad, je problem. Hčerka ne more ostati sama doma. Vedno mora imeti 

nekoga zraven sebe, sama ne more biti. Dobro pa je to, da se trudi. Manjše pomanjkljivosti, 

kot na primer v kuhinji, to rešimo. Drugače pa hčerki pomaga, kolikor lahko, kolikor sama 

zmore. Pri šoli pa ji tako ali tako pomagam jaz.«  

 

 

  



 

Priloga 12: Intervju s psihologinjo Anjo 
 

Zanima me, kakšen je namen Vašega sodelovanja z gospo Andrejo in kakšna je Vaša 

vloga v tem sodelovanju. 

 

»Pri gospe Andreji gre za individualne obravnave. Moja vloga je pomoč oz. svetovanje o 

dogodkih v vsakdanjem življenju, reševanju različnih problemov, pri uresničevanju 

različnih ciljev. Odvisno je, kakšen cilj si zastaviva in potem to izvajava naprej. Tudi 

svetovanje pri vzgoji otroka, partnerskih odnosih, odnosih med sodelavci, reševanje 

sporov. Takšne vsakdanje stvari.« 

 

Katera močna in šibka področja v izvajanju materinske vloge ste v procesu 

sodelovanja prepoznali pri gospe Andreji?  

 

»Mogoče to, da rabi podporo pri vzgoji. Svetovanje, da ji čim več pomaga partner. Saj se 

znajte ona tudi sama, ampak včasih hčerki malo popušča, ni tako potrpežljiva z njo. Bolj v 

tem smislu. Ona ima vseeno pomoč matere in partnerja, kot tudi sama pove. Vseeno sta 

onadva vključena v vzgojo otroka. Zelo je skrbna do svoje hčerke. Zelo jo ima rada, igra se 

z njo, se pogovarja z njo, ji pomaga pri šoli, kolikor še sama zna. Na splošno se trudi.«  

 

Naštejte konkretne načine pomoči, ki jih Vi Andreji nudite pri izvajanju materinske 

vloge? 

 

»To so nasveti. Ona mi pove, kako je hčerka, če je prišlo do kakšnih težav, nato pa se o 

tem pogovarjava.«   

 

Kakšna je po Vašem mnenju neformalna podpora, ki je sedaj oz. je bila na voljo 

Andreji? Pri čem bi ji lahko oziroma morali neformalni viri nuditi več podpore? 

 

»Mislim, da ji najbližji nudijo dobro podporo. Predvsem njena mama. Tudi Andreja se 

sama zavzema, redno hodi na govorilne ure v šolo, skrbi za hčerko. To je zdaj težko 

oceniti. Vsak ima nek svoj način vzgoje. Idealne vzgoje ni. Ne morem reči, da bi zaradi 

svojega primanjkljaja slabo vzgajala otroka. Lahko tudi ljudje brez težav slabo vzgajajo 

svoje otroke. Mislim, da je kar v redu. Njena hčerka je drugače zelo navezana na svojo 

babico.«  

 

Ali imate mogoče informacije o tem, ali je gospe Andreji v zvezi z izvajanjem 

materinske vloge nudena še kakšna druga formalna podpora, razen ta, ki ji jo nudite 

Vi? 

 

»Mislim, da ne.«  

 

Mislite, da bi potrebovala še kakšno dodatno formalno podporo? 

 

»Mislim, da je dovolj. Ker je vseeno ona toliko samostojna. Se tudi ne pusti. Vseeno je 

toliko trmasta. Saj posluša, ampak bo naredila po svoje.«  

 

 

 



 

Ste se v obdobju sodelovanja z materjo povezali z ostalimi strokovnimi delavci in z 

njimi timsko sodelovali? 

 

»Smo, ampak glede izvajanja materinske vloge ne. S pedagoginjo smo sodelovali glede 

situacije, ki je zadevala njeno zdravstveno stanje. Ampak tudi pri njej pokaže različen 

interes za sodelovanje.«  

 

Kako vi Andrejo ocenjujete kot mamo s strokovnega vidika? Je sposobna biti mama, 

ali to vlogo zadovoljivo opravlja? 

