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POVZETEK 

 

V magistrskem delu sem se podrobneje spoznala s pojmom revščine in socialne izključenosti. 

Poskušala sem dobiti vpogled v življenje in del doživljanja svojega položaja revnih družin z 

otroki iz projekta Botrstvo. 

V teoretičnem delu obširno predstavim revščino. V prvem podpoglavju najprej opišem različne 

definicije in vrste revščine ter tri različne pristope merjenja revščine. Nato opišem vedno bolj 

pogost fenomen pri nas in v tujini – revne zaposlene, kasneje pa navedem kakšna stopnja 

revščine je bila zabeležena v začetku leta 2015 v Sloveniji. Sledi podpoglavje o revščini in 

družinah, kjer opišem različne vidike življenja v družini (finančni in stanovanjski položaj, 

prehrano in zdravje, socialno oporo, prosti čas in samopodobo). Pomembni so tudi otroci in 

njihovo doživljanje revščine, zato eno podpoglavje namenim revščini in otrokom, kjer 

spregovorim o šoli in vrstnikih. Naslednje obsežno poglavje je socialna izključenost, kjer pojem 

najprej opredelim in opišem načine merjenja izključenosti ter jo primerjam s pojmom revščine. 

Teoretični del se konča s poglavjem predstavitve dobrodelnih organizacij v Sloveniji, 

konkretneje o štirih organizacijah in sicer: (Slovenska) Karitas, Rdečem križu, Anini zvezdici 

in nenazadnje o projektu Botrstvo, ki je tudi glavna organizacija oziroma program, na katerem 

je osnovana moja raziskava.  

Empirični del temelji na kvalitativnem raziskovanju, saj moj vzorec predstavlja deset zgodb 

družin z otroki iz projekta Botrstvo in delno strukturiran intervju z gospo Anito Ogulin.  

V empiričnem delu ugotavljam kako starši in otroci doživljajo svoj položaj/revščino, kakšne 

zdravstvene težave jih pestijo in kakšna je njihova samopodoba. Pomembno mi je bilo tudi kako 

starši doživljajo svoje otroke in obratno, kakšen pomen ima zanje socialna izključenost in 

kakšne podpore so v življenju deležni.  

Ugotavljam, da tako starši kot otroci svoj položaj doživljajo podobno, to je slabo in se ga 

sramujejo. Težave z zdravjem nastopajo pri starših in otrocih, kar je v največji meri posledica 

pomanjkanja (zdrave) prehrane in stresnega življenja. Samopodoba vseh v družini je vse prej 

kot dobra, saj kljub trudu ni napredka na bolje (tako pri zaposlitvi staršev kot pri šolskem delu 

otrok). Starši doživljajo otroke pogosto kot breme ter obžalujejo, da jim ne morejo privoščiti 

boljšega življenja, prav tako se vse slabo v družini odraža na otrokovem vedenju. Socialna 

izključenost ima negativen pomen za vse v družini, saj je njihova socialna mreža zelo šibka in 

mnogi nimajo pravzaprav nobenega pomembnega drugega, s katerim bi lahko delili svoje 

težave. Podpore, ki so je deležne družine v projektu Botrstvo, so v prvi vrsti materialne, 



 

 

finančne in moralne narave. Poleg vsega jim usposobljeni strokovnjaki nudijo tudi brezplačno 

pravno in psihosocialno pomoč na enem mestu, učno pomoč za otroke, štipendiranje ipd.  

Magistrsko delo lahko služi v pomoč vsem socialnim pedagogom in drugim strokovnjakom, ki 

se na svoji poklicni poti srečujejo z revnimi družinami, saj predstavi revščino in socialno 

izključenost z drugačnega vidika – z vidika revnih družin z otroki, ki sodelujejo v projektu 

Botrstvo, kar je v slovenskem prostoru na tak način predstavljeno prvič. V delu so predstavljene 

smernice, ki nakazujejo, kaj vse je v Sloveniji še potrebno spremeniti, kje družine najbolj 

potrebujejo našo pomoč in kje se še vedno pojavljajo težave.  

 

Ključne besede: revščina, socialna izključenost, družine z otroki, revščina zaposlenih, Botrstvo 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

In my Master's thesis I familiarized myself more with the notion of poverty and social exclusion. 

I tried to get an insight into the life and experience of the position of poor families with children 

from the project Botrstvo. 

In the theoretical part I present poverty in a wide aspect. In the first subchapter I first describe 

different definitions, types of poverty and three different approaches to measuring poverty. 

Then I write about a common phenomenon in Slovenia and abroad – the poor and employed, 

later I state what level of poverty was recorded in the beginning of 2015 in Slovenia. 

This is followed by a subchapter about poverty and families, where I describe different aspects 

of living in a family (financial and accommodation situation, diet and health, social support, 

leisure and self-image). The children and their experiencing of poverty is also important, 

therefore I dedicate a subchapter to poverty and children, where I write about school and peers. 

Next comprehensive chapter is social exclusion, where I initially define the notion and describe 

the ways of measuring exclusion and compare it to the notion of poverty. The theoretical part  

ends with a chapter on introducing charity organizations in Slovenia, where I briefly talk about 

four organizations: (Slovenska) Karitas, Red Cross, Anina zvezdica and last but not least the 

project Botrstvo, which is also the main organization or program on which my research is based. 

The empirical part is based on qualitative research, as my sample form ten stories of families 

with children from the project Botrstvo and a partially structured interview with Mrs Anita 

Ogulin. In the empirical part I observe how parents and children experience their 

situation/poverty, which medical issues they are facing and what is their self-image like. It was 

also of big importance for me to find out how parents experience their children and vice versa, 

what kind of role does the social exclusion play for them and  what kind of support they receive 

during their life. 

I note that parents as well as their children experience their situation similarly. The situation is 

poor and they are ashamed of it. Health issues occur with both parents and children, which is 

mostly due to the lack of (healthy) diet and a stressful life. The self-image of all family members 

is anything but good, since despite the effort there is no progress (in parents' employment nor 

at children's school work). Often, parents experience their children as a burden and are 

frustrated about not being able to provide a better life for them. All family troubles reflect on 

children's behaviour as well. Social exclusion has a negative meaning for everyone in the 

family, as their social network is extremely weak and many of them do not even have a 



 

 

significant other with whom they could share their problems. The support, which families from 

the project Botrstvo are receiving are material, financial and moral in nature. In addition, 

qualified experts offer them free legal and psycho-social assistance in one place, learning 

assistance for children, scholarships, etc. 

This Master's thesis can be helpful to all social pedagogues and other experts, who meet with 

poor families in their professional career, as it presents poverty and social exclusion from a 

different point of view – the view of poor families with children, who participate in the project 

Botrstvo. This is the first time this issue has been presented in such a way in Slovenia. In my 

thesis I present trends, which indicate what has yet to be changed in Slovenia, where families 

need our help most and where problems still occur. 

 

Key words: Poverty, social exclusion, families with children, In-work poverty, the »Botrstvo« 
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1 UVOD  

 

Revščina in socialna izključenost v zadnjem času krize, doletita vedno večje število ljudi.  

Poznamo veliko definicij revščine, a na kratko jo lahko opišemo kot zelo relativen in večplasten 

pojav, ki vključuje materialni, družbeni, politični in mentalni vidik (Batas, 2004). Prav tako 

obstaja veliko vrst in pristopov za merjenje revščine, ki se razlikujejo glede na to, kateri vidik 

revščine opazujemo. Pojem revščine in socialne izključenosti sta med seboj povezana in sicer 

na način, da revščina pomeni ne imeti, medtem ko se izključenost kaže tudi kot kategorija ne 

pripadati oziroma kot občutek nemoči in pomanjkanje socialnih stikov (Jamnik, 2013).  

Kot prostovoljka sem se v času dodiplomskega študija srečala z veliko revnimi družinami, zato 

me je revščina zadnja leta zelo pritegnila in sem želela izvedeti več o tem pojavu in o ljudeh, ki 

jo doživljajo. Pri sodelovanju v interni raziskavi na Pedagoški fakulteti na temo ranljivih družin 

sem imela možnost srečati družine, ki so bile pripravljene predstaviti svoje življenje in 

spregovoriti o težavah, kar me je dodatno spodbudilo, da še bolj poglobljeno spoznam, kako 

družine doživljajo revščino. Na radiu Val 202 sem v okviru projekta Botrstvo tedensko 

poslušala ganljive zgodbe družin z otroki, kar je privedlo do tega, da sem se v magistrskem delu 

osredotočila ravno na te družine.  

V teoretičnem delu bom najprej obširno predstavila revščino. V prvem podpoglavju bom 

najprej opisala različne definicije revščine, različne vrste in kasneje še tri najbolj znane pristope 

za merjenje revščine. Nato bo predstavljen vedno bolj pogost fenomen pri nas in v tujini – revni 

zaposleni, kasneje pa bom navedla kakšna stopnja revščine je bila zabeležena v začetku leta 

2015 v Sloveniji. Sledilo bo podpoglavje o revščini in družinah, kjer bodo opisani različni vidiki 

življenja v družini (finančni in stanovanjski položaj, prehrana in zdravje, socialna opora, prosti 

čas in samopodoba). Pomembni so tudi otroci in njihovo doživljanje revščine, zato bom eno 

podpoglavje namenila revščini in otrokom, kjer bom spregovorila o šoli in vrstnikih. Naslednje 

obsežno poglavje bo socialna izključenost, kjer bom pojem najprej opredelila in opisala načine 

merjenja izključenosti ter jo primerjala s pojmom revščine. Teoretični del se bo končal s 

poglavjem predstavitve dobrodelnih organizacij v Sloveniji, kjer bom na kratko opisala štiri 

organizacije in sicer: (Slovensko) Karitas, Rdeči križi, Anino zvezdico in nenazadnje projektu 

Botrstvo, ki je tudi glavna organizacija oziroma program, na katerem bo temeljil moj vzorec.  

V empiričnem delu bom predstavila rezultate raziskave, ki so nastali pri kvalitativni analizi 

deset zgodb iz projekta Botrstvo in iz intervjuja z gospo Anito Ogulin, glavno predstavnico 
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Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, ki sodeluje v tem projektu. Pridobljene 

podatke bom interpretirala s pomočjo teorije in na koncu odgovorila na raziskovalna vprašanja 

ter tako povezala utemeljeno teorijo v zaključeno celoto.  
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I. TEORETIČNI DEL 

 

2 REVŠČINA 

 

2.1 Definicije  

Revščina je kompleksen pojem, ki ima veliko različnih razlag in definicij. Lahko bi rekli, da 

poznamo toliko različnih definicij revščine, kot je na svetu ljudi, ki se z njo ukvarjajo in/ali 

tistih, ki jo doživljajo. Njeno razumevanje je v veliki meri odvisno od navad, vrednot in 

kulturnega vidika vsake države (Batas, 2004). Pojem revščina se skozi čas in prostor zelo 

spreminja. Je problem človeške družbe, ki ima svetovne razsežnosti. Nobena država in regija 

se ji ne more izogniti.  

SSKJ opisuje revščino kot stanje, za katero je značilno veliko pomanjkanje materialnih dobrin 

(Revščina, b.d.). 

Svet Evrope je 19. novembra 1984 sprejel enotno definicijo, ki revščino opisuje tako: »revne 

so osebe, družine in skupine oseb, katerih sredstva (materialna, kulturna in socialna) so tako 

omejena, da jim onemogočajo minimalno sprejemljivo življenje v državi, v kateri živijo« (v 

Program boja proti revščini in socialni izključenosti, 2000, str. 8). Pojem revščine se tako ne 

nanaša le na posameznika, družino ali na določeno skupino prebivalstva, temveč tudi na 

določeno življenjsko obdobje. Glede na navedeno definicijo, ki poleg denarja upošteva tudi 

druge vidike pomanjkanja, je revščina relativen pojem. To pomeni, da je lahko oseba v eni 

državi z istimi življenjskimi možnostmi revna, v drugi državi pa ne (prav tam). Slovenija je 

nekaj let kasneje to definicijo Sveta Evrope sprejela za svojo uradno definicijo.  

Revščina onemogoča ljudem razvijanje življenjskih priložnosti. Pomeni različna pomanjkanja 

in neenakosti tako na materialni in nematerialni ravni (Kersnik Bergant, 2001).  

Podobno gleda na pojem revščine avtorica Tomič, ki jo poimenuje kot: »pomanjkanje sredstev 

za dostojno preživetje in nezmožnost odločati o sebi in sodelovati v skupnem življenju« (Tomič, 

1999, str. 3).  

Tradicionalen koncept revščine je največkrat omejen z denarno dimenzijo, kar Berghman opiše 

kot: »pomanjkanje razpoložljivega dohodka za zadovoljevanje različno opredeljenih 
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življenjskih potreb. Tudi v primerih, ko je revščina opredeljena kot relativna deprivacija (z 

nizko ravnjo porabe, slabimi življenjskimi razmerami in izključenostjo iz življenjskih vzorcev, 

običajnih za neko družbo), je meja revščine običajno operacionalizirana in merjena s kazalci 

razpoložljivega dohodka« (Berghman v Trbanc, 1996, str. 291). 

Lahko pa na revščino pogledamo kot na stanje večine v družbi, ki je »posledica izkoriščanja 

večine s strani manjšine bogatih« (Abrahamson, v Trbanc, 1996, str. 292).  

Townsend opisuje revščino kot celosten pojav: »posamezniki, družine in skupine populacije 

zapadejo v revščino takrat, ko jim primanjkuje sredstev, s katerimi bi obdržali določen način 

prehranjevanja, sodelovali v raznih aktivnostih ter imeli za življenje takšne pogoje in dobrine, 

ki so značilni ali pa vsaj splošno sprejeti in priznani v družbi, kateri pripadajo. Njihova sredstva 

so tako zelo pod tistimi, ki so na razpolago povprečnemu posamezniku ali družini, da so zaradi 

tega izključeni iz običajnih vzorcev življenja, delovanja in običajev« (Townsend, 1979, v 

Klančišar, 2004, str. 8).  

Revščina prizadene celotno življenje. Spremljajo jo lahko psihosocialne, zdravstvene in 

izobraževalne posledice, ki vplivajo na slabšo kakovost življenja. Mikuš Kos med možne 

psihološke posledice navaja prizadetost samopodobe, značilno pasivnost in nemoč, ki daje 

posamezniku občutek, da sam ne more upravljati z življenjem (Mikuš Kos, 1999). Ljudje, ki 

živijo v revščini, so izključeni iz socialnega dogajanja prav tako pa izključenost pomeni 

kulturno in politično marginalizacijo (Košak Babuder, 2013). Z drugimi besedami pomeni biti 

reven tudi to, da ima posameznik v svojem okolju manj ljudi, ki mu lahko priskočijo na pomoč 

kot jih ima na voljo večina prebivalstva (Novak in Nagode, 2004). 

 

2.1.1 Razlogi in posledice 

Glavni objektivni kazalci revščine hkrati določajo tudi posameznikov oziroma družinski 

socialnoekonomski status. To so v prvi vrsti dohodek, najvišja dosežena izobrazba 

posameznika, njegov delovni status in materialni standard, zdravje in trenutne bivalne razmere 

ter način preživljanja prostega časa (Mikuš Kos, 1999, v Košak Babuder, 2002). 

Razlogi, ki privedejo do revščine, se med državami razlikujejo prav tako kot se razlikujejo med 

seboj njene definicije. A kljub vsemu obstajajo temeljni razlogi, ki so skupni družbam. 

Najpogostejši med njimi so: izguba dela, pomanjkanje ukrepov v obliki socialne pomoči in 
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delavskega zavarovanja za nezaposlene in brezposelne in vse oblike neenakosti, ki preprečujejo 

izboljšanje položaja revnim posameznikom (Gans, 1992, v Novak, 1994; Batas, 2004).  

Najpogostejše posledice revščine so: lakota, odsotnost izobraževanja in nujno potrebnih virov 

za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb, poslabšano zdravje, povečana umrljivost 

prebivalstva in brezdomstvo (Mavri, 2009).  

V publikaciji Joint report by the Commission and the Council on social inclusion (2004) so 

zapisane podobne posledice, ki veljajo za revne ljudi. Slednji doživijo več prikrajšanosti kot 

povprečni prebivalci oziroma večina. To se odraža v brezposelnosti, nizkih dohodkih, 

neustrezni zdravstveni oskrbi in stanovanjskih razmerah. Pogosto so omejeni pri raznih 

aktivnostih v okviru športa in kulture kot tudi pri vseživljenjskem učenju.  

Posebno kritične pa so posledice revščine na otroke, ki nanje vplivajo večplastno. To se izraža 

tako v slabši kakovosti hrane, slabih stanovanjskih razmerah in zelo slabem zdravstvenem 

stanju kot tudi v zmanjšanih zmožnostih izobraževanja. Starši ne zmorejo nuditi otrokom 

ustrezne nege in varstva. Največkrat so otroci prisiljeni že v zgodnjem otroštvu opravljati 

gospodinjska ali druga dela, v najstniških letih pa največkrat z delom pomagajo staršem pri 

dvigu družinskega dohodka (Kraševec Ravnik, 1999). 

Najpomembnejši dejavniki tveganja, ki nastanejo zaradi revščine so: a) zdravstveni (slabše 

zdravje in zdravstveno varstvo matere v obdobju nosečnosti, njena slaba prehrana, slabši 

stanovanjski pogoji – vlaga, mraz, prenaseljenost, slabša nega otroka po rojstvu, večja 

izpostavljenost okužbam, manjša intenzivnost iskanja zdravniške pomoči, slabše zdravljenje, 

več nezgod, slabo ravnanje z otrokom), b) materialno-ekološki (slabo stanovanje, neugodno 

bivalno okolje, otrok ne hodi na počitnice, na izlete, slab nadzor nad otrokom), c) psihične 

obremenitve/stresi (celotno življenje v družini je odeto v stiske, vsakodnevne skrbi za 

preživetje, brezup, brezizhodnost situacije, slaba samopodoba staršev in ostalih družinskih 

članov, več psihosocialnih in psihiatričnih motenj pri starših in/ali starih starših), d) 

brezposelnost staršev (negotovost, prizadeto dostojanstvo, skrb za preživetje, čustvena 

prizadetost, ki se odraža na vedenju do otrok, nestrpnostjo do njih), e) vzgojno/izobraževalni 

(zelo malo ukvarjanja z otroki, manj spodbud na učnem in socialnem področju, manj knjig in 

drugih pripomočkov, manj stika s kulturnim življenjem, manj dodatnega izobraževanja in 

pomoči ob šolskih neuspehih, manj vključenosti v prostočasne aktivnosti, ki so na voljo v 

okolju) (Mikuš Kos, 2001a).  
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2.1.2 Nizek socialno-ekonomski status 

Socialno-ekonomski status je pojem, ki pomeni ekonomsko in socialno stanje posameznika v 

družbi. Zavod Republike Slovenije za šolstvo je v svojem poročilu o raziskavi leta 2009 navedel 

naslednje spremenljivke, ki veljajo za socialno-ekonomski status, ki jih je zbral Žakelj (2009):  

a) dohodek (trenutno razpoložljiv dohodek, ki je sestavljen iz dohodka iz delovnega razmerja, 

prejemkov honorarnega, občasnega dela, dohodka samozaposlitve, pokojnine, družinskega 

ali socialnega prejemka, dohodek pridobljen iz lastnine ter drugih pomoči in daril), 

b) izobrazba (najvišja dosežena javnoveljavna izobrazba, ki jo oseba po končanem 

izobraževanju pridobi bodisi v redni šoli ali šoli, ki jo nadomešča bodisi z izpiti, tečaji ali na 

kakšen drug način, veljaven s predpisi pridobitve javnoveljavne izobrazbe), 

c) poklic (rezultat pridobljene izobrazbe, ki je potrebna za določen poklic in je pokazatelj 

posameznikovega socialnega položaja), 

d) premoženje (vse premičnine in nepremičnine davčnega zavezanca in njegovih družinskih 

članov). 

Ljudje, ki imajo visok socialno-ekonomski status spadajo med bogatejše oziroma v višji sloj, 

tisti, ki živijo v revščini pa spadajo v nižji sloj oziroma imajo nizek socialno-ekonomski status.  

De Vries in Bouwkamp (1995) sta določila dejavnike nizkega socialno-ekonomskega statusa. 

Zgoraj omenjenim poklicem, dohodkom in izobrazbi sta dodala še stanovanjski status in 

značaj/status (ne)zaposlenega. 

Družinski socialno-ekonomski status je zelo povezan z domačim učnim okoljem. Nizek 

socialno-ekonomski status ima lahko negativne posledice pri otrocih. Domače okolje je zanje 

manj spodbudno, od staršev so deležni manjše emocionalne podpore in varnosti (Košak 

Babuder, 2002). Družina je namreč otrokovo prvo učno okolje in boljše kot ima pogoje za 

učenje, bolj lahko razvija svoje sposobnosti in kompetence (Košak Babuder, 2009).   

Za mnoge ljudi sploh ne vemo, da živijo pod pragom revščine oziroma imajo zelo nizek 

socialno-ekonomski status. Avtorica Batas (2004) pravi, da so najbolj ogrožene skupine ljudje 

nad 60 letom starosti, otroci in ženske, invalidi in bolniki, brezdomci, begunci in priseljenci, 

ljudje z nizko izobrazbo in brezposelni. 
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2.2 Vrste revščine 

Različni avtorji so opredelili več vrst revščine. Nekatere opredelitve so si med seboj zelo 

podobne in se dopolnjujejo.  

Med najpogosteje uporabljenimi vrstami revščine, ki jih povzemam po Jamnik (2013), so 

navedene: 

a) telesna oziroma gmotna (nezdrava hrana oziroma njeno pomanjkanje, slabo 

zdravstveno varstvo in pomanjkanje oblek ter bivališča), 

b) duševna (negativna čustva, pomanjkanje dobrih navad in čustvena otopelost), 

c) duhovna (neizobraženost oziroma pomanjkanje znanja, kriza vrednot in vere), 

d) razvojna (zaostajanje za svojimi osebnimi zmožnostmi), 

e) medčloveška (pomanjkanje socialne mreže, odnosov z ljudmi, na katere se lahko 

zanesemo). Poznamo pa tudi vrsto revščine, ki se imenuje  

f) bivanjska (otopelost za smiselno orientacijo in ravnanje v določenem položaju oziroma 

trenutku), in jo je opisala avtorica Batas (2004). 

Instituto FMA (2002, v Merzel, 2006) je oblike prikrajšanosti razdelil v šest oblik revščine, ki 

jo je poimenoval nova revščina. Sem spadajo: 

a) revščina vrednot (zaradi vse večjega potrošništva, hedonizma in individualizma se 

smisel življenja, solidarnost in mir zmanjšuje), 

b) revščina odnosov (veliko ljudi je osamljenih, družine razpadajo, vse hitrejši ritem 

življenja v razvitih družbah zmanjšuje kvaliteto in kvantiteto odnosov), 

c) materialna revščina (globalizacija povzroča neenakomerne delitve dobrin in s tem 

izključuje revne), 

d) revščina z informacijami (osnova ekonomske in politične moči je v informacijah, ki pa 

niso dostopne vsem v enaki meri), 

e) revščina kulture in vzgoje (šolanje je ključ do razvoja in predstavlja pomembno obliko 

izhoda iz  bede in izkoriščanja. A veliko jih nima možnosti, da bi hodili v šolo, kar 

pomeni, da mladi nimajo možnosti, da bi se med drugim naučili temeljnih vrednot), 

f) revščina žensk (ta revščina se povečuje, saj je med ubogimi skupinami prebivalstva 

ženska še najbolj prizadeta. Ima manj zagotovljeno zaposlitev, bolj je izpostavljena 

raznim oblikam izkoriščanja, manj je priznana in tudi socialno vključevanje je zanjo 

bolj težavno).  
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Pomembno je omeniti še revščino otrok. Ta je v primerjavi z revščino odraslih mnogo hujša, 

saj so otroci tisti, ki imajo pred seboj še celo življenje in se morajo še dodobra razviti. Unicef 

otroško revščino opiše kot okolje, kjer otrokom manjka materialnih, duhovnih in čustvenih 

virov za učenje, razvoj, hkrati so nezmožni uživati svoje pravice in kasneje sodelovati kot 

enakovredni člani družbe. The Christian Children's fund (CCF) (Minujin, Delamonica, 

Davidziuk in Gonzalez, 2006) označi otroško revščino kot celoto treh medsebojno povezanih 

elementov: pomanjkanja (deprivation), izključevanja (exclusion) in ranljivosti (vulnerability). 

Po mnenju Črnak Meglič idr. (2009) se revščina otrok opaža na različnih področjih vse od: 

»oskrbe (socialna in ekonomska varnost, prehrana, zdravstvo, stanovanjski standard), zaščite 

(pred zlorabo in nasiljem, poškodbami in ekonomsko eksploatacijo,…) in participacije 

(možnost izražanja lastnih stališč, počitka, zabave)« (Črnak Meglič idr., 2009, str. 9). Kar je 

pri otroški revščini še posebej alarmantno je to, da največkrat vodi v odraslo revščino in tako 

pridemo do začaranega kroga, ki ga težko prekinemo.  

 

2.3 Merjenje revščine 

Pri preučevanju revščine se strokovnjaki največkrat ne osredotočajo le na definicije o revščini, 

temveč izberejo posamezne elemente iz različnih pristopov ter si jih prilagodijo glede na svoj 

raziskovalni interes (Novak, 1994).  

Poznamo tri najbolj znane pristope za merjenje revščine, in sicer so to: absolutni, relativni in 

subjektivni pristop. Za lažje razumevanje bom na kratko opisala vsakega posebej. 

 

2.3.1 Absolutna revščina 

Za absolutno revščino je značilno, da je opredeljena na osnovnih človekovih potrebah. Če te 

niso zadovoljene, potem naj bi po besedah Mojce Novak človek ne zmogel obstajati kot 

biološko bitje (Novak, 1994). Potrebe, značilne za ta tip revščine sta opisala Haralambos in 

Heald in so sestavljene iz: potrebe po prehranjevanju (merjene s količino zaužitih kalorij in 

beljakovin), po bivališču in njegovi stopnji zasedenosti (merjene s kakovostjo stanovanja) in 

potrebe po zdravju (merjena z umrljivostjo otrok in zmožnostjo uporabe zdravniške oskrbe) 

(Haralambos in Heald, 1989, v Novak, 1994).  
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Ta pojem je težje utemeljevati, če so vključene tudi osnovne kulturne potrebe. Te se med 

posameznimi državami malce razlikujejo, zato jih je težko oziroma nekje celo nemogoče 

krajevno in celo časovno primerjati. Townsend (v Svetlik, 1996) omenja potrebe, ki se pojavijo 

na lokalnem nivoju kot so na primer: potreba po pitni vodi, higieni, zdravstvenih storitvah, 

javnemu prevozu in izobraževanju.   

Na absolutno revščino lahko gledamo kot na nek minimum za preživetje, saj je najpogostejše 

merilo za revščino ravno prihodek. V to skupino spadajo vsi tisti, ki ne dosegajo minimalnega 

standarda za življenje, kot so brezdomci (Batas, 2004). Meja tega pristopa delitve revščine je 

fiksna, njena ideja pa je obstoj košarice blaga, ki je nujna za preživetje. Stroški take košarice so 

absolutna meja revščine, ki se ne spreminja z dohodkom prebivalstva (Mavri, 2009; Program 

boja proti revščini in socialni izključenosti, 2000).  

 

2.3.2 Relativna revščina 

Relativna revščina v primerjavi z absolutno ne meri toliko revščine, ampak bolj neenakost, ki 

se pojavlja znotraj populacije (Črnak Meglič idr., 2009) in jo zato lahko označimo tudi kot 

»revščino zaradi neenakosti« (Stropnik, 1994, v Klančišar, 2004). Ta pristop meri koliko je 

nekdo v isti družbi/državi reven v primerjavi z drugimi (Klančišar, 2004; Mavri, 2009). Zato 

ima lahko nekdo, ki velja za revnega v razviti državi, več prihodkov od tistega, ki spada med 

bogatejše v manj razviti državi (Batas, 2004). Kot revna gospodinjstva se smatra tista, ki imajo 

dohodke pod pragom revščine (Klančišar, 2004). 

Upoštevajo se le denarni dohodki, njena meja pa je določena glede na distribucijo dohodka 

populacije in se zato v nasprotju z absolutno revščino njena meja lahko spreminja (Merzel, 

2006).  

 

2.3.3 Subjektivna revščina 

Tretji način merjenja revščine pa poudarja posameznikovo lastno dojemanje revščine. Analize 

so narejene na osnovi odgovorov oziroma mnenj članov gospodinjstev o njihovih potrebah in 

dohodkovnemu položaju (Merzel, 2006; Program boja proti revščini in socialni izključenosti, 

2000). Ravno zaradi subjektivne ocene lahko pride do (prevelikega) razkoraka med dejanskim 
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in željenim stanjem posameznika in/ali družine. Zato moramo biti pri analizi rezultatov pozorni 

na ta element in jih jemati nekoliko z distanco.  

Osebe lahko na eni strani prikrivajo svojo revščino pred spraševalcem, saj bi s tem javno 

priznale svoj poraz, na drugi pa se zaradi želje po »imeti vedno več« smatrajo za revnejše kot 

dejansko so (Klančišar, 2004). 

 

2.4 Revščina zaposlenih 

Zadnje čase se je v Evropi kot tudi pri nas pojavil nekakšen trend revnih zaposlenih. To vse 

večjo skupino predstavljajo zaposleni, ki kljub zaposlitvi padejo pod prag revščine. Pojem 

»revni zaposleni« po besedah avtoric istoimenske raziskave ni sinonim za nizko plačane 

delavce, četudi lahko takšni delavci postanejo revni zaposleni. V revščino zapadejo takrat, če 

njihova slaba plača predstavlja edini dohodek v celotni družini (Leskošek idr., 2013).  

Na revne zaposlene se lahko gleda iz dveh različnih zornih kotov. Lahko se osredotočimo nanje 

kot na delavce, ki so revni ali pa nanje pogledamo s perspektive revnih, ki so zaposleni. V 

prvem primeru gre po mnenju Pen᷉a-Casas in Latta (2004, v Leskošek idr., 2013) za 

posameznika, ki prejema za svoje delo nizko plačilo, v drugem pa se ta pojem nanaša na 

gospodinjstva. Posameznik lahko za svoje delo prejema relativno zelo visoko plačo, a živi v 

gospodinjstvu z veliko člani, kar pomeni, da je celotno gospodinjstvo v nevarnosti zaradi 

revščine. 

Slovenija je ena izmed več držav, ki nima uradne definicije revščine zaposlenih. Združene 

države Amerike in tudi kakšna evropska država, na primer Francija, imata uradno definicijo, 

kjer so revni zaposleni vsi tisti, ki so bili vsaj pol leta (šest mesecev) zaposleni ali iskali 

zaposlitev, istočasno pa živijo v revščini (Leskošek idr., 2013). 

European Laeken Council (prav tam) je leta 2001 potrdil izbor 18 kazalnikov revščine in 

socialne izključenosti, s pomočjo katerih se lahko meri prag tveganja revščine. Z njimi se meri 

delež oseb z ekvivalentnim razpoložljivim dohodkom, ki so pod pragom revščine. Namen teh 

kazalnikov je poleg izračuna osnovne stopnje tveganja revščine tudi izračun stopnje tveganja 

revščine, kjer se upošteva starost in spol osebe, status aktivnosti osebe, intenzivnost 

gospodinjstva in njegove stanovanjske zmožnosti.  
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Stopnja tveganja revščine zaposlenih v Sloveniji je najvišja med zaposlenimi, starimi med 24 

in 54 let in se nahajajo v najbolj aktivnem obdobju svojega življenja. Med gospodinjstvi so 

najbolj ogrožena enostarševska gospodinjstva z otroki. V večini prevladujejo matere z otroki. 

Po rezultatih raziskave je takšnih gospodinjstev skoraj trikrat večje število v primerjavi z 

ostalimi in dvakrat večje od gospodinjstev brez otrok (Leskošek idr., 2013). 

Eden od razlogov za vedno večje število revnih zaposlenih so tudi vedno slabši delovni pogoji. 

Pri nas se povečuje trend fleksibilnega zaposlovanja, kjer je v zadnjem času največ zaposlitev 

za določen čas. Takšna zaposlitev lahko predstavlja slabši socialni in/ali ekonomski položaj 

zaposlenega, kar lahko vodi v vse večjo revščino. Delavci, ki delajo v fleksibilnih oziroma 

nestandardnih oblikah zaposlitve so v več pogledih bolj izpostavljeni tveganju za nastanek 

revščine kot delavci v standardnih zaposlitvah (Kresal, 2011).  

Strokovnjaki, s katerimi so raziskovalke Leskošek idr. (2013) opravile intervjuje, so navedli 

najbolj ogrožene slovenske delavce. Ti delajo v gradbeništvu, gostinstvu, gozdarstvu in 

lesarstvu, trgovini in tekstilni industriji ter raznih predelovalnih obratih. Plače v teh zaposlitvah 

so nizke in že dolgo ni več samo gradbeništvo tista vrsta zaposlovanja, kjer delavci ne dobivajo 

rednih plač. Na žalost je vse več delavcev brez redne plače, kar je tudi eden od osmih kazalcev 

za prekarno zaposlitev. Ostali kazalci, ki so omenjeni v tej raziskavi so še:  

a) zaposlitvena neodgovornost (delodajalec lahko delavca brez razloga in posledic 

odpusti), funkcionalna negotovost (delodajalec delavca premešča z enega na drugo 

delovno mesto ali celo na več mest hkrati),  

b) nevarnost neurejenega delovnega okolja, razmer, nevarni pogoji za delo, spreminjanje 

delovnega časa (neredno in neenakomerno razporejeno delo, ki lahko ogrozi pridobitev 

minimalne plače),  

c) zmanjšana možnost za ugovor in pritožbe, ogrožen dostop do ugodnosti (bolniška 

odsotnost, dopust, upokojitev, odpravnine so lahko nepriznane ali okrnjene) ter  

d) omejevanje pri izobraževanju in usposabljanju.  

Veliko intervjuvanih oseb v raziskavi je zaposlenih na delovnih mestih, kjer je prisoten vsaj en 

element prekarne zaposlitve. Večina jih prejema minimalno plačo, skoraj vsi ne dobivajo 

plačanih nadur in zato se marsikatero gospodinjstvo uvršča med revne. Po pomoč prihajajo k 

različnim nevladnim in humanitarnim organizacijam ter na centre za socialno delo, saj v svoji 
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bližini največkrat nimajo nikogar, na katerega bi se lahko obrnili oziroma je ta delež ljudi zelo 

majhen (prav tam).  

 

2.5 Stopnja revščine v Sloveniji 

Po podatkih pridobljenih iz Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) 

(Intihar, 2014) je bila v Sloveniji stopnja tveganja revščine v letu 2013 14,5 %, kar pomeni, da 

je živelo pod pragom revščine približno 291.000 prebivalcev. Letni prag tveganja revščine je 

bil za enočlansko družino 7.111 EUR, kar pomeni, da so imele osebe živeče pod pragom 

revščine manj kot 539 EUR neto na mesec. Stopnja tveganja revščine se je z uvedbo Zakona za 

uravnoteženje javnih financ (ZUJF) leta 2012 zvišala. Zaradi zvišanja stopnje tveganja revščine 

v letu 2013 za 1 odstotno točko se je prag tveganja revščine v primerjavi z letom 2012 znižal 

za 162 EUR na leto oziroma 13 EUR na mesec (Intihar, 2014). 

Intihar (2014) je v poročilu končnih podatkov kazalnikov dohodka in revščine za leto 2013 

napisala, da je: »relativna stopnja tveganja revščine odraz porazdelitve razpoložljivega 

dohodka med gospodinjstvi, zato jo dopolnjujemo s kazalnikom resne prikrajšanosti in nizke 

delovne intenzivnosti gospodinjstva. Kombinacija vseh treh kazalnikov je stopnja tveganja 

socialne izključenosti«. Stopnja tveganja socialne izključenosti se je leta 2013 v primerjavi z 

letom prej zvišala iz 19,6 % na 20,4 %. Avtorica prispevka navaja, da se je zvišala najbolj zaradi 

višje stopnje tveganja revščine in večjega števila oseb, ki so živele v gospodinjstvih, kjer je 

delovna intenzivnost zelo nizka.  

V Sloveniji je po podatkih SURS (Intihar, 2014) leta 2013 živelo 134.000 materialno 

prikrajšanih oseb, v gospodinjstvih z nizko delovno intenzivnostjo jih je živelo 125.000, pod 

pragom revščine pa prej zgoraj omenjenih 291.000. Če želimo dobiti odgovor na to, koliko ljudi 

je živelo v visokem tveganju socialne izključenosti, moramo tem trem številkam prišteti še 

68.000 resno materialno prikrajšanih oseb (ki so sicer nad pragom tveganja revščine) in 51.000 

oseb živečih v gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo (ki hkrati živijo nad pragom 

revščine in niso zelo materialno prikrajšane). Dobimo številko 410.000 oseb z visokim 

tveganjem socialne izključenosti, kar pa predstavlja 18.000 oseb več kot v letu 2012.  

V letu 2015 je SURS v mesecu marcu zabeležil nižjo stopnjo brezposelnosti, ki je znašala 12,8 

%. Ta je za 0,5 % točke nižja kot pred enim mesecem. Znižala se je predvsem stopnja 
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brezposelnosti pri moških, ki je znašala 11,7 %, kar je 0,8 % točke manj kot februarja 2015, pri 

ženskah pa je znašala 14,2%, kar je 0,2 % točke manj. Marca je bilo registriranih brezposelnih 

oseb 118.099, kar je kljub manjšemu številu kot februarja še vedno zelo velika številka (Aktivno 

prebivalstvo, Slovenija, marec 2015, b.d.).  

 

2.6 Revščina in družine 

Stanonik (1999, v Kavkler, 1999) pravi, da revščina ni edina težava, s katero se soočajo družine, 

ampak je to le eden izmed kamenčkov v mozaiku revnih. Druge težave naj bi bile še 

brezposelnost, slabo zdravje, neizobraženost in slaba stanovanjska ureditev, četudi bi lahko 

rekli, da slednje navadno povzročajo revščino.  

