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POVZETEK 

 

Žival je človekov sopotnik že več tisoč let. Skozi zgodovino se je vloga živali spremenila od pomočnika 

pri delu do sopotnika in družabnika k enakovrednemu partnerju pri terapijah in delu z ljudmi. 

Vsekakor žival nosi pedagoški in metodični potencial, ki je na področju Slovenije še premalo 

izkoriščen. V diplomskem delu se sprašujem, ali bi bila vpeljava metode dela s pomočjo živali 

smiselna, glede na to, katere izrazite težave in potrebe opažajo  vzgojitelji/ce v vzgojnih zavodih. 

Ugotavljam, ali bi takšna metoda podprla že obstoječe prakse in zapolnila vrzeli, ki se pojavljajo pri 

delu v vzgojnih zavodih. Pri tem vpeljem nov termin, in sicer metodo dela s pomočjo živali, ki zajema 

tudi aktivnosti s pomočjo živali; metoda je ciljno usmerjena, vendar ne v klasičnem terapevtskem 

smislu. Socialni/e pedagogi/nje, pri svojem delu izhajamo iz uporabnika/ce in svoje delo prilagodimo 

njegovim/njenim interesom, zato me je tudi zanimalo, ali med otroki, ki so nastanjeni v vzgojnem 

zavodu obstaja želja po stiku z živalmi. 

Z intervjuji z vzgojiteljicami  in skupino otrok, sem tako raziskala, kaj se v vzgojnih zavodih dogaja, ter 

glede na dobljene podatke ugotovila,  na katerih področjih vidim doprinos metode dela s pomočjo 

živali k delu v vzgojnih zavodih. 

 

Ključne besede: metoda dela s pomočjo živali, vzgojni zavodi, aktivnosti in terapija s pomočjo živali, 

odnos otrok:žival:vzgojitelj/ica, metodika. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Animals have been our companions for thousands of years. Over time their relationship has gone 

from a work assistant to an equal partner in therapy and in working with people. Animals definitely 

have a pedagogical and methodical potential, which is still not sufficiently used in Slovenia. In my 

thesis I tried to find out, whether the introduction of the animal-assisted work method makes sense, 

considering what the workers at educational care institutions regard as notable problems and needs, 

and whether it would fill the gaps in the work at these institutions. I introduced a new term, animal-

assisted work method, which includes animal-related activities, but the method is goal oriented, 

however not in the traditional therapeutic sense. As social pedagogues we base our work on the user 

and his/her interests, so I tried to find out whether the children in educational care institutions have 

a desire to be in contact with animals. By interviewing educators and a group of children I conducted 

a research to see what goes on in educational care institutions. I used the gathered data to find out 

in which fields the animal-assisted work method would benefit the work in educational care 

institutions. 

 

Keywords: animal-assisted work method, educational care institutions, activities and animal-

assisted therapy, child:animal:educator relationship, methodology. 
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1. UVOD 

 

Različne živali ljudi privlačijo ali pa jih odbijajo. Vsaka žival pa nam ponuja različne načine učenja. 

Tako npr. želva uči, da moramo biti potrpežljivi, saj je počasna in neokretna. Mačka nas uči, da 

moramo v odnosu kdaj znati drugemu pustiti svoj prostor, saj je samosvoja in gre svojo pot. Pes od 

nas zahteva zanesljivo skrb in prijateljsko vodenje (Pietrzak, 2009). Človek je že dolgo nazaj udomačil 

prvo žival in od takrat so bile živali nenehno njegov sopotnik. Prav zato imajo živali za ljudi poseben 

pomen in z njimi vzpostavljamo posebne odnose. Avtorja Marinšek in Tušak (2007) poudarjata, da 

imajo živali pomemben vpliv na počutje in zdravje ljudi, da »[ž]e samo gledanje živali človeka umirja. 

Živali varujejo ljudi pred stresom, lahko boljšajo socializacijo [in] predstavljajo socialno podporo« (str. 

9). Avtorja  poudarjata tudi (prav tam), da: »v tem našem sobivanju ima žival izreden pomen, ki ga 

premalo izkoriščamo« (str. 10). 

Živali torej v sebi skrivajo velik pedagoški potencial. V svoji diplomski nalogi bom opisala ta potencial 

in raziskala ali bi vpeljava metode dela s pomočjo živali v vzgojne zavode v Sloveniji dopolnila 

metodični nabor v vzgojnih zavodih in s tem pripomogla k delu vzgojnih zavodov. 

Metoda dela s pomočjo živali je v Sloveniji še relativno neuveljavljena. Zato se je smiselno vprašati, ali 

bi bila vpeljava metode v vzgojne zavode sploh smiselna, glede na  obstoječe in uveljavljene metode, 

ki  jih v vzgojnih zavodih že uporabljajo ter težave in potrebe, ki jih vzgojitelji/ce v zavodih zaznavajo 

pri vsakodnevnem delu.  

 

2. TEORETIČNI DEL 

 

2.1. Vzgojni zavodi v Sloveniji  

 

»Vzgojne ustanove ustanavlja država in so namenjene otrokom in mladostnikom z vedenjskimi in 

čustvenimi težavami, ki nimajo ustreznega varstva, oskrbe in vzgoje za obravnavanje težav.« (Vzgojni 

program, 2004, str. 4) Tako je zapisano v vzgojnem programu, ki predstavlja »smernice, utemeljena 

izhodišča, metode in oblike za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov z motnjami vedenja in 

osebnosti« (prav tam).  
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V Prilogi k vzgojnemu programu (2004), je zapisano, da je »namen zavodske vzgoje nudenje pogojev 

za varen in zdrav osebnostni razvoj (kompletno oskrbo), kompenzacija razvojnih primanjkljajev in 

vrzeli v kognitivnem, čustvenem in socialnem razvoju, po potrebi pa tudi medicinska oskrba« (str. 9). 

Namestitev v vzgojni zavod je tako poizkus omogočanja razvoja posameznika v zdravem okolju, 

posnemanje družinskega življenja, v katerem bo lahko dobil pozitivne izkušnje. Zaradi tega je 

pomembno, da vzgojitelji/ce sledijo začrtanim ciljem preko metodike, in načrtnega dela, pri čemer pa 

je treba upoštevati, da ne vzgajajo zgolj vzgojitelji in metoda, temveč tudi okolje (Krajnčan, 2006). 

Priloga k vzgojnemu programu (2004) opisuje, da  so v Sloveniji »zavodi za vzgojo in izobraževanje […] 

organizirani v dveh različnih oblikah«, in sicer: 

- »v obliki od uprave oddaljenih, dislociranih, v urbano okolje integriranih in relativno 

avtonomnih stanovanjskih skupin, 

- ali pa v obliki klasične zavodske vzgoje (vse pod eno streho, celovita centralna oskrba, itd.).« 

(Priloga k vzgojnemu programu, 2004, str. 10) 

V svojem diplomskem delu se bom osredotočala na slednje, t.i. klasične vzgojne zavode z 

osnovnošolsko populacijo1. V Sloveniji sta dva vzgojna zavoda, ki ustrezata tem pogojem, in sicer: 

Vzgojno-izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik in Vzgojno-izobraževalni zavod Veržej 

(Priloga k vzgojnemu programu, 2004). 

Zaradi kontinuiranega (dnevno-nočnega, celotedenskega) bivanja otrok v zavodih,  morajo ti 

zagotoviti celovitost pogojev za uresničevanje vzgojnih ciljev. Prav tako morata vzgoja in 

izobraževanje otrok in mladostnikov v zavodih v celoti temeljiti na načelih vzgojnega programa 

(Priloga k vzgojnemu programu, 2004). Cilji in načela vzgojnih zavodov so podrobneje opisani v 

naslednjem poglavju. 

Vzgojni zavod kot celota na otroke in mladostnike deluje z vsemi svojimi zunanjimi značilnostmi. Te 

so: lokacija, velikost, tradicija, organiziranost ipd. (Priloga k vzgojnemu programu, 2004). Prav te 

značilnosti so lahko za otroka tudi obremenilne. Zaradi notranjih značilnosti, kot so dejanski dnevni in 

hišni red, vzgojitelji/ce, ambient in klima, pa otrok lahko začne doživljati in tudi preživi ustanovo s 

pozitivnimi občutki (noben otrok namreč ne gre rad v vzgojni zavod) (prav tam). 

  

                                                             
1 Razloge za to odločitev pojasnim v empiričnem delu svojega diplomskega dela. 
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2.1.1. Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: zakon) kot eno izmed vrst 

posebnih potreb navaja tudi čustvene in vedenjske motnje (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, 2011). Zakon (prav tam) ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami in predstavlja 

podlago za namestitev otrok v vzgojne zavode. Zakon navaja, da se začetek postopka vključitve v 

vzgojni zavod prične šele, ko vključitev v program vzgoje in izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo ni  bila uspešna in je otrokov razvoj ogrožen. Vzgojno-izobraževalni 

zavod, v katerega je otrok vključen, je nato dolžan vložiti zahtevo za preverjanje ustreznosti 

usmeritve pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo in o tem obvestiti pristojni center za socialno 

delo. Ta na podlagi dokumentacije oceni, ali bo začel postopek namestitve otroka s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami v vzgojni zavod (prav tam). 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo v dokumentu Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami opredeljuje čustvene in vedenjske 

motnje kot motnje, razporejene v spekter, ki se praviloma pojavljajo z motnjami z drugih področij, 

kot so motnje pozornosti in aktivnosti, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, govorno-

jezikovne motnje, motnje avtističnega spektra idr. (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2014). V nadaljevanju (prav tam) so 

navedeni kriteriji za opredelitev stopnje primanjkljajev. Motnje so razdeljene  v pet skupin, in sicer: 

čustvene motnje, vedenjske motnje, lažje oblike vedenjske motnje, težje oblike vedenjske motnje ter 

čustvene in vedenjske motnje. 

Skozi celoten zakon in njegove priloge tako zasledimo termin motnja. Vendar nekateri avtorji ta izraz 

problematizirajo, saj označuje osebo, izvzeto iz okolja in konteksta, za moteno. 

Novejše definicije tako govorijo o čustvenih in vedenjskih težavah, ki jih ne moremo izvzeti iz 

družbenega konteksta , temveč je to oznaka, ki je posameznikovemu vedenju dodeljena glede na 

kulturne norme. V vedenju se težave izražajo kot letom neprimerno vedenje, moteče vedenje, 

čustven nemir ipd. (Visser, 2003 v Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010).  

Tudi Razpotnik v članku Družbeni kontekst kategorije 'čustvene in vedenjske motnje' (2011) razmišlja 

o  poimenovanju čustvenih in vedenjskih motenj ter navaja, da se takšno poimenovanje »fokusira 

zgolj [na] posameznika ali posameznico z 'motnjo', nevtralizira pa kontekst, torej družbeni položaj, 

razmerja moči, odnose med različnimi kulturami in kulturnimi kodi v določeni skupnosti, vidik 

medgeneracijskega prenosa in vztrajanja socialne izključenosti« (str. 111).  
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Podobno kot za sam izraz motnja, velja tudi za samo kategoriziranje motenj. Kobolt (2010) pravi, da 

»kakor ne obstaja otrok nasploh, tudi vedenjsko izstopajoč otrok nasploh ne obstaja« (str. 13). 

 

Kljub temu različni avtorji poizkušajo različno kategorizirati čustvene in vedenjske težave, »za globlje 

razumevanje in učinkovitejše reševanje problematike pa stroka ponuja več teoretičnih klasifikacij 

(interpretacij) vzrokov nastajanja in pojavnih oblik čustvenih in vedenjskih težav.« (Priloga k 

vzgojnemu programu, 2004, str. 16) Čeprav različni avtorji kritično presojajo kategorialni pristop, se 

hkrati strinjajo, da nam »klasifikacije kot pripomoček v procesu spoznavanja in razumevanja 

posameznikovega emocionalnega in vedenjskega odzivanja lahko pomenijo dragocen pripomoček 

tako za orientacijo kot za sporazumevanje med strokami.« (Meteljak, Kobolt in Potočnik, 2013, str. 

100) 

 

Sama bom prav tako z namenom globljega razumevanja predstavila nekaj klasifikacij različnih 

avtorjev. V nadaljevanju bom uporabljala izraz čustvene in vedenjske težave in ne motnje, saj menim, 

da je izbrani  izraz ustreznejši. 

 

Bregant (1987) govori o dveh različnih klasifikacijah, in sicer: etiološki in simptomatološki.  

Glede na etiologijo loči pet kategorij disocialnih težav: 

- situacijska, to je reaktivno povzročena težava kot posledica izjemne obremenitve pri običajni 

osebnostni strukturi, 

- sekundarno peristatična težava kot posledica težav v čustvenem razvoju, 

- primarno peristatična težava kot posledica direktne miljejske okvarjenosti in zavajanja, 

- primarno biološko povzročena težava, kot posledica okvar centralnega živčnega sistema, 

- razvojno ogroženi otroci brez disocialnih težav (Bregant, 1987). 

Simptomatološko klasifikacijo sestavljajo najrazličnejše pojavne oblike vedenj, pri čemer je treba 

upoštevati vedenje, ki je značilno za disocialnost in ki presega težavnostno stopnjo, ki jo je najti tudi 

pri običajnih otrocih oz. mladostnikih (Bregant, 1987). 

- Težave v odnosu do vrstnikov (posiljevanje s svojo voljo, prepirljivost, spletkarjenje …), 

- težave v odnosu do odraslih (predrznost, laganje, nevodljivost, čustvena neodzivnost), 

- težave pri delu (odklanjanje učenja in fizičnega dela, izostajanje iz šole), 

- tatvine (v družini, med vrstniki), 

- pohajkovanje in beganje (avanturizem, izostajanje iz zavoda), 
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- nasilnost (izzivanje, grožnje, fizična napadalnost do vrstnikov in odraslih, uničevanje 

predmetov, mučenje živali), 

- nastopaštvo (pretiravanje s ciljem uveljavljanja in posluževanje prevar), 

- seksualna neprilagojenost (pretirano iskanje stikov z drugim spolom, neprimerni spolni 

odnosi) (Bregant, 1987). 

 

Avtor Myschker  (2005, v Meteljak, Kobolt in Potočnik, 2010) prav tako klasificira čustvene in 

vedenjske težave glede na simptome oz. njihovo pojavnost, tako lahko njegovo klasifikacijo prav tako 

uvrščamo v skupino simptomatoloških klasifikacij. 

