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»Če vzgajamo otroka, ga učimo vzgajati. Če mu pridigamo moralo, ga učimo pridigati. Če 

ga zmerjamo, ga učimo zmerjati. Če ga zasmehujemo, ga učimo zasmehovati. Če ga 

ponižujemo, ga učimo poniževati. Če mu ubijamo dušo, ga učimo ubijati. Če mu dajemo 

zgled življenja, ga učimo živeti in če ga ljubimo, ga učimo ljubiti.« 

(Alice Miller, 1992) 
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POVZETEK 
 
 

Diplomsko delo obravnava položaj otrok in mladostnikov s težjimi motnjami v duševnem 

zdravju in pridruženim avto- ali heteroagresivnim vedenjem v obstoječih sistemih pomoči 

v Sloveniji.  

 

V teoretičnem delu avtor poudarja problem obravnave teh otrok in mladostnikov na 

varovanem psihiatričnem oddelku za odrasle. Na začetku so povzete najpogostejše duševne 

motnje in fenomen stigme ter deinstitucionalizacije. Čustvene in vedenjske motnje so 

predstavljene skozi medicinski in socialnopedagoški diskurz. Opisan je primer dobre 

prakse iz Vzgojnega zavoda Planina v pedagoško-zdravstvenem modelu intenzivne 

obravnave otrok in mladostnikov. Drugo rešitev avtor nakazuje v načrtovanem modelu 

psihiatričnega oddelka za otroke in mladostnike pod posebnim nadzorom znotraj 

Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. 

 

V empiričnem delu avtor analizira različne konceptualne pristope pri obravnavi otrok in 

mladostnikov. S kvalitativno raziskavo raziskuje poglede dveh ključnih strokovnih delavk 

iz Vzgojnega zavoda Planina in Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana na 

obravnavano problematiko. Raziskava je bila usmerjena na kritično oceno trenutnega 

stanja obravnave otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju v Sloveniji in na 

vlogo socialne pedagogike na tem področju.  

 

Ključne besede: otrok in mladostnik, duševno zdravje, čustvene in vedenjske motnje, 

psihiatrija.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The thesis deals with the situation of children and adolescents with severe mental disorders 

with associated auto or heteroaggressive behavior in existing systems of aid in Slovenia. 

 

In the theoretical part the author highlights the problem of the treatment of children and 

adolescents in a secure psychiatric ward for adults. At the beginning, summarizes the most 

common mental disorders and the phenomena of stigma and de-institutionalization. 

Emotional and behavioral disorders are presented through medical and social-pedagogic 

discourse. Described is an example of good practice from Correctional institution Planina 

in pedagogical medical model of intensive treatment of children and adolescents. Another 

solution the author suggests the model of the planned psychiatric ward for children and 

adolescents under special surveillance within the University psychiatric clinic Ljubljana. 

 

In the empirical part, the author analyzes various conceptual approaches in the treatment of 

children and adolescents. The qualitative research explores the views of the two key 

professional workers from Correctional institution Planina and from University psychiatric 

clinic Ljubljana on this problem. The study was focused on a critical assessment of the 

current state of treatment of children and adolescents with mental health problems in 

Slovenia and the role of social pedagogy in this field. 

 

Key words: child and adolescent, mental health, emotional and behavioral disorders, 

psychiatry. 
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I. TEORETIČNI DEL 

 

1 UVOD 

Norost, blaznost, brezumje, duševna bolezen ipd. so izrazi, s katerimi opisujemo pojave, ki 

so del naše družbe že od začetkov človeštva. Kolikor je izrazov, je tudi načinov, kako 

gledamo na ljudi s težavami v duševnem zdravju in kako o njih razmišljamo. Kljub 

medicinskim, psihoanalitičnim, religioznim in filozofskim teorijam, ki se med seboj 

prepletajo in izključujejo, še vedno nismo popolnoma spoznali človeške duševnosti niti 

ovrgli besed Samuela Becketta, ki je dejal: »Vsi se rodimo nori. Nekateri takšni tudi 

ostanejo«. 