Črnak Meglič (2008) je na podlagi opravljenih intervjujev skupaj s sodelavci ugotovila, da v 

Sloveniji obstajajo vsaj štiri različne skupine revnih družin z otroki: 

1) navidezno revni (to so družine, ki poznajo zakonske pravice do socialnih pomoči in jih 

tudi uveljavljajo, hkrati pa ne predstavljajo javnosti svojega pravega socialnega 

položaja. Največkrat delajo na črno in si s tem zagotavljajo lažje življenje), 

2) resnično revni (ta del družin je največji, njihova značilnost pa je zaznamovanost z vsaj 

eno od oblik socialne izključnosti – poleg nizkega dohodka oziroma brezposelnosti še 

slab stanovanjski standard in/ali slabo zdravstveno stanje. Vsaj polovica družin ima 

enega ali celo oba starša zelo hudo bolna), 

3) nevidni revni (sem spada skupina družin, ki ne poznajo svojih pravic, se ne počuti dovolj 

revne, da bi zaprosila za pomoč ali pa se svojega položaja sramuje) in 

4) revni zaposleni (to je najhitreje rastoča skupina družin v našem prostoru. S svojimi 

prihodki presega cenzuse za dodelitev denarne socialne pomoči (v nadaljevanju DSP), 

hkrati pa je njihov socialni položaj zelo ogrožen ali pa že celo slabši od položaja 

upravičencev DSP). 

 

2.6.1 Finančni in stanovanjski položaj družin 

Velika večina revnih družin ima prihodke, ki se gibljejo okrog minimalne plače. Za leto 2015 

je uradno sprejeta minimalna plača za delo v polnem delovnem času januarja znašala 790,73 
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EUR bruto (Uradni list RS, 30. 1. 2015). Kljub vsemu sem v poglavju revščina zaposlenih pisala 

o tem, da za uvrstitev družine med revne ni nujno prejemanje minimalne plače. Lahko ima eden 

od staršev zelo dobro plačo (višjo ali enako povprečni plači glede na Slovenijo), a je zaradi 

števila družinskih članov le-ta premajhna. Obstajajo tudi primeri, ki nikakor niso osamljeni, 

kjer delodajalci na tak ali drugačen način od delavcev izsiljujejo plačo ali dodatke k plači nazaj 

(Leskošek idr., 2013). V praksi to pomeni, da je plača s strani delodajalca nakazana na TRR 

zaposlenega, vendar mora slednji določen znesek (razne dodatke ali ponekod tudi celo plačo) 

dvigniti in gotovino izročiti delodajalcu. Gledano iz pravnega vidika je delodajalec tako 

zaščiten, saj zaposlenemu vsak mesec izplačuje zasluženo plačo, na slabšem pa so nezaščiteni 

in prevarani delavci. Takšna šokantna dejanja je potrdila tudi gospa Anita Ogulin v najinem 

intervjuju. Zato je velikokrat plača le znesek, ki v realnosti ne pomeni točnega prikaza 

dejanskega stanja neke družine.  

V raziskavi, ki so jo leta 2009 opravile Črnak Meglič idr. (2009) so sodelovale družine z otroki, 

ki so sodile v enega od prvih petih dohodkovnih razredov. Skoraj polovica intervjuvanih družin 

je težko ali zelo težko shajala s svojimi dohodki. Omejevanja značilna za te družine so bile 

predvsem pri nakupu hrane (21,9 % družin), obleke (39,3 % družin), obutve (35,2 %). Manj 

osnovne, a tudi pomembne potrebe, ki so jih omejevali so bile: nakup stanovanjske opreme (51 

%), oprema za šport in rekreacijo (48 %), kultura (48,5 %), hobiji (45,8) in počitnice (46,1 %). 

V Sloveniji veliko prebivalstva nima rešenega stanovanjskega problema v smislu svojega 

lastnega stanovanja oziroma hiše. Od teh ima velika večina najeta stanovanja, kjer vsak mesec 

zanje plačujejo najemnine (prav tam). In te so vse prej kot nizke. Z minimalno plačo marsikdo, 

ki ni nujno zabeležen kot reven prebivalec, težko ali skoraj nemogoče pokrije stroške najemnine 

in ostalih položnic. Neplačani računi pa, kot vemo, pomenijo grožnjo ali bo družina sploh lahko 

še ostala v stanovanju.  

Veliko revnih družin je podnajemnikov, prav tako pa ni majhen odstotek tistih, ki bivajo pri 

prijateljih oziroma sorodnikih. Zanje lahko rečemo, da nimajo popolnega nadzora nad njihovo 

streho nad glavo. Marsikateri lastnik stanovanja je do takih družin nestrpen in nespoštljiv. 

Družine živijo tako v mansardah, podstrešnih stanovanjih, kletnih in polkletnih stanovanjih. 

Mnogo jih živi v podstandardnem stanovanju, kar pomeni, da imajo stanovanja vsaj eno resno 

pomanjkljivost kot so na primer: vlaga, plesnive stene, površina prostora na osebo je manjša ali 

enaka 15 kvadratnim metrom, nimajo stranišča na izpiranje, ni kopalnice ali tuša, ni dovolj 
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svetlobe, slaba napeljava (problem tako z vidika udara vode kot preboja elektrike) (Črnak 

Meglič idr, 2009; Mavri, 2009).  

 

2.6.2 Prehrana in zdravje  

Revne družine se zaradi varčevanja denarja pri hrani prehranjujejo zelo slabo in neraznoliko. 

Njihovo telo ne dobi (pre)potrebnih kalorij, vitaminov, beljakovin in ostalih snovi za normalno 

delovanje. Člani družine uživajo premalo sadja in zelenjave ter so premalo telesno aktivni. To 

je še kako problematično za odraščajoče otroke, saj njihovo telo potrebuje veliko hranilnih 

snovi za zdrav razvoj (Jensen, 2013), zato je zelo pomembna šolska prehrana, ki je sedaj za 

revne otroke po novem zakonu brezplačna - subvencionirana.  

Neugodni izidi so lahko prisotni še pred rojstvom. Zaradi slabše prehrane je možno, da imajo 

matere med nosečnostjo več negativnih posledic za plod. Otroci so navadno tudi bolj 

izpostavljeni okužbam kot njihovi vrstniki (Košak Babuder, 2002).  

Prehranska piramida revnih ljudi je v večini sestavljena iz prevladujočih ogljikovih hidratov, 

premalo pa je sveže zelenjave in sadja. Mnogi jedo le sezonsko hrano in tisto, kar dobijo v 

paketih v humanitarnih organizacijah, kljub temu pa se veliko staršev odreka hrani na račun 

otrok (Pikl, 2009). 

Družine iz raziskave Črnak Meglič idr. (2009) v veliki večini same kupujejo hrano (65,6 %), 

velik pa je tudi odstotek ljudi, ki sami pridelujejo hrano (65,5 %). Dobra polovica (50,8 %) 

prejme del hrane od sorodnikov in prijateljev, 16,2 % pa od sosedov. Prehranske pakete je takrat 

prejemalo 7,2 % anketiranih družin, a verjamem, da bi letos prišli do večjega odstotka ljudi, ki 

ne zmorejo preživeti brez podarjene hrane.  

Revni ljudje so v veliki meri ravno zaradi neprimerne prehrane bolj izpostavljeni bolezenskim 

obolenjem. Pogosto se počutijo slabo, izpostavljeni so številnim obremenitvam, ki naj bi bile 

dvakrat večje od obremenitev večine prebivalstva, imajo več psihosomatskih in telesnih težav, 

pogosteje so dolgotrajno in hudo bolni ter živijo krajši čas (De Vries in Bouwkamp, 1995; 

Kraševec Ravnik, 2001). Najpogostejše bolezni med odraslimi anketiranci iz dosedaj 

najobsežnejše celostne raziskave, ki je naredila pregled stanja v Sloveniji, so bile kostnomišične 

(37,6 %) in bolezni srca in ožilja (23,5 %). Pri otrocih iz te raziskave prevladujejo pljučne 

bolezni, bolezni nosu, ušesa in grla ter kostnomišična obolenja. Veliko je primerov, ko imajo 
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anketiranci eno ali več bolezni hkrati, a je obisk zdravnika kljub temu zelo slab. Kljub 

spremembi zakona o zdravstvenem zavarovanju, ki je oprostil plačilo dopolnilnega 

zdravstvenega zavarovanja najbolj socialno ogroženim prejemnikom DSP, ostaja še veliko 

ljudi, ki niso dodatno zavarovani (Črnak Meglič idr., 2009). Nezmožnost primernega 

prehranjevanja revnih družin, zlasti otrok, bi morali vzeti zelo resno, saj lahko to vpliva tudi na 

zaostanek otrok v telesnem razvoju (Pikl, 2009). 

 

2.6.3 Socialna opora 

Ranljive oziroma revne družine se pogosto skrijejo v družbi, veliko jih je prepozno ali skoraj 

nikoli detektiranih s strani centrov za socialno delo (v nadaljevanju: CSD) in/ali drugih agencij 

in organizacij. Navadno se svojega položaja sramujejo, nimajo pa tudi dovolj informacij o 

raznih oblikah pomoči, kar podaljšuje njihovo neugodno situacijo (Horowitz, Ladden in 

Moriarty, 2002).  

Poleg revščine so tudi socialno izključeni, kar se izraža v pomanjkanju podpore socialnih mrež 

(Lennox Terrion, 2002). Woolcock (2001, v Lennox Terrion, 2002) predstavi tri dimenzije 

socialnega kapitala, ki so povezane med seboj in predstavljajo različne vrste povezovanja: prvo 

povezovanje je bonding (navezuje se na homogene odnose med družinskimi člani in sorodniki 

ter zagotavlja občutek pripadnosti. Je nujen za občutek povezanosti med člani in napolni 

potrebo po sprejemanju in pripadanju), drugo je bridging (nanaša se na večje skupine, torej na 

heterogene skupine z več prijatelji, sorodniki in sosedi – nekakšno širšo socialno mrežo) in 

tretje povezovanje se imenuje linking (zajema vertikalno dimenzijo, kjer posameznik ustvarja 

stike s tujci). Posamezniki in družine, ki nimajo dovolj razvitega socialnega kapitala, imajo zato 

zelo nizko stopnjo povezanosti tako med najbližjimi ljudmi kot med širšim krogom ljudi.  

Socialna mreža je pogojevana s posameznikovo stopnjo vključenosti na socialnem nivoju in 

določa kvaliteto njegovega življenja. Vicky Cattell (1996, v Martinjak, 2004) je v raziskavi 

potrdila pet tipičnih socialnih mrež: 1) socialno izključena ali odsekana socialna mreža 

(omejena z majhnim številom članov in šibkim povezovanjem z drugimi skupinami), 2) 

homogena socialna mreža (relativno majhno število članov skupine, znotraj katere so člani 

povezani, mreža je gosta in kompaktna, sestavljena iz ljudi s podobnimi interesi. Mreže so 

navadno zelo omejene in izolirane), 3) tradicionalna socialna mreža (sestavljena iz družine, 

sosedov, prijateljev iz šole, bivših sodelavcev, prijateljev iz različnih aktivnosti. Predstavlja 
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najtesnejša združevanja tradicionalnih delovnih skupnosti), 4) heterogena socialna mreža 

(odprta in sestavljena iz dokaj velikega števila ljudi. Vključeni so ljudje, ki se razlikujejo po 

starosti, narodnosti, statusu zaposlitve in stanovanjskih razmerah. Je ohlapno prepletena, 

navadno je integrirana v lokalno skupnost), 5) vzajemna (solidarnostna) socialna mreža  

(podobna je heterogeni socialni mreži. Pripadniki te mreže imajo lastnosti solidarnosti in 

vzajemnosti in so sposobni sodelovanja z različnimi skupinami). Revne družine imajo pogosto 

le drug drugega oziroma zelo majhno mrežo ljudi, s katerimi so v stiku.  

V letu 2002 je bila narejena raziskava o omrežjih socialne opore v Sloveniji in ugotovitve 

kažejo, da se ljudje najprej zatečejo po pomoč k neformalni opori, ki jo predstavljajo sorodniki 

in prijatelji. Slednji so ključni pri finančnih težavah, v primeru bolezni in čustvene opore pa 

največkrat nastopi ožja družina oziroma partner (Dremelj, Kogovšek in Hlebec, 2004). Kljub 

rezultatom je potrebno poudariti, da je obseg socialnih omrežij, ki jih imajo na voljo revnejši 

ljudje znatno manjši od omrežja ostalega prebivalstva, v stiski se največkrat zatečejo k ožjim 

sorodnikom. Bolj, ko je njihovo stanje slabše, manj oseb imajo, na katere se lahko obrnejo. 

Tudi v raziskavah Črnak Meglič idr. (2009) in Leskošek idr. (2013) so ugotovili podobne 

rezultate, kjer se je za pomembno izkazala tudi pomoč starih staršev, ki ponekod pomagajo 

finančno, največkrat pa je ta pomoč v obliki nudenja varstva za otroke. V primeru dobrih 

sosedskih odnosov predstavljajo sosedje dobro materialno podporo, ki vsebuje manjše 

materialne stvari ali denar pa tudi izposojo kakšnega predmeta ali pomoč pri hišnih opravilih. 

Zelo malo oseb poišče pomoč kmalu, zato pa se nanjo obrnejo šele takrat, ko izčrpajo vse svoje 

možne vire pomoči (Črnak Meglič idr., 2009).  

Tudi otroci in mladostniki iz revnih družin imajo v primerjavi z ostalimi vrstniki največkrat 

manjši krog oseb, na katere se lahko zanesejo. Pogosto pripadajo manjši skupini, ki je tarča 

raznih predsodkov pa tudi diskriminacije, preganjanja in poniževanja v šoli (Richman, 2001).  

 

2.6.4 Preživljanje prostega časa 

Prosti čas je eden od elementov, ki prispevajo k zadovoljstvu in dobrem počutju ljudi. Njegova 

kvaliteta je pogosto odvisna od zmožnosti posameznika (Črnak Meglič idr., 2009). Lahko je 

preživet aktivno ali pasivno. Družine, kjer vlada revščina navadno ne preživljajo prostega časa 

zelo aktivno, saj največkrat nimajo dovolj sredstev na primer za izlete na morje ali v kopališča. 
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Veliko je staršev, ki delajo več-izmensko delo, skrbijo za otroke in dom, kar pomeni, da nimajo 

skoraj nič prostega časa, ko pa ga le najdejo, so popolnoma izmučeni.  

Anketiranci v raziskavi Črnak Meglič idr. so v prepričljivi večini navedli, da jih v prostem času 

opravlja gospodinjska dela (90 %), varuje otroke, se z njimi igra in jim pomaga pri šolskih 

opravilih (79,7 %). V glavnem so odgovarjale ženske, zato je delež teh dejavnosti tako velik. 

60,9 % ljudi v prostem času obdeluje vrt, 49% pa jih opravlja hišna popravila. Velika večina 

(89,2 %) preživlja prosti čas pasivno z gledanjem televizije, poslušanjem radia in počivanjem. 

75 % vprašanih ne hodi v kino, gledališča ali se drugače kulturno ne izobražuje, saj nimajo 

dovolj financ. Zelo se omejujejo tudi pri športnih aktivnostih kot pri počitnicah, ki si jih ne 

more privoščiti 40% sodelujočih v raziskavi (Črnak Meglič idr., 2009). Verjetno je odstotek 

družin, ki svoj prosti čas preživljajo tako kot anketirani v raziskavi lahko danes bistveno 

drugačen, saj se je kriza v primerjavi z letom 2009 malo bolj poglobila.  

Prosti čas dandanes, ko prevladuje potrošništvo, ustvarja dodatne neenakosti in izključevanja, 

saj se mladi iz revnejših družin ne morejo udejstvovati v številnih aktivnostih, ki predstavljajo 

poudarek družbenega položaja. Mnogo otrok v najstniških letih z delom preko študentskih 

servisov pomaga družinskemu proračunu, kar pomeni, da se jim na račun dela zmanjša količina 

prostega časa (Ule, 2008). Kadar pa so doma pa jih veliko gleda televizijo, saj si druženja s 

prijatelji navadno ne morejo privoščiti, ker nimajo denarja za v lokale, klube ali samo prevoz. 

Otroci iz ruralnega okolja se lahko sicer igrajo doma ali ob cestah, a imajo pogosto občutek, da 

so opazovani in se zaradi tega počutijo še bolj izolirane. Lahko so tudi napadeni s strani 

vrstnikov, zato so največkrat doma (Ridge, 2004).  

 

2.6.5 Samopodoba družinskih članov 

Člani v družini, kjer vlada revščina, imajo največkrat zaradi njihovega stanja in družbenega 

statusa slabo mnenje o sebi. Starši imajo slabo samopodobo zato, ker ne zmorejo otrokom 

zagotavljati dostojnega življenja, ker se jim zdi, da niso uspešni in ker se nikakor ne zmorejo 

dvigniti iz revščine.  

Otroci imajo slabo samopodobo in nezaupanje vase zaradi pogostega zbadanja s strani 

vrstnikov, težav pri navezovanju novih prijateljev in ker menijo, da niso sposobni obvladati 

določenih stvari. Vse našteto vpliva tudi na njihovo delo v šoli. To lahko pripelje do verige 
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neugodnih dejavnikov kot je na primer veriga: revščina  slab šolski uspeh  izostajanje iz 

šole  izstop iz šole  nezaposlenost (Richman, 2001). Slednja tako nadaljuje revščino in 

slabo stanje posameznika le še poslabšuje. Podobna veriga neugodnih dejavnikov, ki pripeljejo 

do slabe samopodobe je tudi veriga, ki se začne s slabim predznanjem, nadaljuje s šolskim 

neuspehom, ki mu sledi predčasni izstop iz šole in posledično pomanjkanje formalne izobrazbe, 

kar pripelje do brezposelnosti in na koncu družbene izolacije oziroma socialne izključenosti 

(Mencin-Čeplak, 2002, v Košak Babuder, 2002). 

Samopodoba staršev in otrok je slabša tudi zaradi premajhnih in obrabljenih oblačil, saj nimajo 

dovolj denarja, da bi imeli obleke, ki so trenutno moderne. Starši najprej poskrbijo za otroke, a 

kljub temu jim velikokrat ne morejo sproti kupovati obutve in oblačil, ki jih odraščajoči otroci 

potrebujejo. Otroci so tako še bolj zaznamovani in se v družbi drugih otrok ne počutijo dobro. 

Nekateri delajo in si tako prihranijo nekaj denarja za nakup oblačil in obutve ter na tak način 

pomagajo staršem (Ridge, 2004).  

Dobra tretjina (37 %) staršev iz raziskave Črnak Meglič idr. (2009) si želi, da bi se bolj 

spoštovalo, 15,5 % jih meni, da ne morejo biti ponosni na veliko stvari, 3,5 % pa o sebi 

premišljuje kot o zgubah. Prav tako jih večina (90,8 %) meni, da se ne da storiti prav nič za 

izboljšanje njihovega življenja. Dolgotrajna revščina in socialna izključenost zagotovo prispeva 

k nesigurnosti staršev, da ne vidijo izhoda iz trenutne situacije. K lastni neuspešnosti in 

nekompetentnosti pa pripomore tudi delovanje države, ki družinam kljub zaposlitvi in 

pripravljenosti delati ne omogoča izhoda iz revščine. Marsikateri starši poznajo organizacije, 

ki pomagajo družinam, a jih ravno zaradi stigme in sramu pred razkritjem dejanskega stanja ne 

obiščejo (Leskošek idr., 2013).  

 

2.7 Revščina in otroci 

Revni otroci se od svojih vrstnikov razlikujejo po več stvareh. Njihovi starši imajo manj denarja 

in jim zato ne morejo omogočiti enakega življenjskega statusa, kot ga imajo vrstniki. Največkrat 

imajo tudi nizko izobrazbo, zato že od vsega začetka otrokom ne zmorejo dajati takšnega nivoja 

znanja, da bi bili v šoli enakovredni sošolcem. Vsak otrok namreč vstopa v šolo z določeno 

količino strategij in predznanj, ki ga je razvil v domačem okolju, ki jasno odraža življenje 

določenega družbenega sloja (Košak Bubader, 2009).  
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Glavne razlike med otroki, ki prihajajo iz revnih družin in vrstniki so: zdravstveno stanje in 

kakovost prehrane, besedišče otroka, trud in prizadevnost za učenje, upanje za boljšo 

prihodnost, kognitivne zmožnosti, medsebojni odnosi in stopnja stresa, ki ga doživljajo (Jensen, 

2013, v Lesar, 2014). 

Pojavlja se, da je otrokov socialni status glavno vodilo pri učiteljevem pričakovanju glede 

njegovega šolskega uspeha (Gaber idr., 2009), kar je še posebej izrazito pri ustnem preverjanju 

znanja. Subjektivno ocenjevanje učiteljev sta Toličič in Zorman dokazala že leta 1977, ko sta 

analizirala dosežke otrok iz različnih slojev, ki so kljub enaki inteligentnosti in podobnih 

rezultatih pri testih znanja dosegali različne uspehe. Te ugotovitve veljajo še danes, kar je 

potrdila tudi analiza Puklek Lepuvšček leta 2004 (Peček, Čuk in Lesar, 2006).  

V veliki meri tudi zaradi učiteljevih subjektivnih ocenjevanj ni malo primerov, ko otroci 

ugotovijo, da vsa znanja, s katerimi razpolagajo že celo življenje, v šoli niso uspešna in 

zadostna. Kmalu izgubijo zaupanje vase in se še bolj izolirajo iz družbe oziroma imajo večje 

težave pri navezovanju stikov z drugimi (Košak Babuder, 2009).  

Šola je danes ena izmed institucij, ki večinoma med učenci ohranja razlike, ki izhajajo iz 

izobrazbe njihovih staršev (Peček, Čuk in Lesar, 2006). To je opazila tudi Košak Babuder, saj  

leta 2009 v Sloveniji nismo imeli nobenega celostnega programa za neposredno pomoč revnim 

otrokom na vzgojno-izobraževalnem področju, kljub zaznanim potrebam po tej vrsti pomoči.  

 

2.7.1 Šola  

Izobrazba staršev je pomemben indikator, ki vpliva na otrokov učni uspeh. Bolje izobraženi 

starši lahko pomagajo otroku pri učnih težavah, slabše izobraženi starši pa največkrat nimajo 

dovolj znanj, ki so potrebna za razlago zahtevnejših učnih vsebin. V Sloveniji višja izobrazba 

očetov vpliva na višjo doseženo izobrazbo otrok (Pikl, 2009). Raziskava na inštitutu za socialno 

varstvo je prav tako pokazala, da naj bi imela večina revnih otrok starše, ki imajo dokončano 

ali celo nedokončano osnovnošolsko izobrazbo ter starše z dokončano srednješolsko ali 

poklicno izobrazbo (Meglič Črnak in Boškić, 2008, v Pikl, 2009). 

Pri otrocih iz revnega okolja prihaja do neskladij med znanji in strategijami, razvitimi doma, in 

tistimi, ki so od njega pričakovane ob vstopu v šolo. Tako se lahko že na začetku šolanja 

pojavijo velike težave, ki se z leti le še poglabljajo (Barrera, 1995, v Košak Babuder, 2006). 
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Takšni otroci imajo navadno slabše razvite jezikovne veščine, besednjak in razumevanje 

pogovora, kar je dokazal Walker skupaj s sodelavci v 10-letni študiji leta 1994 (Košak Babuder, 

2009). Izostanki na področju besedišča pri predšolskih otrocih lahko pripeljejo kasneje do 

velikih bralnih težav. Prav zaradi posledične slabe samopodobe, ki nastane na podlagi otrokove 

ugotovitve, da ne zna ničesar narediti prav, lahko kot ena izmed posledic vsega naštetega skupaj 

nastanejo celo vedenjske težave (Vernon-Feagans in Cox, 2013).  

Število besed, ki jih sliši revni otrok, se zelo razlikuje od števila besed, ki jih slišijo otroci 

staršev iz srednjega ali visokega sloja. Jensen (2013) meni, da bi morali biti vzgojitelji in učitelji 

še posebej pozorni na spodbujanje govornega razvoja na višji ravni tako pri skupnem branju in 

simbolnih igrah kot tudi pri običajnih dejavnostih. Vsakodnevno bi morali vključevati različne 

besedne in besedne zveze ter tako načrtno razvijati bogato besedišče, saj je stopnja razvitosti 

govora zelo močan napovednik otrokove kasnejše učne uspešnosti. Revni otroci imajo lahko 

tudi splošne težave pri večini izobraževalnih predmetov in specifične primanjkljaje pri 

posameznih predmetih (Kavkler, 2001, v Košak Babuder, 2006). Dokazana pa je tudi razlika 

med slovenskimi otroci iz manj in bolj spodbudnega socialno-ekonomskega okolja. Tisti, ki 

izhajajo iz družin z manj spodbudnim socialno-ekonomskim statusom, dosegajo nižje 

naravoslovne dosežke kot ostali otroci (Gaber idr., 2009). Revni otroci zaradi slabega znanja in 

učnih težav pogosto razvijejo slabo samopodobo, slabo samorazumevanje in celo vedenjske 

težave (Košak Babuder, 2002). Slednje so pri učiteljih bolj vidne in pogosto se zgodi, da dobi 

otrok od učitelja grajo in oštevanje namesto prepotrebne pomoči. 

Strnem lahko glavne razloge za šolsko neuspešnost pri otrocih iz revnih družin. V prvi vrsti je 

to drugačnost znanj, ki jih dobijo v domačem okolju, v predšolskem obdobju ne razvijejo 

osnovnih predpogojev za uspešno učenje, kar pripelje do nizkega nivoja samozaupanja in 

samopodobe. Pomemben razlog pa je tudi govorjeni jezik in jezikovno učenje v njihovih 

domačih okoljih (Košak Babuder, 2002).  

Na žalost je slovenski učni sistem naravnan na »povprečnega« učenca. To pomeni, da je učni 

sistem narejen tako, da večina učencev dosega povprečne oziroma srednje rezultate in ocene. 

Večina revnih otrok zaradi slabšega predznanja iz domačega okolja spada v skupino učencev s 

povprečnimi ocenami in dobrim učnim uspehom, nekaj je takšnih, ki imajo slab šolski uspeh in 

težave pri različnih predmetih, zelo redki pa presežejo povprečne rezultate in imajo zelo dober 

(odličen) uspeh. Kljub sistemu pa lahko učitelji in strokovni delavci otrokom iz revnih družin 

pomagajo tako, da se osredotočijo na tiste dejavnike, ki so pogojeni z revščino in posledično 
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zmanjšujejo otrokovo šolsko uspešnost (Košak Babuder, 2010). Revni starši si namreč 

inštrukcij za otroke ne morejo privoščiti, sami pa lahko, glede na svoja znanja in dokončano 

šolanje, učinkovito pomagajo le do tretjega ali četrtega razreda osnovne šole, kasneje pa so 

otroci odvisni od učne pomoči v šoli in/ali od prostovoljcev (Kavkler, 1999). Pomoč mora biti 

celostna, temeljiti mora na njihovih pozitivnih lastnostih, krepiti vse podporne elemente 

otrokovega življenja in jih spodbujati tudi k razvijanju ustvarjalnosti (Bratovš, 2004). 

V raziskavi Črnak Meglič idr. (2009) je skoraj 40 % otrok osnovnošolcev, polovica (47,5 %) 

anketiranih otrok se jih šola v štiriletnih srednješolskih programih, le dobra desetina (10,6 %) 

jih obiskuje poklicne programe. Pomoč pri delu vedno dobi približno 55,8 % otrok, 33,3 % pa 

pogosto. Le 5,1 % otrok meni, da so le redko deležni pomoči. Zase v 53,6 % pravijo, da so v 

šoli tako dobri kot ostali sošolci, 30% trdi, da so v boljši polovici, le 13,6 % naj bi jih bilo med 

najboljšimi in 2,9 % v slabši polovici razreda (v Črnak Meglič idr., 2009). 

Pri otrocih se lahko ob težavah pojavi tudi velika nemotiviranost za učenje in pomanjkanje 

optimizma, kar je bilo dokazano kot posledica nizkega socialno-ekonomskega statusa in 

težkega finančnega položaja (Bitterworth idr., 2012, v Jensen, 2013). Socialni pedagogi bi rekli, 

da se lahko pojavi naučena nemoč na tistih področjih, kjer težave sploh niso tako izrazite.  

 

2.7.2 Vrstniki 

Do razslojevanja med bogatejšimi in revnimi pride že v vrtcu. Otroci se razlikujejo po številu 

in kvaliteti igrač, oblačilih in po tem kam, če sploh, gredo na morje. Veliko razslojevanja se 

pokaže tudi ob vpisu v srednje šole, saj se navadno revnejši v želji po čim prejšnji zaposlitvi 

odločajo za srednje poklicne šole in manj za gimnazije (Novak, 2004).  

Druženje z odraslimi je drugačno od druženja z vrstniki, a slednje je po besedah Pečjak in Košir 

(2002) zelo pomembno za socialni razvoj otroka. Otrokom veliko pomeni prijateljstvo z 

vrstniki. Z njimi se družijo po in v šoli ter si pomagajo v težavah. Biti sprejet s strani vrstnikov 

je pomembno za otrokovo motivacijo, šolski uspeh in občutek pripadnosti v neko skupino 

(Lubbers, 2003). 

Revni otroci se še kako zavedajo pomembnosti spadati v neko skupino oziroma »fitting in« kot 

temu pravi Ridge (2004) v raziskavi, ki jo je naredila z revnimi otroki. Zlasti dekleta se 

zavedajo, da je pomembno imeti dobra oblačila in modne dodatke, če želiš imeti prijateljice. 
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Marsikatera se zaveda, da vsega tega nikoli ne bo imela in se, v kolikor je ne prehitijo, že sama 

odmakne iz skupine. Za dečke so prijatelji poleg druženja pomembni tudi zato, ker jim 

predstavljajo zaščito pred nasilnimi sošolci ali vrstniki. Na ta način si zagotovijo varnost in 

postopno izboljšajo samopodobo (Ridge, 2004). Otroci se zavedajo, da z nizkim socialno-

ekonomskim statusom težko ohranjajo prijateljstva, saj je marsikdo doma daleč stran in se zato 

vidijo le v šoli, ker za druženje izven šole nimajo denarja. Velikokrat jim zmanjka denarja tudi 

za prevoz, zato so med počitnicami največkrat osamljeni. Kljub temu vedo, kakšno je njihovo 

finančno stanje in zato ne obremenjujejo staršev. Tisti, ki so v raziskavi Črnak Meglič idr. 

(2009) po šoli delali, so povedali, da si nekaj denarja prihranijo za druženje s prijatelji ali za 

nakup oblačil s katerimi ne izstopajo toliko.  

Otroci v zgoraj omenjeni raziskavi so v 70 % odgovorili, da imajo tri do štiri dobre prijatelje, 

12,9 % jih ima le dva, 14,3 % enega, 2,9 % pa naj jih ne bi imelo nobenega prijatelja. Glede na 

to, da so to osnovnošolski in srednješolski otroci, ki prihajajo iz družin od prvega in vse do 

petega dohodkovnega razreda, jih ima kar velik odstotek nekaj prijateljev. 

Žalostno je, da marsikateri otroci ne koristijo brezplačne malice oziroma kosila, saj jih vrstniki 

zaradi tega zaničujejo, nekateri pa takšne obroke skrivajo ravno zaradi stigme, ki se drži teh 

obrokov (Smith in Noble, 1995, v Ridge, 2004). Tudi pri nas je po besedah gospe Anite Ogulin 

situacija dandanes zelo podobna in se zato se veliko otrok odpoveduje šolskim malicam in 

kosilom. Kot izgovor za to največkrat navajajo razne diete, četudi je situacija popolnoma 

drugačna in si hrane zaradi pomanjkanja financ preprosto ne morejo privoščiti. 

Vrstniki znajo biti zelo kruti in zato se otroci trudijo čim bolj skriti svojo revščino vsaj na tistih 

področjih, kjer se ta ne opazi takoj. Sodeč po neprijetnih izkušnjah otrok iz raziskave Črnak 

Meglič idr. (2009) večina (73,2 %) ne doživlja neprijetnih izkušenj s strani vrstnikov, le manjši 

odstotek (16,7 %) jih doživlja občasno, 2,9 % otrok pa se jim to dogaja dnevno, kar se sklada 

tudi z odstotkom otrok, ki nimajo nobenega prijatelja. Pod neprijetne izkušnje spadajo zbadanje, 

javno zasmehovanje, skrivanje šolskih pripomočkov, fizično zlorabljanje, itd. 

Velika razlika pa se lahko v otrokovem obnašanju pokaže takrat, kadar je vključen v športne ali 

druge prostočasne dejavnosti. Različne aktivnosti se pokažejo za varovalni dejavnik zlasti pri 

otrocih, ki živijo v zelo skromnih razmerah in je njihov razvoj lahko ogrožen. Z vključenostjo 

v dejavnosti se lahko socializirajo in razvijejo boljšo samopodobo, saj so v neki stvari dejansko 

dobri (Mikuš Kos, 2001a). Dobre in uspešne izkušnje lahko kasneje iz športa prenesejo v 

življenje in se tako lažje soočijo s težavami in izzivi (Richman, 2001). 
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3 SOCIALNA IZKLJUČENOST 

 

3.1 Opredelitev socialne izključenosti 

Socialna izključenost ima prav tako kot revščina več različnih definicij. Nekatere so si med 

seboj podobne, druge se malce razlikujejo. Navedla bom nekaj ključnih definicij in razlag tega 

pojma. 

Socialna izključenost je večdimenzionalen, obširen in dinamičen koncept oziroma pojem 

(Böhnke, 2001). Abrahamson ga je poimenoval kot onemogočen dostop posameznikom do vseh 

virov, ki so nujno potrebni za dostojen način življenja (Abrahamson, 1995, v Pikl, 2009). V 

publikaciji Joint report by commission and the council on social inclusion (2004) socialno 

izključenost označujejo kot proces, s katerim so posamezniki potisnjeni na rob družbe zaradi 

pomanjkanja osnovnih kompetenc in onemogočenih priložnosti za vseživljenjsko učenje. Imajo 

manj dostopa do institucij in zato občutek nemoči in nezmožnosti prevzemanja nadzora nad 

vsakodnevnimi odločitvami. Lahko pa na pojem pogledamo kot na enega od konceptov, ki se 

veže na koncept državljanstva in socialnih pravic vsakega posameznika, pojavil pa se je med 

analiziranjem socialne politike in njenih učinkov v družbi (Hanžek in Gregorič, 2001, v Merzel, 

2006). Evropska skupnost obravnava pojem kot enega od ključnih problemov sedanje družbe, 

ki kaže na neustrezno socialno politiko oziroma na nezmožnost zagotavljanja socialnih pravic 

državljanov (Merzel, 2006).  

Silver (v Trbanc, 1996) razdeli koncept izključenosti v tri paradigme izključenosti, glede na 

različne teoretične okvire, politične ideologije in diskurze, v okviru katerih se uporabljajo: a) 

paradigma solidarnosti (izključenost kot rezultat ukinitve socialnih in simbolnih vezi, ki 

posameznika vežejo na družbo), b) paradigma specializacije (izključenost individualnih 

povezav kot posledica socialnega razlikovanja, ekonomske delitve dela in ločenosti družbenih 

sfer) in c) paradigma monopola (izključenost kot posledica tvorjenja skupinskih monopolov, 

ki producirajo meje in neenakosti). 

Glavni dejavniki socialne izključenosti so: revščina, nezaposlenost, podpovprečne sposobnosti, 

slabe bivalne razmere, nizki osebni dohodki, nizka izobrazba, težke bolezni in razdor v družini 

(Merzel, 2006; Mitter, 2000, v Vahčič, 2002). Pierson (2002, v Martinjak, 2004) pa razdeli 

dejavnike, ki se izpostavljajo v procesu socialne izključenosti malce drugače. Navaja revščino 
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in nizke prihodke, pomanjkanje dostopa do trga dela, zelo slabo socialno oporo oziroma šibko 

socialno mrežo, vpliv lokalnih skupnosti in izključenost iz javnih institucij. 

Pojem, ki je blizu socialni izključenosti je družbena ranljivost. Kaže se v veliki izpostavljenosti, 

podredljivosti, preobčutljivosti in z občutkom nelagodja v družbi. Vse našteto lahko pripelje do 

socialne izključenosti. 

Socialno izključeni posamezniki, kot jih imenuje Room (1995, v Pikl, 2009), so tisti ljudje, ki 

so prikrajšani za izobraževanje, usposabljanje, bivalnih in finančnih zmožnostih ter do 

enakovrednega dostopa do vseh institucij. Izključeni ljudje nimajo socialnih pravic, kar se kaže 

v krnitvi življenjskih priložnosti in neenakovrednemu sodelovanju v družbi (Böhnke, 2001). 

Kadar je posameznik v družbi zelo izpostavljen, v podrejenem položaju in občuti veliko 

nelagodje med ljudmi se lahko razvije družbena ranljivost. V kolikor traja dlje časa, lahko prav 

tako izzove socialno izključenost (Vahčič, 2002).  

Obstajajo tudi trije pogoji, ki so značilni za izključene posameznike. Ti veljajo za izključene, 

ko/če: »1) je geografsko gledano izločen iz družbe, 2) zaradi razlogov, ki niso v njegovi 

domeni/kontroli ne more sodelovati v normalnih aktivnostih kot državljan te družbe in 3) bi rad 

v tem sodeloval in ne more« (Barry, 2002 str. 14-15, v Byrne 2005). 

Največkrat izključene skupine ljudi so: ženske, ljudje z dolgotrajnimi duševnimi stiskami, stari 

ljudje, zlorabljeni otroci in mladostniki, gibalno ovirani ljudje, tisti, ki so na kakršenkoli način 

prizadeti oziroma imajo motnje (npr. v duševnem razvoju,…) (v Program boja proti revščini in 

socialni izključenosti, 2000) in osipniki iz vzgojno-izobraževalnih ustanov (Kavkler, 1999). 

Slabša izobrazba je namreč eno izmed glavnih orodij socialnega izključevanja, ki prizadane 

mlade (Mikuš Kos, 2001a).  