 

»Je sposobna, ampak s podporo. Tako, da bi sama živela z otrokom, ne. Zdaj, ko ima 

podporo, je v redu. Za zdaj je, kako bo pa potem … Ona je z njo bolj kot prijateljica. Če ne 

bi imela podpore partnerja in mame, vprašanje, kako bi bilo.«   

 

Kako ocenjujete svojo usposobljenost za delo z materami z MDR? Kje ste si te 

kompetence pridobili? Ali čutite potrebo po dodatnem izobraževanju na tem 

področju dela? 

 

»Predvsem to, kar sem si pridobila na fakulteti, kar imam izkušnje iz lastnega materinstva, 

kar preberem v literaturi. Ko imaš svojega otroka, je po mojem mnenju dosti lažje. To ti 

pomaga. Potem prebereš kakšno literaturo, se posvetuješ z ostalimi strokovnimi delavci.«  

 

Ali so vam mogoče v Vaši delovni organizaciji kdaj organizirali seminarje, 

predavanja na to temo? 

 

»Ne, nič. Nismo imeli takih izobraževanj. Absolutno pa bi si želela pridobiti dodatna 

znanja s tega področja dela.«  

 

 

  



 

Priloga 13: Intervju s Petro 
 

Kaj za Vas pomeni biti mama?  

 

»Srečna sem. Vesela. Rada jo imam. Ona je moja prijateljica. Skupaj greva na sprehod, 

skupaj se igrava. Naučila sem jo, kako si prižge televizijo.« 

 

Na kaj se spomnite ob besedi mama? Kaj ob tem občutite? 

 

»Ko mi reče mama, sem vesela. Srečna sem, da sem mamica.« 

 

Kdaj ste rodili svojega prvega otroka? 

 

»Pri 23-ih letih.« 

 

Je nosečnost bila načrtovana? 

 

»Ne.« 

 

Kakšen je bil Vaš odziv na novico, da ste noseči?  

 

»Bila sem žalostna. Doma smo se pogovarjali, da bi naredila splav. Jaz nisem želela. 

Hotela sem imeti svojo prijateljico.«  

 

Kakšen je bil odziv družine in takratnega partnerja? 

 

»Mama ni bila vesela. Partner je bil vesel.«  

 

Kakšen je takrat bil Vaš odnos z očetom otroka?  

 

»Razumela sva se dobro.« 

  

Kje ste takrat živeli? 

 

»Pri mami, očetu in bratu. Tu kot sedaj.«  

 

Kje ste se naučili, kako skrbeti za otroka? Kdo Vam je pri tem največ pomagal? 

 

»Mama. Gledali sva knjige. Pogovarjali sva se. Mama mi je dosti povedala o tem.«  

 

Kako ste se preživljali in kdo Vam je nudil finančno podporo? 

 

»Moji starši.«  

 

Kdo od družine in prijateljev Vam je največ pomagal in bil v največjo oporo pred 

rojstvom otroka? Na kak način Vam je ta oseba pomagala?  

 

»Mama. Pomagala mi je pri vsem. Pri previjanju, hranjenju. Ona doma kuha, čisti. Za vse 

skrbi. Veliko sva se pogovarjali tudi z bratovo punco, ki je rodila pred mano.« 

  



 

Ste pred porodom imeli stike z zdravniki, medicinskimi sestrami, zaposlenimi na 

centru za socialno delo? So Vam oni kako pomagali pred rojstvom hčere?  

 

»Ne.«  

 

So Vam večjo podporo nudili družina in prijatelji ali strokovni delavci?  

 

»Moja mama in oče.«  

 

Česa Vas je bilo najbolj strah, zakaj ste bili najbolj zaskrbljeni? 

 

»Strah me je bilo, da bom med porodom umrla. Imela sem carski rez.«  

 

Kdo je bil z vami med porodom? 