 

Obravnava otrok in mladostnikov do osemnajstega leta z različnimi vedenjskimi, 

čustvenimi ali duševnimi motnjami v Sloveniji ni urejena za tiste mladoletne, ki po mnenju 

obstoječih služb »ne ustrezajo« kriterijem za obravnavo v njihovih programih. Obstoječe 

pedopsihiatrične službe v Sloveniji odklanjajo obravnavo otrok in mladostnikov s težjimi 

motnjami v duševnem zdravju in pridruženim avto- ali heteroagresivnim vedenjem, zato se 

vse pogosteje dogaja, da so edina rešitev hospitalizacije brez privolitve v nujnem primeru 

na oddelkih pod posebnim nadzorom psihiatričnih bolnišnic, kjer se takšni otroci in 

mladostniki obravnavajo skupaj z odraslo populacijo z najtežjimi duševnimi motnjami. 

Obravnava otrok in mladostnikov na takem oddelku predstavlja za obstoječe kadrovske in 

prostorske vire poseben izziv. Kje je na tem področju polje delovanja socialne pedagogike 

in kje je njena moč znotraj še vedno prevladujočega medicinskega modela obravnave teh 

otrok in mladostnikov? Obstoječa ureditev v praksi nujno potrebuje rešitve, saj so otroci in 

mladostniki z opisanimi težavami dobesedno odrinjeni oziroma postavljeni na rob 

obstoječih sistemov pomoči. Primer dobre prakse prihaja iz Vzgojnega zavoda Planina (VZ 

Planina), kjer so ustanovili pedagoško zdravstveni model intenzivne obravnave otrok in 

mladostnikov. Druga rešitev se nakazuje v modelu psihiatričnega oddelka pod posebnim 

nadzorom za otroke in mladostnike znotraj Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana 

(UPK Ljubljana), ki je v projektu nastajanja na Ministrstvu za zdravje.  

 

Opisano problematiko je v svojem poročilu iz leta 2011 obravnaval tudi Inštitut Republike 

Slovenije za socialno varstvo, kjer je zapisano, da gre za populacijo otrok in mladostnikov, 

za katero v zadnjih letih vse pogosteje in intenzivneje ugotavljamo, da ostaja brez primerne 

obravnave, saj različni vzgojni zavodi pogosto niso ustrezno opremljeni za njihovo 

obravnavo, niti po kadrovski niti po namestitveni plati. Prepogosto se dogaja, da vzgojni 

zavodi kljub izdani odločbi o namestitvi zavračajo sprejem takšnih otrok, posledično lahko 

takšne otroke in mladostnike v skrajnih primerih obravnavajo celo na varovanih oddelkih 

psihiatričnih bolnišnic, skupaj z odraslimi bolniki, kar je nesprejemljivo. Rečemo lahko, da 

ti otroci »tavajo« po sistemu od sektorja za šolstvo prek sektorja za socialno varstvo do 

sektorja za zdravstvo in sektorja za notranje zadeve. Ugotovitve oz. analiza dejanskega 
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stanja kažejo, da je obstoječi sistem tog, nefleksibilen ter neprijazen do te populacije otrok 

in da so nujno potrebne nove rešitve, ki bodo predvsem bolj individualizirane in bolje 

prilagojene posameznikom (Nagode idr., 2011). 

 

 

2 DUŠEVNO ZDRAVJE – MEDICINSKI DISKURZ 

Svetovna zdravstvena organizacija (2001) opisuje duševno zdravje kot stanje dobrega 

počutja, v katerem posameznik uresničuje svoje sposobnosti, se zmore spopadati z 

običajnimi napori življenja, zmore produktivno in uspešno delati ter prispevati k svoji 

skupnosti. Definicija predstavlja temeljni cilj, h kateremu naj bi strmel vsak posameznik. 

Področje duševnega zdravja je danes še vedno globoko tabuizirano. Stigma te skupine ljudi 

tako nosi večji del krivde za trpljenje posameznikov in njihovih svojcev, ki se soočajo z 

duševno stisko, kombinacija obojega pa močno vpliva na njihovo osebnostno in socialno 

funkcioniranje. 