Vedenjske težave razvrsti v 4 skupine: 

- otroci z eksternaliziranimi oblikami vedenja – agresivno vedenje (agresivnost, hiperaktivnost, 

neupoštevanje pravil, motnje pozornosti), 

- otroci z internaliziranim, zaradi strahu oviranim vedenjem (bojazen, strah, žalost, brez 

interesov, umaknjeno vedenje, psihosomatske težave, občutje manjvrednosti), 

- otroci s socialno nezrelim vedenjem (nezrelo vedenje, nižja odpornost na strese, težave v 

koncentraciji), 

- otroci in mladostniki s socialno-delikventnim vedenjem (brez občutka odgovornosti, 

agresivnost, napadalnost, nizka frustracijska toleranca, nemirnost, rizično vedenje, brez ovir 

in zavor, nesposobnost navezovanja kontaktov)« (prav tam).  

 

Obe klasifikaciji opisujeta značilna vedenja otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami, Bregant 

(1987)pa omenja tudi vzroke težav. 

Za vzroke vedenjskih in čustvenih težav velja podobno kot za njihovo poimenovanje. Tako kot je 

zahtevna naloga postaviti definicijo čustvenih in vedenjskih težav ter jih klasificirati, ne moremo 

trditi, da obstaja en vzrok za nastale težave. »Vzroki vedenjskih in čustvenih težav pomenijo odvisno 

spremenljivko.« (Krajnčan in Miklavžin, 2010, str. 49) Avtorja poudarita tudi, da se je treba usmeriti v 

potrebe otrok in ne v diagnosticiranje. Z analizo otrokovega razvojnega stadija pa je treba prilagajati 

pomoč otroku in ne otroka institucionalni pomoči (prav tam). 

Kljub temu se zdi, da so različni vzroki povezani z družino in zgodnjimi izkušnjami. Kobolt (2010) v 

članku Oblike in pogostost motečega vedenja ter razlogi, ki jih učitelji pripisujejo takemu vedenju, 

pojasni, da so »emocionalne in vedenjske težave večinoma nasledek neustreznih odnosov, tako tistih, 

v katerih se je otrok razvijal, kot tistih, v katerih trenutno živi« (str. 161). Tudi Krajnčan (2006), ki 

pravi, da »družina najpomembneje vpliva na vedenje otrok« (str. 25), izpostavi družino kot 
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pomemben dejavnik pri nastajanju čustvenih in vedenjskih težav. Družina je tako pomemben 

dejavnik, ki lahko vpliva na nastanek čustvenih in vedenjskih težav, vsekakor pa ni nujno edini.   

 

2.1.2. Cilji vzgojnih zavodov 

 

V Vzgojnem programu (2004) je zapisano, da »pri izvajanju vzgojnega programa otrok in 

mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami v vzgojnih ustanovah veljajo splošni vzgojno-

izobraževalni cilji, in sicer v obsegu in na način, ki ju je ob upoštevanju razvojnih primanjkljajev in 

vrzeli mogoče uresničevati« (str. 10). Ti cilji zavodske vzgoje so: 

- »preventivni socialno varstveni in zdravstveni cilji, 

-  učno-vzgojni cilji, 

-  kompenzacijski cilji, 

-  osebnostno in socialno integrativni cilji« (prav tam). 

 

Sledenje tem štirim ciljem tako pomaga uresničevati glavni cilj zavodske vzgoje, ki je, kot  navaja 

Vzgojni program (2004), ponovna uspešna vključitev otroka s čustvenimi in vedenjskimi težavami v 

običajno življenjsko sredino. V Vzgojnem programu (2004) kot vzroke za tako definirane cilje navajajo 

družinske situacije otrok, kot so prepiri, fizično trpinčenje, čustveno zanemarjanje in neustrezno 

posvečanje otroku. Vsi ti dejavniki lahko vodijo v razvojno neugodne posledice, kot so anksioznost, 

psihosomatske težave, depresivnost ipd.  

Vzgojni program (2004) opisuje učno-vzgojne cilje kot cilje, naravnane na ustvarjanje ugodne 

psihosocialne klime, prilagajanje učnih vsebin, udejanjanje otrokove potrebe po uspešnosti in 

pridobivanje delovnih navad, saj je ena bistvenih značilnosti otrok s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami učna neuspešnost. 

Preventivni socialno varstveni in zdravstveni cilji (prav tam) se nanašajo na zdravo prehrano, 

ustrezne bivalne pogoje, ustrezna zdravljenja, pogoje za učenje in interesno udejstvovanje ter oskrbo 

z osnovnimi življenjskimi in šolskimi potrebščinami. 

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami (v nadaljevanju: ČVT) imajo številne razvojne zaostanke 

in vrzeli, ki so nastali v daljšem časovnem obdobju (Vzgojni program, 2004). Prav zaradi tega so 

pomembni kompenzacijski cilji (prav tam), s katerimi želimo zapolniti vrzeli v kognitivnem razvoju, 

posebnostih v čustvovanju in primanjkljaje v socialnem razvoju. »Kompenzacija pomeni učenje 

splošnih pravil vedenja v družbi, razumevanje in upoštevanje družbenih norm in vrednot, kar 



7 
 

najučinkovitejše poteka v odnosu otrok-vzgojitelj in med vrstniki, pa tudi v dejavnostih, v katerih je 

otrokom omogočena avtonomija odločanja, druženja, osebnega izbora dejavnosti prostega časa in 

pdb.« (Vzgojni program, 2004, str. 13) 

Vzgojni program (2004), kot četrto skupino ciljev navaja osebnostno in socialno integracijske cilje, ki 

poudarjajo pomen vključevanja otrok v različne aktivnosti, v katerih lahko doživijo uspeh in osebno 

potrditev ter pomen vključevanja v različne interesne dejavnosti in povezovanja vzgojnega zavoda s 

starši oz. skrbniki otroka. 

 

Skozi štiri cilje, ki jih določa Vzgojni program, tako zasledujemo glavni cilj zavodske vzgoje, podoben 

poudarek pa najdemo tudi v Prilogi vzgojnega programa (2004), kjer je kot cilj bivanja otrok v 

vzgojnem zavodu navedena »čimprejšnja usposobitev za uspešno vrnitev/vključitev v 

matično/običajno okolje in uspešno dokončanje osnovnega ali poklicnega izobraževanja« (str. 9). 

Kranjčan (2006), kot idealni končni cilj zavodske vzgoje podobno navaja, »da se posameznik integrira 

v širšo družbo« (str. 15). Hkrati izrazi pomislek, da »se pogosto pokaže, da je omenjeni idealni cilj 

težko dosegljiv ali ostaja sploh nedosegljiv« (prav tam). Tudi Vinko Skalar (2000) v svojem prispevku 

Vzgojni zavodi v funkciji preprečevanja delinkventnosti in disocialnosti pri otrocih in mladostnikih 

opisuje: »Če bi strnili različne ugotovitve strokovnjakov in raziskovalcev, tudi slovenskih (Z. Kanduč, A. 

Mrgole, M. Šebart, M. Javornik), bi jih lahko strnili v ugotovitev, da povzroča zavodska obravnava pri 

mladostnikih (tudi pri odraslih) številne negativne učinke, med katerimi so gotovo najpomembnejši 

prizonizacija (identifikacija z institucionalno subkulturo), kriminalizacija (ureditev vzorcev 

kriminalnega vedenja), alienacija (odtujevanje socialnemu okolju zunaj institucije, zmanjševanje 

zmožnosti komuniciranja) in stigmatizacija (etiketiranje)« (str. 154). 

V literaturi lahko tako zaznamo kritičnost do dela in same ureditve vzgojnih zavodov.  Treba je biti 

previden, da se kritika ne sprevrže v kritizerstvo. Tako prav Skalar (2000), ki je sam kritičen, opozarja 

na previdnost pri kritiki dela vzgojnih zavodov, ki so »bili vedno razpeti med dvoje nasprotujočih si, 

včasih tudi izključujočih se konceptov. Na primer, obvarovati socialno okolje pred disocialnimi 

mladostniki ali vrniti disocialne mladostnike v socialno okolje socializirane in vzgojene (prevzgojene); 

zaustaviti mladostnike v njihovi disocialni aktivnosti ali vcepiti jim drugačne, sprejemljivejše vzorce 

vedenja in vrednote; institucije zapreti, da bi bilo okolje pred disocialnimi mladostniki čim bolj varno, 

ali institucije odpreti ali poskušati stanje v njih normalizirati; graditi oz. izgraditi kolikor mogoče 

učinkovit nadzorni sistem ali vzpostaviti z mladostniki pristen kontakt; graditi vzgojo na pretežno 

materinskih (ljubezen, razumevanje, prijateljski odnos) ali očetovskih vrednotah (ukazi, prepovedi, 

strogost, doslednost, postavljanje meja dovoljenega); graditi na motivaciji ali graditi na prisili, 
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kaznovanju, prepovedih« (str. 158). Najverjetneje tako obstaja nekakšen razkorak med teorijo v 

smislu, kako naj bi potekala  obravnava mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami, in prakso 

v smislu realnih možnosti, saj Skalar (prav tam) nadaljuje svojo misel, da »je treba poudariti, da so bili 

vzgojni zavodi in druge vzgojne ustanove, ki sprejemajo disocialne mladostnike, vedno pod pritiskom 

lokalnih socialnih skupnosti in tudi državnih organov, ki so odgovorni za te ustanove« (str 159). 

Menim, da je pravilno biti kritičen, vendar je treba, kot trdi tudi Skalar (prav tam) v prejšnjih vrsticah, 

biti kritičen z veliko mero realnosti, upoštevajoč politične vplive in vplive okolja, ki pogosto delujejo 

brez strokovne podlage in na podlagi lastnih predsodkov. 

 

2.1.3. Metodika v vzgojnem zavodu  in načela dela 

 

»Vzgoja otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami zahteva sistematično in načrtno 

strokovno delo. Zaradi razvojnih primanjkljajev in vrzeli mora biti vzgoja, da bi zagotovila celovitost in 

konsistentnost, dosledno usmerjena k ciljem vzgojnega programa.« (Vzgojni program, 2004, str. 14) 

Kot pravita Kobolt in Rapuš-Pavel (2006) mora biti strokovni delavec  usmerjen v podporo in v 

spodbujanje močnih točk, izhajati mora iz obstoječih osebnostnih, materialnih in socialnih virov 

posameznikov in njihovega okolja, podpirati mora njihovo kreativnost in iniciativnost pri 

premagovanju življenjskih situacij in ovir ter prispevati k samopotrjevanju in individualizaciji.  

Da bi našteto lahko uresničili oz. aktivno izvajali, »potrebujemo teoretična in praktična znanja za 

občutljivo razumevanje vsakodnevne situacije in vsakodnevnega delovanja kot tudi znanja in 

razumevanja globalnih socialnih in družbenih strategij razvoja.« (Zorec Maver, 2006, str. 10) 

Še preden pa lahko govorimo o metodiki, je treba poudariti pomen odnosa med socialnim 

pedagogom in otrokom oz. uporabnikom. Krajnčan in Bajželj (2008) pravita, da »kot socialno 

pedagoški odnos označujemo vsak poseben medosebni odnos, ki nastane med socialnim pedagogom 

in njegovim obravnavanim otrokom [...]. Vzgoja in njen podrejeni metodični repertoar morata v celoti 

potekati prek osebnega posredovanja pedagoga« (str. 56). Odnos tako ni samo osnova vsake 

intervencije, temveč celotnega dela socialnega pedagoga. Avtorja (prav tam) poudarjata, da je »način 

oz. vrsta odnosa med vzgojiteljem in vzgajanim jedro vzgojnega procesa […] Kvaliteten odnos med 

klientom in strokovnjakom je pogoj za uspešno pomoč« (str. 57). 

Tako socialni/a pedagog/inja preko odnosa vpliva na uporabnika/co z namenom uresničevanja 

glavnega cilja zavodske vzgoje. Vendar mora biti njegovo ravnanje premišljeno in načrtovano, saj je 

kot strokovnjak/inja odgovoren/a za razvoj otroka. Potrebuje več kot odnos, potrebuje metodo. 
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Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014) razlaga metodo kot način premišljenega ravnanja, ki je 

usmerjeno k doseganju nekega cilja. »To so premišljene poti do nečesa, kar nekdo hoče doseči, zato 

je za metode značilno namerno, premišljeno, racionalno ravnanje.« (Blažič, Ivanuš-Grmek, Kramar in  

Strmčnik, 2003, str. 330) 

Erich Weniger (1929; v Kobolt in Rapuš Pavel, 2007) se s takšno razlago metod ne strinja povsem in 

pravi: »Vzgojne metode nikakor niso zgolj tehnike, nikakršna do potankosti premišljena ravnanja. So 

oblike medčloveškega srečevanja, so variable v času in prostoru, znotraj osebno in medosebno 

oblikovane. Svobodo v pedagoškem ravnanju si pridobimo takrat, ko spoznamo, da  moramo prevzeti 

odgovornost za izbiro te ali one metode« (str. 96). 

Avtor torej poudarja, da ima pedagog/inja svobodo pri izbiri metode, ki naj ne bo strogo načrtovana, 

temveč se naj prilagaja času, prostoru in potrebam tako vzgojitelja/ice kot uporabnika/ce. Ta 

svoboda pomeni tudi prevzemanje odgovornosti za delo, ki se mora gibati znotraj določenih okvirjev. 

Okvir predstavljajo etični kodeks, notranja pravila ustanove, v kateri vzgojitelj/ica deluje, kot tudi 

vzgojni program. Tako je treba tudi pri izbirah metod upoštevati zapisana načela, ki nas usmerjajo k 

vzgojnim ciljem (Vzgojni program, 2004). 

 

Vzgojni program (2004) opredeljuje osem načel, in sicer načela: 

- »timskega dela, 

- individualizacije, 

- pozitivne vzgojne usmerjenosti, 

- aktivne vloge in soodgovornosti otroka ali mladostnika v procesu lastnega razvoja, 

- kompenzacije razvojnih zaostankov in vrzeli, 

- kontinuiranosti vzgojno-izobraževalnega procesa, 

- sodelovanja z družino ter 

- integracije, inkluzije in normalizacije« (str. 14). 