 

»Sestre in zdravnik.«  

 

Kdo od družine Vam je bil v največjo oporo po rojstvu otroka?  

 

»Moja mama.«  

 

Pri čem Vam je pomagala? Kje bi potrebovali Več njihove podpore? 

 

»Pri vsem. Ona mi je vedno pomagala. Še zdaj. Pomagala mi je kopati, previjati, skuhala je 

kosilo, oprala oblačila.«  

 

Kako so Vam po rojstvu pomagali strokovni delavci?  

 

»Ko sem bila v bolnišnici, so mi sestre pokazale, kako moram dojiti in previjati. To me je 

učila tudi sestra, ki je hodila sem domov.«  

 

Je ta podpora za Vas bila dovolj? 

 

»Ja.«  

 

Kaj je bilo za Vas po rojstvu otroka najtežje? 

 

»Da je ponoči jokala. Mama me je takrat zbudila, da sem jo nahranila. To mi je bilo 

težko.«  

 

Kako bi ocenili sebe kot mamo? Kaj pri opravljanju materinske vloge je za Vas 

najtežje in kje ste uspešni? 

 

»Srednja. Dobra sem, ker ji vse kupim. Obleko, čevlje, hrano, igrače. Hodim na sestanke v 

vrtec. Strah me je, da se ji kaj ne zgodi. Rada jo imam.«  

  

  



 

Priloga 14: Intervju z Vero 
 

Prosim Vas, da se na kratko predstavite. 

 

»Rodila sem se leta 1967. Živela sem z mamo, očimom in babico. Pri 14-ih letih sem 

dobila še polbrata. Po osnovni šoli sem se vpisala na srednjo šolo, ki je nisem dokončala. 

Pri 18-ih sem se odselila od doma in približno takrat spoznala tudi svojega partnerja. Nato 

sem se zaposlila in tam delala dokler tovarna ni propadla. Na hitrem sem zanosila in pri 

20-ih letih rodila hčerko. To mi je bilo takrat v veliko veselje. Na žalost pa se je to veselje 

nehalo, ko je hčera zbolela. Ko sem bila stara 24 let, sem rodila sina, ki je zdaj že zaposlen 

in ima tudi sam hčerko. Še vedno pa živi pri nas. Nato sem delala samo občasno, 

kratkotrajno. Zdaj imam redno službo.« 

 

Kakšen odnos imate s hčerko? 

 

»Najin odnos je dober, ampak se veliko prepirava. To pa zato, ker je živela v rejništvu in ni 

živela pod mojo roko ter je zaradi tega zelo lena. Doma noče nič delati. Noče kuhati, čistiti, 

kar me jezi in zaradi tega pride do konfliktov. Delati je treba.«  

 

Kakšen je bil Vaš odziv na novico o zanositvi vaše hčere? 

 

»Te novice nisem dobro sprejela. Jezilo me je, da je oče vnukinje dosti starejši od moje 

hčere. Že takrat sem si mislila, da to ne bo funkcioniralo. In tako tudi je. Poleg tega me je 

bilo strah, kako bo. Ona še za sebe ne ve ustrezno poskrbeti, ne da bi za otroka. Ti strahovi 

so bili prisotni. Strah me je bilo na splošno vsega, kar se bo dogajalo.«  

 

Na kakšen način ste svoji hčeri predajali znanje o skrbi za otroka, kako ste se 

pripravljali na rojstvo otroka? 

 

»Kazala sem ji knjige, dosti sva se pogovarjala, predajala sem ji svoje izkušnje. 

Pripravljala sem jo na to, da bo za otroka treba skrbeti, da noči niso prespane in dnevi niso 

mirni. To sem  poskušala s preprostimi nasveti prenesti nanjo.«  

 

Hči je omenila, da ji takratni partner ni stal ob strani niti pred rojstvom in niti sedaj 

po rojstvu otroka. Kako na to gledate Vi?  