Zaviršek (2004) pravi, da duševno zdravje ni nekaj statičnega, temveč je dinamična 

kategorija, saj se vsi ljudje gibljemo na kontinuumu dobrega, boljšega, slabšega in slabega 

duševnega zdravja. Kje na tem kontinuumu se bo človek za daljši ali krajši čas zaustavil, je 

odvisno od vplivov vsakdanjih dogodkov, otroških travm (spolne zlorabe, nasilje, izgube, 

dolgotrajne bolezni), vseh vrst pomanjkanj (čustveno zanemarjanje, revščina, deprivacija 

varnega in stalnega prostora in ljudi), različnih telesnih posebnosti in specifična telesna 

ranljivost za duševne stiske. Ker je duševno zdravje odvisno od tolikih bioloških, 

psiholoških, ekonomskih, socialnih in kulturnih dejavnikov, se močno spreminja 

pojmovanje o tem, kakšna naj bi bila strokovna pomoč, predvsem za ljudi s ponavljajočimi 

se duševnimi stiskami (ibid).  

V Sloveniji je obravnava duševnega zdravja še vedno pod močnim vplivom in nadzorom 

medicinske stroke, medtem ko so v nekaterih državah zahodne Evrope in ZDA področje 

duševnega zdravja s procesi deinstitucionalizacije in razvojem različnih modelov 

skupnostne skrbi začeli obravnavati multidisciplinarno, na način, ki sledi cilju, 

usmerjenemu v aktivno vlogo posameznika, da ob pomoči podpornih sistemov družbe v 

največji meri samostojno in izpolnjeno živi svoje življenje. Porast duševnih motenj v 

družbi lahko povezujemo z občutkom negotovosti, ki ga prinaša obdobje postmoderne, za 

katero je značilna družba tveganja, v kateri vladajo drugačne vrednote. To je čas različnih 

priložnosti, čas tveganja, čas razpada tradicionalnih vrednot in norm, čas navidezno 

neomejene svobode, popolne individualizacije posameznika, ki temelji na kreiranju 

lastnega življenjskega stila. Prav odsotnost ustaljenih družbenih smernic in negotovost 

vsakdanjika na poti v odraslost je eden od pomembnih dejavnikov tveganja za porast težav 

v duševnem zdravju pri otrocih in mladostnikih, ki ob neugodnih življenjskih situacijah 

težijo k razvoju nestabilnih, nedovršenih osebnosti oz. identitet.  
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2.1 Duševne motnje 

Tako kot druge bolezni in zdravstvene motnje so tudi duševne motnje razporejene po 

posameznih skupinah glede na simptome in znake, ki so značilni zanje. Enotna 

klasifikacija duševnih motenj je potrebna in koristna iz več razlogov. Omogoča zbiranje 

epidemioloških podatkov in primerjalne raziskovalne študije, je osnova za beleženje in 

obračunavanje zdravstvenih storitev, pomembna je s pravnega stališča in za delo 

zavarovalnic. Še posebej pomembna pa je uporaba enotne klasifikacije duševnih motenj v 

procesu diagnostike in zdravljenja. Okvirno določa metodo zdravljenja, nakazuje potek ter 

prognozo posamezne duševne motnje in olajšuje nadaljevanje zdravljenja pacientov v 

različnih zdravstvenih ustanovah (Tomori, 1999). 

Glavna kritika medicinskemu modelu obravnave duševnih motenj je po Krofliču (2002) 

dejstvo, da medicinski diskurz na motnjo gleda kot na objektivno in notranjo lastnost 

posameznika in ne v odnosu do konkretne življenjske situacije. Posameznika naredi 

pasivnega in mu odvzame vso avtonomijo. Poleg tega daje vtis, da so zdravniki in drugi 

strokovnjaki edini kompetentni oziroma edini vedo, kaj je za posameznika dobro. 

V Evropi se klasifikacija duševnih motenj uporablja po Mednarodni klasifikaciji bolezni in 

sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene – Deseta revizija (MKB-10). V 

njej so razporejene posamezne nozološke enote in opisana merila, na osnovi katerih je 

mogoče postavljati diagnozo duševne motnje. Sistematično so v tej klasifikaciji opisani 

klinični znaki in simptomi, ki morajo biti razpoznani v klinični sliki pacienta, da lahko pri 

njem postavimo določeno diagnozo. V tej so smiselno zbrane ugotovitve, ki jih dajejo 

ocena duševnega stanja pri psihiatričnem pregledu, anamnestični podatki in morebitni 

izvidi somatskih preiskav, kadar so te potrebne zaradi vrste ali narave bolezenskih znakov 

in simptomov (Tomori, 1999). 