Priloga k vzgojnemu programu (2004) dodaja še druga načela. Ta so: 

- »načelo organiziranosti po družinskem modelu, 

- načelo samoregulacije (samourejanja), 

- načelo koedukacije, 

- načelo tveganja, 

- načelo avtonomije vzgojne enote« (str. 23). 
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»Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s ČVT je odgovorna družbena naloga učiteljev, 

poklicnih vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev, saj prevzema nase odgovornost za celovit 

osebnostni razvoj otrok in mladostnikov, predvsem pa poskuša nadoknaditi razvojne primanjkljaje  in 

vrzeli, ki so nastali v predhodnih razvojnih obdobjih.« (Vzgojni program, 2004, str. 6) Prav zaradi 

velikega pomena dela vzgojiteljev in drugih delavcev v vzgojnih zavodih je pomembno, da sledijo prej 

naštetim načelom z namenom uresničevanja ciljev zavodske vzgoje in pomoči otrokom s ČVT.  

 

Odnos je tako osnova socialno pedagoškega dela, dela, ki mora slediti načelom vzgojnega programa z 

namenom uresničevanja ciljev zavodske vzgoje. Če želi vzgojitelj/ica slediti načelom,  odnos ni dovolj, 

potreboval/a bo premišljene poti do uresničevanja ciljev. Vzgojitelj/ica tako nujno potrebuje metode 

dela, če želi zadostiti načelom in uresničiti zadane cilje. 

 

2.2. Otrok in žival 

 

Človek in žival imata za seboj več sto tisoč let skupne zgodovine; od prvih poskusov udomačitve preko 

nepogrešljive delovne sile do danes, ko žival predstavlja partnerja pri športu, delu in predvsem 

sopotnika in prijatelja (Marinšek in Tušak, 2007). Lagoni, Butler in Hettis (1994) so opisovali, kako 

ljudje doživljajo svoje živali kot pomembne člane svoje družine. Iz tega lahko sklepamo, da sta se 

pomen in vloga živali v človekovem življenju do danes zelo spremenila, nikakor pa živali niso manj 

pomembne kot nekoč. 

»Zadnjih 30 let so različne raziskave in članki ter discipline podajali različne dokaze, da živali 

prispevajo k zdravju ljudi kot tudi psihološki trdnosti in hitrejši rehabilitaciji po kakem resnem stanju. 

Novejše raziskave (Barker et.al. 2003; Frideman in Tsai, 2006; Wells, 2009), so to le še potrdile.« 

(Walsh, 2009, str. 466) 

 

Različni avtorji, npr. Welsh, Marinšek in Tušak,  poudarjajo pomen živali v obdobju otroštva. Welsh 

(2009) v svojem članku opisuje, da so otroci skozi otroštvo na različne načine povezani z živalmi, tako 

preko pravljic in risank kot tudi preko plišastih živali, ki so priljubljeno darilo, ki ga damo otroku. Avtor 

nadaljuje (prav tam), da živali tako v realnosti kot fantaziji ujamejo otrokovo domišljijo in jih učijo o 

življenju, ljubezni in izgubi. 

Tudi Marinšek in Tušak (2007) poudarjata: »Otrokova želja imeti žival je v obdobju osnovnega šolanja 

izredno velika. Celo otroci v posebnih ustanovah bi jih radi imeli« (str. 114). 
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Obdobje, ko otroci obiskujejo osnovno šolo, torej otroštvo in zgodnja adolescenca, je obdobje, ko 

imajo živali še poseben čar in vpliv na otroke ter so na različne načine pomembno vpletene v njihova 

življenja. 

 

2.2.1. Metoda dela s pomočjo živali 

 

Izraza metoda dela s pomočjo živali v literaturi nisem zasledila, temveč sem ga na novo vpeljala. Tako 

v slovenski kot v tuji literaturi lahko zasledimo izraza aktivnosti s pomočjo živali (ang. animal assisted 

activity) in terapija s pomočjo živali (ang. animal assisted therapy). Na strani organizacije Animal 

assisted intervention international pa dodajajo še dve kategoriji, in sicer: podporo z živalmi (angl. 

animal support) in izobraževanje s pomočjo živali (ang. animal assisted education).  

- Aktivnosti s pomočjo živali (v nadaljevanju APŽ) so manj ciljno usmerjene in spontano 

organizirane dejavnosti, v katere so vključene živali in pri katerih po navadi ne sledimo 

napredku oz. spremembam pri uporabniku in jih ne beležimo. 

- Terapija s pomočjo živali (v nadaljevanju TPŽ) predstavlja ciljno usmerjeno intervencijo, s katero 

želimo doseči izboljšanje oz. spremembo pri uporabniku. V njej sodelujejo posebej izobraženi 

strokovnjaki kot tudi primerno usposobljene živali. Posamezna srečanja se beležijo. Sledimo 

doseženim ciljem. 

- Podpora s pomočjo živali ni intervencija, temveč podpora, ki jo žival nudi človeku. Živali so 

posebej trenirane za opravljanje določene naloge (npr. pes vodnik). 

- Izobraževanje s pomočjo živali je podobno kot terapija ciljno usmerjeno. Živali so posebej 

usposobljene za delo. Glavni cilj je izboljšanje na kognitivni ravni pri uporabniku (Winkle, 2015). 

 

Metoda dela s pomočjo živali je tako premišljeno, načrtovano in ciljno usmerjeno delovanje 

socialnega/e pedagoga/inje , pri katerem sodeluje žival kot partner/ica v procesu delovanja. Vključuje 

tudi aktivnosti s pomočjo živali, a je za razliko od njih usmerjena v doseganje cilja, hkrati pa ne gre za 

terapijo s pomočjo živali v klasičnem pomenu. 

Metoda dela s pomočjo živali za razliko od APŽ in TPŽ upošteva tudi pozitivne vplive same prisotnosti 

živali v prostoru in življenju osebe, tudi, ko ni aktivno vključena v proces socialno pedagoškega 

vplivanja. Marinšek in Tušak (2007) pravita, da »že samo gledanje živali človeka umirja« (str. 9). 

Dodajata (prav tam), da je že sama prisotnost živali razvedrilna. Celo ljudje, ki ne marajo živali, 

uživajo v gledanju živali. 
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V splošnem velja, da se pri delu z uporabniki/cami uporabljajo zelo različne živali. »Pri izboru živali 

moramo upoštevati številne dejavnike in okoliščine ter namen, ki ga z izbrano živaljo hočemo 

doseči.« (Marinšek in Tušak, 2007, str. 105) Najpogostejše živali, ki se uporabljajo za te namene, so 

psi, mačke, konji, lame, pujsi, koze, ptice, ribe, kače in majhni glodavci (Lagoni idr., 1994). Marinšek in 

Tušak (2007) poudarjata, da imajo »ugoden vpliv poleg konjev še domača živina, drobnica, perutnina 

ter prašiči« (str. 9). Iz tega lahko sklepamo, da so zelo različne živali primerne za metodo dela s 

pomočjo živali, pri čemer moramo razmisliti, kaj želimo doseči, kakšne so lastnosti živali in prav tako 

uporabnika/ce, kot tudi izkušnje in znanje vzgojitelja/ice. 

 

2.2.2. Prednosti in omejitve metode dela s pomočjo živali 

 

Različni avtorji naštevajo mnoge pozitivne učinke, ki jih imajo živali na človeka. Po avtorjih Marinšek 

in Tušak (2007), Walsh (2009) ter Lagoni, Butler in Hetts (1994) sem povzela glavne vplive živali na 

človeka in jih razvrstila v kategorije glede na cilje zavodske vzgoje. 

A) Socialno-zdravstveno področje 

- Živali človeka umirjajo. 

- Prisotnost živali varuje ljudi pred stresom in pomaga pri odpravljanju njegovih posledic. 

- Stik z živaljo znižuje krvni pritisk, ugodno vpliva na srčno-žilni sistem in 

- zmanjšuje možnost nastanka depresije in anksioznosti. 

- Živali prinašajo različne fiziološke koristi.  

- Prisotnost živali izboljšuje razpoloženje. 

 

B) Učno-vzgojno področje  

- Živali spodbujajo komunikacijo. 

- Stik z živalmi pri otrocih povečuje samozavest. 

- Živali pri otrocih razvijajo občutek odgovornosti. 

- Živali pomagajo pri izboljšanju priklica spomina. 

- Pri otrocih živali pripomorejo h kvalitetnejšemu in lažjemu sodelovanju. 

- Živali izboljšujejo sposobnost reševanja problemov. 

- Živali vplivajo na rast pozornosti in koncentracije. 
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C) Kompenzacijsko področje 

- Živali spodbujajo psihosocialni in emocionalni razvoj. 

- Živali otroke učijo razumeti čustva in potrebe drugih. 

- Živali otroke učijo zaupanja. 

- Živali imajo pomembno vlogo v življenju otrok, ki imajo destruktivno družinsko in socialno 

okolje. 

- Živali pomagajo otroku preseči stiske. 

- Živali spodbujajo človekov razvoj ter mu pomagajo odpravljati težave, s katerimi se vsak dan 

srečuje. 

- Živali otrokom dajejo občutek, da so ljubljeni in zaželeni. 

- Živali ugodno vplivajo na počutje otrok pri izgubi in žalovanju. 

- Živali zmanjšujejo neprilagojeno vedenje otrok. 

 

D) Osebnostno in socialno integrativno področje 

- Živali dajejo občutek vrednosti, občutek, da te nekdo potrebuje. 

- Živali pomagajo razvijati socialne veščine. 

- Živali pomagajo pri razvoju samozavesti in samospoštovanja. 

- Živali predstavljajo temeljni kamen v razvoju sebe in socialnih odnosov. 

- Živali imajo velik socializacijski potencial. 

- Živali predstavljajo osnovni vir emocionalne in socialne podpore. 

- Stik z živalmi razvijajo empatijo. 

- Stik z živalmi zmanjšujejo manipulativno vedenje. 

- Živali učijo primernega kontakta z drugimi živalmi in ljudmi. 

- Živali blokirajo impulzivno vedenje. 

- Živali učijo zmožnost sklepanja kompromisov. 

- Živali zvišujejo frustracijsko toleranco. 
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Poleg pozitivnih učinkov prisotnosti živali v življenju otrok nosijo te tudi potencial podpore pri 

doseganju ciljev zavodske vzgoje. Vzgojni program (2004) in drugi avtorji, npr. Krajnčan, kot glavni cilj 

zavodske vzgoje postavljajo ponovno reintegracijo v okolje. Tudi pri doseganju tega cilja lahko žival 

pomaga. Welsh (2009) pravi, »da se odrasli na sprehodu spontano ustavijo in pozdravijo psa ter 

vprašajo, če ga lahko pobožajo« (str. 470). Pes tako predstavlja zelo preprost in naraven način 

navezovanja stikov z okolico. Tudi Marinšek in Tušak (2007) pravita: »Saj vemo, da še tako vase zaprti 

ljudje z velikimi težavami v navezovanju stikov med ljudmi mnogo lažje začnejo govoriti, če se srečajo 

z živalmi« (str. 145). Žival je lahko tako opora pri navezovanju stikov z okolico in s tem pripomore k 

lažji reintegraciji v družbo. Avtorica Zrim Martinjak (2006) govori o socialnem kapitalu in pravi: »Gre 

za investiranje v medosebne odnose, ki je v podporo socialnemu vključevanju in s tem tudi 

preseganju socialnih neenakosti, različnosti in izključevanja v sodobni družbi« (str. 39). Skozi 

interakcijo z ljudmi tako gradimo svojo socialno mrežo in s tem socialni kapital, ki, kot pravi Zrim 

Martinjak (prav tam), »vpliva na socialno vključevanje« (str. 37). Žival nam pri tem lahko pomaga. 

 

Tudi metoda dela s pomočjo živali ima nekaj omejitev in negativnih učinkov. Predvsem je treba 

upoštevati, da vsaka metoda ni primerna za vsakega posameznika, saj je vsak posameznik povsem 

samosvoj in edinstven v interesih, željah in izkušnjah. Avtorica Ilič (2013) pravi: »Terapija s pomočjo 

živali je delo, ki ne dopušča nikakršne (pri)sile, saj je lahko zares uspešna le, ko imamo vsi – strokovna 

oseba, uporabnik, vodnik in žival (ja, tudi žival!) željo po sodelovanju« (str. 5). Avtorica govori o TPŽ, a 

podobno velja tudi za metodo dela s pomočjo živali. 

Prav tako lahko žival povzroči nekatere negativne posledice tako pri človeku kot pri živali. Marinšek in 

Tušak (2007) pravita, da lahko žival izzove rivalstvo med otroki v skupini in tudi sebičnost v smislu, 

kdo bo skrbel za žival. Prav tako lahko žival izzove negativna čustva pri otroku, ki ne razume njenega 

vedenja in si ga razlaga kot zavrnitev oz. misli, da ga žival nima rada. 

Avtorja (prav tam) poudarjata, da lahko zaradi nepravilnega vodenja in izbire živali pride do poškodb, 

problematične pa so lahko tudi različne alergije in fobije pri otrocih. 

Seveda ne smemo pozabiti na žival, ki je lahko deležna okrutnega ravnanja s strani otrok, do katerega 

pride, kot pravita Marinšek in Tušak (2007), če so kršena pravila programa in etičnega ravnanja z 

živaljo. 
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2.2.3. Možnosti uporabe živali v vzgojne namene (pedagoški in metodični potencial) 

 

Živali v sebi skrivajo velik pedagoški in metodični potencial. Marinšek in Tušak (2007) pravita, da »v 

tem našem sobivanju ima žival izreden pomen, ki ga premalo izkoriščamo« (str. 10). 

Pri delu v vzgojnih zavodih in pri socialno pedagoškem delu nasploh velja, da je osnova vsakega dela 

odnos. Lagoni idr. (1994) ugotavljajo, da otroci lažje navežejo stik s psom kot s terapevtom. Tudi 

Corson in Corson (1980, v Marinšek in Tušak, 2007) ugotavljata, da živali delujejo kot socialno mazilo 

in pomagajo pri vzpostavitvi odnosa med uporabnikom in terapevtom. Prav tako pa »učijo 

postavljanja mej, saj nam nazorno pokažejo, če smo preveč vsiljivi.« (Pietrzak, 2001, str. 19) 

Žival je tako lahko v veliko pomoč v začetni fazi vzpostavljanja odnosa med socialnim/o 

pedagogom/injo in otrokom. »Ko se uporabnik odziva na žival pozitivno, se počasi pojavi pozitiven 

transfer tudi na odnos pacient – terapevt.« (Marinšek in Tušak, 2007, str. 220) 

 

V prejšnjem poglavju sem pisala o družini in njeni notranji dinamiki, kar je eden od pomembnih 

vplivov na kasnejše vedenje in doživljanje otrok. Marinšek in Tušak (2007) opisujeta, da je 

»opazovanje otroka v interakciji s hišnim ljubljenčkom lahko izrednega pomena za razumevanje 

dinamike znotraj družine« (str. 17). Žival je tako pomemben partner v samem socialno-pedagoškem 

delovanju. 