Med otroki so največkrat izključeni: revni in učno neuspešni otroci, begunci in temnopolti, 

Romi, dolgotrajno bolni in otroci s posebnimi potrebami (Vahčič, 2002). Pozabiti pa ne smemo 

tudi na vedno večjo skupino brezposelnih mladih, prav tako lahko opredeljenih kot ogrožena 

populacija, ki so tveganju socialne neenakosti in izključenosti izpostavljeni na različnih 

področjih (Rapuš Pavel, 2010). 

Socialna izključenost je resen problem tudi zato, ker vodi do povečanja agresivnosti. Izključeni 

ljudje postanejo agresivni predvsem zato, ker je njihova motivacija, da se bi obnašali na 

družbeno sprejemljiv način, zmanjšana ali celo izbrisana. Antisocialni postanejo lahko zato, ker 

ne vidijo več smisla v socialnem obnašanju. Če je človek sprejet, je njegovo socialno vedenje 
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delno odraz željenega (socialnega) vedenja drugih, če pa človek ni sprejet, pa se odloča za bolj 

sebične in bolj osnovne impulze ter tako reagira bolj agresivno (Twenge in Baumeister, 2010).  

 

3.2 Merjenje socialne izključenosti 

Tako kot pri revščini, se tudi tu pojavljajo težave z merjenjem socialne izključenosti. Pojavljajo 

se dileme, iz koliko različnih sfer morajo biti posamezniki izključeni, da so socialno izključeni 

in ali lahko te sfere med seboj sploh enakovredno primerjamo. Trbanc (1996) navaja šest 

ključnih kazalcev socialne izključenosti in pomanjkljivosti, s pomočjo katerih merimo ta pojav: 

1) stanovanjske razmere: značilen je zelo neugoden stanovanjski status (svojega 

stanovanja nima ali pa pri kom biva oziroma je najemnik) ali bivanje v podstandardnem 

stanovanju, kar pomeni bivanje v stanovanju z najmanj eno pomanjkljivostjo: vlažnost, 

premajhna površina na osebo (manjša ali enaka 15m²), ni stranišča z izpiranjem, 

kopalnice ali tuša, 

2) prostorska izolacija: dostop posameznika do pomembnih ustanov in institucij kot so 

vrtec, šola, lekarna, ambulanta, pošta ali banka, avtobusna ali železniška postaja, 

trgovin, oddaljenih do 1km, 

3) izobrazba: nizka stopnja izobraženosti (posameznik bodisi nima oziroma ima 

dokončano osnovno šolo ter ima končano eno ali dvoletno srednjo šolo), slaba 

funkcionalna pismenost (posameznika hromi pri vseh opravilih in zahtevah, kjer je 

potrebno pisati, brati in računati), 

4) potrošnja: pomanjkanje denarja (zmanjka za nakup hrane ali plačilo položnic), 

podstandardna opremljenost gospodinjstva (manjka vsaj ena od naprav kot so: električni 

ali plinski štedilnik, hladilnik ali zamrzovalna skrinja, pralni stroj ali televizija) in nizki 

ekonomski dohodki (slab materialni položaj posameznika), 

5) zaposlenost: nezaposlenost oziroma izključenost iz dela in kazalec zaposlenosti v zelo 

slabih delovnih pogojih, 

6) socialni stiki: prvi je kazalec medsebojne pomoči, ki predstavlja osebe, na katere se 

posameznik lahko obrne na pomoč v primeru težav, bolezni, druženja, potrebe po 

pogovoru, drugi pa je kazalec socialnih stikov, ki predstavlja posameznikovo 

preživljanje prostega časa s prijatelji, sorodniki in znanci. 
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3.3 Socialna izključenost vs. revščina 

Kljub temu, da oba pojma označujeta nekaj slabega oziroma nevečinskega, sta si kljub temu 

različna. Revščino bi lahko opisali kot nadpomenko socialne izključenosti, a takšna delitev ni 

ravno najboljša. Bolje je trditi, da se socialna izključenost prekriva z revščino in sicer tako, da 

je slednja razumljena kot njen del oziroma celo kot stanje, ki vodi v socialno izključenost 

(Socialni razgledi, 2006).  

Jamnik prav tako zelo preprosto razdeli oba pojma: »Revščina pomeni ne imeti, izključenost pa 

se kaže tudi kot kategorija ne pripadati« (Jamnik, 2013, str. 9). Pri izključenosti je v ospredju 

pomanjkanje socialnih stikov in občutek nemoči, medtem ko gre pri revščini za več različnih 

vrst pomanjkanj. 

Vahčič (2002) za socialno izključenost trdi, da je najpogosteje rabljena kot širši pojem revščine, 

saj obsega tako socialne kot ekonomske meje. Razlika med njima je tudi v tem, da se socialna 

izključenost nanaša na družbo in povezanost posameznika z njo, revščina, zlasti absolutna, pa 

se nanaša na posameznika in je njegov, individualni, problem (De Haan, 1999, v Vahčič, 2002).  

Celostno gledano je socialna izključenost multidimenzionalen problem v primerjavi z revščino, 

ki naj bi bila enodimenzionalna in naj bi se nanjo gledalo le kot na materialne resurse kot take 

(Byrne, 2005).  

Z vsem se strinja tudi Berghman (v Trbanc, 1996), ki pravi, da se revščina nanaša na denarne 

vire in pomanjkanje materialnih dobrin, socialna izključenost pa zajema širše področje 

vključenosti ali izključenosti iz institucij, organov in virov, preko katerih poteka proces 

združevanja v splošne in običajne načine življenja v družbi.  

 

4 Dobrodelne organizacije v Sloveniji 

V Sloveniji deluje veliko humanitarnih oziroma dobrodelnih organizacij. Družine, ki živijo v 

revščini, se največkrat obračajo na Karitas in Rdeči križ, ki sta v slovenskem prostoru prisotna 

najdlje in zato tudi precej uveljavljena. V zadnjem času postaja vse bolj znana tudi Anina 

zvezdica ter projekt Botrstvo, ki je nastal pri Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje 

in vsako leto pomaga več družinam z otroki. 
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Na kratko bom predstavila zgoraj omenjene dobrodelne organizacije in se osredotočila na 

projekt Botrstvo, iz katerega bom kasneje izhajala v empiričnem delu magistrskega dela. 

 

4.1 Kratka predstavitev dobrodelnih organizacij 

 

4.1.1 (Slovenska) Karitas 

Slovenska Karitas je bila ustanovljena 1. 5. 1990 s strani tedanje Slovenske pokrajinske 

škofovske konference. Poleg nje so bile v istem letu ustanovljene še tri škofijske Karitas in 

sicer: Škofijska Karitas Ljubljana, Škofijska Karitas Koper in Škofijska Karitas Maribor (O 

Karitas, b.d.). 

Njihovo poslanstvo je pomoč socialno ogroženim otrokom in družinam, psihosocialna pomoč 

materam in ženskam v stiski, socialna rehabilitacija zasvojenih, sistem podpore azilantom, 

beguncem in brezdomcem ter dvig kvalitete življenja starejših, bolnih in invalidov (Razvid 

humanitarnih organizacij, 2014).  

V poročilu za lansko leto je zapisano, da je v Sloveniji v okviru mreže Karitas delovala krovna 

organizacija Slovenska Karitas, šest Škofijskih Karitas, 459 župnijskih in območnih Karitas ter 

dva zavoda. Delovalo je več kot 10.000 prostovoljcev, z zbranimi sredstvi (z materialno 

pomočjo) pa so pomagali 103.294 ljudem v stiski po vsej Sloveniji. Materialno pomoč je v 

rednih programih pomoči prejelo 91.410 družinskih članov in posameznikov, 10.819 starejših, 

2.710 migrantov in 1.355 brezdomcev. V različne oblike družabnosti in druženja je bilo dodatno 

vključenih več kot 46.185 starejših (O Karitas, b.d.). 

V okviru celotne organizacije hkrati poteka več programov kot so na primer: Pomagajmo 

preživeti, Klic dobrote, Zaupanje, Za srce Afrike, Kartica upanja, Počitnice biserov, Pomoč 

žrtvam trgovine z ljudmi in preventiva, Kartica UPANJA, idr. (O Karitas, b.d.).  

 

4.1.2 Rdeči križ 

Rdeči križ Slovenije (v nadaljevanju Rdeči križ) je neodvisna dobrodelna organizacija, ki deluje  

v Sloveniji že od 1993, ko jo je Mednarodno odbor Rdečega križa v Ženevi priznal kot 
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samostojno nacionalno društvo, Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega 

polmeseca pa ga je istega leta na svoji skupščini podprla kot novega člana. Tako predstavlja 

Rdeči križ del gibanja in Rdečega križa in Rdečega polmeseca, ki šteje 97 milijonov članov in 

prostovoljcev v 186 državah (Rdeči križ Slovenije, 2014.; Zgodovina Rdeči križ, b.d.).  

Poslanstvo slovenskega Rdečega križa je: z močjo humanosti izboljšati življenje ranljivih ljudi, 

zato deluje v skladu s sedmimi temeljnimi načeli Rdečega križa (humanost, nepristranskost, 

nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost) in aktivno reagira na pojave 

stiske in nemoči (Rdeči križ Slovenije, 2014).  

Najbolj znani so njihovi paketi pomoči ranljivim skupinam v obliki hrane, oblačil, šolskih 

potrebščin in pohištvu. Kljub temu delujejo na več področjih kot so krvodajalstvo, 

usposabljanje za prvo pomoč, pomoč ob elementarnih in drugih nesrečah, iskanje pogrešanih, 

itd. Znani so tudi po letovanjih za otroke, zlasti na Debelem rtiču (Rdeči križ Slovenije, 2014). 

V primerjavi s (Slovensko) Karitas nisem zasledila podrobnejših podatkov o številu ljudi, ki 

prejemajo njihovo pomoč, številu prostovoljcev, itd.  

 

4.1.3 Anina zvezdica 

Anina zvezdica je finančno popolnoma neodvisna organizacija, ki jo je povsem spontano 

ustanovila Ana Lukner leta 2010. Prva akcija je bila za njen rojstni dan, ko si je namesto daril 

želela hrano za nekaj socialno ogroženih družin. Odziv prijateljev je bil odličen, zato je stopila 

v stik s Centrom za socialno delo Šiška in od takrat naprej uspešno pomaga številnim pomoči 

potrebnim družinam (Zupan, 2012).  

Zanje je značilno, da zbirajo izključno hrano in denarja ne sprejemajo. Njihovo poslanstvo je v 

prvi vrsti pomoč ljudem, dajanje upanja in dobre volje. Drugi cilj je zbuditi ljudi in jih pozvati, 

da stopijo skupaj in delajo dobro. Predvsem pa Ana in vsi prostovoljci upajo, da bo prišel čas, 

ko takšna organizacija ne bo več potrebna (Anina zvezdica, b.d.). 

V petih letih delovanja so v več različnih projektih skupno zbrali že več sto ton hrane in 

pomagali že več deset tisoč družinam. V zadnji večji božični akciji, Podaj svojo dlan, so zbrali 

rekordnih 155 ton hrane in obdarili 4742 družin (STA, 2015). Pri zbiranju hrane, pakiranju 

paketov in njihovi dostavi pomagajo številni prostovoljci po vsej Sloveniji.  
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Sodeluje tudi z mnogimi podjetji kot so na primer Simobil, Spar in Interspar, podjetje Ilirija 

d.d. in še veliko drugimi.  

 

4.1.4 Projekt Botrstvo 

Projekt Botrstvo je nastal leta 2010 s strani Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje. 

Pobudo zanj je dala Milena Štular, ki je bila glavna akterka v začetku delovanja, sedaj pa ima 

funkcijo predsednice nadzornega odbora. Danes je to že vseslovenski projekt namenjen 

otrokom in mladostnikom, ki živijo v materialni stiski in potrebujejo finančno pomoč (O 

Botrstvu, b.d.). 

Njihovo vodilo in želja je omogočiti otrokom vključevanje v družabno življenje, dostop do 

šolskih potrebščin, nakup zdravil in razvijanje močnih točk (Botrstvo v Sloveniji, b.d.).  

Biti boter pomeni finančno podpirati otroka z mesečnim prispevkom v vrednosti 30 EUR. 

Odločiš se lahko za botrstvo enemu ali več otrokom. Boter dobi v zvezi z otrokom oziroma 

varovancem le podatke o življenjskih okoliščinah otroka, ime in starost, drugih podatkov pa 

zaradi varnosti otroka na Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje ne dajejo. Prav tako 

družina z otrokom ne dobi podatkov botra. Kljub temu, da stik z otrokom ni primarni namen 

projekta, se v določenih primerih, če si obe strani želita spoznati, to lahko uredi (O botrstvu, 

b.d.).  

V projekt so vključeni vsi otroci in mladostniki od rojstva do polnoletnosti, izjemoma pa tudi 

starejši, če so še vedno vključeni v izobraževanje ali pa imajo kakšne zdravstvene in/ali 

razvojne težave. Predlog za vključitev otroka v program največkrat posredujejo strokovne 

službe v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, centri za socialno delo in druge strokovne službe 

v lokalni skupnosti, ki poznajo domače razmere družine (Botrstvo v Sloveniji, b.d.).  

Na spletni strani Botrstva lahko najdemo vsa polletna poročila o delovanju projekta. Na 

zadnjem sestanku, 10. 12. 2014, ko je bilo objavljeno zadnje poročilo, je bilo v program 

Botrstva vključenih 3802 aktivnih botrov. 347 od njih ima več kot enega varovanca, za katerega 

plačuje na mesec 30 EUR. Otrok je bilo takrat vključenih 4125, od tega ima 257 otrok dvojno 

botrstvo. Otrok, ki so zaključili z botrovanjem je bilo 590 (O botrstvu, b.d.) 
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Delo v projektu je zelo dinamično in pri tem jim pomaga veliko število prostovoljcev po vsej 

Sloveniji. Pri razpoznavnosti projekta že od samega začetka pomaga tudi Val 202, ki 

vsakotedensko tako v etru kot tudi na svoji spletni strani objavlja zgodbe pomoči potrebnih 

družin (Botrstvo, b.d.). 

Projekt Botrstvo ne skrbi le za materialno pomoč otrokom pač pa zagotavlja tudi letovanja in 

tabore, sodeluje z mnogo podjetji, s katerimi lajšajo težko življenje družin z otroki in jim 

zagotavlja brezplačno pravno pomoč (Botrstvo v Sloveniji, b.d.; O botrstvu, b.d.).  

 

 

II.  EMPIRIČNI DEL 

 

5 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMENA RAZISKAVE 

V magistrskem delu sem se osredotočila na pojav revščine, ki prav tako kot socialna 

izključenost postaja vedno večji problem tako v Sloveniji kot tudi po svetu. Razlog za povezavo 

teh dveh pojmov s programom Botrstva je bilo večkratno poslušanje radia Val 202, ki enkrat 

tedensko predvaja resnične zgodbe družin, vključenih v ta program in te ne pustijo 

ravnodušnega.  

V empiričnem delu sem tako skušala raziskati, kakšne so težave, s katerimi se družine iz 

projekta Botrstvo soočajo, kako doživljajo revščino, kakšno je zdravstveno stanje v družinah, 

kakšne pomoči so deležni itd.  

Glavni namen raziskave je dobiti vpogled v življenje revnih družin iz projekta Botrstvo. 

Zanimale so me tudi težave, s katerimi se srečujejo, katere vrste pomoči bi potrebovali in kaj 

od teh pomoči že deluje. V teoretičnem delu sem opisala pomembne teme, ki se nanašajo na 

revščino in socialno izključenost, v empiričnem delu pa ugotovitve preverila in na njihovi 

podlagi izpeljala utemeljeno teorijo.  
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5.1 Raziskovalna vprašanja 

Na osnovi teoretičnih izhodišč sem izoblikovala naslednja raziskovalna vprašanja, na katera 

sem bila pozorna med celotnim procesom raziskovanja: 

1) Kako starši in otroci doživljajo svoj položaj/revščino? 

2) Kakšne težave z zdravjem se pojavljajo pri starših in otrocih? 

3) Kakšna je samopodoba staršev in otrok? 

4) Kako starši doživljajo otroke in obratno? 

5) Kakšen pomen ima socialna izključenost za starše in otroke? 

6) Kakšne vrste podpore so družine deležne? 

 

6 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

Empirični del magistrskega dela temelji na deskriptivni metodi kvalitativnega raziskovanja, za 

katerega je značilno zbiranje podatkov bogatih z opisi situacij in dogodkov. Pri analiziranju 

podatkov ne obdelamo s statističnimi postopki, temveč raziskovalec besedilo obdela besedno, 

saj je gradivo zbrano pri tej vrsti raziskovanja sestavljeno iz pripovedi oziroma zgodb (Mesec, 

1998, v Vogrinc, 2008).  

Med pridobivanjem podatkov za obdelavo sem morala biti pozorna na glasovne posebnosti 

posnetih zgodb, pri izvedbi intervjuja pa tudi na neverbalno komunikacijo, ki lahko dodatno 

podkrepi ali ovrže verbalno komunikacijo. Prav tako sem morala med celotnim raziskovalnim 

procesom ohraniti dober pregled nad vsem, kar je ena izmed značilnosti kvalitativnega 

raziskovanja (Vogrinc, 2008).  

 

6.1 Vzorec  

Na spletni strani radia Val 202 sem našla veliko število revnih družin, ki imajo težko življenje. 

Podrobneje sem jih preučila 52 (iz obdobja med leti 2012 in 2015) in te so mi služile za 

preliminarno osnovno bazo podatkov. Izmed teh zapisov sem izbrala 10 družin, kjer so težave 

izrazitejše. To mi je omogočilo celostno zajetje doživljanja družin iz več različnih perspektiv 

in življenjskih težav. Družine se med seboj razlikujejo tako v sestavi (dvostarševska, 
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enostarševska), številu otrok, (ne)zaposlenosti in (ne)invalidnosti v družini kot tudi glede 

starosti staršev in otrok.  

Poleg zgodb vzorec sestavlja tudi razgovor s predstavnico Zveze prijateljev mladine Ljubljana 

Moste-Polje, gospo Anito Ogulin, s katero sem izvedla polstrukturiran intervju.  

Vogrinc (2008) ta tip vzorčenja imenuje namensko vzorčenje, saj sem zgodbe družin in intervju 

s točno določeno osebo izbrala načrtno in z določenim namenom. 

 

6.2 Raziskovalni instrument 

Raziskava temelji na kvalitativni analizi desetih zgodb družin iz projekta Botrstvo, ki sem jih 

izbrala na podlagi najbolj izpostavljenih težav oziroma posebnosti, pri čemer sem bila skozi 

celoten potek osredotočena na raziskovalna vprašanja in zastavljene cilje. 

Intervju z gospo Anito Ogulin je polstrukturiran, oblikovan na podlagi študije tuje in domače 

strokovne literature in lastnih raziskovalnih vprašanj. Vsebuje vprašanja kombiniranega tipa, 

kar pomeni, da sem vprašanja po potrebi prilagodila sogovornici.  

 

6.3 Obdelava in analiza podatkov 

Vseh 52 objavljenih zgodb družin iz projekta Botrstvo na spletni strani Val 202 med leti 2012 

in 2015 sem najprej prebrala in poslušala vse pogovore. Izmed teh sem izbrala deset takih, kjer 

so se mi zdele težave malce bolj izrazite in so me posebej ganile. Kar nekaj zgodb je imelo s 

pomočjo poslušalcev, donatorjev in botrov srečen razplet, zato sem se odločila v izbran vzorec 

dodati tudi kakšen primer srečnega razpleta težkega življenja. Tako je vzorec zgodb sestavljen 

iz šestih zgodb družin, ki so še potrebne pomoči in štirih zgodb, kjer je po objavi in določenem 

času pomoč družinam spremenila življenje. Vse zgodbe sem po poslušanju zvočnega posnetka 

zapisala v obliko intervjuja, kjer vodoravni tisk besedila predstavlja govor radijske voditeljice, 

poševni pa pripoved družinskih članov.  

Pomembno je poudariti, da so imena, ki se nahajajo v zgodbah izmišljena. Ohranila sem točno 

takšna imena, kot so bila predstavljena na spletni strani radia Val 202, saj so dana imena 
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spremenili že v uredništvu in to večkrat tudi izpostavili. S tem so, kolikor je bilo največ možno, 

zagotovili anonimnost družinskih članov.   

Pridobljene podatke iz zgodb in intervjuja sem kvalitativno analizirala, kar pomeni, da je bila 

obdelava besedna. Intervju sem po prepisu poslala v avtorizacijo, po popravkih pa analizirala 

posebej dokument z zgodbami in dokument z intervjujem. Najprej sem povsod podčrtala tiste 

dele stavkov oziroma izjav, ki so bili pomembni za raziskavo. Podčrtane izjave sem nato odprto 

kodirala in dobila kode 1. reda. Sledilo je združevanje kod 1. reda preko osnega kodiranja v 

nadpomenke in ta korak me je privedel do kod 2. reda (podkategorije). Nadaljevala sem s 

selektivnim kodiranjem, s katerim sem pridobila kode 3. reda oziroma kategorije. Dobila sem 

dve različni vrsti kategorij: ena vrsta je bila pri zgodbah, druga pa pri intervjuju.  

Zgodbe in intervju sem po končanem kodiranju primerjala in prišla do zaključkov, ki jih 

predstavljam v utemeljeni teoriji. V prilogi je kratek odsek kodiranja obeh dokumentov: priloga 

1 je sestavljena iz kodiranih zgodb in priloga 2 iz kodiranega intervjuja, celotno kodiranje obeh 

dokumentov pa se nahaja v mojem arhivu.  

 

7 REZULTATI IN POSKUSNA TEORIJA 

Rezultate in analizo zgodb ter intervjuja bom predstavila posebej in na koncu izpeljala 

zaključek iz vseh gradiv. Za lažjo predstavo bom kategorije ponazorila s pomočjo tabel, kjer bo 

vsaka predstavljena v svoji tabeli.  

 

7.1 Rezultati analize zgodb 

V tabelah bodo za lažji pregled predstavljene zgolj tiste podkategorije oziroma kode 1. reda in 

kode 2. reda, ki se pojavljajo pri več zgodbah, saj je bilo zelo veliko primerov, kjer je bila zgolj 

ena podkategorija ustrezna za eno zgodbo. Izpuščene primere sem, kjer je bilo to potrebno, v 

analizi omenila.  

Kategorije, ki sem jih dobila pri kodiranju zgodb so: 1) življenjska situacija, 2) finančni položaj, 

3) stanovanjski položaj, 4) prehrana, 5) zdravje, 6) socialna opora, 7) prosti čas, 8) doživljanje 
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sebe in članov družine, 9) šola in vrstniki, 10) oblačila in obutev, 11) doživljanje položaja, 12) 

potrebna in prejeta pomoč in 13) prihodnost.  

Pri 9. in 11. kategoriji sem namerno v tabelah pustila kode 2. reda, ki se pojavljajo vsaka pri 

svoji zgodbi, saj so se bile pomembne za analizo. Pri 10. in 13. kategoriji sem namenoma 

ohranila celi tabeli nespremenjeni, saj je zelo malo družin opisovalo pojme, značilne za ti dve 

kategoriji, zato tu nisem želela izpustiti ničesar. Pri nekaterih kategorijah so stolpci pri določeni 

družini lahko prazni, saj družina o tej temi ni povedala ničesar. Namenoma pa praznih stolpcev 

nisem izpuščala, saj sem hotela ohraniti jasen prikaz, katera in koliko družin o določeni 

kategoriji ni spregovorilo.  

Štiri zgodbe, ki imajo zaradi pomoči poslušalcev radia Val 202, ostalih darovalcev in botrov 

srečen razplet, bom predstavila med analizo, a s poudarkom na ustreznem razpletu. To bo 

najbolj vidno pri 12. kategoriji, kjer je zelo jasno odražena sprememba, saj pri ostalih 

kategorijah omenjajo običajne življenjske težave, s katerimi se srečujejo.  

Pri analizi bom za boljšo preglednost podatke najprej predstavila v tabeli in jo kasneje besedno 

obrazložila. V kolikor bo pri besedna razlaga zasedla poleg polne strani tudi nekaj stavkov na 

novi strani, bom zaradi lepšega pregleda na isti strani nadaljevala z analizo naslednje kategorije 

in to ustrezno označila, kasneje pa dodala tabelo.
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Tabela 1: Kategorija 1 – ŽIVLJENJSKA SITUACIJA 

KODE 

2. REDA 

KODE 1. REDA 

Družina 1 Družina 2 

 

Družina 3 Družina 4 

 

Družina 5 

 

Družina

6 

Družina  

7 

Družina 8 Družina 9 Družina 10 

Težave/ 

zapleti 

-Ločitev, 

nezmožnost dela, 

nabiranje položnic 

-Odklop vode, 

skorajšnji odklop 

elektrike 

-Zabredeš, ne vidiš 

naprej 

-Nepričakovan 

odklop vode 

-Čaka rubežnike, 

odvzem avtomobila, 

odpoved najemne 

pogodbe 

-Brez vode in 

kurilnega olja 

nimajo centralne 

kurjave 

-Zavrnjene prošnje 

za neprofitno/ 

socialno stanovanje 

-Po odklopu vode ne 

spi 

-Vedno trdo delala, 

hudo, ko padeš na 

dno in to gledajo 

otroci 

-Na rojstni dan šli v 

knjižnico, ob 

prihodu domov vse 

zgorelo 

-Svet se ji je porušil, 

ni vedela kaj 

narediti, kam po 

pomoč 

-Gospodarska 

kriza 

-Nezmožnost 

funkcioniranja, 

dolgovi, 

neplačani računi 

-Zaprtje firme, 

osebni stečaj 

-Sposojanje 

denarja 

-Morali bodo 

zapustiti 

stanovanje 

-Oba hudo 

depresijo, 

jemljeta 

antidepresive, 

razgovori s 

psihiatrom 

-Ne vidita konca 

-Vedno težja 

situacija 

-Ob 

bolezni 

hčerk, mati 

sploh ne 

spi 

-Težko življenje 

po rojstvu 

Mateje 

-Veliko selitev, 

najemnin in 

varušk 

-10 let bitk, delo 

v 2 ali 3 izmenah 

-Ne more dolgo 

hoditi, sedeti, 

boli cel dan, že 4 

leta 

-Najprej bi 

kupili posteljo – 

stara  

polomljena 

-Zamujanje s 

plačili za 

stanovanje 

-Vsak dan črn 

scenarij 

  -Težave z neplačniki: 

sprejel partnerja 

-Usodna napaka, ostal 

brez vsega 

-Oba brez dohodka, 

konec sveta 

-Leon imel le 3 

mesece 

-Izgubili še 

stanovanje 

-Živeli v starem 

skladišču brez 

kopalnice in 

ogrevanja 

-Najgloblje dno, kljub 

trudu 

-Vedno znova zgrmeli 

v prepad 

-Spet kriza 

-Otroka nista dobila 

nič za Miklavža 

-Živeli od zraka 

-Novembra bodo 

odklopili elektriko 

-Stres odražen na 

otrocih 

-Leon veliko težav z 

vklapljanjem v 

družbo, ima specialno 

pedagoginjo 

-Brez sredstev bo ob 

pomoč 

-Stanovanjski 

sklad prodal 

stanovanja, 

novi lastnik 

prisilil v odkup 

-Plačevali po 

izgubi 

materine 

zaposlitve 

-Grožnje 

banke z 

deložacijo, Vid 

začel delati 

-Deložacija  

-Daril za Dedka 

Mraza ni, ker ni 

bilo bencina za 

star avto 

-Loti in Neli 

cele dneve brez 

vrstnikov v 

vlažni in mrzli 

hiši 

-Loti težave z 

govorom 

-Stanje 

neprimerno za 

zdrav razvoj 

deklic 

-Ni pralnega 

praška za perilo 

-Životarjenje 

komaj znosno 

-Živijo od jutra 

do večera 
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(Življenj-

ske) 

odločitve 

 

 

-V obupu izbrala 

otroke, ne položnic 

  -Odločitev za 

težjo pot  
   -Vse za življenje brez 

strahu 

-Rejništvo ali doma 

-Odpoved zaradi 

otrok 

-Ni bilo izbire 

za delo 

-Odločitve 

delo ali šola 

-Odreka še 

zadnjim 

radostim s 

prijatelji 

-Z nekaj 100 

EUR pomaga 

družini 

 

Breziz-

hodnost  
  -Ne moreš 

ven iz tega 

   -Začaran 

krog 

-Začaran krog, žrtve 

otroka 

-Začaran krog  

Smrt      

 

- Pomoč 

soproga le 2 

dni 

-Umrl na 

sprehodu, 

našli ga sin in 

sosedje 

(nenaden srčni 

zastoj) 

-prva misel: 

kako bo brez 

njega 

- Bila v šoku 

in paralizirana, 

otroci jokali 

-Nenaden 

srčni zastoj 

moža 

 -Mati na 

žalost 

umrla 
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7.1.1.1 Analiza kategorije: življenjska situacija 

Življenjska situacija se med družinami razlikuje. Osem od desetih družin omenja težave in 

zaplete v življenju. Najpogosteje jih težijo odklop elektrike, prekinjena dobava vode, 

gospodarska kriza, rubežniki, zaprtja podjetij, razni dolgovi, grožnje z deložacijo ipd. Ena 

izmed družin je omenila, da se veliko seli, ena je že izgubila stanovanje, mati pri drugi omeni 

zavrnjene prošnje za socialno/neprofitno stanovanje. Vedno znova  se pojavijo težave, ki 

privedejo tudi do jemanja antidepresivov pri obeh brezposelnih starših mlade družine. Starši se 

zavedajo težke situacije, a več kot to ne zmorejo narediti. V eni izmed zgodb oče spregovori o 

težavah, ki jih prinese nezmožnost obiskovanja vrtca za mlajši hčeri, od katerih ima ena govorne 

težave, druga pa zdravstvene. Tudi mati v drugi zgodbi izpostavi, da kljub delu v več izmenah, 

sedaj zaradi zdravstvenih težav takega tempa ne zmore več. Druga zgodba razkrije mater, ki je 

popolnoma izčrpana zaradi hčerkine bolezni, zaradi česar sploh ne spi več. Hudo je, ko kljub 

pripravljenosti za delo ljudje »padajo« vedno globlje, v vedno večjo stisko.  Kljub temu, da so 

v šestih družinah starši oziroma eden od njiju zaposleni, prihaja pri njih do fenomena revnih 

zaposlenih, kot ga omenjajo avtorice istoimenske raziskave (Leskošek idr., 2013). V revščino 

so družine zapadle zato, ker so delavci slabo plačani, pri nekaterih pa predstavlja slaba plača 

edini dohodek v družini. Pri ostalih štirih družinah sta oba starša brezposelna. Pridobivajo sicer 

nekaj otroških dodatkov, a ti ne zagotavljajo normalnega življenja. Te družine še posebej 

spadajo med revne, saj jim očitno primanjkuje sredstev za dostojno življenje (Tomič, 1999). 

Odločitve, ki jih sprejemajo, so omenile le štiri družine: pri dveh odločitve temeljijo na ljubezni 

do otrok (»…v obupu izbrala otroke in ne položnic…«), prav tako se v eni družini srednješolec 

vsak dan sproti odloča o tem, ali bo šel v šolo ali na delo, saj z nekaj 100 EUR odločilno 

pripomore k družinskemu proračunu. Kot pravi Kraševec Ravnik (1999), nekateri mladostniki 

kasneje v najstniških letih pomagajo staršem pri dvigu družinskega dohodka in družina 

omenjenega srednješolca brez njegove pomoči še zdaleč ne bi zmogla. Prav tako kot pri 

odločitvah tudi brezizhodnost situacije omenjajo le štiri družine. Največkrat je omenjen začaran 

krog iz katerega kljub zaposlitvi ni izhoda. Razlog za to je največkrat neredna minimalna plača, 

ki družino privede do revščine  (Leskošek idr., 2013). Dvema družinama je umrl partner (mož 

v eni in žena v drugi družini), kar je še dodatno oslabilo in otežilo že tako težko življenje. Po 

besedah Leskošek idr. (2013) spadajo ravno enostarševska gospodinjstva z otroki med najbolj 

ogrožena, saj mora starš poleg svojih zdravstvenih težav največkrat opustiti službo, da lahko 

skrbi za otroke. 
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Tabela 2: Kategorija 2 – FINANČNI POLOŽAJ 

KODE 2. 

REDA 

KODE 1. REDA 

Družina 1 Družina 2 Družina 3 Družina 4 Družina 5 Družina 6 Družina 7 Družina 8 Družina 9 Družina 10 

Nedostopnost 

dejavnosti 

-Ne hodi na 

krožke 

zaradi 

avtobusa 

-Ker ni v 

podaljšanem 

bivanju, ne 

sme 

obiskovati 

dejavnosti 

       -Ne hodi na 

izlete, ne 

trenira več 

nogometa 

 

Služba -Redna 

služba do 

novembra 

 -Uršina, 

Anjina in 

Klarina 

mama ima le 

nočno 

službo 

-Delo v 

invalidski 

organizaciji v 

zaposlitveni 

rehabilitaciji 

-Za 100 ur 

dobi 

305€/mesec, 

glavnina 

dohodkov 

-Zamenjava 

službe – manj 

fizično delo 

 -Oče 

celodnevno 

delo 

-15-letno 

uspešno 

podjetje  

-Čudežno delo 

v tujini 

-Ali na cesto 

ali delat v 

tujino 

-Kazalo 

krasno 

-Delo 

terensko, od 

jutra do noči, 

po več kot 12 

ur, selitve, 

spali vsi 

skupaj 

-Fizično 

naporno, 

psihično kot 

dopust 

-Občutek 

varnosti in 

rešitve 

-oče dela, 

neredne plače 
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Finančna 

pomoč 

-300€ 

otroških 

dodatkov ni 

dovolj 

-Iztek 

nadomestila 

za 

brezposelne, 

še ne dobiva 

denarne soc. 

pomoči 

-Živijo s 

325€ 

otroških 

dodatkov 

    -Težko kljub 

otroškima 

dodatkoma 

    

Finančne 

težave 

-Ni denarja 

za ločitev, ni 

preživnine 

-Tri meseca 

brez 

dohodkov 

-Sposojanje 

za plačilo 

najemnine 

-Veliko 

neplačanih 

računov 

Zaradi dolgov 

ne zmoreta 

dokončati 

prenove 

Zaveda se 

finančnega 

stanja, je 

težko 

-Ni denarja za 

avtobus do 

zdravnikov 

-Kako naprej, 

kje najti denar 

 

-Finančna 

negotovost 

-Finančna 

negotovost 

vleče na dno 

-Tečajev ne 

more 

obiskovati - 

pomanjkanje 

denarja 

-Ni denarja za 

vozniški izpit 

-Za 

životarjenje 

ostane manj 

kot 150€ 

-Nimajo 

denarja za 

polog 

-Ni za 600€ 

vreden polog 

-Ne morejo 

kupovati 

ničesar, niti 

stvari za šolo 

-Skrb, kako 

kupiti vse za 

šolo in 

oblačila 

 

Zasluži 

premalo 

Vseh položnic 

skupaj z 

očetom ne 

moreta plačati 

-Ni denarja za 

makarone, 

kruh, mleko, 

kosmiče, ki bi 

jih otroci jedli 

-Vsega 

zmanjka za 

gospodinjstvo 

-Loti in Neli 

še nikoli bili v 

kinu, na 

predstavi 

-Nikoli na 

morju in v 

ZOO 

Dolgovi   Razumevajoči 

lastnici veliko 

dolgujejo 

   Nabiranje 

dolgov 

-Ni v vrtcu 

zaradi 300€ 

dolga 

-Neplačani 

dolgovi 

 Veliko 

neplačanih 

računov 

 

Dohodek    -Plača 

skromna, 

nižji otroški 

dodatki 

-Skupni 

dohodek enak 

najemnini 

 -Moževa plača 

ne pokrije 

najemnine, 

-Ostali brez 

otroškega 

dodatka, oče 

ne dobi 

-Delo neredno 

plačano, le 

občasno 
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prehrane in 

najnujnejšega  

-Od plače 

ostane manj 

kot 200€ 

plačanega 

dela 

Finančne 

omejitve 
  -Velika 

prikrajšanost 

-Nezmožnost 

dopustovanja 

in praznovanja 

 -Le 5€ na dan 

-Sešteto na 

cent natančno 

    

Finančni 

dodatek 
  -Nič več 

preživnine 

-Imata še 

nadomestilo za 

preživnino in 

otroški 

dodatek 

   -Ne pripadajo 

socialni 

prejemki 

-Mama ne dobi 

socialne 

pomoči zaradi 

Vidovega dela 

 

Pogoji 

zaposlitve 
   -Le s 100 

urami 

zagotovljen 

dohodek 

-Nesigurnost 

delovnega 

razmerja 

   -Dela lahko le 

v času vrtca, 

ne-izmensko 

delo 

  

Izposoja 

denarja 
   -Si izposodila 

denar za hrano 

  -Si sposoja 

za malico in 

prevoz na 

neplačano 

delo 
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7.1.1.2 Analiza kategorije: finančni položaj 

Revščina je zelo izrazita zlasti v pomanjkanju dohodka in slabem finančnem položaju. 

Marsikateri otrok se mora kljub velikemu talentu odpovedati raznim dodatnim dejavnostim in 

športnim krožkom, ki so plačljivi. Prenehanje obiskovanja dejavnosti sta v mojem vzorcu 

omenili dve družini, pri eni je fant potožil, da ne sme biti niti na brezplačnih dejavnostih v 

podaljšanem bivanju, če ni naročen na kosilo. Žalostno je, da otroci ne razvijejo svojih močnih 

področij, ki bi jim kasneje lahko pomagala pri premagovanju težav v življenju (Richman, 2001). 