Osnovne diagnostične skupine duševnih motenj so naštete in opisane v poglavju V (F00-

F99) po MKB-10 in so razdeljene v naslednje sklope (Tomori, 1999): 

F00-F09 – Organske duševne motnje, 

F10-F19 – Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi, 

F20-F29 – Shizofrenija, shizotipske in blodnjave motnje,  

F30-F39 – Razpoloženjske (afektivne) motnje, 

F40-F49 – Nevrotske, stresne in somatoformne motnje, 

F50-F59 – Vedenjski sindromi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki, 

F60-F69 – Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi, 

F70-F79 – Duševna manjrazvitost (mentalna retardacija), 

F80-F89 – Motnje duševnega (psihološkega) razvoja 
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F90-F98 – Vedenjske in čustvene motnje, ki se začnejo navadno v otroštvu in adolescenci, 

F99        – Neopredeljena duševna motnja. 

 

Najpogostejše duševne motnje so:  

1. Shizofrenija je ena najtežjih duševnih motenj. Vzroki so različni, pretežno dedni. V 

večini primerov se bolezen začne med petnajstim in petinštiridesetim letom starosti. 

Številčno prizadene približno enako moške in ženske. Potek in izid bolezni sta pri 

ženskah blažja kot pri moških. O vzrokih nastanka shizofrenije so danes sprejete 

teorije, ki upoštevajo multifaktorialno pogojenost. Shizofrenija naj bi bila produkt 

interakcij znanih in še neznanih bioloških in socialnih dejavnikov. Klinična slika 

shizofrenije je zelo pestra in pri skoraj vsakem pacientu naletimo na kaj novega. 

Bolezen dokazujemo s simptomatskim pristopom oziroma z bolezenskimi znamenji. 

Bolezenska znamenja delimo v formalne in vsebinske motnje mišljenja (shizofrenska 

miselna disociacija, miselna zadrga), blodnje, motnje zaznavanja, motnje čustvovanja, 

avtizem, motnje hotenja in depersonalizacije (hipobulija, abulija, katatonski simptomi). 

Pri shizofreniji praviloma niso prizadete naslednje duševne funkcije: zavest, 

inteligentnost, osebnostna, časovna in krajevna orientiranost, spomin in pozornost. 

Bolezen nastopi počasi in postopoma ali pa nenadoma z burno simptomatiko. Bolezen 

lahko poteka valovito ali maligno. Glede na kombinacijo bolezenskih znamenj ločimo 

naslednje tipe shizofrenije: paranoidna shizofrenija, hebefrenska shizofrenija, 

katatonska shizofrenija, nediferencirana shizofrenija, postshizofrena depresija, 

rezidualna shizofrenija, enostavna shizofrenija (Žmitek, 2001; Novak Grubič, 2009). 

2. Depresije in samomorilnost. Z depresijami so se srečevali že v antičnih časih. 

Hipokrat je v 4. stoletju pr. n. št. za depresije uvedel izraz melanholija ter pojav tudi 

razložil. V praksi delimo depresije na psihotične in nepsihotične. Pri psihotičnih 

depresijah poznamo dve obliki. To sta retardirana in anksiozna depresija. Glede na 

uspešnost zdravljenja omenimo še rezistentne in kronične depresije, pri katerih ne 

dosežemo izboljšanja tudi po večletnem zdravljenju. Poznamo tudi depresivne reakcije 

ob izgubi in poglabljanju žalovanja. Običajno gre za nepsihotično depresijo. Bolezen se 

pojavi povprečno pri štirih od 1000 prebivalcev. Kot dejavnik je na prvem mestu 

dednost. Obstaja več nevrobiokemičnih teorij o nastanku depresij. Depresije se lahko 

pojavljajo v vsakem življenjskem obdobju. Pravijo, da je depresija bolezen časa, v 