 

»Sigurno, da me jezi. Ko je bila dojenček, so imeli veliko dela na kmetiji in nikoli ni bilo 

časa za vnukinjo. Sedaj, ko je že samostojna, pa bi jo kar neprestano imeli. Prej pa niso 

zanjo naredili nič. To tako ne gre. Moral bi imeti večjo vlogo v njenem življenju. Od 

začetka še je hčerka kar pogosto zahajala k njim domov, ker sta se kar dobro razumela. 

Nato je prihajalo do konfliktov in celo fizičnega nasilja; takrat sta se razšla.«   

 

Kako ste Vi pomagali Vaši hčeri pred in po rojstvu otroka? Kako ocenjujete svojo 

podporo sedaj in na katerih področjih bi ji lahko nuditi več podpore? 

 

»Jaz sem bila tista, ki ji je in še ji vedno pri vsem pomaga. V materinsko šolo ni hodila, 

zaradi svojih težav s sluhom. Ker pa ji materinska šola ni bila prilagojena, ni imelo smisla, 

da bi jo obiskovala. Sama ne vem, če bi ji lahko še sploh bolj pomagala. Vse skrbi sem in 

še zdaj prevzamem jaz. Opravljam vsa gospodinjska opravila. Pri vsem sem zraven. Sama 

sem ji in ji še vedno veliko pomagam. Ona sama bi rabila več življenja v sebi, energije, več 



 

interesa. Ko gre vnukinja spat, gre tudi ona spat. Takrat bi mogla poskrbeti še za druge 

stvari.«  

 

Kakšne vrste podpore je bila Vaša hči deležna s strani partnerja, ostalih družinskih 

članov, prijateljev? Kako Vi ocenjujete to podporo? Pri čem bi ji lahko oziroma 

morali nuditi več pomoči? 

 

»Lahko rečem, da sem sama mama svoji hčerki in svoji vnukinji. Jaz sem ji bila v pomoč 

pred in po porodu. Ker hčerka ponoči odstrani slušni aparat, ni slišala, ko je vnukinja 

jokala. Jaz sem jo potem zbudila, da jo je nahranila in previla. Jaz sem ji pela. Prevzela 

sem tudi vso finančno breme. Ko sta z vnukinjo prišli domov, sem jaz bila vedno doma, 

ker nisem bila zaposlena. Tako sem se jima lahko popolnoma posvetila. Njen partner ni pri 

tem nič pomagal. Ne pred rojstvom in ne po rojstvu. Niti pri skrbi za otroka, niti finančno. 

Zdaj občasno pride po njo in jo odpelje domov. To pa je vse. Je ji pa občasno pomagala 

sinova punca, ki je rodila pol leta pred njo. Včasih sta si dopisovali. Predvsem pa je to bila 

pomoč z nasveti. Zdaj, ko je vnukinja že večja, ona celo pomaga njej. V bistvu vnukinja 

bolj uči njo. Predvsem kar se govora tiče. Zraven vnukinje se sedaj uči govoriti. Zaradi 

njenih težav s sluhom in govorom smo se odločili, da jo damo čim prej v vrtec, da se tam 

čim več nauči. Od hčere se ne more.«  

 

Torej ste največji delež skrbi za vnukinjo prevzeli Vi. Kaj pa Vaša hči? Katere 

obveznosti pri skrbi za otroka je prevzela ona? 

 

»Ona jo je hranila, previjala, jo mirila, ko se je jokala, jo crkljala. Zdaj, ko je vnukinja že 

večja, je ona tista, s katero se igra, preživlja čas, ko sta doma po službi in vrtcu. Pelje jo na 

sprehod, na igrišče. Odpelje jo v vrtec in gre po njo. Sama tudi hodi na sestanke v vrtec. 