Pri 1. kategoriji sem omenila, da ima zelo slabo in negotovo zaposlitev le šest družin, od tega 

imajo tri matere slabo plačano delo (prva ima nočno službo, druga dela v invalidski organizaciji 

v zaposlitveni rehabilitaciji 100 ur za 305 EUR/mesec, tretja pa bo zaradi operacije morala 

zamenjati službo za manj fizično delo), trije očetje pa prav tako nimajo dobre zaposlitve (prvi 

oče ima na honorarnem delu s seboj manj kot tri leta starega sina, ki onemogoča delo, drugi je 

dobil službo v tujini, a je po zapustitvi žene ostal doma in skrbel za otroke ter postal brezposeln, 

tretji pa ne dobiva rednih plač). Kljub otroškim in drugim dodatkom je življenje težko in za 

brezposelno mati, ki prejema zgolj 325 EUR otroških dodatkov in ji to predstavlja glavni vir 

dohodka, to preprosto ni dovolj niti za stanovanje, kaj šele za hrano in vse položnice. Kljub 

minimalni plači, ki je letos januarja znašala 790,73 EUR bruto (Uradni list RS, 30. 1. 2015), 

niti ena od družin kljub finančni pomoči otroških dodatkov ne prejema takšnega dohodka. Prav 

vse družine so omenile finančne težave, ki jih pestijo. Omenile so dolgove, neplačane 

položnice, premalo denarja celo za avtobus do zdravnikov, za hrano, prenovo. Tudi raziskava 

avtoric Černak Meglič idr. (2009) je ugotovila, da se družine najbolj omejujejo pri nakupu 

hrane, oblek in obutve ter pri nakupu stanovanjske opreme, četudi je trenutna popolnoma 

neuporabna. Po besedah štirih staršev družin imajo veliko dolgov in neplačanih računov, ki jih 

skromna plača ne pokrije. Ena družina je kljub hudi bolezni matere (huda oblika raka) in brez 

plačanega honorarnega dela očeta ostala brez otroškega dodatka. Vse družine, ki so zaposlene 

imajo vsaj eno od prvin prekarne zaposlitve, ki jo omenja raziskava Leskošek idr. (2013). 

Najpogostejše prvine, ki sem jih opazila pri družinah so: zaposlitvena neodgovornost s strani 

delodajalca in neredno delo, prav tako pa imajo le redke družine stalno in redno plačo. Pogoji 

zaposlitve, ki jih omenjata dve materi sta pri prvi zagotovljen dohodek le v primeru, da naredi 

vseh 100 ur na mesec, hkrati pa to delo ni zagotovljeno za naslednji mesec, pri drugi pa lahko 

mož dela le v času vrtca. Posledica revščine in nezmožnosti plačevanja položnic in najemnine 

privede do veliko omejitev tudi pri prehranjevanju, za dopustovanje tako ali tako sploh nimajo 

denarja. Tri družine omenjajo pomanjkanje finančnih dodatkov v smislu preživnine ali 
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socialnih prejemkov, le ena družina ima nadomestilo za preživnino in otroški dodatek. Izposojo 

denarja sta omenili le dve družini, ki pa verjetno denarja ne bosta mogli vrniti. 

 

7.1.1.3 Analiza kategorije: stanovanjski položaj 

Za Slovenijo je značilen zelo velik odstotek ljudi, ki nima rešenega stanovanjskega problema. 

Tudi pri izbranih družinah nihče, ki je izpostavil stanovanjske težave, nima svojega stanovanja 

ali hiše (Leskošek idr., 2013). Od petih družin štiri plačujejo najemnine, ki so vse prej kot nizke, 

le ena družina živi v hiši, ki je pripadala očetu in ne vedo, koliko časa bodo lahko še v njej. 

Stanovanjske  razmere so resnično podstandardne (Črnak Meglič idr., 2009; Mavri, 2009), saj 

so sobe zelo majhne, štiri stanovanja je zelo težko, če ne celo nemogoče ogreti in zato pozimi 

vsi skupaj spijo v skupnem prostoru, da jim je vsaj malce manj mrzlo. Ena družina zaenkrat še 

ima stanovanje, a je najemnina previsoka in zato ne ve, kdaj ga bodo morali zapustiti. Bojijo se 

iskanja novega, saj lastniki neradi oddajo stanovanje samohranilki z otroki, zlasti, če je finančno 

stanje družine zelo slabo. Druge težave, zaradi katerih stanovanja izbranih družin veljajo za 

podstandardna so še: vlaga in plesen, mraz, slaba ali sploh manjkajoča izolacija, okna, ki ne 

tesnijo, nedelovanje tuša itd. Nekaj družin iz preliminarno predelanih zgodb, ki so mi služile 

kot osnova, živi celo v kletnih in polkletnih stanovanjih ter zelo slabo grajenih mansardah, kjer 

je življenje pozimi še kako oteženo, o čemer pišejo tudi Črnak Meglič idr. (2009). Rešitve za 

družine bi bila nova cenejša najemniška stanovanja ali neprofitna najemna stanovanja, ki pa 

tudi niso brez težav. Slednja imajo največkrat nizek stanovanjski standard (površina stanovanja, 

vlaga, premalo dnevne svetlobe, ni lastne kopalnice ali stranišča) in v primerjavi z drugimi 

skupinami najemnikov nimajo občutno nižjih obratovalnih stroškov (Mandič in Filipovič-

Hrast, 2013). Družina, kjer je mož sposoben vse narediti sam, a primanjkuje denarja za potrebno 

opremo in material, bi lahko živela v eni podstrešni sobi s souporabo kopalnice staršev v 

drugem nadstropju. V primeru selitve le-ta predstavlja za otroke velik stres, saj se je mati 

samohranilka v zadnjih štirih letih z otroki selila vsaj trikrat. To največkrat poskrbi za občutek 

brezdomnosti. Najpogosteje pa je selitev neizogibna zaradi prevelikih dolgov pri plačilu 

najemnine.
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Tabela 3: Kategorija 3 – STANOVANJSKI POLOŽAJ 

KODE 2. 

REDA 

KODE 1. REDA 

Družina 1 Družina 2 Družina 3 Družina 4 Družina 

5 

Družina 6 Družina 7 Družina 

8 

Družina 9 Družina 10 

Stanovanjske 

težave 

-Spali bodo v 

sobi s pečjo na 

drva 

 -Podnajemniško 

stanovanje z 

visoko 

najemnino 

-Morale bodo 

zapustiti 

stanovanje in 

živeti v avtu 

-Lastniki ne 

oddajo 

stanovanja 

samohranilki z 

otroki 

 

  -V hiši vlaga, 

mraz, piha 

pri oknih, 

radiator  ne 

dela 

-Vlaga teče 

po steni 

 

-Živijo in spijo 

v skupnem 

prostoru 

Živijo nad 

garažo v eni 

sobi 

-Ni izolacije, 

okna potrebna 

zamenjave, 

ureditev 

otroških sob 

-Potrebovala 

bi mir in 

spanje zase 

-Monika nima 

mizice 

  -Živijo v stari, 

nedokončani hiši v 

odročni globeli 

-Ni veliko igrač, TV 

-Hiša ni njihova, 

okna ne tesnijo, 

piha, ni izolacije, ne 

centralne kurjave, 

tuš ne dela 

-5 jih spi v isti sobi, 

pozimi zebe 

-Tuša ni, mrzlo v 

kopalnici 

-Živijo v očetovi 

hiši, ne vedo kako 

dolgo še 

Želja po 

stanovanju  

-Dobrodošlo 

cenejše 

stanovanje, ga 

ni 

-Živeli bi lahko v 

eni sobi s souporabo 

kopalnice staršev 

   -Rešitev: 

drugo 

najemniško 

stanovanje 

    

Dodatna 

stanovanja 
 -Ni možnosti za 

socialno/ neprofitno 

stanovanje 

        

Dokončana 

dela 
 -Dokončali 

preureditev 

podstrešja in se 

preselili 

        

Selitev    -Selitev je stres, 

zlasti za otroke 

-V štirih letih se 

vsaj trikrat selile 

-Skrb za 

stanovanje 
    -Selitev v 

manjše 

stanovanje 
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Tabela 4: Kategorija 4 – PREHRANA 

KODE 2. 

REDA 

KODE 1. REDA 

Družina 1 Družina 2 Družina 3 Družina 4 Družina 

5 

Družina 6 Družina 7 Družina 8 Družina 9 Družina 10 

Pomanjkanje 

hrane 

-Bili tudi brez 

hrane, razen 

paketov RK in 

pomoči mame 

ter občasno 

bivšega moža 

 

-Ni za 

prilagojeno 

mleko 

-Bile že tudi brez 

vse hrane 

-Zelo rada je, 

vedno lačna 

Če ni hrane, 

žveči žvečilni 

gumi 

-Mati izstradana 

-Delo opravi 

brez malice ali 

samo s kosom 

kruha, ob vodi 

-Zjutraj utrujena 

in lačna 

-Skriva lakoto 

pred otroki 

-Zaradi slabe 

prehrane 

shujšala, skrb, da 

ne bi zbolela 

  -Velikokrat ni 

hrane, sadja ni 

-Včasih zaspita 

lačna in se zbudita 

-Hudo, ker 

zmanjkuje za 

hrano 

-Ni denarja za 

zdravo hrano  

-Skrb kaj bodo 

jedli do jeseni 

-Maja v šoli 

lačna 

-Včasih 

vzame 

malico, 

včasih ni 

nič 

 

-Po službi 

doma 

nobene 

hrane 

-Lačne, ker si 

želijo salam, 

paštete, 

makaronov z 

golažem, zlatih 

kroglic v juhi 

 

Prehrana 

otrok 

-Fantje radi jejo 

juho in jajca 

-Dvojčici 

jesta v vrtcu, 

za najmlajšo 

gre s hrano na 

tesno 

   -Otroka jesta v 

šoli in vrtcu 

-Težko med 

vikendom in 

počitnicami 

-Zjutraj kos kruha 

in jajce 

-Kosilo in večerja 

hkrati 

-Makarone na več 

načinov ali riž 

-Premalo za 

otroka 

 -Leon je v 

vrtcu, ne ve 

kako dolgo 

še 
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Varčevanje s 

hrano 

-Najprej 

zmanjka zanjo 

-Je zelo malo, 

najprej da 

sinovom 

-Zadovolji se s 

kavo, starim 

kruhom, 

prekuhanim na 

vodi ali s 

smetano 

-Največ prihrani 

pri sebi 

-Hudo ji je, ker 

nima za 

čokoladico 

  -Varčuje pri 

sebi  
 -Starša se 

odpovesta hrani  

-14 dni samo ob 

kruhu in vodi 

-Erik opazi, da ne 

jesta 

-Starša ne jesta, da 

je hrana zanju  

-Rad bi, da jejo 

skupaj 

 -Skuha za 

otroke, sam 

ne je, ker ni 

  

Prehrana 

matere 
 -Mati je isto 

kot otroci ali 

celo nič 

-Je malo, tudi 

same 

testenine in 

riž 

 -Žemlja za 

25 centov, 

veliko vode, 

zvečer same 

testenine ali 

riž 

  -Težko je 

hrano 

-Potrebuje 

napitke na 

recept z 

doplačilom 

-60 napitkov 

za 30 dni 

-Po 

kemoterapiji 

potrebuje od 3-

4 na dan 

   

Pogosta 

hrana 
  -Največkrat jejo 

testenine, 

hrenovke in 

jogurt 

-Sadje vzame iz 

šole za domov 

    -Jedo juho 

iz kocke, 

zlate 

kroglice, 

zeljnato 

solato 

-Večkrat 

brez vsega 

  

Sprememba 

hrane 
  -Potrebovala bi 

drugačno hrano 

-Potrebuje 

drugačno 

prehrano 

-Ve, da bi 

rada jedla 

kaj drugega 

 -Mož epileptik – 

potreboval 

drugačno hrano 
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7.1.1.4 Analiza kategorije: prehrana 

Pomanjkanje hrane je omenilo osem od desetih družin. Najpogosteje omenjajo, da so bili brez hrane 

ali da velikokrat zmanjka denarja za hrano. Pri eni družini so hčerke velikokrat lačne, saj si želijo 

česa drugega kot le krompir in fižol, drugo družino pred popolno lakoto rešujejo paketi Rdečega 

križa in pomoč matere ter bivšega moža. Najhuje je, da zmanjka denarja za prilagojeno mleko za 

dojenčico, ki nujno potrebuje redne obroke. V času šole je marsikateri otrok preskrbljen s hrano, če 

ima subvencionirano prehrano. Najtežje je v času počitnic, ko je potrebno zagotoviti hrano čez ves 

dan. Starši se v vseh družinah, ki so izpostavile varčevanje pri hrani, odrekajo zaradi otrok, nekateri 

lakoto pred njimi celo skrivajo. Delo opravijo ob zelo majhni količini hrane, največkrat pa ga 

opravijo celo brez hrane. V eni družini je sin opazil, da starša ne jesta, a bi rad, da bi lahko jedli vsi 

skupaj. Tudi Pikl (2009) ugotavlja, da se mnoge revne družine prehranjujejo sezonsko in s tistim, 

kar dobijo v humanitarnih paketih. V njihovi prehrani je preveč ogljikovih hidratov in zelo malo, 

skoraj nič, zelenjave in sadja. Nedopustno je, da otroci, ki po besedah avtorja Jensen (2013) za zdrav 

razvoj nujno potrebujejo ustrezno prehrano z veliko vitamini, beljakovinami in ostalimi hranilnimi 

snovmi, tega ne dobijo. Razlog za takšno ravnanje staršev je v tem, da morajo včasih plačati 

položnice ali najemnino. Prehrano otrok so omenile le štiri družine in sicer v eni fantje radi jejo juho 

in jajca, v ostalih treh družinah so otroci med letom preskrbljeni s hrano v vrtcu ali šoli, za najmlajšo 

dojenčico pa gre na koncu meseca prav na tesno. Prav tako kot v družini, kjer med počitnicami mati 

naredi kosilo in večerjo skupaj, da privarčujejo nekaj hrane. Obroki so navadno makaroni na več 

načinov ali riž, kar je premalo za otroka. Meso je nepredstavljivo razkošje, ki ga je izpostavila ena 

družina, ki prav tako hodi po vodo do izvira ali na črpalko. Matere se navadno prehranjujejo zelo 

malo, ena je zaradi slabe prehrane shujšala, druga mati pa glede na bolezen  po kemoterapijah nujno 

potrebuje napitke, saj ne sme več shujšati zaradi nadaljevanja zdravljenja. Hudo ji je, da mora te 

doplačati in s tem družino »oropa« denarja za njihovo prehrano. Največkrat so na mizi testenine, 

hrenovke in jogurt, juhe iz kocke z zlatimi kroglicami, včasih pa hčerka v eni družini vzame iz šole 

domov sadje, kar je velik luksuz in iz tega si naredijo malico. Veliko družin omenja humanitarne 

pakete Rdečega križa, ki pripadajo družinam le na vsakih 8 tednov, vsebujejo pa štiri 

kilograme  testenin, tri riža, dva  litra olja, včasih mleko in marmelado. To je primer paketa, ki ga 

je dobila petčlanska družina z bolnim otrokom v eni izmed preliminarno obdelanih 52 zgodb. To je 

premalo hrane za zdrave ljudi, kaj šele za bolne, ki potrebujejo posebno prehrano. Tri take primere 

so omenile tudi družine, kjer bi v eni mož zaradi epilepsije potreboval drugačno prehrano, v drugi 

bi najstarejša hči, ki je zelo slabokrvna potrebovala z železom in vitamini polnovredno hrano, v 

tretji pa bi hči prav tako zaradi drugih zdravstvenih težav morala prehrano korenito spremeniti. Od 
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vseh družin le ena prideluje hrano na vrtu. Če ta podatek primerjam z ljudmi, ki so bili zajeti v 

raziskavo Črnak Meglič idr. (2009) in prav tako sami pridelujejo hrano na vrtovih in njivah, je 

odstotek neprimerljivo večji. V raziskavi namreč 65,5 % ljudi prideluje hrano samih, izmed zgodb 

pa to izpostavi le ena družina.  

 

7.1.1.5 Analiza kategorije: zdravje  

Revne družine so zaradi slabšega prehranjevanja pogosteje izpostavljene bolezenskim obolenjem in 

daljšemu zdravljenju. Prav tako po ugotovitvah de Vriesa in Bouwkampa (1995) pogosteje 

dolgotrajno obolevajo, kar je značilno tudi za moj vzorec družin. Bolni so tako odrasli kot otroci. 

Od desetih družin je pet mater bolnih in bodisi čaka na zdravstveni pregled in izvide bodisi ima 

rakava obolenja (dve mami). Mati v eni družini lahko ob najmanjšem napačnem gibu pristane na 

vozičku, druga pa zaradi pretiranega urnika in več služb hkrati ni imela časa za zdravnika, sedaj pa 

je za zdravljenje prepozno in je postala invalid, ki si stanje nekoliko lajša z blokadami, a zadnje čase 

ne zaležejo več. Prav tako se ji stanje slabša, želodec pa je od protibolečinskih tablet popolnoma 

boleč. Iz vseh zgodb le en oče zaradi bolezni ne dobi zdravniškega potrdila, ki bi mu pomagalo priti 

do službe, saj ga brez tega nihče ne more zaposliti. Težave ima tudi njegova žena, saj ima 

ohranjenega le še nekajodstotnega vida. Tudi otroci niso zdravi, in sicer ima hči matere z rakavim 

obolenjem pogoste migrene, slabo se počuti, vedno je utrujena in zaspana. Hči invalidne matere 

zaradi zdravstvenih težav ni obiskovala vrtca, ne sme telovaditi, hoditi na športne izlete, lahko samo 

plava in pleše, a teh možnosti nima. V prejšnji kategoriji omenjena hči je zelo slabokrvna in mora 

zato prilagajati aktivnosti. Tudi sin brezposelnih staršev, takrat star komaj 3 mesece, je zbolel za 

pljučnico, 18-letnik pa ima zaradi stresnega življenja slabo zdravje, večkrat je zelo živčen, se trese 

in zaradi skrbi zaspi v solzah. Na zdravstvene težave vplivajo večji napori in stanovanjske težave 

kot so vlaga in plesen, ki vplivata na dihalne težave hčere v eni izmed zgodb, zaradi česar kašlja, se 

ponoči zbuja in potrebuje inhalacije. Pljučne bolezni so tudi v raziskavi Črnak Meglič idr. (2009) 

najpogostejše med otroci. Hude bolezni pa lahko pripeljejo tudi do operacij. Slednji sta imela tako 

18-letni sin zaradi posledice deložacije in mati z rakavim obolenjem, po kateri je jemala močna 

zdravila. Posledice zdravljenja obeh mater z rakavim obolenjem so bile izčrpanost, utrujenost po 

kemoterapiji, bolečine in slabost. Za prvo je bila kemoterapija še posebej naporna, saj je bila po 

tretji kemoterapiji kar mesec dni v bolnišnici, od tega 11 dni na intenzivni negi, na novo pa se je 

morala naučiti tudi hoje. Zanjo je bilo to obdobje zelo hudo, za seboj ima pet ciklov zelo agresivnega 

zdravljenja, potrebovala bi veliko obližev in krem za rane, popolnoma se ji je oslabil imunski sistem, 
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pogosto je v bolnišnici in tudi, ko je doma, ne more skrbeti za družino. V tem času je shujšala več 

kot 40 kg in za nadaljevanje zdravljenja ne sme izgubiti niti kilograma več. Prav tako je skoraj do 

neprepoznavnosti shujšala tudi hči brezposelnih staršev. Obiskovanje zdravnika je še vedno zelo 

slabo, kljub spremembi zakona o zdravstvenem zavarovanju, ki oprošča plačilo dopolnilnega 

zdravstvenega zavarovanja najbolj ogroženim družinam (Črnak Meglič idr., 2009). Analiza zgodb 

je pokazala, da imajo zaradi slabega zdravja tudi več bolezni hkrati, višjo stopnjo invalidnost in 

večjo umrljivost kot ostalo prebivalstvo, kar je ugotovila tudi Kraševec Ravnik (2001).  
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Tabela 5: Kategorija 5 – ZDRAVJE 

KODE 2. 

REDA 

KODE 1. REDA 

Družina 1 Družina 

2 

Družina 3 Družina 4 Družina 5 Družina 6 Družina 7 Družina 

8 

Družina 9 Družina 10 

Zdravstveno 

stanje 

-Čaka na 

zdravstveni 

pregled za 

bolečine 

  -Ni obiskovala 

vrtca zaradi 

zdravstvenih 

težav 

-Strah 

prihodnosti, telo 

že sedaj razvalina 

-Po zlatenici, 

operacija razkrila 

rakavo obolenje 

-Vprašljiva 

izboljšava zdravja 

-Teja pogoste 

migrene, slabo 

počutje in 

funkcioniranje 

-V šoli zaspana in 

utrujena 

 

-Erikova mama 

ob napačnem 

gibu pristane na 

vozičku 

-Ima raka  

-Bolezen zelo 

razširjena 

 

-Leon 

zbolel za 

pljučnico 

 -Oče zaradi 

bolezni brez 

zdravniškega 

potrdila 

-Mama le še 

nekajodstotni 

vid 

 

Slabše 

zdravje 
  -Najstarejša 

zelo 

slabokrvna 

-Slabšanje 

materinega 

zdravja 

    -Stres vplival 

na zdravje 
 

Zdravstvene 

posledice  
   -Prepozno za 

zdravljenje – 

invalid  

    -Bil živčen, 

se tresel in 

jokal vsak 

večer 

 

Posledice 

bolezni 
   -Boleč želodec od 

protibolečinskih 

tablet, stanje se 

slabša 

-Vsak gib napor, 

sesul se je svet 
     

Zdravstvene 

težave 
   -Endokrinolog 

opozarja na 

resnost stanja in 

tveganje 

poslabšanja 

-Večji napor ob 

stanju, boleč in 

zatekel trebuh 

-Vlaga in plesen 

vplivata na 

zdravje hčere – 

dihalne težave 

-Se zbuja, 

kašlja, potrebuje 

inhalacije 

- Kljub 

spremembi 

ostale 

zdravstvene 
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težave očeta in 

strah za naprej 

Operacija      -jemala močna 

zdravila 
   -operacija 

posledica 

deložacije 

 

Posledice 

zdravljenja 
    -Posledice operacije 

in kemoterapija 

izčrpava mamo 

-Otežena vožnja 

zaradi operacij in 

kemoterapij 

-Kemoterapije: 4 

dni utrujena, 

bolečine, vročina in 

slabost 

-2 dni ok, potem isto 

-Le 20% možnosti 

za uspešen izid 

 -Po 3. 

kemoterapiji bila 

mesec dni v 

bolnišnici, 11 dni 

na intenzivni negi 

-Učenje hoje na 

novo 

-Zelo hudo 

obdobje 

   

Hujšanje        -Shujšala več kot 

40 kg 

-Iz 88 kg shujšala 

na 45 kg 

-Ob izgubiti teže 

ne bo 

kemoterapije 

-Shujšala 

do 

neprepoz

navnosti 
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Tabela 6: Kategorija 6 – SOCIALNA OPORA 

KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

Družina 1 Družina 2 Družina 3 Družina 4 Družina 5 Družina 6 Družina 7 Družina 8 Družina 9 Družina 10 

Pomembnost 

družine 
 -Se zavedata 

svoje 

pomembnosti za 

hčere, nista 

sama 

        

Šibka socialna 

mreža 
  -Kljub 

iskanju bili 

povsod 

zavrnjeni, 

nima 

nikogar več 

-Nimata 

sorodnikov, 

sami od 

prvega leta 

-Nimata 

nikogar, ki bi 

pomagal 

     -Nikamor na 

obisk, nihče ne 

pride k njim  

-Osamljene 

punčke 

Pomoč prijateljev     -Ob smrti 

moža 

pomagali 

prijatelji iz 

dolgov 
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7.1.1.6 Analiza kategorije: socialna opora 

Znano je, da se revnejše družine v družbi bolj skrijejo, saj se svojega položaja največkrat 

neupravičeno sramujejo, kar pogosto vpliva tudi na pomanjkanje podpore v obliki socialne mreže 

(Lennox Terrion, 2002). Kar me je pri analiziranju presenetilo je to, da več kot polovica (šest od 

desetih) družin sploh ne omenja nobene socialne opore, ki je v mojem primeru pomenila 

kakršnokoli socialno mrežo. Tri od družin, ki so govorile o socialni mreži so ugotovile, da v 

življenju nimajo prav nikogar, ki bi jim lahko pomagal, prišel na obisk, saj nimajo sorodnikov. 

Ena družina je še posebej izpostavila, da so pri iskanju stanovanja in drugih pomoči povsod 

zavrnjeni, prav tako pa nimajo nikogar na kogar bi se sploh lahko še obrnili. Le v eni družini sta 

starša omenila, da se zavedata, kako sta pomembna svojim hčeram. Prav tako v težavah nista 

sama, saj imata podporo različnih strokovnjakov. Tudi mati z rakavim obolenjem je priznala 

pomoč prijateljev ob smrti moža, ki so ji pomagali priti iz najbolj grozečih dolgov. Revni 

posamezniki naj bi sicer imeli v svojem okolju manj ljudi, na katere se lahko zanesejo, kot ostali 

prebivalci (Novak in Nagode, 2004), a takšnega rezultata nisem pričakovala. Glede na očitno 

zelo šibko socialno mrežo vseh družin lahko družine glede na delitev socialnih mrež Vicky 

Cattell (v Martinjak, 2004) razdelim v skupino socialno izključene ali odsekane socialne mreže, 

saj imajo družine iz vzorca zelo majhno število članov, s katerimi se zelo šibko povezujejo (ali 

pa sploh ne). Prav tako se skoraj ne povezujejo z drugimi skupinami. Za ostalih 42 družin, ki so 

mi služile za preliminarno študijo, velja, da v kolikor imajo nekoga, na katerega se lahko 

zanesejo, so to v prvi vrsti stari starši in ostala ožja družina in ponekod tudi prijatelji. Torej tudi 

zanje velja ugotovitev avtoric raziskave o omrežjih socialne opore v Sloveniji, ki je bila izvedena 

leta 2002, da se sprva ljudje zatečejo po pomoč na neformalnem nivoju, torej k sorodnikom in 

prijateljem (Dremelj, Kogovšek in Hlebec, 2004). Glede na to, da so vse izbrane družine zelo 

revne in imajo po večini kar nekaj dolgov, je njihova socialna mreža temu primerno majhna, kar 

ugotavljajo tudi Črnak Meglič idr. (2009) in Leskošek idr. (2013). Tudi otroci imajo manj, če 

sploh kaj, prijateljev, saj so jim navadno onemogočene razne aktivnosti v prostem času, ki 

navadno zahtevajo denar, bodisi za prevoz do kraja zbiranja druščine, bodisi za ogled kakšnega 

filma, pijačo ali karkoli drugega. Pogosto pa je razlog za manjšo socialno mrežo pri otrocih tudi 

diskriminatorno obnašanje drugih otrok, zaradi katerega so otroci zelo odrinjeni iz družbe 

(Richman, 2001). Družine so lahko izključene tudi zaradi vedenja nestigmatizirajočih ljudi. 

Slednji se namreč smatrajo za boljše, če imajo v okolici stigmatizirane ljudi, ki so po njihovem 

mnenju slabši. Torej v želji počutiti se boljše od nekoga (drugega) potrebujejo ljudi, ki jih 

označijo za manj vredne, jih stigmatizirajo (Major in Eccleston, 2010). 
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Tabela 7: Kategorija 7 - PROSTI ČAS 

KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

Družina 1 Družina 

2 

Družina 

3 

Družina 4 Družina 

5 

Družina 

6 

Družina 

7 

Družina 

8 

Družina 

9 

Družina 

10 

Področje 

zanimanja 

-Zanima ga vse: tehnika, 

ples, šport, akrobatika 
  -Rada plesala, od vrtca do tretjega 

razreda 

-Ples dovoljen 

-Rada plete, kvačka, dela gobeline, 

zmanjkalo že preje in volne 

      

Šport -Igral bi nogomet in 

košarko 

-Rad ima šport 

-Materina služba 

omogočila trening 

nogometa 

         

Igranje športa Dve leti brezplačno 

treniral nogomet na šoli 
         

Prenehanje 

treningov 

Prestavili treninge, postali 

plačljivi, se izpisal 
         

Športni talent Opažen talent          

Športni dosežek Pohvala trenerja in 

predsednika NZ, dvorana 

ploskala 
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7.1.1.7 Analiza kategorije: prosti čas  

Še ena značilnost, ki velja za družine, ki se srečujejo z revščino, je, da si večinoma ne morejo 

privoščiti aktivnega preživljanja prostega časa. Njihovo preživljanje je največkrat pasivne 

narave, saj jim primanjkuje sredstev za razne aktivnosti in izlete. Le dve družini, natančneje sin 

in hči iz različnih družin sta omenila področje zanimanja, kar sem uvrstila v kategorijo prosti 

čas. Hči je omenila ples, saj je to poleg plavanja edina stvar, ki jo zaradi zdravstvenega stanja 

lahko sploh počne. Sin ima malce širši spekter stvari, ki ga zanimajo in sicer so to ples, šport, 

akrobatika in tehnika. V prostem času bi rad igral tudi košarko, a je to finančno neizvedljivo. 

Nekaj časa je celo treniral nogomet, ko je bil le-ta brezplačen, sedaj pa ga ne sme več, saj jim 

denarja primanjkuje. V njem je bil zelo dober, saj ga je pohvalil celo trener in predsednik 

nogometne zveze. Zanimivo je, da niti eden od staršev ni omenil svojega preživljanja prostega 

časa. Glede na to, da jih veliko nima redne službe, si v prostem času prizadevajo za iskanje 

dodatnega dela ali za pomoč otrokom pri šolskih stvareh, opravljanju gospodinjskih stvari itd. 

Nobena družina ne hodi v kino, ne obiskuje športnih aktivnosti, ki so plačljive in ne hodi na 

počitnice. Če bi primerjala odstotek družin, ki si omenjenih dejavnosti ne more privoščiti in 

družin, ki so sodelovale v raziskavi Črnak Meglič idr. (2009), je odstotek ljudi, ki so prikrajšani 

za te dejavnosti v mojem vzorcu precej večji od revnih družin iz raziskave. Po njihovih 

ugotovitvah tega leta 75 % vprašanih ni obiskovalo kina, gledališč ali se drugače kulturno 

udejstvovalo, več kot 40 % pa si jih ni moglo privoščiti oddiha zaradi neugodne finančne 

situacije. Sklepam lahko, da so v vzorcu vseh 52 zgodbah iz spletne strani Val 202 družine celo 

malce bolj revne in težje shajajo iz dneva v dan kot v prej omenjeni raziskavi, kjer je zajet 

vzorec ljudi, ki spadajo v enega od prvih petih dohodkovnih razredov. Glede na to, da je v 

izbranih zgodbah le en 18-letnik oziroma mladostnik, ki opravlja honorarno delo in s tem ob 

šoli finančno pomaga tudi družini, je njegovega prostega časa zagotovo manj, kot ugotavlja tudi 

avtorica Ule (2008). V kolikor imajo družine doma televizijo, je to njihov najpogostejši način 

preživljanja prostega časa, saj za druženje s prijatelji ob kavi ali drugih aktivnostih niti starši 

niti otroci za to nimajo denarja.  
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Tabela 8: Kategorija 8 - DOŽIVLJANJE SEBE IN ČLANOV DRUŽINE 

KODE 2. 

REDA 

KODE 1. REDA 

Družina 1 Družina 2 Družina 3 Družina 4 Družina 5 Družina 6 Družina 7 Družina 8 Družina 

9 

Družina 10 

Občutek nemoči -Sinom je 

ok, mati bi 

najraje 

umrla, ker 

ni 

-Obupana mati 

-Povsem 

obupana, ne 

verjame v izhod, 

ni več upanja 

 -Materi zelo 

hudo 

-Materin 

občutek 

nezmožnosti 

  -Sesul se je 

svet, če bi 

vedela, ne bi 

imela otrok 

-Grozen 

občutek nemoči 

-Nemočen oče 

 -Staršema 

hudo, a ne 

zmoreta 

-Obupan oče 

Doživljanje 

otrok 
 -Noben otrok ne 

sme ostati sam 
  -Strah za 

prihodnost 

otrok 

     

Utrujenost    -Po oddaji otrok 

v šolo utrujena, 

komaj zaspi od 

skrbi 

      -Zaradi strahu 

in negotovosti 

ne spi 

Negotovost    -Občutek 

negotovosti, 

napetosti in 

nervoze 

   -Skrb, kako 

bo partner 

sam poskrbel 

za otroke 

   

Občutek upanja    -Ohranitev 

upanja 

 -Branje 

posvetil: 

upanje in 

zagon 

    

Občutek strahu      -Še je 

prisoten 

strah 

-Strah, kaj bo 

z otroki 
  -Nenehen 

strah 
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7.1.1.8 Analiza kategorije: doživljanje sebe in članov družine  

Samopodoba revnih ljudi ni dobra. Starši imajo slabo samopodobo največkrat zato, ker ne 

zmorejo otrokom nuditi boljšega življenja, otroci pa zaradi nezaupanja vase, zbadanja vrstnikov 

ipd. Občutek nemoči je bil izražen v šestih družinah in sicer s strani staršev. V štirih primerih 

so obupane matere, ena bi najraje umrla, druga ne vidi več izhoda, nima več upanja, tretja občuti 

veliko nezmožnost, zadnji pa se je svet popolnoma sesul in če bi vedela, da bo tako, raje ne bi 

imela otrok. Dva očeta sta obupana in nemočna, hudo jima je, a ne moreta drugače. V primerjavi 

z raziskavo Črnak Meglič idr. (2009) lahko rečem, da je v mojem vzorcu staršev delež takih, ki 

se smatra za nesposobne, ima občutek krivde, nemoči, izgubljeno zaupanje, razmišlja o smrti, 

ima občutek negotovosti, izčrpanosti, manjvrednosti, strahu večji, kot v raziskavi. Tam le 3,5 

% revnih staršev (ki spadajo v enega izmed prvih petih dohodkovnih razredov) o sebi misli, da 

so zgube, tu pa jih šest od desetih trdi, da se čutijo nemočne, nato pa vsaka zgodba doda še kak 

drug negativen pridevnik. Le ena družina ni v celotni zgodbi spregovorila o doživljanju sebe in 

ostalih družinskih članov. Za otroke oziroma njihovo prihodnost se najverjetneje boji vsak starš, 

četudi sta strah zanje posebej izpostavili le dve materi. Nenehen strah za otroke hromi in 

povzroča utrujenost. Prav tako je prisoten tudi občutek negotovosti tako pri otrocih kot pri 

starših. V težkem obdobju je mati ene izmed družin izgubila upanje vase, v moža in ostale ljudi, 

v drugi družini si je sin zaradi hudega izživljanja sovrstnikov želel umreti. Dolgotrajno življenje 

v revščini je bilo v dveh primerih izpostavljeno kot glavni krivec za spremenjene odnose v 

družini. Občutek strahu je prisoten v treh družinah, kljub temu, da je ena družina doživela srečen 

razplet zgodbe in je s pomočjo donatorjev pridobila novo stanovanje, obleke, veliko hrane, igrač 

in skupaj so odšli celo na morje. Vedo, da sedaj živijo neprimerno boljše življenje kot prej, a 

globoko zasidranega strahu se preprosto ne morejo znebiti v celoti. Najhuje je živeti v revščini 

in ne verjeti v možnost za izboljšanje položaja. Velik odstotek vseh 52 družin v zgodbah hote 

ali nehote daje občutek, da so dosegli dno in iz tega začaranega kroga ne vidijo izhoda, ne glede 

na njihov trud. Tudi v raziskavi Črnak Meglič idr. (2009) jih velika večina (90,8%) živi v 

prepričanju, da se nič ne da storiti za izboljšanje položaja. Dve družini iz vzorca sta kljub temu 

ohranili upanje. Družina, ki je bila deležna pomoči donatorjev, v hudih časih še vedno ohranja 

upanje z branji posvetil in počasi dojema, da ni več vse tako črno, kot je nekdaj bilo. Druga 

družina pa ohranja upanje s pomočjo nakazil botrice, ki težko življenje spremeni v malce 

znosnejšega. Pomaga ji tudi zavedanje, da je nekdo drug, ki te sploh ne pozna, pripravljen 

pomagati in da so na svetu še dobri ljudje. 
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Tabela 9: Kategorija 9 - ŠOLA IN VRSTNIKI 

KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

Družina 1 Družina 

2 

Družina 3 Družina 4 Družina 5 Družina 6 Družina 7 Družina 8 Družina 9 Družina 

10 

Šolski uspeh -Zelo dober 

uspeh, same 

petke 

  -Odličnjakinja 

10-letna Mateja 
    -Prvi letnik 

gimnazije zvozil, 

drugega ne 

-Kljub delu le 

štirice in petice, 

razrednik pohvalil 

 

Vedenje vrstnikov -Zbadanje s 

strani 

vrstnikov 

    -Ga zafrkavajo 

-Nekdo ga udaril 

v oko brez razloga 

-Norčevanje 

zaradi priimka 

-Vrstniki 

zasledovali, 

zgrabili, 

obmetavali s 

kamenjem 

-Zbadanje ali je 

jamski človek 

    

Ne-obiskovanje 

ekskurzij 

-Starejši brat 

ne obiskuje 

obveznih 

ekskurzij v 

srednji šoli, 

ostane doma 

         

Izključenost iz 

družbe 
  -Revščina 

privedla do 

izključenosti iz 

družbe 

-Sošolke je ne 

povabijo 

nakupovat, v 

kino, na 

rojstne dneve 

  -Zaradi smradu 

oblačil izločen iz 

družbe 
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Druženje z 

vrstniki 
   -S sošolci ne 

sme nikamor 
    -Na pijači naroči 

le vodo 
 

Študij jezikov     -Želja po 

študiranju 

jezikov: 

poljščina, 

češčina in 

ruščina 

     

Ne obiskovanje 

šole 
     -Ni hotel v šolo   -Nekaj tednov 

manjkal v šoli 
 

Obiskovanje vrtca       -Ogromno 

pomenil vrtec 

-Bil bi 

preskrbljen, na 

varnem, imel 

hrano 

  -Vrtec 

nujen za 

razvoj 

punčk 

Pomanjkanje 

potrebščin 
       -Maja še 

vedno nima 

vseh 

potrebščin 

-Nekaj mesecev 

brez učbenikov, 

lagal, da jih 

pozabil doma 

 

(Ne)razumevanje 

učiteljev 
       -Učitelji ne 

razumejo 

stanja, jo 

imajo na piki 

-V šoli vedeli za 

domače razmere  

-Nekateri 

profesorji 

razumejo 

-Se zavedajo 

stiske, a nekaj 

mora narediti 

-V Evini 

šoli 

opozorili, 

ne 

razumejo 

situacije 

Soočenje s sošolci         -Izgovori 

-Boji povedati po 

resnici 

-Stisne pri srcu, če 

bi zvedeli 

-V stranišču se 

zjoka 

-Konstantno laže, 

da ni prizadet 

-Ne more v kino, 

se zlaže   
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7.1.1.9 Analiza kategorije: šola in vrstniki 