Pomembno vlogo lahko žival igra tudi pri sprejetju otroka v vzgojni zavod. Marinšek in Tušak (2007) 

namreč opisujeta žival kot podporo v otrokovem življenju, še posebej ob doživljanju stresa, ki ga ob 

prihodu v vzgojni zavod otroci pogosto občutijo. Kot pravi Krajnčan (2006): »Nastanitev v vzgojni 

zavod ni nekaj radostnega, otroci si je niso izbrali sami« (str. 14). 

Živali tako predstavljajo »priložnost za motiviranje, izobraževanje, rekreacijo in terapevtske učinke, za 

optimalno rehabilitacijo, pozitiven razvoj in povečanje kvalitete življenja.« (Walsh, 2009, str. 474)  

Da je žival lahko dober sodelavec in partner pri delu z otroki, poročajo različni avtorji, tako Marinšek 

in Tušak kot tudi Lagoni, Butler in Hetts ter drugi. Pri tem je seveda treba upoštevati določene 

omejitve in dejstvo, da različni otroci potrebujejo različno obravnavo. 
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3. EMPIRIČNI DEL 

 

3.1. Opredelitev problema 

 

Živali so del življenja ljudi že več  tisočletij, odkar je človek prvič udomačil psa. Sprva so mu pomagale 

pri preživetju, kasneje pa so postale več kot zgolj delovna sila. Postale so življenjski sopotniki, 

spremljevalci, najboljši prijatelji. Različne raziskave so pokazale pozitiven vpliv živali na človekovo 

zdravje in počutje. Robert H. Poresky (1996) je primerjal družine, kjer živijo otroci z hišnimi 

ljubljenčki, in take, kjer živali niso prisotne. Ugotovil je, da imajo živali pozitiven učinek na različnih 

področjih otrokovega razvoja. Pozitiven učinek prisotnosti živali se kaže tudi v tem, da »nižajo krvni 

pritisk pri tistih v stresu, imajo socializacijski potencial, nižajo možnost nastanka depresije in večajo 

občutek samospoštovanja.« (Lagoni idr., 1994, str. 16)  

Zaradi tega so živali kmalu začeli uporabljati v terapevtske in vzgojne namene. Danes poznamo 

različne programe, ki vključujejo živali,  tudi take, ki se nanašajo na čustvene in vedenjske težave. 

Takšne programe izvaja npr. Federation Nationale de Therapie Avec le Cheval (FENTAC) v Franciji 

(Marinšek in Tušak, 2007). Primer dobre prakse je tudi nevladna organizacija, kjer delajo z otroki  s 

čustvenimi, vedenjskimi in učnimi težavami, imenovana Green Chimneys, ki se nahaja v New Yorku 

(Green Chimneys, 2015). 

Prav zaradi tega se pojavi vprašanje ali bi bilo smiselno uvesti metodo dela s pomočjo živali tudi v 

vzgojne zavode v Sloveniji. Glavni problem, obravnavan v moji diplomski nalogi je, ali bi metoda dela 

s pomočjo živali pripomogla k zasledovanju načel in ciljev vzgojnih zavodov (v nadaljevanju VZ) ter 

vzgojnega programa.  Sprašujem se, kaj so tista področja, ki se v VZ pojavijo kot najbolj izrazita, 

najpomembnejša in na katerih imajo vzgojitelji/ce največ dela, zaradi česar bi metoda dela s pomočjo 

živali (v nadaljevanju MDPŽ) dopolnila metodični nabor. Ugotavljam tudi, ali bi bila vključitev metode 

smiselna tudi z vidika težav in potreb, ki jih opažajo vzgojitelji/ce, ter ali obstaja interes otrok do živali 

in bi bilo koristno vpeljati metodo tudi s tega vidika. 

 

3.2. Cilji raziskave 

 

1. Ugotoviti, ali bi MDPŽ prinesla dodano vrednost obstoječim praksam dela v VZ. 

2. Ugotoviti, ali bi MDPŽ zapolnila vrzeli pri delu VZ glede na težave in potrebe, ki jih zaznavajo. 

3. Ugotoviti, ali si otroci želijo prisotnost živali v VZ. 
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3.3. Raziskovalna vprašanja 

 

- Katere cilje zasledujejo v VZ? 

- Katere težave vzgojitelji/ce najpogosteje zaznavajo  pri otrocih? 

- Katere potrebe otrok vzgojitelji/ce najpogosteje zaznavajo? 

- Katere metode vzgojitelji/ce uporabljajo pri delu z otroki? 

- Kje vzgojitelji/ce vidijo vzroke težav otrok? 

- Ali imajo vzgojitelji/ce in otroci izkušnje z živalmi ter kakšno je njihovo stališče do njih? 

 

3.4. Raziskovalna metodologija 

 

3.4.1. Vzorec in postopek izbire 

 

V svoji diplomski nalogi sem se osredotočila na osnovnošolsko populacijo otrok, zato sem pri izbiri 

intervjuvancev iskala vzgojitelje/ice in otroke v osnovnošolskih VZ. V Sloveniji temu kriteriju ustrezata 

le dva, in sicer Vzgojno-izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik in Vzgojno-izobraževalni 

zavod Veržej2. V obeh zavodih sem intervjuvala po eno vzgojiteljico, v Veržeju pa sem opravila tudi 

skupinski intervju s skupino štirih otrok, treh fantov in enega dekleta, starih od osem do dvanajst let, 

ki so nameščeni  v zavodu. Vsi intervjuvanci želijo ostati anonimni. Katerega izmed vzgojiteljev oz. 

vzgojiteljic bom intervjuvala, so se med seboj dogovorili v obeh vzgojnih zavodih, prav tako so otroke 

izbrali vzgojitelji. Pri izbiri intervjuvank so v zavodu upoštevali temo intervjuja in so izbrali vzgojiteljici, 

ki sta že imeli stik z živalmi pri svojem delu.  

 

3.4.2. Raziskovalni instrument in postopek zbiranja podatkov 

 

Kot raziskovalni instrument sem uporabila dva individualna in en skupinski polstrukturiran intervju, 

kar pomeni, da se »v naprej pripravi nekaj bistvenih vprašanj, navadno odprtega tipa, ki se jih postavi 

vsakemu vprašancu, preostala vprašanja pa oblikuje sproti, med potekom intervjuja.« (Sagadin, 1995, 

v Vogrinc, 2008, str. 109) V naprej sem tako glede na prebrano literaturo osnovala šestnajst vprašanj 

                                                             
2 Vzgojni dom Veržej 
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s podvprašanji za vzgojiteljici in šest vprašanj za skupino otrok. Polstrukturirani intervju sem dodala v 

prilogi. 

Cilj intervjuja je bil ugotoviti, kakšne cilje konkretno zasledujeta vzgojna zavoda, s kakšnimi težavami 

in potrebami otrok se vzgojitelji/ce srečujejo in s kakšnimi metodami oz. na kakšen način jih rešujejo. 

Prav tako sem želela preveriti njihove morebitne izkušnje z delom z živalmi. V skupinskem intervjuju z 

otroki pa sem želela ugotoviti, ali pri njih obstaja želja po prisotnosti živali in ali imajo kake izkušnje z 

živalmi v vzgojnem zavodu ali izven njega. 

Po pripravi vprašanj polstrukturiranega intervjuja sem vzpostavila stik z omenjenima zavodoma in ju 

prosila za sodelovanje. Izbranima vzgojiteljicama sem na njuno željo predhodno tudi poslala okvirna 

vprašanja intervjuja. 

Intervju z vzgojiteljico v Vzgojnem zavodu Veržej in otroki sem opravila 17. 6. 2014 v omenjenem 

vzgojnem zavodu. Intervju z otroki je trajal petnajst minut, prisotna je bila tudi njihova vzgojiteljica, s 

katero sem kasneje individualno opravila intervju, dolg štirideset minut. 

Intervju z vzgojiteljico v Vzgojno izobraževalnem zavodu Smlednik, sem opravila 17. 2. 2015 v 

omenjenem zavodu. Intervju je trajal petdeset minut. 

Vse tri intervjuje sem z dovoljenjem intervjuvancev posnela z diktafonom. 

 

3.4.3. Postopek obdelave podatkov 

 

Po končanih intervjujih sem pričela z analizo. »Analiza nestandardiziranega intervjuja poteka po 

značilnostih kvalitativne analize, začne pa se s transkripcijo oziroma prepisom intervjuja. Eno izmed 

temeljnih vprašanj, na katero si mora raziskovalec odgovoriti je, ali bo uporabil parafrazirano obliko.« 

(Vogrinc, 2008, str. 116) Odločila sem se za parafrazirano obliko prepisa intervjuja. Prepisala sem 

celoten intervju, vendar brez narečnih izrazov in slovničnih napak ter mašil. Za to pot sem se odločila, 

ker je kodiranje slovnično pravilno zapisanega besedila lažje, narečni izrazi pa za raziskavo niso 

relevantni. 

Po prepisu intervjuja sem besedilo kodirala. Pri kodiranju sem uporabila deduktivni pristop, kar 

pomeni, da sem kategorije  vnaprej določila glede na prebrano literaturo oz. teorijo in jih nato iskala 

v besedilu. Pri tem sem upoštevala načelo, da mora biti deduktivni pristop prožen, saj, kot pravi 

Vogrinc (2008), »[d]eduktivni pristop pri kvalitativni analizi nikakor ne sme biti neprožen. Deduktivni 

pristop namreč raziskovalcu omogoča, da je sistematičen in analitičen, saj v naprej postavljene kode 

usmerjajo raziskavo. Vendar je smiselno, da ima raziskovalec tudi v tem primeru možnost med 
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potekom analize oblikovati nove kode, torej kode, ki niso bile predvidene v naprej in se je zamisel 

zanje pojavila med potekom analize gradiva« (str. 63). 

Kodiranje sem opravila v dveh fazah, saj »poteka postopek kodiranja od oblikovanja kod, ki so zelo 

povezane z analiziranim besedilom, do oblikovanja abstraktnejših kod, ki pomenijo že začetek 

konceptualne razlage proučevanega pomena.« (Vogrinc, 2008, str. 65) 

V prvi fazi sem oblikovala kode, ki so se neposredno nanašale na dele prepisanega intervjuja, v 

naslednji fazi pa sem jih skušala povezati z v naprej predvidenimi kodami, ki sem jih osnovala glede 

na teoretični del. Za ta postopek sem se odločila z namenom jasnejše in bolj sistematične razlage 

rezultatov in njihovega povezovanja s teorijo. Kode sem nato smiselno povezala v končne kategorije. 

 

Primer kodiranja navajam v tabeli spodaj, večji izsek pa prilagam kot prilogo. 

PREPIS 1. KODA 2. KODA KATEGORIJA 

»tisti splošni, pri 
nas so 
osnovnošolci, 
torej da naredijo 
osnovno šolo« 

Dokončanje 
osnovne šole 

Učno-vzgojni cilji Cilji 

»skrb za šolo« 
 

Dokončanje 
osnovne šole 

»kolikor pač 
zmoremo vplivat 
na njihove 
odnose doma« 

Vpliv na odnos z 
družino 

Osebnostno in socialno 
integrativni cilji 

X X Kompenzacijski cilji 

»učenje nekega 
takega zdravega 
načina življenja« 

Učenje zdravega 
načina življenja 

Socialno varstveni in 
zdravstveni cilji 

»zdravo 
preživljanje 
prostega časa« 

Zdrav način 
življenja 

»potem pa so cilji 
za vsakega otroka 
malo drugačni« 

Individualni cilji so 
določeni za 
vsakega otroka 

Individualno postavljeni 
cilji 

»Na tem 
sestanku otrok 
tudi pove, kakšne 
cilje si bo zadal« 

Individualne cilje si 
postavi otrok sam 

Tabela št. 1: Primer kodiranja. 
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3.5. Rezultati in interpretacija 

 

Skozi tri intervjuje sem želela dobiti vpogled v delo vzgojnih zavodov z osnovnošolsko populacijo. 

Zanimalo me je, kaj opažata vzgojiteljici, katere težave in potrebe pri otrocih najbolj izstopajo in 

kakšni so po njihovem mnenju vzroki teh težav. Prav tako me je zanimalo, katere cilje zasledujejo in 

kaj konkretno počnejo z otroki oz. katere metode uporabljajo. 

 

3.5.1. Cilji, ki jih zasledujeta vzgojna zavoda 

 

Ugotovila sem, da vzgojni zavodi zasledujejo predvsem učno-vzgojne cilje, med katerimi sta 

najpomembnejša pozitiven učni uspeh in dokončanje osnovne šole. Prav to sta vzgojiteljici označili 

kot prioriteto: »To je glavna prioriteta, to je najbolj pomembno, da konča osnovno šolo.« Poleg 

pridobivanja učne samostojnosti je pomembna tudi stabilizacija vedenjskih in čustvenih težav in 

motenj. Poleg učno-vzgojnih ciljev je zelo pomemben tudi eden od osebnostno in socialno 

integrativnih ciljev oz. natančneje delo z družino posameznega otroka. Vzgojiteljici sta sicer navajali 

uspeh na tem področju, hkrati pa sta poudarili, da je delo z družino zelo oteženo zaradi različnih 

vzrokov, predvsem zaradi oddaljenosti staršev: »Kolikor pač zmoremo vplivati na njihove odnose 

doma«. Vzgojiteljici sta navedli tudi socialno varstvene oz. zdravstvene cilje, predvsem aktivno 

preživljanje prostega časa in učenje zdravega načina življenja, kot tudi to, da je za vsakega otroka 

pomembno, da mu vzgojitelji/ce izdelajo individualne cilje, pri čemer pa sodeluje tudi otrok sam. 

Vzgojiteljici nista omenjali ciljev, ki bi spadali v področje kompenzacijskih ciljev. 