katerem živimo. Kaže se v zunanjem videzu, in sicer kot potrtost, žalost. Pacient 

odgovarja tiho, monotono, je psihomotorno zavrt, brez zanimanja za zunanji svet. Pri 

zdravljenju uporabljamo antidepresive in psihoterapijo. Samomor je v Sloveniji pogost 

pojav glede na stopnjo. Glede na spol je samomorilcev v razmerju 3 : 1 v korist 

moških. Samomor poskušajo storiti predvsem ženske in mlajše osebe, uspešnejši pa so 

moški in starejše osebe. Dejavniki tveganja so: Presuicidalni sindrom, duševne bolezni, 

moški spol, starost, težka telesna bolezen, osamljenost, izguba ljubljene osebe idr. Pri 

preprečevanju samomora strokovnjaki poudarjajo pomen pravočasnega in uspešnega 
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zdravljenja depresivne bolezni, raziskovanje samomorilnosti, formiranje centrov za 

preprečevanje samomorov (Ličina, 2009). 

3. Bipolarna motnja. Zanjo je značilno ponavljanje faz pretirano dobrega počutja 

(manije, hipomanije) in obdobij depresivnega razpoloženja. Te faze se lahko ponavljajo 

v različnih vzorcih. Pri mešani epizodi so v določenem obdobju hkrati prisotni 

simptomi manije (pospešene misli, siljenje h govoru, jeza, grandioznost in povečana 

energija, anksioznost) kot tudi simptomi depresije (brezup, občutki ničvrednosti, 

obupanost, razmišljanje o smrti in samomoru). Nekateri pacienti imajo hitro 

menjavanje faz, to pomeni vsaj štiri faze v enem letu. Začetek bolezni oz. prva epizoda 

se najpogosteje pojavi med petnajstim in devetnajstim letom ter dvajsetim in 

štiriindvajsetim letom starosti (Tavčar, 2009).  

4. Delirij. Delirantna stanja so med hospitaliziranimi pacienti dokaj pogosta. Delirij je 

etiološko nespecifični organski cerebralni sindrom, ki se hitro razvije in ima običajno 

nihajoč potek. Običajno se začne z znaki, kot so nemir, anksioznost, prestrašenost, 

preobčutljivost. Pacienti so običajno dezorientirani. Prisotne so lahko tudi halucinacije, 

blodnje, spominske motnje, motena pozornost, ritem spanja. Psihomotorno so lahko 

zavrti celo mutacistični pacient. Pogosto se delirij pojavlja pri odtegnitvi alkohola ali 

sedativov. Delirij je prehodna motnja, ki običajno traja nekaj dni do nekaj tednov. Z 

odstranitvijo osnovnega vzroka (prekinitev terapije) delirij spontano neha (Milčinski, 

1999). 

 

2.1.1 Duševne motnje v otroštvu in adolescenci 

Vse duševne motnje, ki jih srečujemo pri otrocih in mladostnikih, poleg splošnih kažejo 

tudi značilnosti razvojnega obdobja. Oblikujejo jih dejavniki, ki usmerjajo otrokovo 

odraščanje, njihov potek in izid pa sta odvisna tako od nevrofizioloških dejavnikov kot od 

psiholoških in socialnih vplivov, ki uravnavajo razvoj in življenje vsakega otroka drugače. 

Ob dejavnikih tveganja, ki povečujejo možnost, da se bo pod vplivom neugodnih zunanjih 

vplivov in notranjih determinant pri otroku razvila duševna motnja, pa je razvojna 

psihiatrija pozorna tudi na varovalne dejavnike, značilne za posameznega otroka. To so 

vplivi, ki zmanjšujejo možnost razvoja duševnih motenj, ga ščitijo pred učinkom škodljivih 

zunanjih dejavnikov in večajo njegovo odpornost pri obvladovanju akutnih in kroničnih 

stresnih obremenitev. Najvažnejši od varovalnih dejavnikov so stabilna, predvidljiva in 

prilagodljiva telesna konstitucija, dobra samopodoba, ustrezna komunikativnost, čustvena 

stabilnost, dejaven stik z okoljem, dojemljivost za učenje, zanesljiva in dosegljiva opora 

ožje družinske in širše socialne mreže (Tomori, 2013). 