Tudi k zdravniku jo pelje, ko je to potrebno. Takrat potem večinoma grem tudi jaz zraven, 

ker me pediater prosi, da pridem, da se potem s hčerko lažje razumeta in da meni pove 

navodila, ki jih jaz potem doma razložim hčerki. Predvsem je to igra, preživljanje prostega 

časa. Vsa ostala dela prevzamem jaz. Vključno z vsemi gospodinjskimi deli, saj hčerka 

nima delovnih navad.«  

 

Kakšne vrste podpore je bila Vaša hči deležna od strokovnih delavcev? Kako Vi 

ocenjujete to podporo? Pri čem bi ji lahko oziroma morali nuditi več podpore? 

 

»Zelo veliko so ji pomagale sestre in zdravniki v porodnišnici. Zaradi tega, ker ne sliši, je 

imela še več podpore kot ostale mamice. Sestre so ji zelo stale ob strani. Učile so jo tudi 

osnov, kako skrbeti za otroka, kako se previja, kako se hrani, oblači. V bistvu so jo tam vse 

potrebno naučile. Potem pa tudi patronažna sestra. Tudi meni je veliko pokazala. To, kar 

sem jaz že pozabila. Pa tudi modernizirajo se stvari. Veliko nama je povedala, obrazložila.  

Zdaj pa ji v zdravstvenem domu stojita ob strani njena osebna zdravnica in njena 

medicinska sestra. Razumeta jo, trudita se, da se čim več pogovarjata z njo, ne z mano. 

Vzameta si čas zanjo, zato zelo rada gre k njima. Na centru za socialno delo nam niso nič 

pomagali. Tam so v bistvu bili bolj na strani očeta, ki za vnukinjo nikoli ni nič naredil, kot 

na moji strani. Jaz sem se obračala na njih, a se niso ozirali na osebo, ki ima primanjkljaje. 

Bili so na njegovi strani, ker je oče. Jaz vem, da je oče, a treba se je vprašati, kakšen oče. 

Tega se ni nihče vprašal. Ko sta ga rabili hčera in vnukinja, ga ni bilo, je bila babica. In 

tako se je vse skupaj začelo. Jaz sem bila tista, ki je šla z otrokom k zdravniku, da sem mu 

povedala točne informacije, kaj se z otrokom dogaja, saj hčera tega ne more objasniti.«  

 



 

Bi si Vi želeli, da bi od strokovnih delavcev dobili več podpore? 

 

»Seveda, a center za socialno delo ni bil na moji strani. Praktično se nismo meli na koga 

drugega več obrniti. Edino zdravnik, ki mi je napisal potrdilo, da smo dobili boljše 

stanovanje, saj tisto, v katerem smo živeli prej, zaradi vlage ni bilo primerno za otroka. Pa 

tudi majhno je bilo.«  

 

Kako ocenjujete Petro kot mati? Pri čem je v izvajanju materinske vloge uspešna in 

kje potrebuje več pomoči? 

 

»Je skrbna mamica. Zelo se boji za hčerko. Boji se za njeno varnost, ko sta na cesti. Vse ji 

kupi. Zelo jo razvaja, kar je po drugi strani tudi slabo. Strah jo je, ko je bolna. Skrbi, da jo 

pravi čas odpelje k zdravniku. Boji se, da ne bo lačna, žejna.« 

 

Mislite, da bi bila sposobna samostojno skrbeti za svojo hčer?  

 

»Ne. Tega se ravno bojim. Bojim se, kaj bo, če se meni kaj zgodi. Kdo bo skrbel praktično 

za obe. Potrebuje stalno podporo. Jaz sem tista, ki komunicira z vnukinjo. Potrebuje 

komunikacijo in tega ji hčerka ne more dati. Mora si nabrati besedni zaklad. Brez naše 

podpore res ne bi šlo.«  



 

Priloga 15: Intervju s socialno delavko Alenko 
 

Prosim Vas, da na kratko opišete vaše preteklo sodelovanje s Petro. 