 

3.5.2. Težave, ki jih opažata vzgojiteljici 

 

Med težavami izstopata predvsem dve področji, in sicer: učno-vzgojno področje in kompenzacijsko 

področje. Znotraj učno-vzgojnega področja sta vzgojiteljici poudarili predvsem težave na področju 

učne neuspešnosti in nemotiviranosti za šolo ter pomanjkanje delovnih navad: »[V]zgajati in 

motivirati za osnovno šolo, ki je kritična pri večini otrok, iz tega v glavnem izhaja vse, ker v osnovni 

šoli se začne problematika zaradi učnega neuspeha, ki pa je posledica vedenjske neprilagojenosti«  

Kot del učno-vzgojnega področja lahko upoštevamo tudi težave na vedenjskem področju, pri katerih 

je izstopala agresija. Obe vzgojiteljici sta večkrat omenjali težave z agresijo pri otrocih, tako fizično 

kot verbalno in nevidno, kot jo je poimenovala ena izmed vzgojiteljic, gre pa za čustveno izsiljevanje. 
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Poleg agresije sta večkrat omenili tudi avtoagresivne težave. Nekoliko manj pogosto sta opisovali 

eksplozivnost in impulzivnost v vedenju, kleptomanijo, laganje in spolno nedotakljivost. 

Vzgojiteljici sta opisovali tudi veliko težav na kompenzacijskem področju. Poudarili sta predvsem 

čustveno nepismenost in težave v medosebnih odnosih tako z vrstniki kot z vzgojitelji/cami. »Ker ne 

poznajo lastnih čustev in ker ne vedo kaj čutijo, ne znajo izraziti kaj čutijo, in potem tudi ne vedo kaj 

nekdo drug čuti, in potem nimajo občutka za druge. To je tak komplet.« Poleg tega sta omenjali tudi 

pomanjkanje socialnih spretnosti pri vzpostavljanju stikov, posebnosti v čustvovanju, težave pri 

sprejemanju avtoritete in težave s komunikacijo. 

Nekoliko manj izrazito je bilo osebnostno in socialno integrativno področje. Omenjali sta predvsem 

problem nizke samopodobe pri otrocih, manipulativnost in egoizem kot tudi nekritičnost in 

neodgovornost do lastnih dejanj. V ospredju je bila predvsem družina. Omenjali sta, da se napredek, 

ki ga otrok naredi v zavodu, v domačem okolju hitro izniči in obudijo se stari vzorci delovanja. 

Manj sta opisovali socialno-varstvene in zdravstvene cilje. Omenili sta predvsem disleksijo in 

hiperaktivnost. 

Opazila sem, da sta vzgojiteljici poleg osnovnih štirih področij, omenili še tri področja. To so 

motivacijsko področje, problematika drog in težave ob prihodu v zavod. Na motivacijskem področju 

sta opisovali predvsem težave na področju motiviranja otrok tako za delo za šolo kot obveznosti v 

skupini in aktivnost v interesnih dejavnostih. Problematiko drog sta opisali kot vedno prisotno, a jo 

zaenkrat dobro obvladujejo. Največkrat so pri otrocih prisotne cigarete, pogosto tudi marihuana, 

redkeje kake druge droge. Otroke testirajo ob septembrskem prihodu v zavod, saj droge pogosto 

prinesejo od doma. Kot težavo sta izpostavili tudi prihod otroka v zavod. Poudarili sta, da je prihod 

otroka v zavod vedno šok, da ga spremljajo negativna čustva.  Reakcija na prihod v zavod je lahko 

zelo različna in je pogosto pogojena z vzrokom, zaradi katerega je otrok moral v vzgojni zavod: »Že 

sama sprememba okolja, že to, da on pride, je za njega šok.« 

 

3.5.3. Vzroki, ki jih vzgojiteljici pripisujeta težavam 

 

Vzroke za naštete težave vzgojiteljici vidita predvsem v družini. Starši imajo pogosto nizko izobrazbo 

in nizek socialno-ekonomskega standard. Pogosto so starši ločeni in/ali so prisotne težave z 

alkoholom in nasiljem. Vzgojiteljici pravita, da se družinski vzorci prenašajo na otroka, zato vidita 

družino kot poglavitni dejavnik nastanka čustveno-vedenjskih težav in motenj: »Velik del težav otroka 

je pogojen z razmerami doma oz. v domačem okolju«. Kot druge razloge sta našteli še osebnostne 
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značilnosti otrok in vrstniške družbe, ki so pogosto delinkventne. Eden izmed vzrokov je tudi 

izostanek iz šole, ki je, kot pravita, 'pika na i': »Je pa res, se mi zdi, da pri veliko otrocih je bil res tisti 

vzrok, ki je 'prevagal', glede na to, da nimamo zgolj takih, ki so tukaj zaradi odločbe centra, /…/ da je 

še nehal v šolo hodit.« 

 

3.5.4. Potrebe, ki jih zaznavata vzgojiteljici 

 

V intervjuju so me zanimale tudi potrebe otrok, ki jih vzgojiteljici opažata kot izrazite. Poudarili sta 

predvsem potrebo po varnosti in sprejetosti. Govorili sta o tem, kako pomembno je za otroke, da jih 

sprejmeš takšne, kot so: »Da so sprejeti. To je absolutno najbolj pomembno. V bistvu sprejeti taki, kot 

so.« Ostale izrazite potrebe so bile še potreba po pripadnosti, sprejemanju, pozornosti in ljubezni pa 

tudi po spoštovanju in pohvali. 

 

3.5.5. Metode, ki jih uporabljajo v vzgojnih zavodih 

 

Poleg preseka stanja, kaj vzgojitelji v vzgojnem zavodu pri otrocih opažajo in s čim se soočajo, me je 

zanimalo tudi, kaj počnejo in na kakšen način uresničujejo cilje. Zanimalo me je, katere metode so v 

vzgojnem zavodu najbolj uporabljane. 

V ospredju so bile socialno-pedagoške metode osnovnega namena. To so metoda pogovora, 

razgovora, metoda spodbujanja, metoda preprečevanja. To pomeni, da se v vzgojnih zavodih veliko 

pogovarjajo, imajo pa tudi tematske pogovore v skupini. Poudarjajo tudi pomen pohvale in se trudijo 

pri otrocih iskati razlog zanjo. Poleg nagrajevanja uporabljajo tudi sankcije, pogosto usmerjene v 

dodatno delo in aktivnosti. Vzgojiteljici sta poudarili tudi pomen jasnih meja oz. hišnega reda, kar 

sicer ni metoda, je pa za otroke zelo pomemben. 

Izrazito izstopajo tudi učno-vzgojne metode, usmerjene predvsem v osnovno šolo, in sicer učne ure in 

učno-vzgojni program za vsakega otroka. Učne ure so v obeh zavodih vsak dan točno določene in 

obvezne. Izraziti sta tudi pogostost in raznolikost interesnih dejavnosti. Teh imata oba zavoda zelo 

veliko in na zelo različnih področjih, tako športnih, kulturnih kot ustvarjalnih, vsak otrok pa se mora 

udeleževati vsaj ene dejavnosti. Znotraj tega je tako pogosto prisotna tudi metoda s športom in 

gibanjem.  

Nekoliko manj pogoste so metode igre, torej različne igre vlog, socialne in družabne igre, kot tudi 

metode razvijanja samostojnosti in dela z aktivnostmi iz vsakdanjega življenja. Otroke učijo zdravega 
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načina življenja, pomagati morajo pri gospodinjskih opravilih, včasih pa se odpravijo tudi v mesto z 

vlakom ali avtobusom, pri čemer se mladostniki učijo samostojnosti pri uporabi javnega prevoza, 

naročanju v restavraciji ipd. 

Občasno so prisotne tudi metode doživljanja in izkustva skozi različne tabore in izlete. Prav tako 

uporabljajo metodi razvoja čustvene in socialne pismenosti, ter ovrednotenja dela preko točkovanja 

otrokovega napredka. 

Vzgojiteljici sta kot osnovo za delo z otroki poudarili odnos. Pravita, da je brez odnosa brez pomena 

vsakršna metoda: »Ker če ne bi imeli dobrih odnosov z otroki, ne bi mogli nič narediti, ker nam 

enostavno ne bi sledili.« Odnos se vzpostavi postopoma. Omenili sta, da sta najprej potrebna občutka 

varnosti in sprejetosti, šele nato pa se lahko začne razvijati odnos. Ta je odvisen tudi od osebnosti 

vsakega vzgojitelja in načina, kako se otroku približuje. Šele ko je vzpostavljen odnos, se začne 

zaupanje med otrokom in vzgojiteljem in šele na to spreminjanje vedenjskih vzorcev. 

 

3.5.6. Izkušnje vzgojiteljic in otrok  z živalmi 

 

Skozi intervju sem želela ugotoviti tudi izkušnje vzgojiteljic z MDPŽ in njuna stališča o tej metodi. Obe 

vzgojiteljici sta že slišali za APŽ in TPŽ, predvsem za delo s psi in konji. Prav tako imata obe izkušnje z 

delom z živalmi bodisi v zavodu ali izven njega. V enem izmed zavodov so v skupino prinesli zajca, v 

drugem pa so edine prisotne živali ribe. Sicer otroci včasih obiskujejo pse in konje izven zavoda, v 

sodelovanju z drugimi društvi oz. institucijami. 

Obe vzgojiteljici sta opisovali pozitivne učinke odnosa med otrokom in živaljo. Opisovali sta predvsem 

pozitivno energijo, ki jo da žival otrokom. Prav tako omenjata, da je odnos med otrokom in živaljo 

poseben prav zaradi tega, ker žival otroka sprejme dosti hitreje kot človek in takšnega, kakršen je, 

brez ocenjevanja. Prav tako, otrok z živaljo prej naveže stik in dobi občutek bližine. Ena izmed 

vzgojiteljic je tudi opazila, da tisti otrok, ki je bolj v stiski, več boža zajčka v skupini. 

Omenili sta tudi nekatere pomisleke glede uvedbe metode dela s pomočjo živali v vzgojne zavode. 

Predvsem ju skrbita pomanjkanje prostorskih pogojev in problem, kdo bo za žival poskrbel v času 

počitnic: »So pa tukaj precej omejene možnosti. Mi smo izbrali zajčka, ker vseeno lahko nekaj z njim 

počneš, po drugi strani pa je v kletki.« Prav tako se pojavlja finančno vprašanje, torej strošek živali v 

zavodu. Ena od vzgojiteljic je izrazila pomislek glede uvedbe metode v vzgojne zavode in dodala, da bi 

bila metoda veliko bolj uresničljiva v stanovanjskih skupinah. 
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Obe vzgojiteljici sta poudarili pedagoški potencial metode dela s pomočjo živali. Opisali sta jo kot 

edinstveno metodo in kot nadgradnjo interesnih dejavnosti. Povedali sta, da v živali vidita predvsem 

možnost učenja komunikacije, možnost, da otroci spoznajo sami sebe in da dobijo takojšnjo povratno 

informacijo na svoje vedenje, ki je direktna in jasna (npr. pasje renčanje). Druženje z živaljo sta opisali 

kot možnost aktivnega preživljanja prostega časa ter občutka sprejetosti in bližine. »To je potrebno 

videti, ko otrok pride s konjem ali psom, kaj to v otroku sproži, eno tisto pozitivno energijo, da 

pokažejo občutke, da si sploh upajo pokazati občutke.« 

 

Poleg vzgojiteljic sem intervjuvala tudi skupino štirih otrok. Zanimalo me je predvsem, ali imajo 

izkušnje z živalmi in ali si jih želijo. 

Ugotovila sem, da ima večina otrok izkušnje z živalmi od doma, predvsem z mačkami, psi in drugimi 

malimi živalmi. Le eden od otrok doma ni imel živali. Prav tako so imeli otroci nekaj izkušenj z živalmi, 

ki so jih pridobili v času bivanja v vzgojnem zavodu. Trenutno se udejstvujejo v aktivnostih s pomočjo 

psa pri enem izmed okoliških rejcev psov. Za psa lahko skrbijo, ga vodijo na sprehod in se z njim 

igrajo, izkušnjo pa opisujejo kot pozitivno:  »Fajn je.« Psa so opisali tudi kot tolažnika in oporo v 

trenutkih žalosti. Nekateri so že imeli izkušnjo tudi z jahanjem oz. aktivnostmi s pomočjo konja in tudi 

to izkušnjo opisujejo kot pozitivno. V samem zavodu imajo zgolj akvarij z ribami. 

Otroci so prav tako jasno izkazali željo po živalih v vzgojnem zavodu, predvsem po domačih, malih 

živalih, ki jih že poznajo. 

Med intervjujem in kasnejšim kodiranjem, se je odprla še ena tema, in sicer pedagoški potencial 

živali. Otroci so opisovali psa kot bitje, ki si dobro zapomni, kako z njim ravnaš, a zna hkrati odpuščati. 

Prav tako so ga opisali kot tolažnika in oporo v težkih trenutkih in trenutkih žalosti: »Ja k meni vedno 

pes pride, pa me začne lizat, če sem kaj potrt ali pa kaj. Pa me pomiri. In me v smeh spravi. Pa greva 

ven na sprehod.« Skozi pogovor o živalih, sem izvedela marsikaj tudi o družinah otrok. Oče enega 

fanta živi v Srbiji in ima kmetijo. Drug fant je opisoval okrutno ravnanje očeta v razmerju do psa in 

dodal, da je bil vesel, da je pes pobegnil. Dekle je delilo zgodbo svoje mačke, ki je po njenih besedah 

stala 3000€ in na katero je močno navezana. 
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3.5.7. Interpretacija 

 

Skozi analizo rezultatov intervjuja sem prišla do ugotovitev, kaj se v vzgojnih zavodih dogaja, torej s 

čim se soočajo vzgojitelji/ce in kaj konkretno počnejo. Ugotovila sem, kateri cilji so v vzgojnih zavodih 

v ospredju in kateri manj. Prav tako sem se spraševala ali v zavodih obstaja interes za vključitev 

metode dela s pomočjo živali ali ne. Glede na pridobljene rezultate sem ugotovila, na katerih 

področjih bi omenjena metoda prispevala k delu vzgojnih zavodov. 

Cilji, ki so v ospredju, so vsekakor učno-vzgojni cilji. Vzgojiteljici sta kot prioriteti določili končanje 

osnovne šole in stabiliziranje vedenjsko-čustvenih težav. Prav tako je veliko časa, ki ga otroci preživijo 

v vzgojnem zavodu, namenjenega učnim uram, ki so obveza in vsakodnevna stalnica v obeh zavodih. 

Ogromno dela je torej usmerjenega v učno uspešnost otrok, saj je to tudi področje, kjer se pojavlja 

zelo veliko težav. Učno-vzgojno področje bi tako lahko opisala kot področje, kjer imajo otroci veliko 

težav, a se na tem področju tudi veliko dela, saj so ti cilji vsekakor v ospredju. 