Najširše klasificirane duševne motnje, ki so značilne za otroštvo in adolescenco, so po 

deseti verziji Mednarodne klasifikacije bolezni (MKB 10) čustvene in vedenjske motnje, ki 

so razvrščene v naslednje kategorije (Tomori, 2013): 
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1. Hiperkinetični sindrom, za katerega je značilna splošna nemirnost, motnja pozornosti 

in koncentracije. Ker je otrok s to motnjo živahen in ekstravertiran, sprošča svoje 

nezadovoljstvo navzven, zato se simptomatiki hiperkinetične motnje rade pridružijo 

tudi motnje vedenja. 

2. Vedenjske motnje. V otrokovem vedenju se odražajo njegova sorazmerna čustvena in 

socialna zrelost, odnos do okolja in izkušnje iz vzgojnega dogajanja. O vedenjski 

motnji govorimo, kadar kaže otrok neustrezno vedenje kot neki prevladujoč vedenjski 

slog, ne pa, kadar v neki izjemni ali zanj prezahtevni situaciji svojega vedenja ne more 

uskladiti s pričakovanim in sprejemljivim. Vedenjske motnje v razvojnem obdobju se 

kažejo z različnimi oblikami neustreznega vedenja in v različnih kombinacijah. 

Najpogostejše so kraja, laž, uničevanje predmetov, izrazita neubogljivost in upornost, 

zastraševanje, žaljenje, zasmehovanje, pretepanje drugih (običajno mlajših, manjših in 

šibkejših), izostajanje od pouka, beg od doma. Redkeje se vedenjske motnje kažejo kot 

vandalizem, telesni napad, požiganje; ti vedenjski vzorci se pojavljajo običajno šele v 

adolescenci. Vedenjske motnje se nadalje po MKB delijo na: 

  Vedenjske motnje, omejene na družinski krog. Otrok kaže vedenjsko motnjo le 

znotraj svoje družine, zunaj nje pa je sposoben svoje vedenje ustrezno usmerjati 

in obvladovati. Pri tej motnji se nakazuje možna disfunkcionalnost v družinskih 

odnosih ali pa neustrezen način vzgoje, ki je je otrok deležen.  

 Nesocializirana vedenjska motnja. Značilna je slaba povezanost z vrstniki ali pa s 

socialnim okoljem v celoti. Največkrat se otroci uveljavljajo ali sproščajo z 

zastraševanjem drugih, so razdiralni, prepirljivi, nasploh konfliktni ali pa so 

osamljeni in gojijo občutja nesprejetosti (ki sčasoma postanejo stvarna).   

 Socializirana vedenjska motnja. Mladostniki vzpostavijo odnose z vrstniki in ne 

kažejo osebnih težav ali posebnosti svojega socialnega vedenja in funkcioniranja. 

Združujejo se v skupine in ob podpori občutja skupne moči in pomembnosti 

ravnajo in se vedejo na način, ki za širšo družbo ni dopusten, upoštevajo moralo 

svoje skupine, znotraj katere znajo biti lojalni ter spoštovati njena pravila in 

notranjo etiko.    

 Opozicionalno vedenje. V vedenju teh otrok je značilna nestrpnost, vzkipljivost in 

splošna neobvladanost, spor z avtoriteto, gojenje občutij sovražnosti in 

odklanjanje vsakršnih omejitev.  

3. Mešane čustvene in vedenjske motnje. Pri otroku so prisotne tako vedenjske motnje 

kot simptomi čustvenih težav, npr. tesnobe ali depresivnosti.  

4. Čustvene motnje z začetkom v otroštvu. Kot čustveno motnjo se oceni otrokovo 

čustveno stanje, ki mu povzroča neugodje in trpljenje, ob tem pa moteče vpliva na 

njegove druge dejavnosti in ovira njegov celotni razvoj. Preplašen in tesnoben otrok se 

izogiba vsem neznanim okoliščinam, ostaja le v domačem, preizkušenem okolju, se 
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umika pred vrstniki, se ne izpostavlja novim izzivom in je s tem prikrajšan za nove 

spodbude in za razvoj nujnih izkušenj. Njegovo nezaupanje vase pa se še poglablja, ker 

se ne nauči potrebnih spretnosti in ostaja na obrobju dogajanja. V adolescenci se lahko 

neustrezen poskus obvladovanja notranje tesnobe kaže tudi kot pretirano iskanje 

tveganja in vznemirjenja, zloraba psihoaktivnih snovi ali promiskuitetno vedenje. 