Otroci revnih staršev imajo navadno nižjo stopnjo predznanja kot njihovi vrstniki, kar ob 

prihodu v šolo pomeni večje težave pri osvajanju znanja. Šola je namreč usmerjena na 

povprečnega učenca, kar tistim iz revnih družin lahko predstavlja dodatno težavo. Otroci imajo 

namreč navadno slabše razvit besednjak in razumevanje navodil, kar dodatno otežuje osvajanje 

znanj, dolgoročno pa lahko privede do slabše samopodobe in nizkega zaupanja vase, da bi 

probleme uspešno rešili (Košak Babuder, 2009). Kljub opisanemu so tri družine omenile zelo 

dober šolski uspeh. 9-letni sin prve družine ima uspeh zelo dober, saj ima v tem letu same 

petice, kljub temu, da pri športu zaradi nezmožnosti treniranja plačljivega nogometa v znanju 

nogometa že zamuja za vrstniki. 10-letna odličnjakinja v drugi zgodbi je prav tako 

nadpovprečno dobra, a se na žalost zaradi zdravstvenega stanja z vrstniki ne sme družiti v 

popoldanskem času. Tretji primer pa je 18-letnik, ki poleg šole pomaga staršem s honorarnim 

delom. Tudi on je prvi letnik gimnazije kljub velikemu izostanku od pouka zaključil, drugega 

pa na žalost ne. Odločil se je za prepis na srednjo šolo, kjer prav tako ob delu dobiva le petice 

in štirice, pohvalil pa ga je tudi razrednik. Ena izmed možnih posledic za njihov dober šolski je 

lahko tudi to, da jim pri šolskem delu pomagajo starši in/ali učitelji. Ti lahko po besedah Košak 

Babuder (2010) zmanjšajo šolsko neuspešnost, če se osredotočijo na dejavnike, ki jo 

povzročijo. Potrebno je omeniti, da otroci iz revnih družin predstavljajo heterogeno skupino 

otrok, saj med njimi najdemo otroke s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami, 

povprečno uspešne otroke in nadarjene. Nekje 60 % revnih otrok naj bi imelo po besedah 

Kavkler (2001) učne težave. Nekaj pa je tudi primerov, ko otroci iz revnih družin s pomočjo 

svoje nadarjenosti premagujejo težave v izobraževalnem procesu. Želja hčere, ki se zaveda 

pomembnosti izobrazbe in je pri šolskem delu uspešna, je študiranje jezikov, a se zaveda, da se 

zaradi finančnega stanja te sanje najverjetneje ne bodo uresničile. Vedenje vrstnikov do otrok 

sta opisala le dva otroka (9 in 13 let), ki sta ga doživela v osnovni šoli. Oba so zbadali, starejšega 

pa so tudi hudo fizično napadli. Nekdo ga je brez razloga udaril v oko, na poti domov so ga 

zasledovali in kamenjali. V vzorcu desetih zgodb predstavljata ta dva primera 20 % otrok z 

dnevnimi neprijetnimi izkušnjami vrstnikov, v raziskavi Črnak Meglič idr. (2009) pa je bilo 

takih, ki se jim je to dnevno dogajalo 2,9 %, občasno pa jih je nasilje ali zbadanje doživljalo 

16,7 %. Vemo, da so lahko vrstniki zelo kruti in dandanes, ko je potrošništvo v polnem razmahu 

in videz ter obleka pomenita vedno več, so revni otroci vse prevečkrat odrinjeni iz družbe. V 

vzorcu sta dva otroka izključena iz družbe zaradi različnih stvari. 14-letnica je izključena zato, 

ker zaradi revščine nima takšnih oblek kot sošolke. Nikoli je ne povabijo nakupovat ali v kino, 
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prav tako ostane doma, kadar katera praznuje rojstni dan. 13-letnika so iz družbe izključili 

zaradi smradu oblačil, saj je zaradi stalne vlage in plesni v stanovanju vsako oblačilo dobilo 

značilen neprijeten vonj. Takšno negativno vedenje vrstnikov je pripeljalo tako daleč, da se je 

nekega dne porezal po obrazu in po glavni žili na roki, saj ni želel več živeti. Vedenje vrstnikov 

je bil tudi glavni razlog za to, da nekaj časa sploh ni hotel v šolo. Ridge (2004) pravi, da si 

fantje s pomočjo prijateljev, s katerimi se družijo hkrati zagotavljajo na nek način zaščito 

oziroma varnost pred nasilnimi vrstniki. Če otrok nima niti enega prijatelja, pa lahko izgubi še 

tisto varnost izven doma, ki bi jo v nasprotnem primeru lahko imel. Glede na slabo finančno 

stanje v družinah ostajajo otroci ob raznih športnih dnevih ali drugačnih ekskurzijah največkrat 

doma, v kolikor šola nima za te družine posebnega sklada, ki jim financira šoloobvezne 

dejavnosti in izlete. To je zelo razširjena praksa v preostalih 42 zgodbah, ki niso bile izbrane za 

vzorec. V vzorcu pa je tako stanje opisal le mlajši brat, ki je povedal, da starejši ne obiskuje 

ekskurzij. Tudi vrtec tako kot šola predstavlja oz. ima velik pomen za vse starše. Na eni strani 

se otroci naučijo socializacije, razvijajo svoj govor in motoriko ter druge kompetence, po drugi 

strani pa starše razbremeni, kar pomeni, da so takrat lahko v službi, saj vedo, da je za njihovega 

otroka poskrbljeno. Tudi dve družini v mojem vzorcu sta izpostavili pomembnost obiskovanja 

vrtca ravno zaradi prej omenjenih stvari. Kljub poskusu skrivanja revščine se ta velikokrat 

odrazi tudi v pomanjkanju šolskih potrebščin. To sta izpostavili dve družini in sicer oče je 

omenil, da njegova hči še vedno nima vseh potrebščin za šolo, medtem ko je 18-letnik nekaj 

mesecev po začetku šole učiteljem lagal, da je učbenike pozabil doma, saj ga je bilo sram 

povedati, da jih še ni mogel kupiti. Nekateri učitelji so namreč razumni in se zavedajo stiske 

otrok, drugi pa tega ne razumejo in vzamejo otroka na piko. To lahko kasneje vpliva tudi na 

šolske ocene, saj se po ugotovitvah Gabra idr. (2009) v slovenskih šolah vedno bolj pojavlja 

fenomen, kjer je šolski uspeh otroka odvisen od njegovega socialnega statusa. To je pri učiteljih 

še posebej opazno pri ustnem preverjanju znanja. Marsikateri učitelj ne razume, da družina ne 

zmore zbrati denarja za izlete, kar starše postavi v še bolj neprijeten položaj (Ridge, 2004). In 

v kolikor učenci učiteljem še nekako povedo za stanje doma, tega zagotovo ne povedo 

vrstnikom, kljub njihovemu nenehnemu spraševanju. 18-letnik prizna, da se jim boji povedati 

po resnici, saj bi mu bilo neprijetno, če bi izvedeli za domače stanje. Kadar je hudo in izgovori 

ne zaležejo, gre v stranišče in se zjoka. Njegov obrambni mehanizem je laganje sošolcem, saj 

v tem primeru ni prizadet. Vidi namreč, kako se sošolci obnašajo do tistih, ki nimajo podobnih 

stvari kot oni. Prav tako kot otroci iz raziskave Črnak Meglič idr. (2009), tudi on nekaj denarja, 

ki ga zasluži, prihrani in si s tem kupi kakšno oblačilo, da v družbi ne izstopa preveč. Kadar 

grejo na pijačo, pa naroči le vodo, saj za kaj drugega nima denarja.  
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Tabela 10: Kategorija 10 – OBLAČILA IN OBUTEV 

KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

Družina 1 Družina 

2 

Družina 

3 

Družina 

4 

Družina 

5 

Družina 6 Družina 

7 

Družina 

8 

Družina 

9 

Družina 10 

Dovolj oblačil -Vesela, da imata 

mlajša sinova oblačila 

         

Oblačila za 

sinove 

-Oblačila in obutev za 

mlajša dobi pri RK, za 

starejšega ni 

         

Premajhni čevlji -Ni mogla kupiti 

superg, obul njene, 

premajhne 

         

Neprimerna 

oblačila 
     -Oblačila 

smrdijo in so 

plesniva 

   -Umazana in smrdeča 

oblačila 

Pomanjkanje 

oblačil 
         -Ni toplih oblačil, za 

pokriti 

-Ni toplih pižam, tople 

obutve in copat 
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7.1.1.10 Analiza kategorije: oblačila in obutev  

Oblačila in obutev so navadno prvi pokazatelj socialno-ekonomskega stanja. Kljub temu, da je 

zaradi vedno večje izbire oblačil cena za nekatere kose lahko tudi nižja, prvi vtis na podlagi 

oblačil lahko tudi zavede. Vsekakor pa si kljub nižjim cenam in različnim razprodajam revne 

družine zelo težko privoščijo kakovostna oblačila. To se opazi zlasti pri hitro odraščajočih 

otrocih, ki imajo marsikdaj prekratka oblačila in strgano obutev. Pomoč staršem je v takih 

primerih obisk humanitarnih organizacij, kjer lahko dobijo primernejšo obutev in oblačila zase 

in za svoje otroke. Takšne organizacije so med mojimi štirimi izbranimi in v teoretičnem delu 

na kratko predstavljenimi le tri, saj Anina zvezdica nudi zgolj hrano. Ostali (Rdeči križ, 

Slovenska Karitas in Botrstvo, v okviru ZPM Ljubljana Moste-Polje) pa poleg paketov hrane 

nudijo tudi tovrstno pomoč. V vzorcu izbranih družin so le tri spregovorile o tej kategoriji. Prva 

mati dobi oblačila za svoja mlajša sinova pri Rdečem križu, za starejšega pa na žalost ni 

ustreznih velikosti, saj darovalci največkrat prinesejo oblačila manjših številk. V stiski je bil 

nekoč starejši sin primoran obuti njene, nekaj številk premajhne superge, saj so bile njegove 

popolnoma uničene. Po srečnem razpletu zgodbe je družina s pomočjo darovalcev dobila dovolj 

oblek tudi za starejšega sina, kar je materi ogromno pomenilo. Druga zgodba je imela prav tako 

srečen razplet, saj je pred tem imela družina velike težave z oblačili. Zaradi vlage, ki je kar tekla 

po stenah, oblačil sploh niso mogli imeti v omarah, temveč zunaj. Kljub temu so se navzeli 

vonja po vlagi, postala so tudi plesniva. Po srečnem razpletu je poleg novega stanovanja družina 

dobila veliko pomembnih potrebščin za življenje, med drugim tudi veliko oblačil in obutve, za 

kar so bili nadvse hvaležni. 13-letnika se sedaj zaradi boljših oblačil ne izogibajo tako kot pred 

tem, kar je zelo dobrodošlo za njegovo samopodobo. Tudi tretja družina, ki živi v stari, 

razpadajoči hiši v odročni globeli ima veliko umazanih oblačil, ki zaudarjajo, saj jim denarja 

za pralni prašek preprosto zmanjka. Oblačila tako perejo le z vodo, kar pa ne uniči vonja niti ne 

odstrani madežev. Težave so se zaradi tega pojavile tudi v šoli, saj učitelji starše opominjajo na 

vonj hčerkinih oblačil. Po besedah matere preprosto ne razumejo, da nimajo denarja za prašek. 

Kot da to ni dovolj, jim prav tako primanjkuje toplih oblačil, nimajo toplih pižam oziroma tople 

obutve ali copat. V hiši je namreč mraz in pozimi jih kljub ogrevanju peči na suhljad zebe. Spijo 

v eni sobi, zaradi mraza zelo težko zaspijo. Najstarejša hči naloge piše v bundici, a jo kljub 

temu zebe. Kar nekaj družin iz preliminarno izbranih zgodb se srečuje s težavami pri 

nakupovanju novih oblačil. Tudi v raziskavi Črnak Meglič idr. (2009) 39,3 % družin omenja, 

da se omejujejo pri njihovem nakupovanju, saj jim sicer zmanjka finančnih sredstev še pred 



64 

 

koncem meseca. Nisem pa zasledila, koliko odstotkov ljudi poišče oblačila pri humanitarnih 

organizacijah.    
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Tabela 11: Kategorija 11 – DOŽIVLJANJE POLOŽAJA 

KODE 2. 

REDA 

KODE 1. REDA 

Družina 

1 

Družina Družina 

3 

Družina 4 Družina 5 Družina 6 Družina 7 Družina 8 Družina 9 Družina 

10 

Občutek 

negotovosti 
 -Kam z 

otroki 
 -Strah kaj bo z 

Matejo 
    -Negotovost 

ga ubijala 

 

Razmišljanje 

o smrti 
 -Razmišljala 

o smrti, komu 

dati otroke 

   -Misel staršev na 

skrajno rešitev 

    

Izhod iz krize  -Ne ve, kako 

priti iz krize 

        

Vprašanje 

preživetja 
   -Skrb, kako 

bosta z mamo 

preživeli  

  -Mogoče 

zadnje poletje 

skupaj 

   

Strah 

plačljivih 

obveznosti 

    -Strah za plačevanje 

položnic in šolskih 

potrebščin, mrzle zime 

-Strah plačevanja 

položnic, prenehanje 

šolanja 

     

Misli o 

rejništvu 
     -Ali bi bilo bolje v 

rejništvu 

-Erik bil zgrožen 

nad mislijo o 

rejniški družini 

    

Ne dojemanje 

položaja 
     -Hčerka ne 

verjame, da je to 

njihov novi dom 

    

Življenjske 

skrbi 
       -Skrb za 

preživetje, streho, 

toplo sobo 

-Skrb kje dobiti 

denar, kako kupiti 

stvari 
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7.1.1.11 Analiza kategorije: doživljanje položaja 

Občutek negotovosti se ne pojavlja zgolj pri doživljanju sebe in ostalih članov družine. Pojavlja 

se tudi pri opisovanju doživljanja položaja, ki so ga opisale tri družine. Največji strah oziroma 

krivec za negotovost je vprašanje, kaj bo z otroki ali kam bi jih oddali, če jim ne bi mogli dati 

ničesar več. Jim morda ne bi bilo bolje pri rejnikih? Vse to je razmišljala mati, ki je svojemu 

sinu (13-letniku) to tudi povedala, a je bil nad idejo popolnoma zgrožen. Negotovost pa ni 

prisotna samo pri starših, temveč tudi že pri nekajkrat omenjenemu 18-letniku, ki je moral 

delati, da je družina sploh lahko plačala položnice in najemnino. Negotovost ga je, kot pravi, 

ubijala, saj se je ob vsaki neplačani položnici povečevala možnost za ponovno selitev. Življenje 

revnih družin je prežeto z več dejavniki tveganja, ki nastanejo prav zaradi revščine. Eden izmed 

teh dejavnikov so tudi psihične obremenitve oziroma stresi, ki pestijo tako starše kot otroke 

(Mikuš Kos, 2001a). V brezizhodnih situacijah je samopodoba staršev lahko celo tako slaba, da 

se ne smatrajo za dovolj kompetentne in velikokrat zapadejo v črne misli o smrti ter o tem, 

komu dati otroke. To je v vseh 52 zgodbah pogost pojav, čeravno je v mojem vzorcu takšno 

razmišljanje omenjala le ena mati, ki je po srečnem razpletu zgodbe s pomočjo donatorjev 

obžalovala takšno razmišljanje. Pred objavo prispevka na spletni strani Val 202 namreč ni 

vedela, kako in na kakšen način, če sploh, bosta prišli iz krize. In kot da že revščina ni sama po 

sebi dovolj huda, dodatno težo predstavlja socialna izključenost, ki krati socialne pravice 

izključenih posameznikov in jim onemogoča enakovredno sodelovanje v družbi in izkoriščanje 

življenjskih priložnosti, ko se pojavijo (Böhnke, 2001). Zanje je značilno tudi vprašanje 

preživetja, ki sta ga izpostavili dve družini. V prvi je hči zaskrbljena, kako bosta z materjo sploh 

preživeli, v drugi pa je mati z rakavim obolenjem v dvomih, ali je to njeno zadnje poletje z 

otroki. Zgodba se je po objavi malce izboljšala, a materi to ni prineslo željenega zdravja. Na 

žalost je izgubila bitko z boleznijo. Starše je poleg vprašanja preživetja strah tudi vseh plačljivih 

obveznosti kot so plačevanje položnic in šolskih potrebščin, ogrevanje v mrzli zimi, morebitna 

prekinitev šolanja. Pojavljajo se tudi življenjske skrbi kot so kje dobiti denar, kako kupiti hrano, 

kako ogreti sobo, da jih ne bo več zeblo, ipd. Najtežje je razložiti situacijo otroku. Celo kadar 

se življenje iz težkega spremeni v sprejemljivega in znosnejšega, otroci to težko verjamejo. 

Tak, srečen primer, je bil, ko se je družina po prejemu pomoči darovalcev lahko preselila v 

novo stanovanje, hčerka ni mogla verjeti, da je to zdaj njihovo.  
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Tabela 12: Kategorija 12 – POTREBNA IN PREJETA POMOČ 

KODE 2. 

REDA 

KODE 1. REDA 

Družina 1 Družina 2 Družina 

3 

Družina 4 Družina 5 Družina 6 Družina 7 Družina 

8 

Družina 

9 

Družina 

10 

Materialna 

pomoč 

-Po objavi dobili 

poln hladilnik, 

veliko vode, sveže 

mesto, oblačila za 

otroke 

-Po objavi veliko 

pomoči v 

materialu 

-Hčerke imajo 

dovolj hrane, 

oblek, igrač 

 

   -Skupaj jejo, 

oblačila ne smrdijo, 

sošolci manj 

zafrkavajo 

-Dobil kolo, telefon, 

računalnik in torto 

-Veliko paketov 

hrane, priboljškov, 

igrač in oblačil 

    

Finančna 

pomoč 

-Dovolj donacij za 

priklop vode, 

poplačanih del 

računov, nekaj 

mesecev najemnin 

-Nič več različnih 

obremenjevanj 
    -Poslušalci 

pomagali 

odplačati dolg v 

vrtcu, zdaj ga 

Marko obiskuje 

-Dom povečali 

za dve sobici 

   

Sprememba 

življenja 

-Sreča v nesreči: 

pomoč ge. Ogulin in 

ZPM 

-Dobili nujno 

bivalno enoto, 

majhen, a nov dom 

-Še zdaj ne dojame, 

lahko bo poskrbela 

za vse 

-Sprememba 

življenja na bolje 

-Vse 100% bolje 

-Spijo v svojih 

posteljah, v 

lastnem 

stanovanju 

-Nezmožnost 

verjeti v novo 

situacijo 

 

   -5 mesecev kasneje 

z odzivi poslušalcev 

družina preseljena v 

stanovanje 

-Ima svojo sobo, 

prvič bili skupaj na 

morju 

-Sprememba 

življenja na bolje 

 

    

Finančna in 

moralna 

pomoč 

-Hvaležna vsem      -Ljudje, ki nimajo, 

poslali denar in 

napisali posvetilo 

    

Moralna 

pomoč 

-Veliko moralne 

podpore: pisma, 

risbice 

-Tople besede 

-Shranjena pisma 
   -Pošiljke z dobrimi 

željami 
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Nezmožnost 

finančne 

pomoči 

 -Starši ne morejo 

pomagati: majhni 

dohodki in kredit 

        

Iskanje 

pomoči 
 -K organizacijam 

zaradi otrok 
        

Različnost 

pomoči 
 -Brez pomoči 

Karitasa in 

staršev, ne vedo 

kako naprej 

        

Različna 

pomoč 

strokovnjakov 

 -Pomoč psihiatra, 

strokovnjakov iz 

ZPM 

        

Potrebne 

surovine za 

opremo 

 -Potreben le 

material, vse dela 

sam 

    -Dodatni sobi 

potrebujeta le še 

material 

   

Pomoč ljudi  -Veliko odziva iz 

okolice Ljubljane 

-Hvaležnost 

ljudem 

   -Ljudem ni vseeno, 

nisi sam v tem 

    

Vrste pomoči  -Materialna, 

finančna in 

moralna pomoč 

        

Pomoč botrice    -Botrica 

malo olajša 

težave 

      

Pomen 

Botrstva 
   -Botrstvo 

ogromno 

pomeni 

      

Potrebe otrok     -Želje po svoji 

sobi, prostora 

dovolj, denarja 

ni 

-Potrebuje svoj 

mir in osebni 

prostor 

-Realne želje 

    -Želja po 

svojih 

posteljah 
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7.1.1.12 Analiza kategorije: potrebna in prejeta pomoč 

Pri tej kategoriji bo malce bolj opazna razlika štirih družin, kjer se je zgodil srečen razplet po 

objavi zgodbe na spletni strani Val 202. Le pet družin od šestih, kjer ni nikjer zaslediti srečnega 

razpleta zgodbe, je pri tej kategoriji omenilo pomoč, ki jo potrebujejo, prevladujejo pa primeri 

prejete pomoči družin s srečnim razpletom. Najprej bom opisala pomoči, ki so jih  bile zaradi 

objave deležne štiri družine. Vrste pomoči, ki so jih družine prejele so bile navadno materialna, 

finančna in moralna. Materialno so ljudje prvi družini pomagali s hladilnikom polnim hrane, 

veliko vode, svežega mesa, ki ga do sedaj niso imeli in z nekaj oblačili za otroke. Druga družina 

je bila prav tako deležna hrane, oblek in igrač za hčere ter pomoč v gradbenem materialu, da je 

lahko družina dokončala pred leti začeto preureditev starejšega podstrešja. Tretja družina sedaj 

po zaslugi darovalcev skupaj jé, imajo nova oblačila, ki ne smrdijo več po vlagi, zato sedaj 13-

letnega fanta sošolci manj zbadajo. Od dobrih ljudi je dobil tudi kolo, telefon in računalnik ter 

torto za svoj rojstni dan. Poleg vsega so dobili še veliko paketov hrane, priboljškov, igrač in 

oblačil. Ena od dejavnosti nevladnih organizacij, kot je tudi ZPM Ljubljana Moste-Polje, je s 

pomočjo prostovoljcev in darovalcev nudenje konkretne pomoči revnim, izboljševanje 

kakovosti njihovega življenja, nudenje različnih pomoči strokovnjakov, učne pomoči za otroke 

in drugih oblik v korist vsem socialno izključenim skupinam ljudi (Mikuš Kos, 2001b). Pri 

finančni pomoči je prej omenjena prva družina dobila dovolj donacij za priklop vode, poplačan 

je bil del računov in nekaj mesecev najemnin, druga pa se sedaj ne obremenjuje več ali bo ostalo 

dovolj denarja za najemnino, kje bodo vzeli za pleničke, hrano, obleke. Tretja družina je bila 

deležna tolikšne pomoči, da so lahko odplačali dolg v vrtcu, ki ga sedaj najmlajši član družine 

lahko obiskuje. Prav tako so povečali dom za dve sobici za otroke. Prva družina je pred 

naselitvijo v nujno bivalno enoto doživela še en šok in sicer jim je na rojstni dan enega od sinov 

pogorelo celo stanovanje. Ob pomoči gospe Ogulin in ZPM so takoj dobili ključe za novo nujno 

bivalno enoto, kjer se jim je življenje spremenilo na mnogo bolje. Tudi druga družina pravi, da 

je sedaj 100 % bolje, vsak spi v svoji postelji, imajo lastno stanovanje in to kar težko verjamejo. 

Lastni starši jim zaradi majhnih dohodkov in kredita na žalost niso mogli pomagati in zato je 

bila pomoč darovalcev še toliko bolj dobrodošla. Tretja družina je bila po dobrem odzivu 

poslušalcev pet mesecev kasneje preseljena v novo stanovanje, kjer ima 13-letnik svojo sobo, 

prvič pa so bili tudi skupaj na morju, kar je neverjetna sprememba na bolje. Dve družini je 

pozitivno presenetil odziv neznanih ljudi, ki so bili pripravljeni pomagati. Vsem so pomagali 

in v vsakem paketu so bila napisana tudi pisma z dobrimi željami, kar je pomenilo zelo veliko 

moralne podpore. Družina, ki sedaj živi 100 % bolje, je hodila po pomoč k organizacijam zgolj 
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zaradi otrok, saj jih je bilo svojega položaja zelo sram. Zavedajo se, da brez pomoči Karitasa in 

staršev ne bi zmogli. Prav tako je bila zelo dobrodošla pomoč psihiatra in ostalih strokovnjakov 

iz ZPM. Pomoč ljudi v težkih časih pomeni veliko in prav zavedanje, da v stiski nisi sam, 

pomaga preživeti težak dan. Za družine je zelo pomembna pomoč s strani dobrodelnih 

organizacij in kot je v svoji raziskavi opazila Ridge (2004) si nekatere družine ne znajo 

predstavljati življenja brez pomoči, prav tako si nekaj družin nikakor ne more priklicati v 

spomin meseca, ko niso imeli pomoči. Pri eni od družin, kjer nisem zasledila srečnega razpleta 

zgodbe je mati omenila, kako veliko ji pomeni projekt Botrstvo in hčerina botra, ki malo olajša 

kakšne zadeve. Potrebe otrok prav tako iz dveh družin brez srečnega razpleta so bile v eni 

družini želja po svojih posteljah, saj spijo vsi skupaj. V drugi družini si otroci želijo svoje sobe, 

saj je prostora dovolj, le denarja ni. Prav tako hči zaradi pogostih migren in slabega počutja 

potrebuje svoj mir in osebni prostor, a kljub željam ostaja realna, saj ve, da si bodo po smrti 

očeta in nezmožnosti matere za delo stvari vedno težje privoščili.  

 

7.1.1.13 Analiza kategorije: prihodnost  

Ne glede na to ali so imele družine kasneje srečen razplet ali ne, jih je kar nekaj v svojih zgodbah 

omenilo prihodnost. Največ družin je spregovorilo o željah (za naprej). Prvi deček je omenil, 

da bi bil rad dober nogometaš, saj je bil nekoč, ko je še lahko treniral, v tem športu zelo uspešen. 

Prav tako se zaveda, da bi s tem veliko zaslužil, od vsega denarja pa bi ga nekaj dal bratoma in 

nekaj materi, da bi lažje živeli. V enostarševski družini si hči želi enodnevnega izleta z mamo, 

saj s sošolci zaradi zdravstvenega stanja na izlete ne more hoditi. Njena mati si želi plačanih 

položnic in najemnine, a je realna in dolgoročno ne vidi rešitve v situaciji. Druga mati z rakavim 

obolenjem si najbolj želi svoje ozdravitve, saj bi to pomenilo, da bo lahko skrbela za svoje tri 

otroke. Želja se ji na žalost ni uresničila, saj je kmalu po objavi zgodbe in pomoči poslušalcev, 

umrla. So pa družini pomagali s hrano in plačilom položnic, kar je v tem težkem času možu 

zagotovo predstavljalo dobrodošlo pomoč. Večkrat omenjeni 18-letnik si najbolj želi, da mu ne 

bi bilo potrebno več delati in bi se lahko več družil s prijatelji, prebral kakšno knjigo in se 

intenzivneje vključil v šolo. Na žalost pa ve, da se mu ta želja ne bo kmalu izpolnila, saj mati 

nikakor ne dobi dela. Tudi tri družine skrbi prihodnost. Prva izraža negotovost, kako bodo prišli 

iz slabe situacije, druga ne ve, kako naprej, saj so se znašli v slepi ulici, tretjo družino, ki živi v 

očetovi hiši in ne ve, koliko časa bodo lahko še ostali tam, skrbi, kam bodo šli, kaj jim bo 

prinesla prihodnost. Le ena mati omenja cilj, ki si ga želi z velikim trudom doseči za svojo hči. 
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Rada bi, da bi hči odrasla in se lahko izobrazila, saj ve, da je izobrazba največkrat ključ do 

boljšega življenja. Želi namreč preprečiti verigo neugodnih dejavnikov, kjer revščina lahko 

predstavlja povod za slabši učni uspeh, ta pripelje do izostajanja iz šole in na koncu izključitve, 

ki vodi v nezaposlenost, kjer se veriga sklene s ponovno revščino (Richman, 2001).  
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Tabela 13: Kategorija 13 – PRIHODNOST 

KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

Družina 1 Družina 2 Družina 3 Družina 4 Družina 5 Družina 6 Družina 7 Družina 8 Družina 9 Družina 10 

Želje (za naprej) -Dober 

nogometaš 

-Bi veliko 

zaslužil, dal 

malo 

bratoma in 

mami 

  -Želi si 

enodnevnega 

izleta z mamo 

-Dolgoročno 

ne vidi rešitve 

želja po 

plačani 

najemnini in 

položnicah 

  -Želja po 

ozdravitvi 
 -Vesel bi bil, 

da ne bi bilo 

potrebno delati 

-Več bi se 

družil, skrbel 

za šolo, prebral 

knjigo 

 

-Radi šli v toplice 

Skrbi za 

prihodnost 
  -Skrbi, kako 

bodo prišle 

iz tega 

    -Ne ve, kako 

naprej 

-Prvič v 

slepi ulici 

 -Skrb kam bodo šli 

potem 

-Ne ve, kaj bo v 

prihodnosti 

Materin cilj    -Odrasla hči, 

izobražena in z 

boljšim 

življenjem 
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7.2 Rezultati intervjuja 

Glede na to, da so tabele s kodami 1. in 2. reda narejene za en intervju in je njihova preglednost 

večja kot pri tabelah z desetimi zgodbami, bom vsako kategorijo predstavila v svoji, popolnoma 

nespremenjeni tabeli.  

Kategorije,  ki sem jih dobila pri analizi intervjuja so: 1) doživljanje družin, 2) populacija, 3) 

potrebne izboljšave, 4) pridobitev družin, 5) programi v Sloveniji, 6) sredstva programa, 7) 

življenje družin, 8) stanje v Sloveniji in 9) lastnosti programa.  

 

Tabela 14: Kategorija 1 – DOŽIVLJANJE DRUŽIN 

KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

Odnos do družin -Empatični odnos do vsake zgodbe 

-Zgodbe nosi domov 

-Tehnike sproščanja in odplavljanja problemov 

-Čuti veliko odgovornost do vseh uporabnikov 

-Na vsak uspeh zelo ponosna 

Posebne zgodbe -Najbolj dotaknejo zgodbe, ko otroci ne želijo živeti 

-Nedopustno in nemoralno, da se kaj takega zgodi 

-Motivacija srečne zgodbe 

 

7.2.1.1 Analiza kategorije: doživljanje družin 

V prvi kategoriji je intervjuvanka spregovorila o svojem odnosu do družin in o posebnih 

zgodbah, ki jih je srečala na svoji poti. Kljub temu, da se zaveda svoje »napake«, še vedno 

kakšno hudo zgodbo nese domov, a se je z leti naučila različnih tehnik, ki ji pomagajo pri 

razbremenitvi. To nujno potrebuje, saj do vsake družine razvije empatičen odnos ter čuti veliko 

odgovornost. Tudi drugi strokovnjaki omenjajo tak pristop do družine, ki je poln zaupanja in 

empatije (Horowitz, Ladden in Moriarty, 2002). Kot posledica njenega odnosa in doprinosa k 

družini je velik ponos vsakega uspeha. Zgodbe, kjer otroci ne želijo živeti, se je najbolj 

dotaknejo, saj je to nekaj nezaslišanega, na drugi strani pa ima za motivacijo vse srečne zgodbe.  
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Tabela 15: Kategorija 2 – POPULACIJA 

KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

Pomoč ljudem -S projekti pomagajo in podpirajo otroke in družine po Sloveniji 

-Pomoč bolnim in ostarelim 

Revni ljudje -Povečevanje % ljudi z zdravstvenimi težavami, nizkimi dohodki 

-Onkološko bolni starši brez dodatnega zavarovanja 

 

7.2.1.2 Analiza kategorije: populacija  

Ljudje, ki jim s projekti po Sloveniji nudijo pomoč, so bolni in ostareli ter družine z otroki. 

Gospa Anita Ogulin opaža vedno večji odstotek revnih ljudi z zdravstvenimi težavami in 

nizkimi dohodki. Tudi Leskošek idr. (2013) ugotavljajo povečano rast revnih zaposlenih, torej 

ljudi z nizkimi dohodki, ki jih poleg vseh težav v zvezi z zaposlitvijo, težijo tudi zdravstvene 

težave. Prav tako je veliko primerov onkološko bolnih staršev, ki nimajo dodatnega 

zdravstvenega zavarovanja. To so ugotovile tudi avtorice raziskave, narejene leta 2009, Črnak 

Meglič idr., ki kljub spremembi zakona o zdravstvenem zavarovanju opozarjajo na problem 

nezavarovanih ljudi.  

 

Tabela 16: Kategorija 3 – POTREBNE IZBOLJŠAVE 

KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

Potrebni ukrepi -Poenostaviti upravljanje 

-Vzgoja za samooskrbo, zagon kmetijstva, turizma, izobraževanje 

-Delovnih ljudi ne bi smeli prezreti 

-Vsakega ranljivega vključiti v vse procese 

-Boljše delovanje države v celoti 

Preusmeritve  -Preusmeritev potrošništva v razvoj gospodarstva, itd. 

Drugačna družba -Spremembe družbe kot celote 

Pomen socialne države -Socialna država omogoča ljudem preživeti z delom, deluje v 

korist otrok, pomaga ranljivim, preprečuje razslojevanje 

 

7.2.1.3 Analiza kategorije: potrebne izboljšave 

Kljub nenehnemu trudu sodelavcev ZPM Ljubljana Moste-Polje, intervjuvanka ugotavlja, da je 

potrebno za revne in izločene družine storiti na ravni države še veliko. Med pomembnejše 

ukrepe predlaga poenostavitev upravljanja z ljudmi, kar je obrazložila kot zmanjšanje obsega 

birokracije in papirologije, ki je potrebna za ureditev sodelovanja z družinami. Na splošno bi 

morali izboljšati tudi delovanje države v celoti. Glede na rodovitnost države predlaga vzgojo 

za samooskrbo, zagon turizma in kmetijstva, prav tako pa spremembo izobraževanja. Velik 
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poudarek vidi na odnosu do delovnih ljudi, ki so dandanes vse preveč prezrti in obravnavani 

zgolj kot poceni delovna sila. To na žalost velja tudi za vse prekerne delavce, katerih zaposlitev 

je vse prej kot zanesljiva in varna (Leskošek idr., 2013). Zaveda se pomembnosti vključevanja 

ranljivih ljudi v vse delovne procese, saj bomo le tako lahko naredili korak naprej k spremembi 

družbe kot celote. Moti jo razmah potrošništva, ki bi ga raje preusmerila v razvoj gospodarstva 

in drugih panog. Vse te ukrepe bi bilo po njenem mnenju treba upoštevati, saj naj bi socialna 

država omogočala ljudem preživeti z delom, pomagala ranljivim in delala v korist otrok. 

Socialna država torej ne bi smela podpirati nepripravljenosti za delo, preprosto pa bi morali 

spremeniti fenomen, kjer mladi raje kot zaposlitev na trgu dela izberejo življenje ob denarnih 

podporah različnih državnih ustanov in delo na črno (Rapuš Pavel, 2010).  

 

Tabela 17: Kategorija 4 – PRIDOBITEV DRUŽIN 

KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

Usmeritve družin -70% družin usmerja CSD 

-ZD, šolske in vrtčevske službe in drugi strokovnjaki (zdravniki, 

…) 

Prihod uporabnikov -Zaradi prepoznavnosti pridejo tudi sami 

-Izjemno pozen (prepozen) prihod uporabnikov 

-Avtohtoni Slovenci doživljajo revščino kot osebni poraz 

-Neavtohtoni Slovenci priznajo težave, pridejo po pomoč 

-Uporabniki iz cele Slovenije 

Kriterij ustreznosti -Strokovna služba in Komisija za humanitarna vprašanja 

obravnava zgodbe 

Strokovno mnenje poznavanja razmer in priporočilo  

-Odločba o otroških prejemkih in soc. transferjih, zdr. izvidih, 

pretok sredstev zadnjih 3 mesecev 

-Neposredni ogled stanja družine 

-Pri nesrečah, zdravljenjih v tujini, … potrebna dodatna dokazila 

 

7.2.1.4 Analiza kategorije: pridobitev družin 

Družine v 70 % primerih k njim usmerijo CSD-ji. Sledijo jim zdravstveni domovi, šolske in 

vrtčevske službe in drugi strokovnjaki. Glede na to, da je projekt Botrstvo in na splošno ZPM 

Ljubljana Moste-Polje v javnosti zelo znan, veliko ljudi pride do njih tudi samih. Intervjuvanka 

je kritično ovrednotila prepozen prihod uporabnikov, ki potrebujejo veliko več pomoči, kot če 

bi prišli prej. Opaža veliko razliko v prihodu med avtohtonimi in neavtohtonimi Slovenci. 

Slednji se težav zavejo in se ne krivijo, ne doživljajo ob tem osebnega poraza in posledično 

pridejo po pomoč pravi čas, preden se vse nakopiči. Avtohtoni Slovenci pa po pomoč pridejo 

velikokrat prepozno (primer: mati prišla po pomoč na dan, ko so ji odklopili vodo, četudi je za 
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to vedela vsaj nekaj tednov prej) in mora biti zato pomoč toliko bolj urgentna in denarno bolj 

obsežna. Tudi v drugih državah opažajo, da se ranljivi ljudje mnogo prepozno poslužijo 

različnih pomoči ravno zaradi sramovanja svojega položaja (Horowitz, Ladden in Moriarty, 

2002). Kljub velikemu številu ljudi pa morajo imeti na ZPM in pri projektu Botrstvo dobro 

izdelan kriterij ustreznosti, ki omogoči pomoč točno določenim družinam. Gospa Ogulin v prvi 

vrsti izpostavi strokovno službo in Komisijo za humanitarna vprašanja, kjer je vsaka zgodba 

obravnavana posebej, nato se poda mnenje poznavanja razmer in na koncu priporočilo. 