Poleg impulzivnosti in eksplozivnosti v vedenju sta vzgojiteljici posebej izpostavili tudi problematiko 

agresije. Tukaj vidim metodo dela s pomočjo živali kot oporo, dodano vrednost k metodam in 

praksam, ki jih v zavodu že izvajajo. »Žival pritegne otrokovo pozornost, znižuje telesno vzburjenost, 

ga naredi mirnega in zmanjšuje razdražljivost in impulzivnost.« (Marinšek in Tušak, 2007, str. 223) 

 

Poudarek je tudi na ciljih, ki spadajo v osebnostno in socialno integrativno področje. V ospredju je 

zgolj en vidik tega področja, to je delo z družino oz. ponovna vključitev otroka v primarno okolje. 

Zavodi se trudijo vzpostavljati stik s starši, vendar je to pogosto težko predvsem zaradi oddaljenosti 

zavoda od kraja, kjer prebiva družina. Prav zaradi tega se trudijo vplivati na družino preko otroka ali 

po telefonu. Hkrati pa sta intervjuvani vzgojiteljici kot težavo opisali, da se stari vzorci vedenja 

ponovijo, ko se otrok vrne v matično okolje. Zavodi se tako trudijo vplivati na družino, vendar sta 

vzgojiteljici poudarili, da je tega še premalo. Težave, ki se pojavljajo na tem področju, pa niso zgolj 

vezane na družino. V ospredju so predvsem težave s samopodobo in egoizmom oz. ne prevzemanjem 

odgovornosti za lastna dejanja. Metode, ki se uporabljajo na tem področju, bi lahko opisali kot 

socialno-pedagoške metode osnovnega pomena. To pomeni, da uporabljajo pogovor, razgovor, 

spodbujanje itn. Predvsem na področju samopodobe bi bila metoda dela s pomočjo živali ena od 

dodatnih možnosti, ki bi jih vzgojitelji/ce lahko izvajali/e poleg obstoječih praks. Welsh (2009) opisuje 

pozitiven vpliv živali na psihosocialni razvoj otrok tudi na področju samopodobe, ki jo razvijajo preko 

nege in skrbi za žival. 
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Vzgojiteljici sta tako kot nekateri avtorji, npr. Krajnčan (2006), kot glavni vzrok težav izpostavili prav 

družino. Kot sem pisala že v teoretičnem delu, družina tako ni edini vzrok za težave, je pa vsekakor 

pomemben. Skozi analizo intervjuja z otroki sem opazila, da so otroci opisovali situacije, ki so mi 

lahko potencialno dale vpogled v delovanje družine. Eden od fantov je opisoval okrutno ravnanje 

očeta do psa; informacija, ki mi pove, da je oče nasilen in bi morda lahko bil nasilen tudi do fanta. Že 

skozi pogovor o živalih so se otroci tako hitro odprli in povedali kaj o sebi, menim pa, da bi z uporabo 

metode dela s pomočjo živali, lahko povedali še več. Žival nudi možnost na varen in veliko hitrejši 

način priti do razumevanja procesov in odnosov v družini, kar je pri nadaljnjem delu z otrokom zelo 

pomembno. Do podobne ugotovitve sta prišla tudi avtorja Marinšek in Tušak (2007), ki pravita, da je 

»opazovanje otrok v interakciji s hišnimi ljubljenčki  lahko izrednega pomena za razumevanje 

dinamike znotraj družine« (str. 17). V mojem primeru se je izkazalo, da na tak način lahko deluje tudi 

že sam pogovor o živalih. 

Metoda dela s pomočjo živali bi pri uresničevanju osebnostno in socialno integrativnih ciljev lahko 

služila kot dodana vrednost že obstoječim metodam in praksam. Vsekakor bi olajšala delo z družino, 

saj bi vzgojitelji dobili pogled v samo dinamiko družine in pri nadaljnjem delu izhajali iz teh 

ugotovitev. Podobno bi metoda prispevala k že obstoječim socialno-pedagoškim metodam pri 

težavah, vezanih na samopodobo, samospoštovanje in neprevzemanje odgovornosti. Marinšek in 

Tušak (2007) opisujeta raziskave, v okviru katerih je prisotnost psa v razredu bistveno vplivala na 

otrokovo samospoštovanje, ki je naraslo že po osmih mesecih sobivanja z živaljo in je bilo večje pri 

tistih otrocih, ki so imeli nizko samospoštovanje. Avtorja (prav tam) opisujeta tudi, da če otrok skrbi 

za žival, je za nekaj odgovoren, kar pa mu poleg tega pomeni dodatno spodbudo, posebej kadar je 

teh spodbud v družini premalo. 

 

Vzgojiteljici sta omenili tudi socialno-varstvene in zdravstvene cilje. Govorili sta predvsem o učenju 

zdravega načina življenja in aktivnem preživljanju prostega časa. Na tem področju sicer ne 

izpostavljata posebnih težav razen težav z disleksijo in hiperaktivnostjo ter možnosti, da bi otroci brez 

strukturiranega prostega časa postopali naokoli. Kljub neizrazitim težavam je v obeh vzgojnih zavodih 

precej časa namenjenega prav temu področju, predvsem preko različnih interesnih dejavnosti. 

Interesnih dejavnosti je zelo veliko, vsak vzgojitelj ima vsaj en krožek in otroci morajo prav tako 

obiskovati vsaj enega. Vzgojiteljica je metodo dela s pomočjo živali označila kot nadgradnjo 

interesnih dejavnosti, prav tako pa bi bila dodana vrednost pri delu z otroki s primanjkljajem 

pozornosti. Marinšek in Tušak (2007) pravita, da so »pomirjujoči učinki živali še posebej pomembni 

pri otrocih s primanjkljajem pozornosti ter hiperaktivnih otrocih (ADHD) in so pogosto osnova 

terapevtskih intervencij« (str. 220). 
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V ospredju so tako predvsem delo na učno-vzgojnem področju, vpliv na družino in aktivnosti na 

socialnovarstvenem in zdravstvenem področju preko velikega števila interesnih dejavnosti. 

Vzgojiteljici nista omenjali ciljev, ki bi spadali v kompenzacijsko področje. Metode, ki bi jih na tem 

področju uporabljali, so predvsem metode igre, ki pa niso v ospredju tako kot interesne dejavnosti ali 

učne ure. Omenili sta veliko težav na kompenzacijskem področju, kjer izstopajo čustvena 

nepismenost in težave v medsebojnih odnosih.  

Menim, da prav kompenzacijskemu področju vzgojni zavodi ne namenjajo tako veliko časa in 

pozornosti kot učno-vzgojnemu področju in interesnim dejavnostim, se pa na njem poraja veliko 

težav. Sama tukaj vidim vrzel, ki bi jo lahko uspešno zapolnili z metodo dela s pomočjo živali. Kot sem 

pisala že v teoretičnemu delo svoje naloge, imajo živali veliko pozitivnih učinkov prav na tem 

področju. Walsh (2009) v svojem članku opisuje, da »še posebej otroci, ki so bili zanemarjeni, 

zlorabljeni ali žrtve nasilja3, pogosteje navežejo tesen stik z živaljo kot s človekom. Žival pa jim 

omogoča zadovoljevanje tako psiholoških, čustvenih kot tudi socialnih potreb brez strahu, da bi bili 

nezaželeni ali v stiski zaradi drugih ljudi« (str. 472). Podobno Marinšek in Tušak (2007) v svoji knjigi 

navajata, da živali spodbujajo psihosocialni in emocionalni razvoj, učijo otroke razumeti čustva in 

potrebe drugih in jih učijo zaupanja. Prav tako pravita (prav tam), da žival spodbuja človekov razvoj, 

od živali pa se otrok nauči razumeti čustva in potrebe, kar mu pomaga, da se lažje vživi tudi v drugega 

človeka. Tudi skozi analizo intervjuja z otroki sem opazila, da so že otroci sami omenjali žival kot 

nekoga, ki si dobro zapomni, kako z njo ravnaš, vendar odpušča. Tako je že sam pogovor o živalih bil 

priložnost otroke učiti vzročno-posledičnih vidikov vedenja, ter razvijanja empatije. 

Kot pravita Marinšek in Tušak (2007), so »raziskovalci v kasnejših raziskavah na mnogih kvalitetah 

življenjskih področij odkrili pomembnost živali oz. lastništva živali za otrokov psihosocialni in 

emocionalni razvoj« (str. 72). Tudi drugi avtorji prihajajo do podobnih ugotovitev: »Živali na različne 

načine nudijo temeljni kamen v razvoju sebe (self)  in socialnih odnosov.« (Lagoni idr., 1994, str. 471) 

Prav pri psihosocialnem in emocionalnem razvoju pa imajo otroci v vzgojnih zavodih največji 

zaostanek in vrzeli glede na težave, ki sta jih opisovali vzgojiteljici, ter glede na značilnosti, ki jih v 

svojih klasifikacijah opisujeta Myschker in Bregant. 

Živali bi imele pozitiven vpliv tudi kot pomoč vzgojiteljem pri vzpostavljanju odnosa z otroki. 

Vzgojiteljici sta namreč poudarili, da je predpogoj vsakršne metode odnos, enak poudarek pa lahko 

zasledimo tudi v literaturi. Ena od vzgojiteljic je omenila, da otroci veliko hitreje vzpostavijo odnos z 

živaljo kot s človekom. Enako poudarjata tudi Marinšek in Tušak (2007), ki pravita, da »nekateri otroci 

težko vzpostavljajo stike z ljudmi, z živalmi pa veliko lažje« (str. 13). Žival je tako lahko most med 

                                                             
3 Prav te značilnosti sta vzgojiteljici opisali kot pogoste pri družinah otrok, ki so nameščeni v VZ. 
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otrokom in vzgojiteljem, ki pomaga vzpostaviti odnos, na podlagi katerega nato lahko gradimo 

socialno-pedagoško delo. Prav gradnjo odnosa lahko otežuje tudi impulzivno vedenje, ki sta ga 

vzgojiteljici prav tako opisovali kot izrazitega. Tudi tukaj vidim pomembno vlogo živali. »Živali 

blokirajo impulzivno vedenje, ustvarja se odnos otrok-žival in posledično je tudi odnos s terapevtom 

boljši. /…/ Zagotavljajo priložnost za zaupno komunikacijo, ki olajša pogovor o težkih temah.« 

(Marinšek in Tušak, 2007, str. 223) Avtorja sicer govorita o terapevtu, vendar menim, da bi enako 

lahko veljajo tudi za vzgojitelja/ico v vzgojnem zavodu. 

 

Področja na katerih vzgojiteljici opažata veliko težav, so tudi motivacijsko področje, problematika 

drog in težave pri prihodu v vzgojni zavod. 

Metoda dela s pomočjo živali bi ustrezala prav delu na področju motivacije. Marinšek in Tušak (2007) 

pravita, da »terapevtsko jahanje pomaga pri postopku motiviranja zlasti pri tistih, ki niso 

zainteresirani za sodelovanje« (str. 173). Pri težavah na motivacijskem področju bom izpostavila 

posebej konja kot izrazitega motivatorja, čeprav bi podobno veljalo tudi za psa. Avtorja (prav tam) 

dodajata, da »konj v tem procesu igra vlogo partnerja. Ta tretji udeleženec v procesu ima pri ljudeh 

velik motivacijski učinek. Seveda pa je ta učinek pri mladostnikih in otrocih še toliko večji« (str. 173). 

Avtorja (prav tam) opisujeta živali tudi kot oporo predvsem v stresnih situacijah in kot metodo, ki je 

zelo uporabna za mladostnike s čustvenimi težavami. Tudi otroci so v intervjuju opisali psa kot oporo 

in tolažnika v težkih trenutkih, zato menim, da bi pes pripomogel predvsem v začetni fazi vključevanja 

otroka v vzgojni zavod, ki je, kot pravita vzgojiteljici in tudi nekateri avtorji, npr. Krajnčan (2006), 

vedno šok. Žival bi predstavljala tolažnika v težkih trenutkih prihoda v zavod, saj, kot pravi Pietrzak 

(2001), »[k]adar božaš žival, božaš vedno tudi samega sebe« (str. 18). 

 

Zanimalo me je tudi, katere potrebe otrok opažata vzgojiteljici pri svojem delu kot izrazite. 

Vzgojiteljici sta bili jasni v svojih odgovorih: to so predvsem potreba po varnosti, potreba po 

sprejetosti in potreba po tem, da so otroci sprejeti takšni, kot so. Poleg tega so močne tudi potreba 

po pripadnosti, pozornosti, spoštovanju, ljubezni in pohvali. Menim, da bi metoda dela s pomočjo 

živali pripomogla tudi k zadovoljevanju nekaterih otrokovih potreb pri čemer, pa ne more 

nadomestiti interakcije s človekom. Voith (1985, v Marinšek in Tušak, 2007) je ugotovil, da hišni 

ljubljenčki povzročajo pri ljudeh občutke, da so ljubljeni in zaželeni. Tudi Marinšek in Tušak (2007) 

pravita, da prisotnost nemotečih živali učinkuje pomirjujoče in daje človeku občutek varnosti. Tudi 

vzgojiteljici sta izpostavili opažanje, da žival da otroku občutek, da ga sprejema takega, kot je, brez 

ocenjevanja in sodb. 
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Skozi intervju sem želela ugotoviti tudi, ali bi si otroci sploh želeli živali v vzgojnem zavodu. Nima 

namreč smisla vpeljevati nove metode, ki bi jo otroci zavračali. Vendar so otroci skozi intervju jasno 

izrazili željo po živalih, kar me ni presenetilo, saj sem že v teoretičnem delu opisovala otroštvo kot 

obdobje, kjer je želja po živalih pri večini otrok zelo velika. 

 

Seveda lahko pri vključitvi metode dela s pomočjo živali naletimo tudi na ovire, zato je potreben 

dober premislek. Pri tem namreč ne smemo zgolj razmišljati o dobrobiti, ki jo pridobijo otroci, temveč 

tudi o dobrobiti živali. Prav zaradi tega je vključevanje takšne metode lahko težavno z več vidikov.  