Opisane čustvene motnje se delijo na: 

 Ločitvena tesnoba. Gre za običajen čustveni odziv otroka, ki dobi pomen motnje, če 

otrok pri ločitvi od svojega skrbnika kaže neustavljivo prizadetost, nemir, jezo, 

napad trme ali se začne zapirati vase in v resignacijo.  

 Fobična motnja v otroštvu. O fobični motnji govorimo takrat, ko je običajen strah 

(pred pošastmi, pajki, temo ipd.) prekomerno intenziven in otroka omejuje pri 

običajnih dejavnostih ali pa mu celo onemogoča druge, za razvoj pomembne 

dejavnosti, nima pa razumskega razloga. 

 Motnja pretirane anksioznosti. Otrok je kronično preplašen in negotov ter z veliko 

zaskrbljenostjo pričakuje težave, neuspehe ali drugače mučno dogajanje. Pri igri 

in delu za šolo se ne more zbrati. Strah ga je vseh novih stvari. Se ne more 

sprostiti, pogosto ima motnje spanja in teka, že ob manjših preizkušnjah se trese 

in poti ter ima pospešen utrip srca.  

5. Motnje socialnega funkcioniranja, ki se začnejo v otroštvu in adolescenci. 

Socialnega vedenja oziroma obnašanja v medosebnih odnosih, komunikacije in 

razvijanja navad, ki so značilne za socialno okolje, v katerem posameznik odrašča, se 

otrok uči postopoma. 

 Elektivni mutizem. Otrok, ki se sicer zna besedno izražati in govor razume ter ga v 

nekaterih, posebej zanj domačih okoliščinah tudi ustrezno uporablja, povsem 

odklanja besedno komunikacijo v nekem drugem okolju ali v stiku z določeno 

osebo.  

 Tiki. Nehoteni hitri, ponavljajoči se zgibki mišic ali več mišičnih skupin. 

 Motnje v navezovanju medosebnih odnosov. Otroci kažejo odklonilnost, plašnost in 

negotovost v stiku z ljudmi, ker so bili domači do njih preveč zaščitniški ali pa so 

jih čustveno zanemarjali in niso razvili samozaupanja in komunikacijskih 

spretnosti. 

 Pretirana nezavrtost v medosebnih odnosih. Za njih je značilno površno in 

nezadržno socialno vedenje. So brez zavor, vsiljivi in selektivno se navežejo na 

kogarkoli. Ti otroci so bili vzgojno zanemarjeni ali pa so pogosto menjavali 

skrbnike, zaradi česar so težje razvili kakšna pristnejša in dolgotrajna čustva. 
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Duševne motnje, ki se pojavljajo v otroštvu, so večinoma drugačne od tistih, ki se 

pojavljajo v kasnejših obdobjih. Najpogostejši vzroki obravnav so razvojne ter vedenjske 

in čustvene motnje. Stopnje obravnav v otroštvu so glede na ostale starostne skupine 

relativno nizke. Pri mladostnikih se število obravnav na vseh ravneh povečuje, med 

najpogostejšimi vzroki se še pojavljajo duševne motnje, ki so med najpogostejšimi 

motnjami tudi pri odraslih. Pri dekletih so pogoste obravnave zaradi motenj hranjenja, ki se 

med najpogostejšimi vzroki pojavljajo še v obdobju od 7. do 14. leta in se nadaljujejo v 

starostni skupini do 29 let, pri fantih pa se še pojavljajo obravnave zaradi shizofrenije. 