Nekatere družine pridejo pogledat tudi na dom. Prav tako je potrebno družini pridobiti dodatna 

dokazila v kolikor so imeli razne nesreče ali so bili zdravljeni v tujini. Kljub neprecenljivosti 

nevladnih in prostovoljskih organizacij revščine ne moremo blažiti le z različnimi programi 

(Kersnik Bergant, 2001) in ker je ljudi vsak dan več, je edino prav, da ima vsak program nek 

kriterij ustreznosti, saj zgolj ena organizacija ne zmore pokriti vse pomoči potrebne populacije.  

 

Tabela 18: Kategorija 5 – PROGRAMI V SLOVENIJI 

KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

Drugi programi  -Vsak podporni program je dober 

-Neosebni paketi s hrano 

-Človek potrebuje potrditev, roko, ki popelje iz začaranega kroga 

-Ne pozna programa s tako celostno podporo, kot ga imajo oni 

Paketi hrane  -Potrebni tudi paketi, a je premalo človeške note 

 

7.2.1.5 Analiza kategorije: programi v Sloveniji 

Programi, ki jih mora po intervjuvankinem mnenju Slovenija še razviti so v prvi vrsti še drugi 

celostni programi. Izpostavila je namreč, da je njihov program oziroma projekt Botrstvo izvajan 

celostno, kar pomeni, da pokriva tako materialne potrebe kot tudi finančne, moralne in pogovor 

s strokovnjaki, brezplačno pravno pomoč, učno pomoč za otroke, subvencionirano prehrano in 

počitnice/letovanja za otroke ipd. Prav tako je zelo odziven in prilagodljiv potrebam vsake 

družine. Zaveda se, da je vsak program, ki podpira posameznike, dober, četudi ji ni všeč, da so 

nekatere organizacije (npr. Anina zvezdica) osredotočene zgolj na delitev paketov. Človek naj 

bi potreboval več kot zgolj paket hrane, četudi je ta zelo pomemben in potreben. Take pomoči 

seveda ne kritizira, a meni, da naj programi in organizacije ne bi bile tako neosebne pri deljenju 

hrane, saj je človek tudi socialno bitje. Družba in nevladne organizacije za pomoč ljudem naj 

bi se osredotočile na vedno bolj pomembno vlogo pri zavzemanju pravic zapostavljenih skupin 

prebivalstva (Kraševec Ravnik, 2001).  
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Tabela 19: Kategorija 6 – SREDSTVA PROGRAMA 

KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

Denarna pomoč -Humanitarna sredstva (tudi do 40.000€) 

-Družina nima stika z denarjem 

-Družinski sklad poravna račune in položnice 

-Telefoni in TV niso financirani – ni eksistenčnega pomena 

-Učenje družine ravnanja s sredstvi: načrt porabe 

-Pomoč odvisna od bralcev/gledalcev 

-Dogovor za zbiranje in porabo sredstev 

-Izjemoma se denar nakaže na TRR 

-Prednostna lestvica plačil 

-CSD preverja prihodke zadnjih 3 mesecev 

-Ob 1. pomoči gledajo 2 leti nazaj 

-Odločbo in prvi prihodek se čaka do 6 mesecev 

-V tem času se nabirajo položnice, izvršbe, rubeži, … 

 

7.2.1.6 Analiza kategorije: sredstva programa 

Denarna pomoč pri projektu Botrstvo se med družinami razlikuje. Imeli so že primere, kjer je 

družina nemudoma potrebovala večjo vsoto denarja (do 40.000 EUR) za poplačilo dolgov in 

položnic. Nekaj najbolj grozečih položnic lahko družinam poplača program predhodno, kasneje 

pa je pomoč in znesek odvisen od pomoči bralcev, gledalcev oziroma poslušalcev in ostalih 

donatorjev. Poudariti moram, da se za vsako družino naredi celostni program, po katerem delajo 

z družino korak za korakom. Družina nima direktnega stika z denarjem, saj družinski sklad, 

odprt za vsako družino posebej, poravna položnice in ostale račune. Za vsako družino se naredi 

tudi dogovor in načrt porabe denarja, kjer se učijo kako koristno in preudarno porabiti denar. 

Izjemoma se zgodijo primeri, kjer se denar nakaže družini na TRR, a tega se neradi poslužujejo. 

Dejstvo je, da se vsak prihodek oziroma priliv na TRR opazi in ljudje lahko zaradi tega ostanejo 

brez pripadajoče dodatne socialne pomoči ali ostalih dodatkov. Glede na to, da je družin vedno 

več, pomagajo le pri osnovnemu preživetju in v to kategorijo ne spadajo telefoni in televizija, 

saj to za človekov obstanek ni ključnega pomena. Sporno v tej državi je po besedah 

intervjuvanke to, da CSD pri družinah preverja prihodke za zadnje tri mesece, v kolikor je 

družina prvič vključena v pomoč pa gledajo celo za dve leti nazaj. To je seveda nelogično, saj 

z zneskom pridobljenim toliko časa nazaj, družina ne more preživeti dveh let. Srž problema je 

tu tudi zato, ker se pri revnih družinah v tem obdobju kopičijo neplačane položnice, izvršbe, 

izvajajo se rubeži ipd.  
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Tabela 20: Kategorija 7 –  ŽIVLJENJE DRUŽIN 

KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

Odnos/vedenje otrok -Otroci kljub vidnim znakom ne priznajo revščine 

-Laganje otrok vrstnikom o domačem stanju 

-Zbiranje hrane za družino 

-Otroci naučeni, da lažejo v zvezi s hrano 

- Ne-revni otroci zelo izključevalni  

-Revni otroci se že sami izključijo in osamijo 

-Socialna izključevanost travmatična zlasti za otroke 

-Otroci nosijo sporočila od doma v družbo 

-Kdor nima izkušnje ljubečega odnosa ne zna drugače kot sovražiti  

-Sprva se bojijo objema, a s spodbudami, varnostjo in zaupnostjo 

postanejo srečni otroci 

Medsebojni odnosi -Revščina načne medsebojne odnose 

Ukrepi družin -Odpovedovanje vsemu, zlasti hrani (otrokom v šolah) 

-Izpis dijakov iz domov 

Odnos družin -Jeza družin na družbo 

-Samokrivda 

-Dnevne odločitve posameznikov 

Zdravstveno stanje družin -Posledice porušenega duševnega in fizičnega zdravja 

-Ob izgubi dela duševno propadejo 

-Izjemno slabo zdravstveno stanje: duševne stiske nadgrajene s 

fizičnimi boleznimi  

-Vse več trajnih okvar 

-Presnovne motnje družin 

-Dietna hrana draga, nimajo niti za redno prehrano 

Samopodoba družin -Samopodoba družin zelo slaba 

-Se umikajo, izključujejo, obsojajo, niso zmožni skrbeti za otroke, 

obolevajo 

-Zgodbe truda, samopomoči, a tudi tragedije 

Izključenost  -Socialna izključenost: nevrednost družbe 

-Stigma, pojav nemoči 

-naučena nemoč 

Odnosi v družini  -Veliko nepredelanosti in skritega sovraštva, obtožb in očitanj v 

družini 

-Manipuliranje z otroki 

-Otroci brez opreme za predelovanje odnosa staršev 

-Otrok brez prijateljev, nima nikogar, ki bi ga varoval, razbremenil 

odnosa staršev 

-Vedno več mater v varnih hišah, materinskih domovih ali pri 

znancih, prijateljih 

 

7.2.1.7 Analiza kategorije: življenje družin 

Odnos oziroma vedenje otrok je v družbi velikokrat drugačno kot bi bilo, če družine ne bi bile 

revne. Zaradi želje po sprejetosti in zaradi prevelike stigmatiziranosti, ki jo revščina prinaša, 

kljub vidnim znakom vztrajno zanikajo revščino in se lažejo o vsem, kar imajo doma. V želji 

prihraniti vsaj nekaj denarja se največkrat odpovedujejo vsemu, zlasti hrani. To se dogaja tudi 

v šoli, ko otroke, ki nimajo subvencionirane prehrane, izpišejo od kosil in malic. Na taborih so 

prostovoljci ZPM večkrat opazili, kako zbirajo hrano za družinske člane, sami pa večkrat rečejo, 

da niso lačni ali da so na dieti. To so jih naučili starši, saj se zavedajo, da so lahko premožnejši 
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otroci zelo izključevalni. Zgodi se tudi, da se revni otroci že sami izključijo in osamijo ter si 

tako skrajšajo trpljenje okolice (Ridge, 2004). Vedenje otrok v šoli in njeni okolici je velikokrat 

odraz vedenja, ki so mu priča doma. Kdor pozna zgolj nasilje, drugačnega vedenja ne pozna. 

Gospa Ogulin in ostali sodelavci opažajo, da se sprva bojijo kakršnegakoli pozitivnega stika, 

kot je na primer objem, a čez čas, z veliko zaupanja in dobrim odnosom postanejo otroci bolj 

srečni in odprti. Kljub nekdaj dobrim odnosom v družini, revščina načne še tako močne vezi. 

Odnosi v družini so polni skritega sovraštva, obtoževanja, očitanj in manipuliranj z otroki. 

Slednji niso sposobni predelati vsega, kar se dogaja s starši, prav tako pa tudi nimajo nobenega 

»pomembnega drugega«, s katerim bi se lahko pogovarjali in se razbremenili. Na ZPM opažajo, 

da je vedno več mater v varnih hišah ali materinskih domovih. Tiste, ki imajo srečo in dobre 

znance, so navadno nastanjene pri njih ali pri prijateljih. Kljub vsemu je njihova socialna mreža 

izrazito manjša kot pri ostalih ljudeh (Lennox Terrion, 2002). Drža družin je največkrat jeza na 

družbo in samokrivda za nastali položaj. Samopodoba družin je po besedah intervjuvanke zelo 

slaba, saj se družine navadno same umaknejo, izključujejo, obsojajo, na koncu niso več 

sposobne skrbeti za otroke. Med mnogo zgodbami nenehnega truda za boljše življenje je tudi 

nekaj tragedij. Zaradi nenehnega stresa in slabe prehrane, tako starši kot otroci obolevajo za 

kroničnimi boleznimi (Kraševec Ravnik, 2001). Te so posledice porušenega duševnega in 

fizičnega zdravja, ki se neznatno poslabša ob izgubi dela. Prav tako ima vedno več družin 

trajnejše okvare in motnje presnove. Zaradi bolezni bi morali korenito spremeniti svojo 

prehrano, nekateri bi morali imeti strogo dieto s pomembnimi vitamini in minerali, a takšna 

hrana je zanje predraga. Največkrat se na mizi znajdejo ogljikovi hidrati, sadja in zelenjave pa 

ni nikoli dovolj (Pikl, 2009).  

 

Tabela 21: Kategorija 8 – STANJE V SLOVENIJI 

KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

Revščina -Nepotrebna revščina 

Dobrine  -Dovolj dobrin 

Posledice revščine  -Vedno več obupanih ljudi 

-Otrok brez energije, ciljev 

-Razkrajanje odnosov, bolezenska stanja celih družin 

-Stiske načnejo medsebojni odnos, rušijo duševno stabilnost, 

fizično zdravje, onesposobijo za delovni trg 

-Alarmantno stanje 

-Več kot pol Slovenije ne zmore tekoče poravnave stroškov 

- Neplačilo položnic: sodišče, izvršbe, rubež 

-Primer stanja (zadolžitev za stanovanje, izguba službe, 

nenormalno visok dolg, poskus samomora) 

-Ukradeno dostojanstvo  

-Razočarani, prevarani, obupani ljudje 
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-Skrivanje, samomori, izključevanje iz družbe 

-Podatki iz leta 2013 

Širitev revščine -Večanje revščine kot snežna kepa 

Minimalne plače zaposlenih -Revni zaposleni, z minimalnimi plačami 

Izkoriščanje delavcev -Plačo, regrese in prispevke morajo vračati delodajalcu 

-Tedenski primeri zaposlenih delavcev 

-Delavec prisiljen vrniti plačo, prispevke, regres delodajalcu 

Revni zaposleni -Revni prekerni delavci, S.P. 

Neupravičenost do pomoči -Z zaposlitvijo in neuporabnim premoženjem niso upravičeni do 

javnih sredstev 

Strah revnih ljudi -Bolni ljudje ne upajo na bolniško, strah za izpad še tega dohodka 

Dolgotrajni postopki -Od pričetka postopka do realizacije do pol leta 

Posledice sistema -Sistem (državne institucije) pripelje ljudi v revščino 

-Zaradi ZUJF-a ukinjene subvencije šolske prehrane otrokom 

-Razslojevanje 

-Obstajajo tudi ljudje, ki ne bi ničesar naredili, jim pomoč ustreza 

-Potrebne sistemske rešitve, za omogočanje osnovnega preživetja, 

zdravega razvoja, … 

-Revščina kot vojno stanje, ji dati prednost 

-Birokratska država 

Skupno delo ministrstev -Povezovanje ministrstev med seboj 

 

7.2.1.8 Analiza kategorije: stanje v Sloveniji 

Revščine po mnenju gospe Ogulin ne bi smelo biti, saj imamo v Sloveniji dovolj dobrin, le da 

so te napačno in nepravično razporejene med ljudi. Kot posledice revščine navaja vedno večje 

število obupanih ljudi, otrok brez ciljev in energije, slabšanje oziroma razkrajanje odnosov in 

vedno slabše zdravstveno stanje v družinah. Ljudje so zaradi stresa in stisk onesposobljeni za 

delovni trg, kar v zadnjem času povzroča že alarmantno stanje. Realnost je takšna, da več kot 

pol Slovenije ne zmore več tekočega plačevanja stroškov, veča se število neplačanih položnic, 

ki pripeljejo do izvršb, rubežev ali celo deložacij. Ljudje so razočarani, prevarani, ukradeno je 

njihovo dostojanstvo. Vse več je skrivanja, samomorov in izključevanja. Revni ljudje namreč 

doživijo več prikrajšanosti kot večina (Joint report by Commission and the Council on social 

inclusion, 2004). Vedno več je revnih zaposlenih z minimalnimi plačami. Delodajalci v želji po 

večjem zaslužku izkoriščajo delavce, ne plačujejo jim regresov in ostalih prispevkov ali pa 

morajo delavci le-te vračati delodajalcu. Vse več je prekernih zaposlitev, ki postajajo vse bolj 

nesigurne (Leskošek idr., 2013). Delavci so izpostavljeni fleksibilnim oblikam dela, kar še 

dodatno predstavlja tveganje za nastanek revščine, kot to opiše tudi Kresal (2011). V strahu 

pred izgubo še tako slabe zaposlitve si delavci ne upajo iti na bolniško, saj bi v tem primeru 

izgubili še to, kar imajo. To pa kasneje privede do vedno večjega števila invalidnih ljudi s 

trajnimi okvarami in do onkološko bolnih ljudi. Gospa Anita Ogulin za tako stanje krivi sistem 

oziroma državne institucije, ki namesto pomoči ljudi pripelje do revščine. Primer takšnega 

ravnanja je ZUJF, kjer so bile ukinjene subvencije šolske prehrane, kar je še povečalo lakoto in 
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bolezenska stanja pri mladih odraščajočih otrocih (Košak Babuder, 2002). Tudi Jensen (2013) 

ugotavlja, da se bolezni otrok večajo zaradi neredne prehrane oziroma lakote. Nujno za 

prekinitev takega stanja bi bilo skupno delo ministrstev, torej povezovanje med njimi.  

 

Tabela 22: Kategorija 9 – LASTNOSTI PROGRAMA 

KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

Celostni pristop -Celostna podpora družin 

-Primer pomoči (mati z odklopljeno elektriko – poravnali zapadle 

položnice in priklop elektrike) 

-Hitra pomoč, odvisna od primera 

-Celostna in učinkovita pomoč 

-Primer pomoči (pogovor z dežurnim terapevtom) 

-Prednostna pomoč otrokom (dejavnosti, učna pomoč, dobrine, 

štipendije, plačilo šolskih dejavnosti, prehrana) 

-Brezplačna pravna in psihosocialna pomoč – na enem mestu 

-Družina na enem mestu dobi materialno, psihosocialno, pravno, 

finančno, učno pomoč za otroke, štipendije, itd. 

-Unikaten projekt – na enem mestu vsa podpora 

-Konstantno srečevanje z družino  

-Poznavanje potreb in porab družine 

-Primer pomoči (zaradi bolniške izgubila službo, zapustil mož, 

pristala v psihiatrični kliniki, otroka v rejništvu, 2 leti trajajoča 

rehabilitacija 

-Oporne točke v vsaki zgodbi 

Pomoč družinam -Najpogostejša pomoč hrana in plačilo položnic, pogosto tudi 

terapevt 

Humanitarni program -Humanitarna organizacija postala pred 10 leti 

Najpogostejša pomoč -Zadnje obdobje največ hrane in denarnih sredstev 

-Oddaljeni dobijo bone za hrano, da ni prevoznih stroškov 

Pokritost Slovenije -Dobro zamrežena podporna pomoč po več regijah 

Razvoj programa -Botrstvo kot pojav odkritih otroških močnih talentov in področij, 

nezmožnih razvijanja 

-Prva Botrica, Milena Štular 

-Omogočanje otrokom razvoj in dodatne dejavnosti 

-Pričetek plačevanja šolske prehrane in plačljivih obveznosti 

-Pomagali otrokom preživeti 

-Val 202 že prej sodeloval z ZPM 

-Začetek Botrstva naključno med urednico Vala202 in Mileno 

Štular 

-Kredibilnost delovanja programa zelo visoka 

Projekti  -Projekti socialnega povezovanja 

Dejavnosti  -Druženje in izmenjava izkušenj rešujeta ljudi  

Spoznavanje donatorjev -Primeri dobre in slabe prakse pri spoznavanju donatorjev in družin 

-Uporabnik se bo v stiski zopet obrnil na donatorja, to lahko traja 

v nedogled 

-Strpnost uporabnikov se spremeni v nestrpnost 

-Dvosmernost povezav 

-Kjer je zavedanje in spoštovanje obeh strani, povežejo 

-Pri projektu Veliki brat bile povezave vsakdanjik 

-Primer slabe prakse 

-Niso vsi ljudje dobri 

Objava družinskih zgodb -Pripravljenost družin na vse 

-Pri izdatnejši pomoči dogovor z novinarji, posnamejo zgodbo 
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-Skrb za vrnitev dostojanstva, omogočanja preživetja 

-Družine se pripravljene razgaliti pred mikrofonom/kamero 

-Pristanejo na vse, nimajo kaj izgubiti 

-Opozorijo družine na možne težave 

-Okolje lahko dodatno izloči družino 

-V večini primerov ni bilo večjih travm 

-Po objavi pogoste obravnave terapevtov 

-Težko se družino naredi popolnoma anonimno 

-Družine gredo odgovorno v to 

-V več kot polovici objav so družine rešene 

-Ob uspešnem izteku, vredno truda in volje v pomoč 

Prizadevanja programa  -Prizadevanja za družbeno odgovornost tudi s strani politikov  

-Politika odgovorna za ljudi izolirane družbe, izpostavljene 

nasilju 

-Delujejo po vsej Sloveniji, sodelujejo z vsemi, ki lahko 

pomagajo 

-Previden in pravičen pristop do družine  

-Brezplačna pravna pomoč v projektu Botrstva zagotovila državi 

veliko predlogov za spremembo zakonodaje 

-Uspeh delno vrniti otrokom prehrano, spremeniti socialno 

zakonodajo 

 

7.2.1.9 Analiza kategorije: lastnosti programa 

Lastnost programa, ki jo je gospa Ogulin večkrat izpostavila, je celostni pristop. Pri programu 

Botrstva in tudi na splošno se pri ZPM Ljubljana Moste-Polje zavzemajo za celostno podporo 

družinam. Pomoč je hitra in se razlikuje od primera do primera. Skrbijo za učinkovitost pomoči, 

pri čemer ima prednost pomoč otrokom. To je bil tudi eden glavnih namenov ustanovitve 

projekta Botrstvo, da bi otrokom zagotavljali tiste dejavnosti, ki krepijo njihova močna 

področja. A ugotavljajo, da otroci potrebujejo veliko več: učno pomoč, štipendijo, plačilo šolske 

prehrane in ostalih dejavnosti ter drugačne dobrine, ki jih starši ne morejo zagotoviti. Zato se 

je projekt preoblikoval in sedaj obsega brezplačno pravno in psihosocialno pomoč staršem na 

enem mestu. Prav tako družina na enem mestu dobi materialno, finančno in učno pomoč za 

otroke, kar njihov projekt uvršča med unikatne v Sloveniji. Drugega, ki bi nudil vse to, 

preprosto ni. Z družinami se redno srečujejo, skupaj prepoznavajo potrebe in porabo družine. Z 

vsako družino skupaj naredijo plan dela glede na njihove potrebe, kar služi pri doseganju cilja. 

V času gospodarske krize je najpogostejša pomoč družinam ravno hrana in plačilo položnic, 

prav tako se povečuje število obiskov pri terapevtih. Glede na to, da imajo mrežo delovanja 

projekta Botrstva razprto po vsej Sloveniji, dobijo oddaljene družine po pošti bone za hrano, s 

tem pa zmanjšajo oziroma ponekod celo izničijo nepotrebne potne stroške. Razvoj programa se 

je zgodil z idejo prve botrice, Milene Štular, ki je v navezavi z radiem Val 202 začela sodelovati 

pri pomoči družinam. Od vsega začetka pa vse do danes ima program visoko kredibilnost, kar 
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lajša odločitev novim darovalcem in/ali botrom. ZPM skrbi za vedno nove projekte, kjer je 

glavno vodilo druženje in izmenjava izkušenj med uporabniki.  

Spoznavanje družin in donatorjev je lahko dobra ali zelo slaba praksa. Nevarnost, ki preti je 

pretirano navezovanje družin na donatorje, kar lahko traja v nedogled, saj se strpnost pomoči 

potrebnega lahko spremeni v nestrpnost, ker nekateri izhajajo iz predpostavke: »on ima, jaz pa 

ne, dolžan je pomagati«. Imeli so že nekaj slabih primerov tako s strani donatorjev kot tudi s 

strani družin. A kjer je zavedanje in spoštovanje vzajemno, družino in donatorja zagotovo 

povežejo. Podoben projekt, kjer so bile povezave vsakdanjik, je bil projekt Veliki brat, kjer se 

je nabralo kar nekaj slabih primerov.  

Pred objavo zgodb na spletni strani in v etru radia Val 202, družine izvejo vse o potencialnih 

posledicah, ki jih razkritje prinaša. Kljub temu se družine odločajo za objavo, saj nimajo več 

česa izgubiti. Po objavi na ZPM poskrbijo za pogostejše obiske pri terapevtih, ki lahko 

pomagajo družini preživeti prve odzive ljudi. Zahvaljujoč objavam so družine v več kot polovici 

primerov rešene najhujših stisk, četudi jih primarno okolje lahko izloči in morebiti izgubijo še 

malo dostojanstva, ki ga imajo. Srečne razplete zgodb vedno spremlja veliko truda in volje tako 

pri družinah kot tudi pri vseh, ki so v stiku z njimi. Za program Botrstva je značilen tudi njihov 

pravičen in previden pristop do družine ter sodelovanje z vsemi, ki lahko pomagajo družinam. 

Brezplačna pravna pomoč je zagotovila državi že veliko predlogov za spremembo zakonodaje, 

saj si projekt Botrstvo prizadeva prebuditi družbeno odgovornost tudi na strani politikov s 

konstantnim spominjanjem na prepotrebne spremembe. Napisali so tudi manifest, ki so ga 

poslali na vsa odgovorna ministrstva, a ugotavljajo, da se od takrat ni spremenilo veliko oziroma 

skoraj nič. Za uspešno rešeno težavo si štejejo ureditev vrnitve šolske prehrane nekaterim 

otrokom. Seveda pa je potrebno še malce spremeniti zakonodajo, da bodo zajeti vsi otroci.  

 

7.3 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

Pri odgovorih na raziskovalna vprašanja bom združila ugotovitve pridobljene tako iz zgodb kot 

tudi iz intervjuja z gospo Anito Ogulin. Ugotovitve bodo podane skupno, torej ne bom posebej 

izpostavljala, kaj je bilo pridobljenega iz zgodb in kaj iz intervjuja. To bom navedla le v 

primerih, ko bo to zares potrebno.  
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7.3.1 Kako starši in otroci doživljajo svoj položaj/revščino? 

Starši doživljajo revščino kot veliko breme oziroma začaran krog, iz katerega ne vidijo izhoda. 

Nekaj staršev preprosto ne ve več, kako naprej in posledično razmišljajo o smrti. Strah jih je, 

kaj bo z otroki, ali jim ne bi bilo bolje, če bi bili v rejniških družinah. Kljub pripravljenosti za 

delo in iskanju rešitev, jih mnogo kljub občasni pomoči humanitarnih organizacij, ki pomagajo 

predvsem s hrano, ne zmore plačati bodisi najosnovnejših položnic, bodisi najemnine ali celo 

kupiti hrane. Vedno se v obupu pojavlja vprašanje preživetja, strah pred rubeži in deložacijami 

itd. Vse kar si želijo je, pokriti nastale dolgove in otrokom zagotoviti normalne obroke, ki bi 

bili primerni za njihov zdrav telesni razvoj. Vse družine se namreč srečujejo z najmanj eno 

vrsto težav oziroma zapleti. Mnoge so se že selile v neprimerno manjša stanovanja in po mnenju 

Črnak Meglič idr. (2009) in Mavri (2009) resnično podstandardna stanovanja, polna plesni, 

vlage, brez ogrevanja, z okni, ki ne tesnijo, tušem, ki ne deluje, ipd. Nekateri so imeli že 

odklopljeno elektriko in vodo. Skoraj v vsaki družini prevladuje bolezen vsaj pri enem od 

staršev ali pri otrocih. Izposoja denarja in obisk humanitarnih organizacij marsikoga od staršev 

napolnjuje s sramom in občutkom nevrednosti, a otroci navadno prevladajo in zaradi njih 

potlačijo vsa negativna čustva in se borijo naprej.  

Otroci doživljajo svoj položaj podobno kot starši. Prav tako se ga sramujejo in v šoli marsikdo 

laže svojim vrstnikom o stanju doma. Prav tako se odpovedujejo hrani in se lažejo, da imajo 

dieto, čeravno je resnica takšna, da si šolske prehrane ne morejo privoščiti. Hudo jim je, da so 

odrinjeni in izločeni s strani vrstnikov, četudi se nekateri preventivno izključijo že sami. Mlajši 

kot so otroci, težje razumejo, zakaj doma nimajo hrane oziroma zakaj starši ne jedo skupaj z 

njimi. Težko tudi gledajo otroke, ki imajo nove potrebščine, obleke in obutev, sami pa hodijo 

po svetu v premajhnih in v nekaterih primerih celo umazanih in smrdljivih oblačilih. Najhuje 

za otroke je neudeležba na šolskih izletih, rojstnih dnevih in počitnicah, saj takrat še posebej 

zaznajo razliko med drugimi otroci in njimi samimi. Prav tako je neprijetna nezmožnost 

obiskovanja prostočasnih aktivnosti, ki razvijajo otrokova močna področja, saj je kar nekaj 

otrok povedalo, da je včasih obiskovalo določeno aktivnost, a so jo zaradi plačljivosti morali 

opustiti. To jim je onemogočilo socializacijo z vrstniki, razvijanje telesnih sposobnosti kot tudi 

zavrlo sposobnost premagovanja težav in težkih trenutkov s pomočjo močnih področij, o čemer 

piše tudi Richman (2001).  
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7.3.2 Kakšne težave z zdravjem se pojavljajo pri starših in otrocih? 

Zaradi neredne in nezdrave prehrane ima vedno več staršev in otrok posledično težave z 

zdravjem. Prehrana družin ni raznolika, temveč zelo osiromašena. Ne dobijo dovolj vitaminov, 

potrebnih kalorij, beljakovin in ostalih hranil za razvoj odraščajočih otrok, kar navaja tudi 

Jensen (2013). Obroki so zelo majhni in po večini sestavljeni iz malo kruha, pustih testenin, 

riža, juh iz vrečke ali goveje/zelenjavne kocke. Nekateri imajo včasih tudi malo hrenovk in 

jogurta, ena družina doma pridela nekaj krompirja in fižol, ki ga potem jedo za kosilo oziroma 

večerjo. Navadno starši ne jedo z otroki, ker bi drugače zmanjkalo že tako malo hrane, kar je 

ugotovila tudi Pikl (2009). Paketi na humanitarnih organizacijah, ki jih lahko pridejo iskati 

vsakih osem tednov nikakor ne zadostujejo za tolikšno obdobje, prav tako pa so po večini 

sestavljeni le iz ogljikovih hidratov. O sadju in kakšnem kosu mesa lahko večina družin le sanja. 

Kljub starševskem odrekanju hrane za otroke so slednji prav tako velikokrat lačni. Revnejše 

družine so tako bolj izpostavljene  okužbam in imajo več telesnih in psihosomatskih težav kot 

večina prebivalstva (De Vries in Bouwkamp, 1995; Košak Babuder, 2002). 

Osiromašena hrana je poleg stresa največkrat razlog vseh zdravstvenih težav, ki pestijo družine. 

V strahu pred izgubo službe sta dve materi zanemarjali svoje bolečine in odlašali z obiskom pri 

zdravniku, kar je eno privedlo tako daleč, da je danes invalidka z neznosnimi bolečinami, ki jih 

ne umirijo tudi zelo močne protibolečinske tablete. Drugi dve materi imata diagnozo rakavega 

obolenja, tretja lahko ob napačnem gibu hrbtenice pristane na invalidskem vozičku, oče 

petčlanske družine pa zaradi bolezni ne dobi zdravniškega potrdila za delo. Tudi gospa Anita 

Ogulin ugotavlja zelo slabo zdravstveno stanje v družinah, ki so velikokrat onkološko bolne. 

Prav tako kot v raziskavi Črnak Meglič idr. (2009) je tudi tu nekaj primerov oseb, ki imajo več 

kot eno bolezen hkrati. Kljub zdravstvenemu stanju pa še vedno veliko ljudi ni dodatno 

zavarovanih, kot so ugotovile tudi raziskovalke prej omenjene raziskave (Črnak Meglič idr., 

2009).  

Starši navadno za otroke poskrbijo kot najbolje vedo in znajo ter z njimi prej odidejo do osebnih 

zdravnikov in specialistov kot zase. Pri eni od družin je hčerka zaradi slabe prehrane zelo 

slabokrvna in ima resne zdravstvene težave. Zdravnik stalno opozarja na resnost položaja, a 

kljub težavam lahko mati privošči hčeri zdravo hrano le takoj po pregledih in še za to si navadno 

izposoja denar. Prav tako je hči morala prenehati s plesom in obiskovanjem šolskih športnih 

dni, saj je za njeno zdravstveno stanje vsak napor lahko usoden. Druga družina ima hči, ki ima 

zelo močne in pogoste migrene, slabo počutje in je zaradi stresa ter slabe prehrane zelo utrujena. 
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Težko tudi funkcionira v šoli, prav tako pa doma zaradi prostorske stiske nima prostora zase, 

kjer bi v miru naredila stvari za šolo in se spočila. Sin v tretji družini je kot nekaj mesečni 

dojenček zaradi slabih stanovanjskih razmer in pomanjkanja ustrezne prehrane zbolel za 

pljučnico in še danes kot osnovnošolec nima dobrega zdravja. 18-letni sin, ki sem ga večkrat 

omenila kot pomembnega člana za dvig družinskega proračuna, je zaradi stresnega življenja 

zelo zbolel in posledično imel operacijo. Tudi prehranjuje se navadno le v šoli, na delu in doma 

pa največkrat nima ničesar, razen občasno podarjenih paketov hrane s strani humanitarne 

organizacije. Zadnja hčerka, omenjena pri eni izmed družin, je zaradi pomanjkanja hrane v 

najstniških letih shujšala skoraj do neprepoznavnosti, kar je starša spravilo v hudo stisko. 

Kot vidimo, je revščina in posledično pomanjkanje denarja za nakup polnovredne hrane zelo 

usodna. Pri takšnih ljudeh, ki so bolj izpostavljeni stresu, večjim obremenitvam in so manj 

odporni na različne napore, lahko osiromašena prehrana predstavlja še hujši problem kot pri 

večini prebivalstva. Kot ugotavlja tudi Pikl (2009) bi morali bolj kritično gledati na nezmožnost 

ustreznega prehranjevanja otrok, ki imajo zaradi tega večje zaostanke v telesnem razvoju.  

 

7.3.3 Kakšna je samopodoba staršev in otrok? 

Samopodoba je odvisna od več dejavnikov. Večinoma je delno odražena s položajem na 

družbeni lestvici oziroma družbenim statusom, različnimi kompetencami in znanji, ki jih ima 

posameznik ter ostalimi elementi, ki so odvisni od posameznikovega dojemanja sveta in sebe. 

Revne družine imajo največkrat zaradi slabega družbenega oziroma socialno-ekonomskega 

statusa in ostalih problemov, s katerimi se srečujejo, slabšo samopodobo. Poleg tega je zanje 

značilna pasivnost in nemoč, kar pomeni, da starši nimajo občutka zmožnosti upravljanja s 

svojim življenjem (Mikuš Kos, 1999).  

Starši se ocenjujejo slabo navadno zaradi nezmožnosti zagotavljanja otrokom najosnovnejših 

potreb za normalno, človeka vredno življenje. Nekaj mater je omenjalo, da so popolnoma 

obupane, ker nimajo dovolj denarja za hrano in plačilo položnic, ker so že imeli odklopljeno 

bodisi elektriko ali vodo, počutijo se nezmožne in nevredne. Veliko se jih je za otroke odločilo, 

ko so še imeli zagotovljeno dobro službo in so živeli normalno življenje. Zato neka mati v 

obupu celo pravi, da se za otroke nikoli ne bi odločila, če bi vedela, da bodo živeli v takšni 

revščini. Tudi očetje se počutijo slabo in nezmožne pomagati izvleči se iz začaranega kroga. 

Moški se počutijo še bolj nemočne zato, ker naj bi bila vloga moškega še vedno glava družine, 
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ki predstavlja bolj materialnega preskrbovalca družine (Švab, 2001, v Krajnik, 2013). Kot da 

težek položaj sam po sebi ni dovolj veliko breme, si veliko mater želi umreti, saj so preveč 

obupane. Bolne starše skrbi, kaj bo z otroki, ko njih ne bo več. Vse to še poglablja slabo 

samopodobo in veča stisko. Mnogi, ki ostanejo brez dela, se ne smatrajo več kompetentne za 

karkoli, poruši se jim svet in po besedah gospe Ogulin potrebujejo še več spodbud in pomoči, 

da zopet začnejo normalno delovati. Prevladujoče mišljenje pri starših je naučena nemoč, kar 

pomeni, da se ne smatrajo sposobne storiti karkoli, kar bi izboljšalo njihov položaj. 

Tudi otroci so žrtve naučene nemoči, kar se odraža zlasti na šolskem področju. Bitterworth idr. 

(2012, v Jensen, 2013) ugotavljajo, da se pri njih zaradi slabega socialno-ekonomskega statusa 

pojavlja velika nemotiviranost za učenje. Primanjkuje jim tudi optimizma in vedenja, da nekaj 

znajo in zmorejo. Če temu vsemu dodamo še zaničevanje s strani sošolcev in vrstnikov, je 

rezultat resnično slaba samopodoba in posledično umik vase ali pa obramba v vlogi agresivnega 

vedenja (Twenge in Baumeister, 2010). Kljub slabi samopodobi pa ima nekaj otrok iz vzorca v 

šoli zelo dobre oziroma odlične ocene in so pri svojem delu zelo vestni. Težava se pri njih 

pojavi v socialni izključenosti s strani vrstnikov. Vedo, da so drugačni, da ne dosegajo 

standardov večine, imajo drugačne obleke, ki navadno niso modne, niti nove ipd. Prav tako so 

naučeni, da morajo lagati o svojem domačem položaju in o tem, zakaj ne hodijo na kosilo in 

izlete. Pri nekaterih otrocih, s katerimi je bila v stiku gospa Anita Ogulin, je bila zaradi vsega 

slabega v življenju tako kot pri starših tudi pri njih prisotna želja po smrti. To je še posebej 

alarmantno, da si otroci, pred katerimi je še vse življenje, zaradi težkega položaja, občutka 

nemoči, stigme in slabe samopodobe ne želijo več živeti. Pomoč zanje lahko predstavljajo razne 

obšolske prostovoljne dejavnosti, kjer so otroci dobri. Glede na to, da so nekateri otroci iz 

vzorca omenili nekdanje uspehe pri različnih aktivnostih, ki so jih pred poslabšanjem 

družinskega finančnega položaja lahko obiskovali, bi se šole in ostali strokovnjaki, ki delajo z 

otroki morali zavedati, da so te dejavnosti lahko varovalni dejavnik za otroke. Izboljša se 

njihova socializacija, razvijajo svoja močna področja, kjer so dejansko dobri in posledično se 

izboljšuje njihova samopodoba (Mikuš Kos, 2001).  

 

7.3.4 Kako starši doživljajo svoje otroke in obratno? 

Vloga staršev naj bi bila za otroke ustvariti varno okolje in občutek sprejetosti v družino, vlogo 

otrok pa Gostečnik (2004) vidi predvsem v uboganju staršev in posnemanju njihovega vedenja. 

Tudi doživljanje otrok s strani staršev je navadno odvisno od njihovih vlog. Večina staršev 
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doživlja svoje otroke kot razigrane in znanja željne, nanje so ponosni in z njimi uživajo v 

vsakem prostem trenutku. Revne družine pa se navadno od tega malce razlikujejo. Starše je 

zaradi nastalega slabega položaja pogosto sram in lahko doživljajo otroke kot breme. Hudo jim 

je, da jim ne morejo zagotavljati normalnih pogojev za življenje. Kljub vsemu so nad njihovimi 

uspehi veseli, a se zavedajo, da so odnosi med sorojenci in njimi velikokrat slabi ravno zaradi 

revščine in socialne izključenosti. V nekaterih družinah si želijo, da sploh ne bi imeli otrok, saj 

si otroci ne zaslužijo takega življenja. Oče neke družine celo omeni, da so otroci edini razlog, 

zakaj gre po pomoč k humanitarnim organizacijam. Vidi jih kot občutek dolžnosti, da se mora 

zanje maksimalno potruditi. A včasih tudi to ni dovolj. Opazen je tudi slabši odnos med 

partnerjema, kar je izpostavila mlada mamica. Vedno se kregata in tema vseh pogovorov je 

kriza ter izhod iz nje.  