Vzgojiteljici sta opisovali predvsem prostorske težave: »Žival, ki je majhna in v kletki, še gre,«  je 

opisovala ena izmed vzgojiteljic izbiro zajčka, pes pa bi predstavljal večji problem zaradi posebnih 

prostorskih pogojev, ki jih zahteva, ter prav tako zaradi zahtevnejšega oskrbovanja. Prav zaradi 

prostorskih omejitev je ena izmed vzgojiteljic vzgojni zavod opisala kot neprimeren in stanovanjsko 

skupino kot zelo primerno za omenjeno metodo. Kljub temu menim, da bi nekatere živali lahko 

vključili v vzgojne zavode na način, kot to počneta policija in carina. Posebna komisija izbere primerne 

delovne živali, pse in konje, ki jih dodeli vodnikom (Izbor psa za opravljanje policijskih nalog, 2015). 

Policija ima po navadi organizirano oskrbo psov v posebni enoti policije, lahko pa vodniki za psa 

skrbijo tudi na domu. (Navodilo o šolanju, uporabi in oskrbi službenih psov policije, 2005). Tudi carina 

ima delo s službenimi psi organizirano na način, da vodnik službenega psa za psa poskrbi na domu, za 

kar mu pripada tudi ena delovna ura na dan, prav tako pa dobi povrnjene stroške skrbi za psa. Vodnik 

je dolžan za psa primerno poskrbeti (Akt o uporabi, šolanju in oskrbi službenih psov v Carinski upravi 

republike Slovenije4, 2010). Podobno rešitev vidim tudi pri vpeljevanju metode dela s pomočjo živali v 

vzgojne zavode. Če zaradi prostorskih ali drugih razlogov bivanje živali v prostorih vzgojnega zavoda 

ne bi bilo možno, bi vodnik živali za žival poskrbel doma in z njo prihajal na delo v vzgojni zavod.  

Nekateri avtorji opozarjajo na nekatere druge pomanjkljivosti metode, ki ima lahko negativne 

posledice za človeka (uničevanje lastnine, vedenjski problemi pri ločitvi) in prav tako negativne 

posledice za živali (Lagoni idr., 1994). Tudi Marinšek in Tušak (2007) opisujeta nekaj omejitev, 

predvsem stres zaradi skrbi za živali in potrtost zaradi obnašanja živali, ki ga otroci ne bi razumeli. 

Poleg prostorskih težav, se seveda pojavijo tudi finančne. Skrb za žival terja določene stroške tako za 

hrano kot za obiske pri veterinarju. V Vzgojnem zavodu Smlednik so se otroci sami odpovedali 

denarju, ki ga dobi skupina in si z njim omogočili nakup zajčka. Pri vpeljavi metode dela s pomočjo 

živali pa bi finančno breme padlo na vzgojni zavod. Poleg stroškov, ki nastanejo zaradi skrbi za žival, 

so tukaj tudi stroški izobraževanj strokovnih delavcev, ki pa so potrebna zgolj za določene živali. 

                                                             
4 Od 1. 8. 2014 naprej Finančna uprava Republike Slovenije.  
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Metoda dela s pomočjo živali tako ne bi bila samo opora obstoječim praksam dela vzgojnega zavoda, 

predstavljala bi tudi pomoč pri vzpostavitvi pomembnega odnosa med vzgojiteljem/ico in otrokom. 

Prav tako bi dopolnila obstoječe metode in razširila socialno pedagoško vplivanje ter spremenila 

delovanje in življenje v vzgojnih zavodih. Metoda dela s pomočjo živali bi lahko zapolnila vrzel 

kompenzacijskega področja in omogočila celostno obravnavo otrok, saj žival ne bi bila prisotna samo 

ob načrtovanem metodičnem delu, temveč ves čas. Kljub pozitivnim vplivom same prisotnosti živali 

pa to ni dovolj: »Dejstvo, da je žival pri hiši, še ne pomeni, da bodo imeli otroci kaj koristi od nje ali da 

se bodo navezali.« (Lagoni idr., 1994, str. 347) Zato je nujno načrtovano in premišljeno vključevanje 

živali tako v aktivnosti kot v sam potek in način življenja v vzgojnem zavodu ali, povedano drugače, 

potrebujemo metodo. 

 

4. Sklep 

 

Uvedba metode dela s pomočjo živali v vzgojne zavode je vsekakor smiselna in vredna premisleka. 

Vpeljava metode dela s pomočjo živali bi prinesla dodatne možnosti oz. oporo obstoječim praksam in 

metodam, ki jih VZ že uporabljajo. Tako bi na učno-vzgojnem področju doprinesla predvsem na 

področjih problematike agresivnega vedenja med otroki in motiviranja otrok. Na socialno 

integrativnem področju bi prispevala k razvoju samopodobe otrok, kar je področje, na katerem ima 

veliko otrok težave. Vzgojiteljici sta izpostavili družino kot pomemben dejavnik pri nastanku težav. 

Metoda dela s pomočjo živali bi omogočila vpogled v dinamiko družine, otroci ob živalih tudi hitreje 

začnejo govoriti o težavah, pogosto pa nekatere izkušnje iz družine projicirajo na živali.  

Področje, kjer se pojavlja največ težav, je kompenzacijsko področje, hkrati pa se v vzgojnih zavodih 

redko izvaja metode, ki bi imele direkten vpliv na to področje. Z uvedbo metode dela s pomočjo živali 

bi tako omogočili delovanje prav na tem področju. S pomočjo živali bi se lahko ciljno usmerili k 

razvijanju čustvene in socialne pismenosti, spodbujali bi emocionalni razvoj in razvoj empatije. Otroci 

bi imeli možnost na varen način zadovoljiti potrebe po sprejemanju in bi se učili ponovno zaupati.  

Z metodo dela s pomočjo živali bi vzgojiteljem/icam pomagali pri vzpostavljanju odnosa z otroki; 

Otroci se namreč hitreje navežejo na žival, kar predstavlja možnost vzpostavljanja stika in kasneje 

gradnje odnosa, ki je temelj socialno-pedagoškega dela. 

Najpomembneje je, da si otroci stika z živalmi želijo; kot socialni/e pedagogi/nje pa moramo svoje 

delo načrtovati tudi v skladu z željami in interesi otrok.  
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Metoda dela s pomočjo živali je zelo širok pojem, zato jo lahko vključujemo na različne načine. Prvi 

način je s pomočjo zunanjih izvajalcev. To pomeni, da bi otroci obiskovali organizacije, društva, kjer se 

metoda dela s pomočjo živali že izvaja. Drugi način je, da terapevti s pomočjo živali obiskujejo vzgojni 

zavod in imajo takrat otroci možnost udejstvovati se v metodi dela s pomočjo živali. Tretja možnost 

pa je, da se živali vključi v življenje v vzgojnem zavodu.  

Vse tri oblike VZ delno že uporabljajo. Otroci hodijo obiskovat rejca psov, ena od skupin pa ima v 

zavodu celo zajčka. Vendar ne moremo še govoriti o metodi dela s pomočjo živali kot ciljno usmerjeni 

in načrtovani dejavnosti;  vsekakor pa so to prvi koraki na poti k cilju.  

 

Pomisleki glede uvedbe metode v vzgojne zavode se pojavljajo na prostorskem in finančnem vidiki 

ter vidiku dobrobiti živali. Pri tem bi bilo finančno breme skrb vzgojnega zavoda, prostorske težave in 

pomislek glede oskrbe živali pa bi lahko uredili podobno, kot je praksa pri vodnikih policijskih psov, 

kjer za psa tudi izven delovnega časa poskrbi vodnik. 

 

Kljub oviram, ki bi jih srečali ob uvedbi metode dela s pomočjo živali, je ta proces vsekakor  vreden 

truda. Treba je stopiti v korak s časom in narediti nekaj tako za otroke, ki bivajo v vzgojnih zavodih, 

kot tudi za razvoj stroke socialne pedagogike. Kot pravi Etični kodeks delavcev na področju socialne 

pedagogike: »Socialni pedagog skrbi za svoj profesionalni razvoj; tekoče spremlja razvoj profesije, 

posebno na svojem delovnem področju; uvaja nove metode dela ter deluje v skladu s tekočimi 

strokovnimi dognanji.« (Etični kodeks delavcev na področju socialne pedagogike, v Sande, Dekleva, 

Kobolt, Razpotnik in Zorc - Maver, 2006, str. 194) Zato se ne smemo osredotočati na pomanjkljivosti 

in ovire, temveč na prednosti, ki jih prinaša nova metoda: »Vpeljevanje novega vzgojnega modela 

(koncepta) vedno pomeni tudi spreminjanje navad, stališč in prepričanj. Od vodenja in pedagoških 

delavcev je odvisna uspešnost vpeljevanja inovacije v organizacijo« (Pšunder in Dečman Dobrnjič, 

2010, str. 216). Ker je torej njena uspešnost odvisna od številnih dejavnikov, mora biti njena vpeljava 

premišljena in načrtovana, da bodo od nje imeli korist tako otroci kot vzgojitelji/ce. Metoda dela s 

pomočjo živali prinaša številne prednosti in pozitivne vplive, zato bi jo bilo smiselno vključiti kot del 

nabora metod v VZ.   
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6. Priloge 

 

6.1. Vprašanja intervjuja z vzgojiteljico 

 

1. Katere cilje zasledujete v vzgojnem zavodu? 

2. Katere metode uporabljate pri delu z otroki? 

3. Ste se že srečali z metodo dela s pomočjo živali? 

4. Kakšne so po navadi družine otrok? 

a. Ali imajo doma domače živali? 

5. Kakšen je odnos otrok do šole? 

6. Kako se otroci razumejo z vrstniki v šoli? 

7. Kako bi opisali odnose med otroki, ki so nameščeni v VZ? 

8. Kakšni so odnosi med otroki in vzgojitelji? 

9. Kako bi opisali, kaj otroci doživljajo ob prihodu v VZ in kako sprejemajo to dejstvo? 

10. Kakšne aktivnosti izvajate v VZ? (učne ure, športne aktivnosti, likovne delavnice, glasbene 

delavnice …) 

a. Ali otroci sodelujejo pri aktivnostih in so zanje motivirani? (učne ure, delavnice, …) 

b. Na kakšen način otroke motivirate za aktivnosti? (učne ure, gospodinjska opravila …) 

c. Uporabljate tudi sankcije za nesodelovanje? 

i. Kakšne? 

11. S katerimi težavami se pri delu z otroki največkrat srečate? 

a. Kako se nanje odzivate? S katero metodo? 

12. Na katerih področjih življenja imajo otroci največ težav? 

13. Katerim področjem posvetite največ pozornosti?  

a. Katere metode uporabljate? 

14. Na katerih področjih imate največji vpliv oz. največ uspeha? 

a. Katera od metod je po vašem mnenju najbolj uspešna? 

15. Katere potrebe zaznavate pri otrocih? (potreba po varnosti, potreba po občutku uspešnosti, 

potreba po občutku pripadnosti … ) 

a. Kako se nanje odzivate? 

16. Kaj je po vašem mnenju glavni vzrok težav otrok? 

 

6.2. Vprašanja intervjuja z otroki 

 

1. Ali imate doma domače živali? 

a. Katere? 

2. Ste imeli kdaj priložnost pobližje spoznati katero od domačih živali? (prijateljev pes, mačka, 

…) 



 
 

3. Vas je v VZ kdaj obiskal kdo s psom, ali pa ste šli kam na obisk, na kmetijo ali konjeniški 

center? 

4. Bi si želeli, da bi bile živali prisotne tudi v VZ? 

5. Bi za žival v VZ skrbeli ali bi to prepustili vzgojiteljem/icam? 

6. Katere živali si želite? 

 

6.2. Primer kodiranja 

 

»Pogosto 
zaznavamo pri 
otrocih, da so 
eksplozivni.« 

Eksplozivnost v 
vedenju 

Težave na vedenjskem 
področju Opažene težave 

»Lani je bil eden 
res agresiven, ko 
je eno punco 
pretepel in tudi 
dva vzgojitelja. V 
enega je skočil. 
Torej fizična 
agresija.« 

Agresivno vedenje 

»Ugotovili smo, 
da jo je ena 
punca udarila.« 

»Ena malo 
starejša gojenka, 
ki je bila nekoliko 
agresivna tudi 
fizično, je znala 
koga tako malo 
okoli ušes. Sicer 
pa bom rekla, 
taka agresija, 
tista nevidna in je 
znala tak status si 
naredit, ki ga je 
potem zelo 
negativno 
uporabila.« 

Fizična, verbalna in 
druga agresija 

»Potem 
povezano z 
obvladovanjem 
lastnih impulzov, 
impulzivnost.« 

Neobvladovanje 
lastnih impulzov 

V lanskem letu je 
bilo kar nekaj 
težav pri puncah 
bom rekla kraja. 

Problematika 
kleptomanije 



 
 

»Imeli smo hude 
težave s punco in 
njeno spolno 
nedotakljivostjo.« 

Spolna 
nedotakljivost 

»Se pa hitro 
počutijo povsem 
preobremenjeni 
in da imajo 
preveč nalog in 
sploh ne 
razumejo kaj 
hočejo od njih.« 

Občutek 
preobremenjenosti 
s šolo 

Težave na učno-
vzgojnem področju 

 

»So tudi kakšne 
negativne ocene 
in kakšni 
popravni izpiti.« 

Negativne ocene v 
šoli 

»Učne težave.« Učne težave 

»Kar se teh 
krožkov tiče, je 
bilo treba par 
posameznikov 
malo spodbujat.« 

Otroke je potrebno 
motivirati za delo 

Težave na področju 
motivacije 

»Imamo enega 
fanta kjer so res 
problem droge. 
Saj je več 
posameznikov, ki 
ima kdaj take 
težave, s kako 
travo ali kaj 
takega.« 

Več posameznikov 
uživa droge 

Problematika drog 

»Letos ob 
sprejemu smo jih 
testirali in je bil 
samo eden 
pozitiven.« 

Posameznik je bil 
pozitiven na testu 
drog 

»Ogromno smo 
delali na temo 
teh drog.« 

Velika pozornost 
namenjena 
drogam 

»Konkretno v 
skupini s puncami 
je največja 
težava, da katera 
kaki včasih ni 
všeč in so potem 
kaka podtikanja, 
opravljanja, 
'španske 
limonade' jaz 
temu rečem.« 

Pomanjkanje 
socialnih spretnosti 

Težave na 
kompenzacijskem 
področju 
 

 

»Sicer pa se Težave z odnosi 



 
 

ukvarjam s 
problematiko teh 
odnosov.« 

»Ker ne poznajo 
lastnih čustev in 
ker ne vedo kaj 
čutijo, ne znajo 
izrazit kaj čutijo in 
potem tudi ne 
vedo kaj nekdo 
drug čuti in 
potem nimajo 
občutka za druge. 
To je tak 
komplet.« 

Posebnosti v 
čustvovanju 

»Otroke smo 
vprašali s čim bi 
začeli in sem 
pričakovala, da 
bodo rekli 
ljubezen, a so 
rekli žalost.« 

»Nekateri imajo 
velike težave z 
vzpostavljanjem 
stikov.« 

Pomanjkanje 
spretnosti v 
medsebojnih 
odnosih 

»Govorijo že, 
težko pa 
poslušajo.« 

Težave pri 
sprejemanju 
avtoritete 

»Veliko je 
potrebno delat 
na čustvih,  
čustvenem 
opismenjevanju.« 

Čustvena 
nepismenost 

»Pri tem največ 
pozornosti 
posvečam, 
trenutno 
dejansko 
čustvom in 
odnosom med 
njimi, 
medsebojnim 
odnosom.« 

Največ težav na 
področju čustven 
in medsebojnih 
odnosov 

»Da se naučijo 
vsaj malo osnov 
komunikacije, da 
lažje stike 
vzpostavljajo.« 

Težave pri 
vzpostavljanju 
stikov, 
komunikaciji 

»Ne nazadnje 
tudi to, da znajo 

Težave s 
samostojnostjo, 



 
 

kako stvar 
pripravit in 
naredit.« 

vsakodnevnimi 
opravili 

»Ker en par je 
takih, sedaj 
govorim samo o 
puncah, da si 
znajo to 
pozornost vzet, 
nekatere pa ne.« 

Nespretnost v 
socialnih odnosih 

»Kar nekaj jih ima 
fizične težave, 
disklesijo in 
podobne težave.« 

Disleksija Težave na socialno-
varstvenem in 
zdravstvenem področju. 