 

»Jaz sem sodelovanje s Petro pričela, ko je že imela hčerko. Sodelovali sva zaradi stikov in 

težav pri stikih, ki sta jih imela partnerja takrat. To željo sta izrazila oba, saj sta oba to 

dojemala kot težavo. Seznanili smo jo z reševanjem stikov s strani centra za socialno delo, 

kako se ti rešujejo nadalje preko sodišča, in opravili skupne razgovore, pri katerih je bil 

prisoten tudi tolmač za znakovni jezik. Petra in njen bivši partner sta se glede stikov 

dogovorila in od takrat naprej se nobeden od njiju ni vrnil na center zaradi težav, 

povezanih s tem.«  

 

Katera močna in šibka področja v izvajanju materinske vloge ste v procesu 

sodelovanja prepoznali pri materi?  

 

»Pri Petri to težko izpostavim. Zdi se mi, da materinsko vlogo dobro opravlja, otroku nudi 

vse, kar potrebuje, v nasprotnem primeru bi verjetno tudi oče otroka odreagiral. V tem 

primeru bistvo sodelovanja ni bilo skrb za otroka, ampak reševanje stikov.« 

 

Ali bi lahko iz informacij, ki ste si jih pridobili v času sodelovanja s Petro, izpostavili 

kakšno podporo po Vašem mnenju potrebuje za uspešno izvajanje materinske vloge? 

  

»Imam občutek, da ima Petra podporo s strani mame. Mama jo usmerja, vodi, ji pomaga. 

Občutka, da Petra ne bi zmogla skrbi za otroka, nisem dobila. Zgleda pa, da potrebuje 

mamino podporo predvsem v smislu vodenja in nastopanja v zunanjih institucijah zaradi 

težav pri komunikaciji.«  

 

Katere konkretne načine podpore ste Petri nudili v času sodelovanja? 

 

»Zgolj razgovore, preko katerih smo želeli doseči, da se partnerja dogovorita glede stikov z 

otrokom.« 

 

Kako bi Vi ocenili neformalno podporo, ki je na voljo Petri? Bi po Vašem mnenju 

potrebovala več podpore? 

 

»Mamino podporo sem že izpostavila. Partner pa je vključen kolikor mu Petra dovoljuje. 

Težko rečem glede partnerja. Dobro je, da ko je hčerka pri njem, dejansko prevzame skrb 

zanjo, da pove, kaj on opaža. Ampak ni nujno, da bo Petra to sprejela.« 

 

Bi po Vašem mnenju Petra potrebovala več formalne podpore, kot je je bila deležna v 

tisti situaciji? 

 

»Mislim, da ne, ker je šlo zgolj za ureditev stikov z otrokom. Center za socialno delo je v 

bistvu pristojen, da pri tem pomaga oz. nudi strokovno pomoč. V kolikor se ne bi uspela 

dogovoriti in naša pomoč ne bi zadostovala, bi bilo potrebno vključiti sodišče. Ampak 

tukaj to ni bilo potrebno.«  

 

 

 

 



 

Kako ocenjujete njeno izvajanje materinske vloge s strokovnega vidika?  

 

»Bistvo našega sodelovanja ni bila skrb za hčerko. To ni bilo vprašanje, zato se tudi o tem 

nismo pogovarjali. Mislim pa, da se pri pomoči z mamo dopolnjujeta in ni bilo niti z 

mamine, niti s Petrine strani potrebe, da bi se o tem pogovarjali.«  

 

Torej nikoli ni bilo suma, da Petra ne bi ustrezno skrbela za hčer? 

 

»Ne. Tudi hčerkin oče ni nikoli podal suma za to. Tudi on je vedel, da je Petri mama v 

podporo, da ji stoji ob strani in da se tudi Petra sama zelo trudi.«  

 

Kako ocenjujete svojo usposobljenost za delo z materami z MDR? Kje ste si te 

kompetence pridobili? Ali čutite potrebo po dodatnem izobraževanju na tem 

področju dela? 

 

»Večino znanja sem si pridobila na fakulteti in na seminarjih. Seveda pa so seminarji na to 

tematiko vedno dobrodošli, da lahko dopolnjujemo svoje znanje. Vsako dodatno 

usposabljanje je za nas dobro. Določene informacije si pridobim tudi iz literature.« 

 