Vse slabo v družini še dodatno negativno vpliva na otroke. Gospa Anita Ogulin opaža, da so 

otroci navadno povlečeni v sovražen odnos med staršema in ker navadno nimajo potrebnih 

kompetenc, kako sprejemati težave staršev, se počutijo krive za prepire med njima. Zmedeni in 

napolnjeni s strahom doživljajo veliko jezo nad starši, saj so naenkrat ostali brez ljubečega 

odnosa. Vse to prinesejo v šolo in druga okolja. Učitelji in ostali strokovnjaki po mnenju gospe 

Anite Ogulin niso vedno dovolj kompetentni ali pa nočejo zaznati stisk teh otrok, zato se 

navadno težave s čustveno ranjenimi in od doma zmedenimi otroki nadaljujejo v šoli. Zaradi 

napačnega interpretiranja vedenja teh otrok, jih nekateri učitelji še dodatno stigmatizirajo, 

namesto da bi prepoznali otrokovo stisko in jim pomagali. Glede na to, da so takšni odnosi med 

staršem in otrokom izraziteje vidni šele pri delu z družino (torej pri konstantnem srečevanju 

strokovnjakov z družinami pri projektu Botrstvo) in niso predstavljeni v zgodbah, objavljenih 

na spletu in predvajani prek radia Val 202, tega pri družinah v mojem vzorcu nisem zasledila. 

Prav v vseh 52 zgodbah, ki sem jih predelala preliminarno, nisem zasledila sovražnega ali 

jeznega doživljanja staršev s strani otrok. V vzorcu družin, ki sem jih podrobneje preučila, je 

opazna drža otrok, ki rade volje pomagajo staršem, saj jih doživljajo kot zelo delovne in od 

neuspehov utrujene. Imajo jih radi in vedo, da se trudijo po najboljših močeh, da bi jim 

zagotovili nujne življenjske potrebščine. Vedo, da je težko, a starejši ko so, lažje se odrekajo 

npr. hrani v prid mlajšim sorojencem, prehrani v šoli, da je položnica na koncu meseca manjša 

ali kot najstniki pomagajo staršem pri domačih opravilih in morebitnem honorarnem delu preko 

študentskega servisa.  
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7.3.5 Kakšen pomen ima socialna izključenost za starše in otroke? 

Glede na to, da je predstavljal moj vzorec revne družine in so glavni dejavniki socialne 

izključenosti prav revščina, slabe bivalne razmere, nezaposlenost, nizki osebni dohodki in 

izobrazba, podpovprečne sposobnosti, težke bolezni, slaba socialna opora in šibka socialna 

mreža, izključenost iz javnih institucij itd. (Merzel, 2006; Mitter, 2000, v Vahčič, 2002; Pierson, 

2002, v Martinjak, 2004), sem se pri odgovoru na to vprašanje osredotočila bolj na pomanjkanje 

socialnih stikov in občutek nemoči, opisala pa sem tudi nekaj ostalih dejavnikov.  

Za starše ima socialna izključenost velik negativen pomen. Hudo jim je, da v življenju nimajo 

pomembne druge osebe, s katero bi si bili blizu in bi jim stala ob strani. V svojih težavah so 

navadno sami, marsikatera družina ni imela sorodnikov, ki bi jim pomagali. Nekateri starši so 

imeli svoje starše, a jim le-ti zaradi lastnega slabega družinskega položaja prav tako niso mogli 

pomagati več kot le z občasno hrano ali varstvom otrok, redkeje z denarjem. Tudi pri iskanju 

pomoči pri različnih institucijah je bila neka mati zavrnjena, zlasti zaradi dejstva, da je 

samohranilka in nima redne službe, kar je pri določeni instituciji predstavljal velik problem.  

Na splošno je malo družin odgovorilo, kakšna je njihova socialna mreža, le mati z rakavim 

obolenjem je izpostavila pomoč prijateljev ob moževi smrti. Izobrazba staršev v zgodbah 

načeloma ni bila razkrita, a po podatkih raziskave z inštituta za socialno varstvo, naj bi imela 

večina revnih staršev (ne)dokončano osnovnošolsko izobrazbo in nekaj celo dokončano 

srednješolsko ali poklicno izobrazbo (Črnak Meglič in Boškić, 2008, v Pikl, 2009). Menim, da 

je v povprečju stanje podobno tudi pri teh družinah iz vzorca, saj lahko le za eno mati in enega 

očeta z gotovostjo rečem, da imata zelo specifična znanja, ki pri iskanju zaposlitve predstavljajo 

preveliko kvalificiranost. Nizki osebni dohodki in slabe bivalne razmere pri starših pomenijo 

dodatno stigmo, ki je očitnejša, kadar želijo otroci povabiti k sebi svojega sošolca ali prijatelja. 

Nimajo jim namreč česa ponuditi, saj ni dovolj hrane že za samo družino, prav tako je veliko 

energije vložene v skrivanje pravega položaja tako s strani staršev na delovnem mestu, kot tudi 

s strani otrok v šoli. Velika težava socialne izključenosti za starše predstavlja tudi miselnost, da 

so zaradi revščine nevredni družbe drugih ljudi, kar opaža gospa Anita Ogulin. Ta je še posebej 

izrazita pri ljudeh, ki so ostali brez službe in je nikakor ne morejo dobiti nazaj.  

Pri otrocih je socialna izključenost najbolj vidna v šolskem okolju. Vrstniki jih zbadajo in nihče 

od osnovnošolskih otrok iz vzorca ni posebej omenjal kakšnega prijatelja. Osnovnošolka je 

povedala, da se je sošolke izogibajo in je nikoli ne povabijo v kino, na rojstne dneve ali 

nakupovat. Tudi nek drug osnovnošolec ne sme nikamor s sošolci, saj si ne more ničesar 
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privoščiti. Prav tako navadno nima dovolj denarja niti za prevoz do kraja srečanja, kaj šele za 

kakšno pijačo. 18-letnik, ki s honorarnim delom odločilno pomaga pri družinskem proračunu 

se le redko odpravi na pijačo s prijatelji in še takrat naroči le vodo, saj za več nima denarja. 

Kljub ponujanju denarja s strani prijateljev tega ne želi sprejeti, ker jim ga ne bi mogel vrniti 

ter bi se zato počutil še bolj slabo. Doživljanje socialne izključenosti je imelo pri nekaterih 

otrocih iz vzorca tak vpliv, da si nek določen čas sploh niso več želeli iti v šolo, pri enem pa je 

to zaradi hudih obračunavanj in mučenja s strani vrstnikov preraslo v željo po končanju 

življenja. Vsi so bili v teh letih, ko je biti sprejet s strani drugih še toliko bolj pomembno, zato 

je nesprejetost za otrokov socialni razvoj lahko nezdrava (Pečjak in Košir, 2002). Človek je 

namreč socialno bitje in imeti družbo je za otroka, tako zaradi njegove motivacije za šolsko 

delo kot tudi zaradi občutka pripadnosti neki skupini, ključnega pomena (Lubbers, 2003).  

 

7.3.6 Kakšne vrste podpore/pomoči so družine deležne? 

Revni ljudje imajo v primerjavi z večino prebivalstva manj podpore in socialne opore, saj se v 

družbi pogosto skrijejo. Tiste družine, ki jih CSD ali druge organizacije le zaznajo, pa navadno 

dobijo pomoč, ki je odvisna od tipa organizacije. Pri Anini zvezdici na primer dobijo hrano, ker 

ta organizacija temelji le na sprejemanju in darovanju hrane. Ker pa sem se v magistrskem delu 

osredotočila na Projekt Botrstvo in so družine v intervjujih z novinarko radia Val 202 opisovale 

pomoč oziroma podporo, ki so je deležne prav tam, bom predstavila zgolj njihovo vrsto 

podpore. Kot je bilo pri analizi intervjuja z gospo Anito Ogulin omenjeno že nekajkrat, njihov 

program temelji na celostni podpori družin. Vsaka podpora in pomoč sta odvisni od potreb 

družine, a navadno je to hitra in učinkovita pomoč. Nudijo brezplačno pravno in psihosocialno 

pomoč na enem mestu, kar družinam v stiski veliko pomeni. Izvedela sem tudi za dva primera, 

kjer sta bili materi takoj po prihodu na sedež ZPM Ljubljana Moste-Polje in Projekta Botrstvo, 

napoteni do dežurnega terapevta, saj je bila stvar zelo urgentna in bi se v primeru nemoči 

obupani materi zatekli v skrajno rešitev (samomor). Poleg strokovne pomoči so družine deležne 

tudi moralne, materialne in finančne pomoči, učne pomoči za otroke in različne štipendije zanje. 

Najpogosteje družine potrebujejo pomoč v obliki hrane in plačila najnujnejših položnic, ki se 

neusmiljeno kopičijo. V času krize pa jih vedno več napotijo tudi do terapevtov. Za hrano dobijo 

bone trgovine Lidl, kar je po mnenju gospe Anite Ogulin priročno tako za tiste, ki so blizu, kot 

za oddaljene družine. Slednjim bone pošljejo po pošti in družine si same izberejo hrano, ki jo 
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potrebujejo. Ravno zaradi dobro razširjene mreže po vsej Sloveniji je pomoč družinam 

dostopna v več regijah.  

Materialna pomoč, ki so jo prejele družine iz zgodb s strani poslušalcev radia Val 202 in ostalih 

darovalcev, je najpogosteje v obliki hrane. Prav tako nikoli ne manjkajo nove obleke in obutev, 

igrače za otroke in preostale materialne dobrine, ki jih družine potrebujejo in so bile omenjene 

v zgodbi. Glede na težek položaj se včasih pri določeni družini zbere več donacij in materialnih 

dobrin. Tako je neka štiričlanska družina dobila za svojega sina kolo, računalnik in telefon. 

Prejeli so tudi obilo hrane in priboljškov, tako da so lahko prvič v življenju vsi naenkrat sedli 

za skupno mizo in obedovali.  

Višina finančne pomoči je prav tako odvisna od poslušalcev in ostalih darovalcev, lahko pa tudi 

od letnega časa – v času zimskih praznikov nas takšne zgodbe še bolj ganejo. Navadno se zbrani 

denar porabi za priklop odklopljene elektrike ali vode, za poravnavo dolgov, plačilo položnic 

in najemnin, odplačilo dolgov v vrtcu, itd. Pomembno je pripomniti, da denarja družina ne dobi 

takoj v roke, niti ne na svoj transakcijski račun, temveč se za vsako družino pri projektu 

Botrstvo naredi svoj sklad, iz katerega se poravnajo računi in dolgovi. Z družino naredijo tudi 

načrt porabe denarja in jih učijo, kaj je pri nakupovanju ali plačevanju primarnega pomena. 

Gospa Ogulin izpostavlja, da je to dobro zato, ker navadno brezposelni ljudje izgubijo občutek 

za pametno razpolaganje z denarjem. Imeli so namreč kar nekaj slabih primerov, zato so se 

odločili, da je takšen način ravnanja z denarjem najboljši za vse, zlasti za družino. Pomembno 

je omeniti tudi to, da iz darovanega denarja plačujejo vse, kar je eksistenčnega pomena, saj je 

primarna skrb plačilo položnic in nakup hrane, TV  ali stroški za nakup oz. plačilo telefonskih 

stroškov v takšnih primerih ne sodijo med prioritete. Vsekakor je za vsako družino narejena 

prednostna lestvica plačil in dogovor za zbiranje in porabo vseh sredstev. Zelo redki primeri so, 

kjer se družini denar nakaže na transakcijski račun, saj s prilivom denarja nanj lahko ogrozijo 

družino prejemanja raznih otroških dodatkov in ostale denarne pomoči. Kljub temu, da se zdi 

vse nekoliko nefleksibilno, naj dodam, da se za vsako družino v skladu z njenimi potrebami 

sproti spreminja in prilagaja poraba denarja.  

Poleg ostalih pomoči ne smem pozabiti tudi moralne pomoči, ki so je družine deležne s strani 

poslušalcev in darovalcev. Veliko jim pomeni topla beseda v posvetilih, ki so vedno prisotni 

pri vsakem paketu, ne glede na njihovo vsebino. Vedenje, da v stiski niso sami, je za družine, 

zlasti za starše, ključnega pomena. Nekatere matere so omenjale, kako je lepo, da v stiski nisi 

sam in še obstajajo ljudje, ki se odločijo nesebično pomagati - ne glede na to, da družine ne 
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poznaj. Tudi botri, ki vsakomesečno darujejo svojemu varovancu 30 EUR, so za družine več 

kot dobrodošli, saj na ta način omogočajo otrokom obiskovanje različnih krožkov, plačilo kosil, 

ipd. Marsikatera družina, ki je še pred časom živela v težkih razmerah in si je s pomočjo projekta 

Botrstvo in prijaznih darovalcev ustvarila boljše pogoje, postane botrica komu, ki takšno pomoč 

še potrebuje. Pohvalno je tudi to, da imajo v projektu veliko mladih prostovoljcev, ki so bili 

nekoč sami varovanci in so živeli v revščini, sedaj pa svojo pomoč (bodisi kot učno pomoč 

otrokom, animatorstvo na letovanjih ali kako drugače) nesebično delijo ostalim pomoči 

potrebnim. In za takšne srečne razplete živijo tako gospa Anita Ogulin kot tudi vsi, ki sodelujejo 

v projektu Botrstvo in v Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje.  

 

8 SKLEP 

Revščina in socialna izključenost sta resni težavi v današnjem času ne samo pri nas, ampak tudi 

povsod drugod po svetu. Število revnih se veča iz dneva v dan, zlasti pa se povečuje število 

revnih zaposlenih, katerih prekerno delo je polno nesigurnosti in izkoriščanja s strani 

delodajalcev (Leskošek idr., 2013). Kljub pomoči raznih humanitarnih organizacij in 

dobrodelnih prireditev, kjer se zbira denar za pomoči potrebne revne družine in posameznike, 

je vsega še vedno premalo, da bi v celoti izkoreninili revščino. Kot je v najinem intervjuju dejala 

gospa Anita Ogulin: »revščine v Sloveniji ne bi bilo treba, pa je. Dobrin in sredstev je dovolj, 

niso pa pošteno, še manj pravično razporejene«. Ne glede na pripravljenost za delo in vestno 

iskanje morebitne nove zaposlitve, je brezposelni največkrat ne dobijo. In kot da to ni dovolj, v 

krog revščine zapadejo tudi otroci, ki največkrat ne razumejo, zakaj se slabe stvari dogajajo 

ravno njim in zakaj ne morejo vsi skupaj jesti kosila in spati vsak v svoji postelji v toplem 

stanovanju.  

Omenjena dejstva veljajo tudi za družine iz projekta Botrstvo. Ugotovila sem, da svoj položaj 

družine, tako starši kot otroci, doživljajo kot breme in kot nekaj slabega. Staršem je še toliko 

težje, da otrokom ne morejo zagotavljati normalnega življenja, kljub nenehni borbi za 

izboljšanje razmer. Otroci se sramujejo položaja in ga v šoli skrivajo, kolikor se le da, četudi je 

navadno zunanji videz tisti, ki izda njihove nezmožnosti. In kot da to ni dovolj, jih dodatno 

zaznamujejo še vrstniki, ki otroke izločijo. Zaradi slabe prehrane in stresnega življenja več 

staršev in otrok trpi za dolgotrajnimi boleznimi, nekatere so celo zelo hude, onkološke. Četudi 

bi za izboljšanje zdravstvenega stanja nujno morali uvesti spremembe z uravnoteženo prehrano, 
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denarja zanjo največkrat zmanjka. Poleg vsega ostalega imajo družine velike težave z negativno 

samopodobo. Starši se smatrajo za nesposobne, nemočne in izmučene od vseh težav, pri otrocih 

pa se v vedno večji meri pojavlja naučena nemoč in občutek nekompetentnosti. Navadno nimajo 

prijateljev oziroma pomembnega drugega, s komer bi lahko delili svoje težave in strahove. 

Nekateri starši na otroke gledajo kot na breme, drugi jih zagotovo ne bi imeli, če bi vedeli, da 

bodo zapadli v takšno revščino. Vsem pa je skupno to, da jim je hudo, ker si otroci zaslužijo 

boljše življenje, a jim ga ta trenutek niso zmožni omogočiti. Doživljanje staršev s strani otrok 

je v zgodbah odražalo razumevanje, da delajo vse, kar je v njihovi moči, kljub temu, da je 

položaj zelo slab. Po besedah gospe Anite Ogulin pa je pri njih prisotna tudi jeza nanje, saj se 

velikokrat znajdejo v navzkrižju med staršema. Slednje me je malo presenetilo, a razumem, da 

sovražnega doživljanja staršev s strani otrok novinarji ne želijo pisati v zgodbo, saj bi bilo to 

lahko slabo in bi pomenilo slabšo odzivnost poslušalcev. Socialna izključenost je negativna 

tako za starše kot za otroke. Biti brez družbe, prijateljev, ki ti v stiski lahko pomagajo, je hudo, 

zlasti, če si odraščajoči otrok, ki za svoj zdrav socialen razvoj potrebuje pomembnega drugega. 

Pa vendar je dobro, da obstaja program kot je projekt Botrstvo, ki pomaga družinam s celovito 

podporo, ki zajema tako materialno pomoč (obleke, hrana, igrače, material za obnovo ali 

vzdrževanje hiše, …), brezplačno pravno in psihosocialno pomoč, finančno in moralno pomoč, 

učno pomoč za otroke, štipendije, letovanja, itd.  

Ne glede na vse, pa me je presenetilo, da sem med 52 zgodbami, ki so služile za preliminarno 

osnovo, zasledila manj kot pol uspešno rešenih razpletov. Čemu takšen rezultat, ne vem, saj naj 

bi jih bilo po besedah gospe Anite Ogulin uspešno rešenih precej več kot polovica zgodb. Ena 

od razlag je ta, da sem zgodbe našla na spletni strani Val 202 in tam morebiti ne objavijo prav 

vseh srečnih razpletov, saj se s tem pomoč družini ukine. Sredstev ni več, družine pa, kot vemo, 

potrebujejo dolgoročno pomoč. Druga zanimivost oziroma negativno presenečenje je bilo to, 

da naj bi v Sloveniji obstajal le en tak program (projekt Botrstvo), ki celostno poskrbi za 

družine, kar me navdaja s kančkom dvoma. Verjamem, da so vse organizacije in projekti, ki 

delujejo v dobro ljudem, več kot dobrodošli, a zagotovo bi se našel še kakšen drug program za 

takšno pomoč. Nedvomno pa bi si morali v Sloveniji končno nehati zatiskati oči in uvideti, da 

je nujno potrebno povezovanje med humanitarnimi organizacijami in državnimi institucijami. 

Skrajni čas je za spoznanje, da je potrebno nekaj spremeniti, saj se otroci brez naše pomoči ne 

bodo mogli rešiti iz začaranega kroga revščine. 

Med raziskovanjem in pisanjem magistrskega dela sem se zelo veliko naučila o obeh pojmih, 

ki nas spremljata na vsakem koraku. Prav tako sem pobliže spoznala težka življenja družin, ki 
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resnično nimajo ničesar ali zelo malo in so na skoraj vsakem koraku deležni kritike in 

nerazumevanja. Hudo je ugotoviti, da je lahko nedaleč stran od tebe nekdo, ki nujno potrebuje 

pomoč, a ga zaradi hitrega tempa svojega življenja sploh ne boš opazil, morda ga boš prej celo 

zaničeval kot mu pomagal. Poglobljena znanja o tej temi in težavah družin bom pri svojem delu 

vestno nadgrajevala in skrbela, da bom uporabnikom lahko pomagala po najboljših močeh. 

Kljub dosedanjemu trudu projekta Botrstvo in Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, 

je še veliko problemov, situacij in vprašanj, na katera moramo kot družba odgovoriti in 

poskrbeti, da bo takih družin čim manj.  

Magistrsko delo lahko služi v pomoč vsem socialnim pedagogom in drugim strokovnjakom, ki 

se na svoji poklicni poti srečujejo z revnimi družinami, saj predstavi revščino in socialno 

izključenost iz drugačnega vidika – iz vidika revnih družin z otroki, ki sodelujejo v projektu 

Botrstvo, kar je v slovenskem prostoru predstavljeno prvič. V delu so predstavljene smernice, 

ki nakazujejo kaj je v Sloveniji še potrebno spremeniti, kje družine najbolj potrebujejo našo 

pomoč in kje so še vedno težave. Največje težave se pojavijo pri različnih ustanovah in 

institucijah, ki zaradi togih zakonov in prevelike količine birokracije navadno spregledajo 

človeka in njegove potrebe. Za boljši jutri je ključnega pomena sodelovanje med državnimi 

institucijami kot so ministrstva, zavodi, CSD, zdravstvenimi domovi in raznimi humanitarnimi 

organizacijami.   
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10 PRILOGE 

 

10.1  Priloga 1: del kodiranih zgodb 

 

1. Družina 2: 

Tudi za prilagojeno mleko nimamo več: 26. 11. 2012 

(srečen razplet zgodbe: 25. 3. 2013) 

Dvojčici Ajda in Ana ter 

dojenčica Petra, brezposelna 

starša 

  

Širitev podjetja, ureditev praznega podstrešja, ki bi lahko 

postalo dom mladi družini, morda še kdaj počitnice ali 

vsaj dostojno življenje brez pomanjkanja za tako zelo 

želene otroke sta si želela mlada zakonca še nekaj let 

nazaj. Otroci so prišli, najprej dolgo pričakovani dvojčici 

Ajda in Ana in potem kljub poprejšnjim težavam z 

zanositvijo še skoraj kot nepričakovan čudež – mala 

Petra. 

 

 

 

 

  

»Vse skupaj se je začelo z gospodarsko krizo, ko se je 

cel sistem porušil, naša firma ni mogla več funkcionirati, 

dolgovi, ni bilo plačanih računov, tudi mi nismo mogli 

plačati naprej, potem pa je šlo vse samo na dol.  

Firmo sem moral zapreti, osebni stečaj, od takrat naprej 

pa si sposojamo denar, vračamo in si od drugih spet 

Gospodarska kriza 

Nezmožnost funkcioniranja, 

dolgovi, neplačani računi 

Zaprtje firme, osebni stečaj 

Sposojanje denarja 

Težave/ zapleti 

Težave/ zapleti 

 

Težave/ zapleti 

Težave/ zapleti 

Življenjska situacija 

Življenjska situacija 
 
 
Življenjska situacija 
 
 
Življenjska situacija 
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sposojamo. Včasih tudi za prilagojeno mleko za 

dojenčico ni. Enostavno ne vidimo več izhoda.  

Iz tega najemniškega stanovanja bomo mogli iti ven in 

enostavno ne vemo, kam bomo šli s tremi otroki«. 

Ni za prilagojeno mleko 

Morali bodo zapustiti 

stanovanje 

Pomanjkanje hrane 

Težave/ zapleti 

Prehrana 
 
Življenjska situacija 

Njuni starši jima ne morejo pomagati, živijo v majhnih 

stanovanjih, z majhnimi dohodki in precejšnjimi krediti 

pojasnjuje oče treh deklic:  

Starši ne morejo pomagati: 

majhni dohodki in kredit 

Nezmožnost 

finančne pomoči 

Potrebna in prejeta 

pomoč 

»Oba sva v hudi depresiji, jemljeva antidepresive, hodiva 

na razgovore k psihiatru,  

ker ne vidiva več izhoda.« 

Oba hudo depresijo, jemljeta 

antidepresive, razgovori s 

psihiatrom 

Ne vidita konca 

Težave/ zapleti 

 

Težave/ zapleti 

Življenjska situacija 

 

Življenjska situacija 

Tudi mama z dojenčico v naročju obupa ne more skriti: Obupana mati Občutek nemoči Doživljanje sebe in 

članov družine 

»Sem že skoz spraševala, kam bi dala otroka, če jih ne 

bi mogla vzdrževati.  

Razmišljala sem o marsičem, kako me ne bi bilo več, 

komu jih dati, da bi bolje živeli.  

Vse se čuti pri njiju, kregata se, manj se smejeta, sta 

razdražljivi.  

Kam z otroki? 

 

Razmišljala o smrti, komu dati 

otroke 

 

Starejši dve se kregata, manj 

smejeta, sta razdražljivi 

 

 

 

Občutek negotovosti 

 

Razmišljanje o smrti 

 

Vedenje/ odnos 

otrok 

 

 

 

 

Doživljanje 

položaja 

Doživljanje 

položaja 

Doživljanje sebe in 

članov družine 
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Očitam si, da sva z možem kriva, ker se tudi midva ne 

razumeva. Ker otroci čutijo, ker se ne pogovarjava. Ker je 

tema le kriza«. 

Z možem se ne pogovarjata, 

če že, je tema kriza 

Odnos s partnerjem Doživljaje sebe in 

članov družine 

Ta ljudem, ki želijo delati in težko živijo s spoznanjem, da 

ne morejo sami preživljati svojih otrok, prinaša tudi 

občutek krivde, sploh takrat, ko je potrebno prositi za 

pomoč humanitarne organizacije: 

Občutek krivde ob prihodu k 

humanitarnim organizacijam 

Občutek krivde ob 

pomoči  

Doživljanje sebe in 

članov družine 

»Če ne bi bilo otrok, sploh ne bi šel.  

Jaz sem mislil, da se bom v tla pogreznil…  Potem pa 

vidiš tam ljudi, ki so tudi v težavah, da te v bistvu nihče 

ne obsoja, je malo lažje. Ampak je skoz v mislih…« 

K organizacijam zaradi otrok 

Mož bi se pogreznil v tla 

Vidiš ljudi, potrebne pomoči 

Iskanje pomoči 

Občutek sramu 

Občutek 

razumevanja 

Potrebna in prejeta 

pomoč 

Doživljanje sebe in 

članov družine 

Doživljanje 

položaja 

»Če ne bi dobili na Karitasu in če ne bi vsaj kolikor so 

zmožni moji starši, da nekaj malega pomagajo, sploh ne 

vem, kako bi.  

Večinoma so samo testenine ali riž, z ničemer ali pa s 

paradižnikovo mezgo ali jogurtom«.  

Brez pomoči Karitasa in 

staršev, ne vedo kako naprej 

Jejo same testenine ali riž 

oziroma z mezgo ali jogurtom  

Različnost pomoči 

 

Prehranjevalne 

navade  

Potrebna in prejeta 

pomoč 

Prehrana 

In to je tudi najpogostejša hrana mladih staršev:    

»Jem isto kot one ali pa kakor kdaj, včasih nič, cel dan 

nič,  

pa potem nekaj malega pojem, ali pa tudi same testenine 

in riž«.  

Mati je isto kot otroci ali celo 

nič 

Je malo, tudi same testenine 

in riž 

Prehrana matere 

 

Prehrana matere 

Prehrana 

 

Prehrana  
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Ana in Ajda jesta hrano vsaj v vrtcu, medtem ko gre s 

hrano za dojenčico včasih res na tesno, saj za večino 

obrokov še vedno potrebuje prilagojeno mleko, saj je 

mama ni mogla dojiti: 

Dvojčici jesta v vrtcu, za 

najmlajšo gre s hrano na 

tesno 

Prehrana otrok Prehrana 

»Enostavno sem bila tako pod stresom, da je mlek 

zginjal. Sem se trudila, sem črpala, samo ni šlo. Je 

izginil«. 

Mati ni mogla dojiti zaradi 

stresa 

Nezmožnost dojenja Življenjska situacija 

In še zdaj se ji nekako zdi, da iz finančne stiske ne bomo 

našli izhoda: 

Ne ve, kako priti iz krize Izhod iz krize Doživljanje 

položaja  

 »Izgubila sem voljo, izgubila sem zaupanje vase, v 

moža, v vse druge,…  

preprosto sem povsem obupana, ne verjamem, da se 

bomo sploh izvlekli iz tega. Prej sem še imela upanje, 

zdaj pa ga nimam več...  

Preprosto razmišljam, da bom umrla, da me ne bo več…  

razmišljam samo še o smrti«. 

Izgubila voljo, zaupanje vase, 

v moža in druge 

Povsem obupana, ne verjame 

v izhod, ni več upanja 

 

Razmišlja le še o smrti 

Izguba zaupanja 

 

Občutek nemoči 

 

 

 

Razmišljanje o smrti 

Doživljanje sebe in 

članov družine 

Doživljanje sebe in 

članov družine 

 

Doživljanje sebe in 

članov družine 

Čeprav iz njiju govori en sam obup, se zavedata, da sta 

za svoje deklice nenadomestljiva, da v stiski nista sama 

in  

Se zavedata svoje 

pomembnosti za hčere, nista 

sama 

Pomoč psihiatra, 

strokovnjakov iz ZPM 

Pomembnost 

družine 

 

Različna pomoč 

strokovnjakov 

 

Socialna opora 

 

Potrebna in prejeta 

pomoč 
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da imata pri tem pomoč psihiatra in tudi pomoč 

strokovnjakov prostovoljcev Zveze prijateljev mladine in 

da pomoč mora obstajati.  

A se zavedata tudi, da 400€ tržne najemnine za 

stanovanje ne zmoreta več, zato je jasno, da se morajo 

iz tega stanovanja čim prej izseliti, še letos.  

Na socialno ali neprofitno stanovanje ne morata upati.  

 

Zaradi dolgov, osebnih stečajev pa ne moreta uresničiti 

sanj, da bi končala še v zlatih časih začeto prenovo 

starega podstrešja: 

 

400€ najemnine preveč, 

morali se bodo izseliti 

Ni možnosti za 

socialno/neprofitno 

stanovanje 

Zaradi dolgov ne zmoreta 

dokončati prenove 

 

 

Dragi stroški 

 

Dodatna stanovanja 

 

Finančne težave 

 

Finančni položaj 

 

Stanovanjski 

položaj 

 

Finančni položaj 

 

»Ja v bistvu je potreben samo material, ker sam delam, 

veliko stvari znam sam narediti, ne rabim mojstrov. Je pa 

še veliko za narediti, gips plošče, vrata, oprema, otroška 

soba, nič od tega še nimamo. Jaz mislim, da bi sobo s 

cca 2000-3000€ lahko naredili«. 

Potreben le material, vse dela 

sam 

Sobo bi naredili že za 2000-

3000€ 

Potrebne surovine 

za opremo 

Finančni vložek 

Potrebna in prejeta 

pomoč 

Finančni položaj 

Ker gredo v kratkem dobesedno na cesto, bi bili v napol 

narejenem podstrešju pripravljeni živeti v eni sobi, s 

souporabo kopalnice staršev dve nadstropji nižje, le da bi 

bili na toplem in suhem. Lastna kopalnica bi bila 

nepredstavljivo razkošje, saj je že nekaj tisočakov za 

dokončanje ene sobe za družino nedosegljivih. Že sedaj, 

sicer razumevajoči lastnici najemniškega stanovanja, 

dolgujejo veliko za stanovanjske stroške.  

Živeli bi lahko v eni sobi s 

souporabo kopalnice staršev 

 

 

Želja po stanovanju 

 

 

 

 

 

Stanovanjski 

položaj 
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Razumevajoči lastnici veliko 

dolgujejo  

Dolgovi Finančni položaj 

»Ker so katastrofalni računi, samo globlje in globlje 

gremo«.  

Vedno težja situacija Težave/ zapleti Življenjska situacija 

Srečen razplet zgodbe: 25. 3. 2013    

Po objavi je bilo pomoči poslušalcev tudi v gradbenem 

materialu toliko,  

da je družina lahko končala že pred leti začeto 

preureditev starejšega podstrešja in so se v začetku tega 

leta lahko preselili v sicer še nedokončano, a svoje 

stanovanjce: 

Po objavi veliko pomoči v 

materialu 

Dokončali preureditev 

podstrešja in se preselili 

Materialna pomoč 

 

Dokončana dela 

Potrebna in prejeta 

pomoč 

 

Stanovanjski 

položaj 

»V glavnem, vse je bolje. 100%.  

Ni več obremenjevanj, ali bo za najemnino, od kje bo za 

pleničke, za hrano, obleke, za otroke. Fenomenalno. To 

se ne da opisati z besedami. Veselje, enostavno zelo 

lepo«. 

Vse 100% bolje 

 

Nič več različnih 

obremenjevanj  

Sprememba 

življenja 

Finančna pomoč 

Potrebna in prejeta 

pomoč 

Potrebna in prejeta 

pomoč 

»Več se smejimo, igramo se skupaj, ne razmišljamo več 

kaj in kako bomo in ali bomo  imeli za jest. V bistvu več 

časa posvečamo drugim stvareh«.  

Več se smejejo, igrajo, čas 

posvečajo drugim stvarem 

Sprememba 

vedenja/ odnosov 

Doživljanje sebe in 

članov družine 

Zdaj tudi drugače gledata na prejšnje čase: Drugače gledata na preteklost Preteklost Doživljanje 

položaja 
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»Da je škoda, da se ljudje znajdejo v taki situaciji, da 

začnejo tako razmišljati. Noben otrok ne bi smel ostati 

brez staršev. Tako da sporočam tudi drugim staršem, naj 

ne obupajo in naj se borijo zase in za svoje otroke. 

Čeprav vem, da se v tisti situaciji misliš le samo 

najslabše. A sedaj mi je žal, da sem tako razmišljala, mi 

je žal, ker so najine deklice nekaj najlepšega na svetu«. 

Noben otrok ne sme ostati 

sam 

 

Materi žal za takšno 

razmišljanje 

Doživljanje otrok 

 

 

Obžalovanje  

Doživljanje sebe in 

družinskih članov 

 

Doživljanje 

položaja 

Sedaj imajo deklice dovolj hrane, oblek in igrač.  

Imajo svoje posteljice in živijo v lastnem stanovanju, ki so 

ga lahko preuredili in opremili s pomočjo z vseh koncev 

Slovenije: 

Hčerke imajo dovolj hrane, 

oblek, igrač 

 

Spijo v svojih posteljah, v 

lastnem stanovanju 

Materialna pomoč 

 

Sprememba 

življenja 

Potrebna in prejeta 

pomoč 

 

Potrebna in prejeta 

pomoč 

»Naju je kar presenetilo, ker je bilo zelo malo odzivov iz 

Ljubljane. Veliko odzivov iz okolice, Velenje, Cerknica, 

povsod, nimam besed«.  

Veliko odziva iz okolice 

Ljubljane 

Pomoč ljudi Potrebna in prejeta 

pomoč 

»En mesec po preselitvi nisem mogel verjeti, da je to vse 

naše, da nam ni potrebno nič vrniti, da nas ne bo nihče 

vrgel iz stanovanja. Res, to je en velik kamen od srca se 

je odvalil«. 

Nezmožnost verjeti v novo 

situacijo 

Odvalil kamen od srca 

Sprememba 

življenja 

Olajšanje 

Potrebna in prejeta 

pomoč 

Doživljanje sebe in 

članov družine 

Poleg materialne in finančne pomoči je starša presenetila 

tudi moralna podpora, ki sta jo dobivala: 

Materialna, finančna in 

moralna pomoč 

Vrste pomoči Potrebna in prejeta 

pomoč 

»Besede teh ljudi, tople besede, to mi je najbolj pustilo 

vtis… ogromno mi je pomenilo in mi še vedno (pove v 

solzah).  

Tople besede 

 

Moralna pomoč 

 

 

Potrebna in prejeta 

pomoč 

 



109 

 

Pisma imam shranjena in ne mine dan, da se ne spomnim 

vseh ljudi, ki so nama pomagali.  

 

Hvala iz srca vsem, ki ste pomagali!«.  

Shranjena pisma 

 

 

Hvaležnost ljudem 

Moralna pomoč 

 

 

Pomoč ljudi 

Potrebna in prejeta 

pomoč 

 

Potrebna in prejeta 

pomoč 

 

 

 

2. Družina 3: 

Urša, Anja in Klara: žvečilni gumi žal ne ublaži lakote: 10. 

12. 2012 

Urša, 14-letna Anja, Klara in 

mama 

  

Že več kot tri leta mama Urše, Anje in Klare dela le v nočni 

izmeni, tudi ob koncu tedna, da bi ob vsaj z dodatki 

zaslužila nekaj več za preživetje. 

Uršina, Anjina in Klarina 

mama ima le nočno službo 

Služba Finančni položaj 

»Ko pridem zjutraj iz službe, odpeljem otroke v šolo, 

zrihtam kaj doma, se uležem, komaj zaspim zaradi 

utrujenosti, skrbi, vsega. Spim uro ali dve, grem po otroke 

v šolo, pridemo domov, jim dam jest – če kaj sploh 

imam… popoldne sem večinoma z njimi, delamo za šolo, 

malo se igramo, večerja, punce gredo spat, jaz pa na šiht. 

In tako iz dneva v dan. In ostanejo same, same se pazijo, 

nimamo druge izbire, ker nimam nikogar, ki bi mi lahko 

priskočil na pomoč. Mislim nanje, razmišljam, ali jih je 

strah, je kaj narobe? Zelo kruto je pustiti otroke same … 

groza.« 

Po oddaji otrok v šolo 

utrujena, komaj zaspi od skrbi 

 

Dan aktivno preživi z otroki  

 

Zaradi službe hčerke ponoči 

same, nima varuške 

 

 

Kruto, da so same doma 

Utrujenost 

 

Potek dneva 

 

Brez varstva 

 

 

Brez varstva 

Doživljanje sebe in 

članov družine 

 

Življenjska situacija 

 

Življenjska situacija 

 

 

Življenjska situacija 
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»Plače so skromne, dobim še nekaj dodatkov za nočno 

delo, otroške dodatke imam, vendar precej nižje kot lani, 

doslej sem prejemala preživnino, a ker je nekdanji mož 

brez službe in brez dohodka, tega ne bo več, ne vem, 

kako bomo sploh preživeli…« 

Plača skromna, nižji otroški 

dodatki 

Nič več preživnine 

Dohodek 

 

Finančni dodatek 

Finančni položaj 

 

Finančni položaj 

Kadar je katera od mlajših deklic bolna in ostane doma, 

mama tudi dopoldne sploh ne spi.  