»Hiperaktivnost, 
tega je veliko.« 

Hiperaktivnost 

»Vedno je tako, 
eni imajo s tem 
težave, drugi z 
drugimi stvarmi.« 
 

Različnost težav Različnost težav 
 

»Ne vsi, nekateri 
so pridni in delajo 
tudi sproti.« 

Nekateri nimajo 
težav na šolskem 
področju 

»Da, preko teh 
aktivnosti, ki jih 
imajo, postanejo 
nekoliko bolj 
samozavestni. S 
tem ima težave, 
vsaj malo, 
sigurno vsak.« 

Težave s 
samozavestjo 

Težave na osebnostnem 
in socialno-
integrativnem področju. 

»Pri nekaterih 
smo bili zelo 
uspešni pri 
reševanju težav 
doma. Težko je.« 

Uspešnost pri delu 
z družino, a so 
težave 

 

»Poskušaš preko 
otroka 
izboljševati 
razmere doma.« 

Vpliv na družino Metoda dela s straši, 
svojci, družino Uporabljane 

metode 
»Delamo na 
prepoznavanju 
njihovih in svojih 
čustev in seveda 
kontroli.« 

Prepoznavanje in 
obvladovanje 
čustev 

Metoda razvoja 
čustvene in socialne 
pismenosti 

»Je potrebno 
spodbujati preko 
nekih njihovih 
močnih 
področij.« 

Iskanje močnih 
področij 

Metoda opolnomočenja 



 
 

»Marsikdaj lahko 
potem preko 
tega, do otroka 
prideš in nek stik 
vzpostaviš.« 

»Prvo kot je, pa 
ni nujno to neka 
metoda, je 
struktura, ki je 
jasno določena.« 

Jasna struktura  

»Potem je seveda 
spodbujanje.« 

Spodbujanje Metoda spodbujanja 

»Vsak teden 
otroke 
točkujemo, vsaka 
skupina ima nek 
svoj sistem in 
potem najbolj 
uspešnega 
nagradimo.« 

Točkovanje in 
nagrajevanje otrok 

Metoda ovrednotenja 
dela 

»Npr. ima 
nagradni izhod.« 

Nagrade 

»Zelo veliko 
otrokom pomeni 
pohvala in 
pozornost.« 

Pohvala in 
pozornost 

Metoda dajanja 
opore/podpore/pohvale 

»To da se z 
otrokom 
pogovarjaš, kar 
naprej.« 

Pogovor Metoda pogovora 

»Če pa že prihaja 
do tega, 
[konflikti]  se 
pogovoriš.«  

»Imamo 
tematske 
pogovore v 
skupini.« 

Tematski pogovori 

»Potem se z njo 
pogovarjaš, kako 
naj dela in 
skupino 
spodbujaš, da bi 
se ji približali.«  

Pogovor in 
spodbujanje 

»Dejavnosti v 
skupini, mi smo 
rekli temu 
čajanko in smo v 
škatlo dajali 
različna 
vprašanja, ki si jih 

Tematski pogovori 
v skupini 



 
 

niso upali na glas 
povedat in smo 
se potem o tej 
temi 
pogovarjali.« 

»začeli smo z 
nekimi 
delavnicami [in] 
pogovori ravno 
na temo čustev.« 

Tematski pogovori 

»tudi kazni, sedaj 
poskušamo z 
nekimi 
alternativnimi 
kaznimi.« 

Alternativne kazni Metoda preprečevanja 

»Za manjše 
prekrške pa jim 
damo možnost, 
da to nekako 
odslužijo.« 

Dodatne zadolžitve 

»Doživljajska 
pedagogika – 
hodimo na 
tabore.« 

Doživljajska 
pedagogika 

Metoda doživljanja in 
izkustva 

»V šoli so imeli 
nek sistem 
nagrajevanja, da 
so npr. najbolj 
pridne peljali na 
nagradni izlet.« 

Nagrajevanje Metoda spodbujanja 

»Danes najbolj 
zaželen pa je 
fitnes. To je 
plačljiva 
dejavnost, tako 
da to pogojujemo 
s tem, da to lahko 
hodi tisti, ki je 
negativen na 
testih [za 
droge].« 

»Razredniki so 
peljali otroke npr. 
na pico, to jim je 
ogromno 
pomenilo.« 

»Metoda 
nagrade.« 

Nagrada 

»Učne ure.« Učne ure Metoda za učenje in 
vzgojo »Vsak dan imajo 

tako ali tako uro 



 
 

in pol učno uro, v 
tem času sva oba 
[vzgojitelja] 
prisotna, da lahko 
pomagava.« 

»Tematski 
vikend. In so vsi 
tisti, ki so kadili in 
so bili pozitivni, 
morali ostat čez 
vikend v zavodu 
in smo cel vikend, 
od petka 
popoldne,do 
nedelje zvečer, 
imeli predavanja, 
delavnice in filme 
in ne vem kaj vse 
na to temo.« 

Tematski vikend 

»Učenje zdravih 
komunikacijskih 
odnosov.« 

Učenje 
komunikacije 

»In smo potem 
tudi njiju soočili 
drug z drugim ob 
prisotnosti 
vzgojitelja, imeli 
smo nekakšno 
mediacijo.«  

Mediacija Metoda posredovanja 

»Prostočasne 
dejavnosti. 
Ogromno imamo 
krožkov in 
interesnih 
dejavnosti.« 

Interesne 
dejavnosti 
 

Metoda razbremenitve 

»Letos imamo 
glasbene 
delavnice, likovne 
delavnice, 
lončarstvo, 
novinarstvo, 
nogomet, 
računalniški 
krožek.« 

»Ogromno je 
interesnih 
dejavnosti.« 

»Imamo kolesa, 
tekaška smuči, na 
poti se hodi, to 
zavodi 

Športne aktivnosti 
in pohodi 

Metoda dela s športom, 
gibanjem 



 
 

organizirajo. Zelo 
konkreten, velik 
projekt je pohod 
v Vrbo.« 

»Socialne igre in 
družabne igre, 
igre vlog, v 
glavnem preko 
iger.« 

Socialne, družabne 
igre, igre vlog 

Metoda igre 

»Socialne igre.« Socialne igre 

»Bistvo je, da 
vsak dogodek, 
vsako posamezno 
stvar, 
obravnavaš.« 

Opazovanje in 
ocenjevanje 

Metoda opazovanja, 
zaznavanja, občutenja 

»Pomembno je 
spodbujanje 
močnih področij 
otrok. Ker preko 
tega rastejo in se 
potrjujejo in 
marsikaj rešijo.« 

Spodbujanje 
močnih področij 

Metoda iskanja močnih 
točk 

»Veliko je 
potrebno delati 
na čustvih [in] 
čustvenem 
opismenjevanju.« 

Čustveno 
opismenjevanje 

Metoda za razvoj 
čustvene in socialne 
pismenosti 

»En fant je hodil 
lani, mislim, da 
na društvo Up 
kjer se je 
pogovarjal. Sedaj 
je eden hodil 
nekam drugam.« 

Vključevanje otrok 
v društva 

Metoda vključevanja 
zunanjih izvajalcev 

»Pri nas je 
vključeno tudi 
delo zunaj. Se mi 
tudi to zdi 
pomembno.« 

Delo zunaj Metoda razvijanja 
samostojnosti 

»Tudi v skupini 
dostikrat kaj 
kuhamo, kaj 
pečemo, se mi zdi 
da je to ena 
dobra popotnica 
za otroke.« 
 

Kuhanje v skupinah 

»Letošnje leto 
oktobra smo odšli 
na izlet v 
Ljubljano, z 

Učenje uporabe 
javnega prevoza 



 
 

avtobusom, da 
vidijo, ker se 
vozijo sami 
domov, pa da se 
naučijo kako je z 
vlakom, kako 
poiskati peron in 
kako se vrača.« 

»Sedaj ta hišni 
red, ena stvar je 
to, da je vsak 
otrok zadolžen za 
en prostor, temu 
rečemo 
dežurstva.« 

Zadolžitve za 
gospodinjska 
opravila 

»Varnost tudi, ker 
ko delamo 
sociograme, je po 
navadi zraven 
tudi vprašanje, če 
se počuti 
varnega. In eni se 
počutijo, eni pa 
samo, če je kdo 
od odraslih. Ja, 
potreba po 
varnosti je 
vsekakor velika.« 
 

sociagrami  

»Z metodo delo s 
pomočjo živali, se 
konkretno pri 
svojem delu do 
sedaj nisem 
srečala.« 

V praksi ni zaznati 
metode dela s 
pomočjo živali 

Poznavanje metode 
dela s pomočjo živali Izkušnje z živalmi 

 

»Poznam 
pedagoško 
jahanje konj.« 

Poznavanje 
pedagoškega 
jahanja 

»Drugi so 
povedali, da so 
hodili v zavetišče 
sprehajat kužke.« 

Poznavanje 
aktivnosti s 
pomočjo psa 

»Mi smo v 
skupino pred 
kratkim pripeljali 
zajčka.« 

V skupini imajo 
zajčka 

Izkušnje z živalmi v 
zavodu 

»So pa tukaj 
precej omejene 
možnosti. Mi smo 
izbrali zajčka, ker 
vseeno lahko 

Omejene možnosti 
pri izbiri živali 



 
 

nekaj z njim 
počneš, po drugi 
strani pa je v 
kletki.« 

»Vprašanje, če je 
zavod zaprt, kje 
bo pes 
[nastanjen]?'' 

Težave z živalmi v 
zavodu 

»da je vedno 
težko, kadarkoli 
se kaj novega 
spomniš dobiš 
odziv, da to s 
temi otroki ne 
moreš, da je 
preveč.« 

Zahtevna pot 
vpeljevanja novih 
stvari 

»Ampak možnosti 
pa sigurno so.« 

Obstaja možnost 
uvedbe živali v 
zavode 

»Sem opazila, da 
tista, ki je bila v 
stiski je več 
božala zajčka.« 

Otrok, ki je bolj v 
stiski večkrat boža 
žival 

Prepoznavanje 
pozitivnih učinkov 
vpliva živali 

»Zanimivo je, ker 
kot sem rekla, na 
začetku blazno 
navdušenje, 
potem pa jih je 
malo minilo, pa je 
potrebno kletko 
čistit in jim malo 
smrdi. Ampak 
sedaj, ko pa ga ni 
bilo, pa so bile 
žalostne, 
žalostne. No 
potem smo pa ga 
našli.« 

Kljub slabši 
motivaciji za skrb,  
se otroci navežejo 
na zajčka 

»Zelo različno, 
eni zelo težko z 
odpori, eni pa se 
tako vključijo.« 

Otroci na prihod v 
zavod različno 
reagirajo 

 Prihod v zavod 

»Tako, da je zelo 
težko, ni enega 
odgovora, vsak je 
malo drugačen.'' 

 

»Je pa zelo 
odvisno zakaj je 
otrok prišel, kje 
so bili problemi.« 

Reakcija na prihod 
v zavod odvisna od 
razloga zakaj je 
prišel 

 

[Menite, da je Zelo pomembno,  



 
 

pomembno, da 
naveže stik z vsaj 
enim v skupini?] 
»Zelo, zelo.« 

da otrok naveže 
stik vsaj z eno 
osebo 

»Potem je prišla 
ena novinka, smo 
jo na novo v 
skupino prevzeli 
in sta z njo potem 
skupaj prišle.« 

 

»Da so sprejeti. 
To je absolutno 
najbolj 
pomembno. V 
bistvu sprejeti 
taki kot so, pri 
nas odraslih.« 

Pomembno, da so 
sprejeti, taki kot so 

Sprejemanje 
 Potrebe 

 

»Pomembno je 
seveda tudi, da 
so sprejeti taki 
kot so pri 
vrstnikih.« 

Pomembno je 
sprejemanje med 
vrstniki 

»Potem, da jih 
opaziš. Da jim daš 
pozornost.« 

Pomembno da jih 
opaziš in jim daš 
pozornost 

Pozornost 

»Ta pozornost, ki 
jo daš otroku je 
zelo 
pomembna.« 

 

»Potrebujejo to, 
da se potrdi na 
nekem področju, 
da ga pohvališ, da 
opaziš napredek, 
malenkosti.« 

Pomen pohvale in 
opaženega 
napredka 

Pohvala 

»Varnost tudi, ker 
ko delamo 
sociograme, je po 
navadi zraven 
tudi vprašanje, če 
se počuti 
varnega. In eni se 
počutijo, eni pa 
samo, če je 
prisoten kdo od 
odraslih. Je 
potreba po 
varnosti je 
vsekakor velika.« 

Sociaogrami so 
pokazali, da se vsi 
ne počutijo varne, 
če ni prisotnega 
odraslega 

Varnost 

 