In to je pogosto, saj vsem maminim naporom navkljub 

nimajo niti ustrezne prehrane in pogosto zbolevajo,  

najstarejša Urša je zelo slabokrvna: 

Ob bolezni hčerk, mati sploh 

ne spi 

Bolezen zaradi neustrezne 

prehrane  

Najstarejša zelo slabokrvna 

Težave/ zapleti 

Posledice prehrane 

 

Slabše zdravje 

Življenjska situacija 

Prehrana 

 

Zdravje 

»Največkrat jemo samo testenine jemo ali pa hrenovke, 

jogurt, drugega pa ne veliko.  

Sadje vzamem iz šole, kakšna jabolka in banane, pa si 

naredimo tako mini malico in se posladkamo s tem… 

Toda prejšnji teden se je zgodilo, da nam je zmanjkalo 

vsega, tudi testenin in jogurtov. Saj pazimo, da ne jemo 

preveč, ampak … lakota je precejšnja. Imam velik apetit 

in sem skoz lačna in potem ali pojem ali pa poiščem kak 

žvečilni gumi in potem to jem namesto hrane. Nekaj 

moram imeti v ustih, da imam občutek, da sem vsaj nekaj 

pojedla, čeprav mi trebuh govori drugače… Jaz bi pa na 

primer potrebovala konjsko meso, ker sem slabokrvna in 

tudi zdravnica je rekla, naj pazim, kaj jem. Zadnjič mi je 

Največkrat jejo testenine, 

hrenovke in jogurt 

Sadje vzame iz šole za domov 

Bile že tudi brez vse hrane 

 

Zelo rada je, vedno lačna 

Če ni hrane, žveči žvečilni 

gumi 

 

Pogosta hrana 

 

Pogosta hrana 

 

Pomanjkanje hrane 

 

 

Pomanjkanje hrane 

 

 

 

 

 

Prehrana 

 

Prehrana 

 

Prehrana 

 

 

Prehrana 
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rekla, da sem se sicer res poboljšala, da pa bi me zaradi 

slabokrvnosti najraje dala kar v bolnišnico«. 

Potrebovala bi drugačno 

hrano 

Sprememba hrane 

 

Prehrana  

Najbrž niti največji optimisti mamice ne bi opisali kot vitke 

– v resnici je namreč dobesedno izstradana: 

Mati izstradana Pomanjkanje hrane Prehrana 

»Osem ur nočnega dela oddelam brez malice, če imam 

kak kos kruha od doma, ga pojem. Včasih pa ga 

prihranim otrokom, da imajo vsaj to. Vzamem flašo vode. 

To je moja malica. Včasih pridem zjutraj domov utrujena, 

lačna, pa ni kaj jesti.  

Najprej so tu stanovanje in otroci, jaz sem zadnja. Ko dam 

kosilo na mizo, zase ne vzamem ali pa zelo malo, rečem 

jim, da nisem lačna, da sem že prej nekaj pojedla, 

skrivam svojo lakoto. Suha sem, v enem mesecu sem 

izgubila še pet kilogramov zaradi skrbi, problemov. Ne 

vem, kako bom lahko naprej. Upam, da bom zmogla in 

da bom vsaj jaz zdrava. Če zbolim, ne vem, kaj se bo 

zgodilo z mojimi dekleti, kje bodo pristala…« 

Delo opravi brez malice ali 

samo s kosom kruha, ob vodi 

Zjutraj utrujena in lačna 

 

Najprej poskrbi za stanovanje 

in otroke, zelo malo je 

 

Skriva lakoto pred otroki 

Zaradi slabe prehrane 

shujšala, skrb, da ne bi 

zbolela 

Pomanjkanje hrane 

 

 

Pomankanje hrane 

 

 

Dnevne obveznosti 

 

 

Pomanjkanje hrane 

 

Pomanjkanje hrane 

Prehrana 

 

 

Prehrana  

 

 

Življenjska situacija 

 

 

Prehrana 

 

Prehrana  

»Živimo v podnajemniškem stanovanju, mesečni stroški 

so tudi 500 evrov,  

v kratkem bom tudi brez tega ostala in prav nič drugega 

mi ne preostane, kot da vzamem svoj stari avto in se z 

vso prtljago preselimo tja. Opreme tako ali tako nimamo. 

Podnajemniško stanovanje z 

visoko najemnino 

 

Morale bodo zapustiti 

stanovanje in živeti v avtu 

 

Stanovanjske 

težave 

Stanovanjske 

težave 

 

Stanovanjski 

položaj 

Stanovanjski 

položaj 

 

 



112 

 

Druge možnosti nimam, povsod smo iskali, povsod smo 

bili zavrnjeni. Ne vem na koga bi se obrnila«. 

Kljub iskanju bili povsod 

zavrnjeni, nima nikogar več 

Šibka socialna 

mreža 

Socialna opora 

Ko je po oglasih iskala stanovanje, hodila na oglede in 

tudi povedala, da ga išče zase in za tri deklice, ji lastniki 

stanovanja niso želeli oddati:  

Lastniki ne oddajo stanovanja 

samohranilki z otroki 

Stanovanjske 

težave 

Stanovanjski 

položaj 

»Vsaj petnajst, če ne dvajset takih izkušenj imam za 

seboj, obupala sem, pač ljudje ne razumejo stvari«. 

Obupana mati, ljudje ne 

razumejo 

Nerazumevanje ljudi Doživljanje 

položaja 

In vsaka selitev je velik stres. Za najstarejšo, za Uršo, ki 

jih ima za sabo že vsaj osem, še posebej: 

Selitev je stres, zlasti za 

otroke 

Selitev  Stanovanjski 

položaj 

»Nenavadno je, da se toliko selimo sem in tja. Počutim 

se, kot da nimam doma in me le prestavljajo iz enega 

doma v drugega, samo da bi lahko preživeli. Res je to 

ceneje, a mi ni vseeno, da se selimo tako na hitro. Rada 

bi vedela vsaj to, kdaj in kam gremo, ne pa da prvič vidim 

stanovanje, ko se preselimo. V zadnjih štirih letih smo se 

selili najmanj trikrat. Zdaj nas čaka še ena selitev, pa ne 

vemo, kdaj gremo, kam gremo, nič. Popolnoma nič. 

 Prevlada občutek negotovosti, napetosti in nervoze. 

Občutek imaš, da te nekdo stiska v kocko in ne moreš 

ven iz nje.  

Sicer hočeš ven, a ne moreš.« 

Občutek, da nima doma 

Zaveda se finančnega stanja, 

je težko 

 

V štirih letih se vsaj trikrat 

selile 

 

 

Občutek negotovosti, 

napetosti in nervoze 

 

Ne moreš ven iz tega 

Brezdomnost  

Finančne težave 

 

 

Selitev  

 

 

 

Negotovost 

 

 

Brezizhodnost  

Stanovanjski 

položaj 

Finančni položaj 

 

 

Stanovanjski 

položaj 

 

 

Doživljanje sebe in 

članov družine 

 

 

Življenjska situacija 
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Revščina doma lahko ostane za zidovi, ko se sošolke 

odpravijo na nakupovalne pohode, pa je ni mogoče skriti 

in neizogibno pomeni tudi izključenost iz družbe 

vrstnikov. Štirinajstletna Anja:  

Revščina privedla do 

izključenosti iz družbe  

Izključenost iz 

družbe 

Šola in vrstniki 

»Sošolke lahko gredo vsak teden skupaj nakupovat, 

mene pa nikoli ne vprašajo, ali bi šla z njimi. Tudi v kino 

so šle, pa me niso vprašale. Tudi na rojstne dneve so šle 

skupaj, pa mene niso vprašale. Nikoli me ne povabijo, ne 

nič«. 

 

Sošolke je ne povabijo 

nakupovat, v kino, na rojstne 

dneve 

 

Izključenost 

vrstnikov 

 

Šola in vrstniki 

»Pri marsičemu so prikrajšane. Ko bi nekaj zelo rade 

imele, kakšno oblekico vidijo, kakšno majico, hlače, 

včasih nekaj čisto malega, kakšen obesek, ki stane evro, 

pa nimam v denarnici, da bi dala. Da bi jih vsaj toliko 

razveselila.  

Ne moreš si privoščiti kaj takega. Delaš, trudiš se, a 

preprosto ni«.  

Velika prikrajšanost 

 

Mati ne more kupiti nič  

 

Ne morejo si privoščiti ničesar 

Finančne omejitve 

 

Nezmožnost 

nakupovanja 

Nezmožnost 

razvajanja 

Finančni položaj 

 

Finančni položaj 

Finančni položaj 

Urša in Anja to vesta, zato se trudita, da mame s tem ne 

bi obremenjevali: “Paziva na to, da ji ne pokaževa, da res 

potrebujeva marsikaj. Temu pogovoru se izogneva in 

trdiva, da ne potrebujeva ničesar in nama je še vse prav, 

pa čeprav nama je prav le troje kavbojk, vsa druga 

oblačila pa so nama premajhna…   

So zelo velike skrbi, kaj se bo zgodilo, kako se bomo iz 

tega izvlekli, če bomo sploh kdaj normalno zaživele.  

Starejši hčeri nočeta 

obremenjevati mame 

Trdita, da ne potrebujeta 

ničesar 

 

Skrbi, kako bodo prišle iz tega 

Pomoč materi 

 

Pomoč materi 

 

 

Skrbi za prihodnost 

 

Potrebna in prejeta 

pomoč 

 

Potrebna in prejeta 

pomoč 

 

Prihodnost 
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Mami je res tako izmučena.  

Najbolj me skrbi, da tega ne bo zdržala in da bo odšla v 

bolnišnico ali da bi se ji zgodilo še kaj hujšega. Nočemo 

je izgubiti… tega se pač včasih ustrašim. In včasih me 

zamika, tudi parkrat me je zamikalo in sem se tudi 

odjavila malici, da ne bi toliko garala, da bi imela manjšo 

položnico in ne bi toliko garala. Včasih me vpraša, ali 

imam denar za kakšen avtomat, ki je v šoli, pa ji rečem, 

da ga imam, čeprav ga nimam.  

Poskušam ji pomagati po najboljših močeh, da ne bi 

izgubila svojih moči in da je… ne bi izgubile.” (pove v 

solzah) 

Mati izmučena 

 

Skrb, da bo  mati zbolela  

 

Hči se odjavi od malice za 

nižjo položnico 

 

Poskuša pomagati kakor 

najbolje lahko 

Izmučenost 

  

 

 

Skrb za mati 

 

 

Pomoč materi 

 

 

Pomoč materi 

Doživljanje  sebe in 

članov družine 

 

 

Doživljanje sebe in 

članov družine 

 

Potrebna in prejeta 

pomoč 

 

 

Potrebna in prejeta 

pomoč 

 

10.2  Priloga 2: del kodiranega intervjuja z Anito Ogulin 

 

Dobeseden prepis zgodbe 
 

Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

1) Revščina je v našem prostoru iz dneva v dan bolj 

izrazita in neizprosna. Kako Vi vidite stanje revščine v 

Sloveniji? 

   

Najprej, revščine v Sloveniji ne bi bilo treba, pa je.  

Dobrin in sredstev je dovolj, niso pa pošteno, še manj 

pravično razporejene. Kako jo vidim?  

Nepotrebna revščina 

Dovolj dobrin 

 

Revščina 

Dobrine  

 

Stanje v Sloveniji 

Stanje v Sloveniji 
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Obupanih ljudi je vsak dan več. Otrok, ki nimajo nobene 

življenjske energije, nobenih ciljev, predanih v usodo 

revščine pa je mnogo, mnogo preveč. In stanje revščine je 

kot snežna kepa. Ki se veča in dobiva nepredstavljive 

razsežnosti.  

Zažira se v vzdušje celotne družbe, krni njen razvoj, 

razkraja odnose in peha v bolezenska stanja in tragedije 

ne le posameznike pač pa cele družine. Da boste razumeli 

razmere vam povem zadnji dve zgodbi. (Povedala je 2 

srhljivi zgodbi, za katere ni želela objave.). Stiske revnih  

ljudi,  predvsem mladih družin, so tako velike, da močno 

načnejo njihov medsebojni odnos, rušijo duševno 

stabilnost in fizično zdravje, predvsem, kar je  najtežje, 

popolnoma jih onesposobijo za na trg delovne sile. Za delo 

in zaslužek, za iskanje možnosti preživetja, za 

organiziranost in funkcionalnost. In takšno je današnje 

stanje, ki je po moji oceni izjemno alarmantno. Revni niso 

le tisti, ki nimajo dela in zaposlitve, revni so vse bolj  tudi 

zaposlenci.  

Ki prejemajo minimalne plače, in jim delodajalci celo ne 

plačajo dela, ali pa jim morajo celo plače, regrese in 

prispevke od plač fizično vračati.  

Revni so prekerni delavci, samostojni podjetniki. Vsi ti s 

sredstvi, ki jih imajo na voljo ali jih mukoma prislužijo, ne 

zmorejo preživeti.  

 

 

Vedno več obupanih ljudi 

Otrok brez energije, ciljev 

 

Večanje revščine kot snežna 

kepa 

 

Razkrajanje odnosov, 

bolezenska stanja celih 

družin 

 

Stiske načnejo medsebojni 

odnos, rušijo duševno 

stabilnost, fizično zdravje, 

onesposobijo za delovni trg 

 

 

Alarmantno stanje 

 

Revni zaposleni, z 

minimalnimi plačami 

  

Plačo, regrese in prispevke 

morajo vračati delodajalcu 

 

Revni prekerni delavci, S.P. 

 

Resnost revščine 

Resnost revščine 

 

Širitev revščine 

 

 

 

Posledice revščine 

 

 

 

Posledice revščine 

 

 

 

 

Resnost revščine 

 

Minimalne plače 

zaposlenih 

 

Izkoriščanje 

delavcev 

 

Revni zaposleni 

 

 

 

Stanje v Sloveniji 

Stanje v Sloveniji 

 

Stanje v Sloveniji 

 

 

 

Stanje v Sloveniji 

 

 

 

Stanje v Sloveniji 

 

 

 

 

Stanje v Sloveniji 

 

Stanje v Sloveniji 

 

 

Stanje v Sloveniji 

 

 

Stanje v Sloveniji 
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S projekti in programi pomagamo in podpiramo najšibkejše 

in najranljivejše otroke, mlade in družine po vsej Sloveniji.  

 

 

V zadnjem obdobju tudi že bolne in ostarele.  

 

In izkušnje izražajo, da več kot pol prebivalcev Slovenije 

ne zmore več tekoče poravnave položnic, kar  pomeni 

bivanjskih, komunalnih in drugih stroškov. 

S projekti pomagajo in 

podpirajo otroke in družine 

po Sloveniji 

 

Pomoč bolnim in ostarelim 

 

Več kot pol Slovenije ne 

zmore tekoče poravnave 

stroškov 

Pomoč ljudem 

 

 

Pomoč ljudem  

 

 

 

Posledice revščine 

Populacija 

 

 

Populacija 

 

 

 

Stanje v Sloveniji 

2) Družine, ki dnevno prihajajo po pomoč največkrat 

nimajo denarja, kakor ste omenili, nimajo denarja niti za 

položnice in stanovanje, kaj šele za hrano. Na kakšen 

način pa pridejo do vas oziroma kako vas najdejo? Tisti 

prvi stik? 

   

Ja večinoma, reciva 70% družin usmeri po pomoč na ZPM 

Moste Polje CSD.  

Sledijo jim Zdravstveni domovi, šolske in vrtčeve 

svetovalne službe in drugi strokovnjaki, predvsem 

zdravniki, kjer ljudje iščejo zdravstveno podporo in pomoč. 

Glede na to, da smo z izjemnim prizadevanjem in 

angažiranostjo za vsakega prosilca že močno 

prepoznavni, pridejo ljudje v stiski po pomoč tudi sami.  

Morate vedeti, da če ima prosilec zaposlitev in neko, 

čeprav neuporabno premoženje, se všteva v prihodek in 

po cenzusu ZUJFa ni upravičen do javnih sredstev, pa 

čeprav so njegovi prihodki tako zelo nizki, da ne zmore z 

njimi preživeti ne sebe, ne družine.   

70% družin usmerja CSD 

 

ZD, šolske in vtrčeve službe 

in drugi strokovnjaki 

(zdravniki, …) 

 

 

Zaradi prepoznavnosti 

pridejo tudi sami 

 

Z zaposlitvijo in 

neuporabnim premoženjem 

niso upravičeni do javnih 

sredstev 

Usmeritve družin 

 

 

Usmeritve družin 

 

 

 

Prihod uporabnikov 

 

 

 

Neupravičenost do 

pomoči 

 

Pridobitev družin 

 

 

Pridobitev  družin 

 

 

 

Pridobitev družin 

 

 

 

Stanje v Sloveniji 
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In v zadnjem obdobju ugotavljamo, da se odstotek ljudi, ki 

kljub zdravstvenim tegobam, nizkim prejemkom in popolni 

neprimernosti preživetja, silno povečuje.  

 

In hudo mi je, ko spremljamo in pomagamo celo onkološko 

bolnim mamam in očetom, ki ne zmorejo dodatnega 

zavarovanja, pa tudi ne prepotrebnih zdravil, ki so plačljiva, 

dodatkov za regeneracijo po bolezni. Celo več. Ti bolni 

ljudje, če so prekerni delavci ali imajo S.P. preprosto ne 

upajo na bolniško in komaj hodijo, pa vendar delajo. Ker 

sicer še tistega minimalnega prihodka s katerim plačujejo 

le obveznosti iz naslova dela, ne bo. 

Povečevanje % ljudi z 

zdravstvenimi težavami, 

nizkimi dohodki 

 

Onkološko bolni starši brez 

dodatnega zavarovanja 

 

 

Bolni ljudje ne upajo na 

bolniško, strah za izpad še 

tega dohodka 

 

Revni ljudje 

 

 

Revni ljudje 

 

 

 

 

Strah revnih ljudi 

 

Populacija 

 

 

Populacija 

 

 

 

 

Stanje v Sloveniji 

3) Kakšni so pa kriteriji, da sprejmete družino? 

Oziroma kaj mora družina narediti, da lahko postane 

primeren kandidat za pomoč donatorjev? Verjetno so neki 

pogoji za pristop. 

   

Vsako zgodbo posebej obravnava strokovna služba in 

Komisija za humanitarna vprašanja.  

 

To pomeni, da mora vsak prosilec imeti strokovno mnenje 

poznavanja razmer s tem pa tudi priporočilo, ki je v obliki 

obrazca.  

 

Temu je dodana odločba o otroških prejemkih, drugih 

socialnih transferjih, zdravniški izvidi, ko gre za bolezni 

staršev in otrok, pa bančni izpis pretoka sredstev zadnjih 

treh mesecev.  

Strokovna služba in Komisija 

za humanitarna vprašanja 

obravnava zgodbe 

Strokovno mnenje 

poznavanja razmer in 

priporočilo  

 

Odločba o otroških 

prejemkih in soc. transferjih, 

zdr. izvidih, pretok sredstev 

zadnjih 3 mesecev 

 

 

Kriteriji ustreznosti 

 

 

Kriteriji ustreznosti 

 

 

 

Kriteriji ustreznosti 

 

 

 

 

Pridobitev družin 

 

 

Pridobitev družin 

 

 

 

Pridobitev družin 
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V mnogih primerih si stanje družine neposredno ogledamo.  

 

Če pa gre za elementarne nesreče, invalidske pripomočke 

in podobno, zdravljenje v tujini, pa so potrebna še dodatna 

dokazila, ki opravičujejo namen zbiranja sredstev.  

 

Seveda pa morate vedeti, da gre v zgodbah posameznikov 

in družin za celostno podporo in pomoč, ne le za 

materialno in finančno podporo.  

Neposredni ogled stanja 

družine 

 

Pri nesrečah, zdravljenjih v 

tujini, … potrebna dodatna 

dokazila 

 

Celostna podpora družin 

Kriteriji ustreznosti 

 

 

 

Kriteriji ustreznosti 

 

 

Celostni pristop 

 

Pridobitev družin 

 

 

 

Pridobitev družin 

 

 

Lastnostni 

programa 

 

4) Kako hitro pa vse to poteka? Na primer, danes, v 

ponedeljek pride do vas nekaj družina k vam, v kolikem 

času lahko dobi pomoč? 

   

Povedati je treba, da uporabniki naših storitev v večini 

primerov prihajajo izjemno pozno. Mnogokrat prepozno, po 

pomoč.  

Danes je že zjutraj ob pol osmih stala pred našimi vrati 

mamica. Doma odklopljena elektrika, od včeraj. Za odklop 

elektrike je vedela vsaj tri tedne preden se je to zgodilo. Če 

bi prišla takoj, bi ji pomagali poravnati položnico ali se z 

dobaviteljem elektrike dogovorili za odlog plačila. Danes 

smo morali poravnati ne le zapadle položnice, pač pa tudi 

priklop elektrike. Poravnali smo zato, ker smo imeli 

sredstva in ker je v družini huda bolezen. Ni pa prav, da 

prihajajo tako pozno.  

Izjemno pozen (prepozen) 

prihod uporabnikov 

 

 

Primer pomoči (mati z 

odklopljeno elektriko – 

poravnali zapadle položnice 

in priklop elektrike) 

 

 

Prihod uporabnikov 

 

 

 

 

Celostni pristop 

Pridobitev družin 

 

 

 

 

Lastnosti 

programa 

 

 

 

 

In ljudje vedo, da pomoč prejmejo zelo hitro, seveda 

odvisno od primera do primera.  

Hitra pomoč, odvisna od 

primera 

 

Celostni pristop 

 

 

Lastnosti 

programa 
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Predvsem pa – pomoč, ki jo nudimo ljudem družbenega 

dna je  res celostna, celovita in učinkovita. Pa recimo 

vzemiva kar to mamico danes.  

Odklopljena elektrika, njeno duševno stanje je evidentno 

neprimerno, slabo. Če bi jo brez pomoči odslovili, se bojim, 

da bi se zgodba tragično končala. Napotili smo jo do 

našega dežurnega terapevta tudi na pogovor. Medtem pa 

smo se tudi pozanimali kako je z otroki.  

Hkrati s pomočjo staršem, pomagamo seveda prednostno 

otrokom. Vključujemo jih v paleto prostočasnih dejavnosti, 

nudimo jim brezplačno učno pomoč, če so učno šibki, 

opremljamo jih z dobrinami (oblačili, obutvijo, šolskimi 

potrebščinami, hrano), priskrbimo štipendijo za 

srednješolce, plačujemo plačljive šolske dejavnosti, 

predvsem malice in kosila... Ob tem imamo pa še 

brezplačno pravno in psihosocialno in druge vrste pomoči 

in podpore – na enem mestu.  

 

Vedeti je treba, da tudi ko so ljudje brez vseh sredstev za 

preživetje in so upravičeni do javnih sredstev – traja od 

pričetka postopka do realizacije tudi do pol leta. In v tem 

času nimajo niti centa…  

In če ne plačajo redno položnic – se v mesecu dni znajdejo 

na sodišču, z izvršbo, celo rubežem. Stroški se 

podeseterijo – družine in posamezniki izgubljajo streho 

nad glavo. Le za primer. Pred petimi leti se je družina – ki 

se je preselila v stanovanje Stanovanjskega sklada 

zadolžila za celotno opremo stanovanja. 5.000 €.  Po nekaj 

Celostna in učinkovita 

pomoč 

 

Primer pomoči (pogovor z 

dežurnim terapevtom) 

 

 

 

Prednostna pomoč otrokom 

(dejavnosti, učna pomoč, 

dobrine, štipendije, plačilo 

šolskih dejavnosti, prehrana) 

 

 

Brezplačna pravna in 

psihosocialna pomoč – na 

enem mestu 

 

Od pričetka postopka do 

realizacije do pol leta 

 

Neplačilo položnic: sodišče, 

izvršbe, rubež 

 

 

 

Primer stanja (zadolžitev za 

stanovanje, izguba službe, 

Celostni pristop 

 

 

Celostni pristop 

 

 

 

 

 

Celostni pristop 

 

 

 

 

 

Celostni pristop 

 

 

 

Dolgotrajni postopki 

 

 

Posledice revščine  

 

 

 

 

Posledice revščine 

Lastnosti 

programa 

 

Lastnosti 

programa 

 

 

 

 

Lastnosti 

programa 

 

 

 

 

Lastnosti 

programa 

 

 

Stanje v Sloveniji 

 

 

Stanje v Sloveniji 

 

 

 

 

Stanje v Sloveniji 
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mesecih je mamica zbolela za rakom, izgubila delo. Mož 

se je ponesrečil in tudi neozdravljivo zbolel. Nista zmogla 

odplačila dolga. In ta je od leta 2009 pa do danes narastel 

na vrtoglavih 80.000,00 €. Oba sta že poskušala s 

samomorom. In imata izjemno, izjemno talentirano deklico, 

ki svojih talentov sploh ne upa izražati, ker je revna. Ne 

morete si predstavljati kaj doživljajo družine in 

posamezniki. Kako jih je sistem dobesedno vrgel v brezno 

revščine. In najbolj hitijo z izvršbami in  rubeži prav 

institucije države (šole, vrtci, komunala…). Država proti 

državljanom in jih s tem še dodatno in dobesedno 

zapečatijo – v dokončno revne.  

nenormalno visok dolg, 

poskus samomora) 

 

 

 

 

Sistem (državne institucije) 

pripelje ljudi v revščino 

 

 

 

 

 

 

Posledice sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje v Sloveniji 

 

 

Saj kar se tiče teh zgodb. Naj na tem mestu povem, da 

sem preliminarno predelala vse te zgodbe, ki so bile spletni 

strani Val 202 objavljene, 52 sem jih obdelala od 2012 do 

2015. Tako da so res,… 

   

…ste torej neposredno slišala ljudi, ki jih je sitem 

dobesedno potopil… ja, to samo potrjuje vse o čemer se 

pogovarjava,  ker  te zgodbe prihajajo iz našega vsakdana.  

   

Ja. Mogoče, če bi sedaj lahko čisto tako vprašala, ena 

zgodba mi tako odmeva, kako je ta zakonodaja čudno 

narejena. En oče je izgubil delo in je potem ga Zavod za 

zaposlovanje poslal spet nazaj k istemu delodajalcu, ki ga 

je odpustil in mu je bil dolžen še nekaj plač. Ampak ker je 

odklonil delo pri tem delodajalcu, so ga izbrisali iz 

evidence. In je potem on ni opravičen do kakršnekoli 

pomoči, v bistvu pa zakaj se tam ne pozanimajo ali pa ne 

   



121 

 

verjamejo, da mu je dolžen nekaj plač. Ne vem, to mi je 

čudno... 

Ne, ne. Sem že v uvodu povedala. Mi imamo tedensko 

primere, ko prihajajo delavci, ki so zaposleni.  

 

In mu delodajalec izplača plačo, ampak ga čaka pred 

banko, da delavec plačo dvigne in mu jo mora izročiti. Da 

ne govorim, da morajo v 50 odstotkih, delavci privatnim 

delodajalcem vračati prispevke, ko prejmejo že tako 

mizerno plačo. Da morajo regres, ki ga delodajalec  

delavcu nakaže, delavec vrniti delodajalcu.  To se dogaja 

v deklarirani pravni državi. In ta nemoralnost naše družbe 

ali pa nepravnost naše države že tako revne in dobesedno 

ljudi, ki jim je ukradeno dostojanstvo, še dodatno potlači in 

hendikepira. In meni je popolnoma jasno, da so ljudje ne 

samo razočarani, prevarani, izgubljeni, obupani, da mnogi 

niti več ne iščejo pomoči. V dejavnostih za otroke – vsak 

dan opazujemo učence in dijake, ki evidentno nimajo niti 

ustreznih oblačil, ne obutve, tudi hrane ne, pa ne bodo 

povedali, da nimajo. V šoli – ker nimajo kosila, kljub temu, 

da so lačni napravijo velik ovinek mimo jedilnice v izgovoru, 

da imajo dieto ali doma kosilo. Celo več, da bi si pridobili 

družbo vrstnikov se zlažejo kaj vse imajo doma.  

In na naših taborih, letovanjih, izletih, potovanjih, zbirajo 

sadje in pecivo v vrečke, ki jih skrijejo v potovalke, da bi 

ponesli hrano lačnim mamicam, očetom, bratcem in 

sestricam. Ja srh me spreletava ob vsej tej bedi – v katero 

so ujete družine z otroki. Še enkrat povem, ko se revščina 

Tedenski primeri zaposlenih 

delavcev 

 

 

 

Delavec prisiljen vrniti plačo, 

prispevke, regres 

delodajalcu 

 

 

 

Ukradeno dostojanstvo  

 

Razočarani, prevarani, 

obupani ljudje 

 

Otroci kljub vidnim znakom 

ne priznajo revščine 

 

Laganje otrok vrstnikom o 

domačem stanju 

 

Zbiranje hrane za družino 

 

 

 

Izkoriščanje 

delavcev 

 

 

 

Izkoriščanje 

delavcev 

 

 

 

 

Posledice revščine 

 

Posledice revščine 

 

 

Odnos/vedenje 

otrok 

 

Odnos/vedenje 

otrok 

 

Odnos/vedenje 

otrok 

 

 

Stanje v Sloveniji 

 

 

 

 

Stanje v Sloveniji 

 

 

 

 

 

Stanje v Sloveniji 

 

Stanje v Sloveniji 

 

 

Življenje družin 

 

 

Življenje družin 

 

 

Življenje družin 
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loti  družine, pade tudi še tako trden ali dober medsebojni 

odnos.  

In v ta odnos starši  povlečejo otroka, ki se čuti kriv, da 

obstaja, kriv za prepire med staršema. Nima več varnosti, 

nima ničesar drugega kot strah, krivdo, bedo in jezo. In 

otrok ta občutja ponaša v šolo, družbo...  Na tisoč in en 

način. Šole, učitelji, vzgojitelji, mentorji pa niso opremljeni 

ali pa nočejo zaznati stiske teh otrok. V vse več primerih jih 

še dodatno stigmatizirajo. Izločajo, slabo ocenjujejo, 

skratka… namesto, da bi prepoznali stisko otroka, mu 

pomagali, ga spodbujali in vključevali. Ne. Tudi kot družba 

smo padli na vrednotah sočutja, solidarnosti, odgovornosti, 

podpore…  

Revščina načne 

medsebojne odnose 

 

Zmeden otrok, brez varnosti, 

s strahom, krivdo in jezo 

prinaša vse to v šolo, družbo 

 

 

Učitelji napačno razumejo 

otroke in jih še dodatno 

stigmatizirajo 

 

Medsebojni odnosi  

 

 

 

Odnos/vedenje 

otrok 

 

 

Odnos/vedenje 

otrok 

 

 

 

 

Življenje družin 

 

 

 

Življenje družin 

 

 

 

Življenje družin 

 

Avtohtoni Slovenci, svojo revščino še vedno jemljejo kot 

osebni poraz, kot lastno krivdo.  

Skrivajo do zadnjega trenutka, delajo samomore, se 

povsem izključijo iz  širše družine, družbe… In naša družba 

ni organizirana tako, da bi detektirala vse več teh  za vselej 

izgubljenih ljudi, tudi družin. Je kar prav povedati, da 

mešani zakoni, pomeni neavtohtoni Slovenci pa vendarle 

znajo in zmorejo ubesediti svoje tegobe. Takoj, ko 

nastanejo in poiskati vse možne oblike pomoči. In tako je 

prav. Naj ne izzveni, da sem šovinistka. Sploh ne – toda 

genetika slovenstva je hlapčevska. In ne morem dojeti, da 

je v razvoju družbe – no tole zadnje obdobje dvajsetih let 

je čista stagnacija, ampak poprej, nismo prerastli... 

Avtohtoni Slovenci doživljajo 

revščino kot osebni poraz 

Skrivanje, samomori, 

izključevanje iz družbe 

 

 

Neavtohtoni Slovenci 

priznajo težave, pridejo po 

pomoč 

 

 

 

Prihod uporabnikov 

 

Posledice revščine 

 

 

 

 

Prihod uporabnikov 

Pridobitev družin 

 

Stanje v Sloveniji 

 

 

 

 

Pridobitev družin 
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5) Nekaj ste že omenili, kaj je tista prva stvar s katero 

pomagate družinam? Če je potrebno je najprej terapevt… 

   

Seveda hrana in plačilo položnic. Pogosto terapevt, ker gre 

za pretnje s samomori... In kot sem dejala – imamo 

celostno podporo in pomoč družinam otrokom in mladim v 

stiski.  

To je zelo pomembno. Družina na enem mestu prejme 

materialno pomoč v hrani, oblačilih, obutvi, beli tehniki, 

denarju, bonih za hrano, psihosocialno pomoč (terapevti, 

mediatorji, psihologi, psihiatri, socialni pedagogi, socialni 

delavci), pravno pomoč s pravnimi strokovnjaki, finančnimi 

svetovalci, učna pomoč, vključevanje v prostočasne 

dejavnosti otrok, letovanja za otroke in družine in mlade, 

štipendije za mlade, pa vključevanje otrok in mladih v 

specializirane tabore, letovanja, potovanja, pa mnogo, 

mnogo drugega. V tako obliko delovanja so nas navedle 

izkušnje. Preveč izkušenj. In vedeti morava, da Zveza 

prijateljev mladine Moste Polje ni bila humanitarna 

organizacija, bila je organizacija – ki deluje javno dobro, 

humanitarna  je postala šele pred desetimi leti.  

Najpogostejša pomoč hrana 

in plačilo položnic, pogosto 

tudi terapevt 

 

 

 

Družina na enem mestu dobi 

materialno, psihosocialno, 

pravno, finančno, učno 

pomoč za otroke, štipendije, 

itd. 

 

 

 

 

Humanitarna organizacija 

postala pred 10 leti 

Pomoč družinam 

 

 

 

 

 

 

Celostni pristop 

 

 

 

 

 

 

 

Humanitarni 

program 

Lastnosti 

programa  

 

 

 

 

 

Lastnosti 

programa 

 

 

 

 

 

 

Lastnosti 

programa 

6) To je, lahko rečeva, en unikaten projekt podpore?    

Unikaten projekt v slovenskem prostoru. Da na enem 

mestu uporabnik prejme vse suporte, ki jih potrebuje za 

novo rast.  

Unikaten projekt – na enem 

mestu vsa podpora 

Celostni pristop Lastnosti 

programa 

7) Kaj pa recimo v tej Vaši praksi opažate, da je tisto, 

kar največkrat družine potrebujejo? Ali so to boni ali hrana? 

Verjetno v zadnjem času tudi hrana? 
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Ja zadnje obdobje je največ hrane in seveda denarna 

sredstva za kritje položnic in življenja nasploh.  

V Ljubljano, na naš sedež prihajajo uporabniki iz vse 

Slovenije. Res pa je, da tistim oddaljenim podelimo 

namesto hrane, ker prihajajo z avtoštopom in podobno, 

bone za hrano. Bone za hrano podelimo tudi družinam, kjer 

imajo dietne prehrane in podobno. In če pošljemo bone za 

hrano, družine nimajo stroškov prevozov.  

Je pa prav povedati, da imamo dobro zamreženo podporno 

skupino tudi po Sloveniji. Tako psihosocialna in pravna 

pomoč poteka v različnih regijah. V druge podpore in 

dejavnosti letovanj, taborov, potovanj in ostalo pa 

vključujemo otroke, mlade in družine od vsepovsod.  

Zadnje obdobje največ 

hrane in denarnih sredstev 

 

Uporabniki iz cele Slovenije 

 

Oddaljeni dobijo bone za 

hrano, da ni prevoznih 

stroškov 

 

Dobro zamrežena podporna 

pomoč po več regijah 

Najpogostejša 

pomoč 

 

Prihod uporabnikov 

 

Najpogostejša 

pomoč 

 

 

Pokritost Slovenije 

Lastnosti 

programa 

 

Pridobitev družin 

 

Lastnosti 

programa 

 

 

Lastnosti 

programa 

Verjetno se veliko družin odpove plačljivim dejavnostim le 

zato, da bodo le prihranili nekaj evrov, da bodo lahko 

potem plačali vsaj nekaj… 

   

…ogromno, ogromno se odpoveduje in kar je najhuje, 

odpovedujejo se hrani. Odpovedujejo hrano šolarjem v 

šolah.  

Izpisujejo srednješolce iz dijaških domov, tudi iz šole. 

Recimo zaposlena družina nima dovolj sredstev, da bi 

šolarjem plačala dejavnosti ali pa šolsko prehrano. In oni 

otroka naučijo: »glej, pojdi stran in povej, da imaš dieto, da 

ne moreš kositi v šoli«. Seveda pa revček ne zmore obroka 

ponesti s seboj v šolo, saj ga še doma nima. 

Odpovedovanje vsemu, 

zlasti hrani (otrokom v šolah) 

 

Izpis dijakov iz domov 

 

 

Otroci naučeni, da lažejo v 

zvezi s hrano 

Ukrepi družin 

 

 

Ukrepi družin 

 

 

Odnos/vedenje 

otrok 

Življenje družin 

 

 

Življenje družin 

 

 

Življenje družin 

Saj to je zdaj ta fenomen revnih zaposlenih, o katerih je 

bila lansko leto narejena tudi raziskava se mi zdi, 

Leskovšek Vesna in ostale. Dobra raziskava, sem jo tudi 
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sama predelala in je dejansko res, so zaposleni, pa nimajo 

niti za preživetje. 

Točno tako, ja. Pa poglejva kar podatke iz leta 2013. 

231,000 državljanov pod pragom revščine, 22 odstotkov se 

silno težko prebija skozi mesec z lastnimi prihodki. Tri 

četrtine  z lastnim prihodkom ne zmore preživeti meseca, 

vsaka tretja družina je pod pragom revščine, 21.000 

gospodinjstev ima oba starša brez zaposlitve, 55.000 

slovenskih otrok živi pod pragom revščine, 250.000 imamo 

prekernih delavcev, 40,000 zaposlenih v zasebnem 

sektorju... Vsi ti prejemajo minimalne plače, 8,000 

delavcev zaposlenih v javnem sektorju in prav tako 

prejema minimalne plače, ena petina starostnikov prejema 

pokojnino med 400 in 500 evri. Minimalna plača je 789 €, 

minimalna pokojnina pa znaša 613 €. 

 

 

 

 

 

Podatki iz leta 2013 

 

 

 

 

 

Posledice revščine 

 

 

 

 

 

 

Stanje v Sloveniji 

 