Izmed petih najpogostejših vzrokov hospitalizacij zaradi duševnih motenj v tem starostnem 

obdobju so najdaljše prav hospitalizacije zaradi shizofrenije, sledijo jim hospitalizacije 

zaradi motenj hranjenja. Poudariti je treba pogostost obravnav zaradi uživanja alkohola in 

drugih psihoaktivnih snovi, ki so pri fantih večji problem kot pri dekletih. Med 

najpogostejšimi vzroki za obravnave pri obeh spolih so tudi depresija, anksioznost ter 

reakcija na stres in prilagoditvene motnje. Prav tako so med najpogostejšimi vzroki za 

bolnišnične obravnave pri obeh spolih tudi namerne samopoškodbe (Nagode idr., 2011). 

 

2.2 Stigma 

Duševne bolezni spremljajo človeka od njegovega nastanka. Povzročajo motnje v 

mišljenju, zaznavanju in vedenju človeka ter posledično v njegovem počutju. Duševna 

motnja je bolezen, ki v ljudeh vzbuja strah, nelagodje, z njo je povezano tudi veliko 

predsodkov. Zaradi neobičajnega vedenja pacientov, ki odstopa od normalnega, so se takih 

ljudi v družbi bali, jih zasmehovali in jih zapirali v ustanove, od koder običajno ni bilo 

vrnitve nazaj v normalno življenje. Prav to je razlog, da še vedno obstaja strah pred 

psihiatrijo (Milčinski, 1986). 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1996) je stigma, medicinski in psihiatrični 

pojem, opredeljena kot krvav madež, lisa na določenih delih telesa, zlasti pri histerikih, ki 

je pri starih Grkih in Rimljanih pomenila znamenje, narejeno pobeglim sužnjem in 

hudodelcem. Opredelitev stigme se torej nanaša na označitev bolezni in je vezana na 

zgodovinsko označevanje.  

Po Goffmanu »stigma označuje takšno posameznikovo lastnost, ki ga loči od večine v 

skupnosti tako, da ima večina in tudi on sam to lastnost za odklonilno, deviantno« 

(Goffman, 1963 v Ule, 2000, str. 186).  

Zaviršnikova (2002) meni, da je »redkokatero področje človeškega življenja tako polno 

tabujev, stigme, nerazumevanja, kot so psihosocialne stiske ljudi in posledično njihove 

izkušnje psihiatričnih hospitalizacij« (str. 12). Porenta (2007) pravi, da iz pričevanja ljudi 

spoznamo, da duševne stiske in psihiatrične diagnoze njim in svojcem prilepijo negativne 

identitete, kot so »človek je nevaren sebi in drugim«, »z družino je nekaj narobe«, 

»psihiatrični bolnik je reven, revščina pa je nekaj negativnega«, »človek s psihosocialnimi 
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stiskami je slab delavec in je invalid«, »ženska s psihiatrično diagnozo ne more biti dobra 

mati«, »psihosocialne stiske so biološko dejstvo in podedovane« (str. 19).  

Bolnikove pravice, človekove pravice, deinstitucionalizacija, pravne in etične dileme, 

hospitalizacija brez privolitve, stigmatizacija, zagovorništvo, skupnostna skrb. Vse našteto 

je dandanes tesno povezano s problemi oziroma izzivi, ki čakajo slovensko psihiatrijo. 

Osebe s težavami v duševnem zdravju se srečujejo s strahom in predsodki drugih, ki 

pogosto temeljijo na napačni predstavi o duševni bolezni. Stigma povečuje osebno 

trpljenje, socialno izključenost ter lahko predstavlja oviro za nastanitev in zaposlitev. 

Zaradi strahu pred zaznamovanostjo lahko osebam celo prepreči, da bi pomoč sploh 

poiskale. Še posebej težko se s stigmo soočajo otroci in mladostniki ter njihovi svojci, saj 

jih obravnava v vzgojnih zavodih in psihiatričnih ustanovah zaznamuje v najobčutljivejšem 

razvojnem obdobju.  

 

2.3 Deinstitucionalizacija  

Deinstitucionalizacija ne pomeni zgolj zapiranja velikih bolnišnic in ustvarjanja zunaj 

bolnišničnih oblik zdravljenja, ampak tudi spremembe v samem lotevanju duševne stiske, 

ki upošteva tudi socialne in predvsem kontekstualne vidike duševne stiske. Je torej premik 

iz azila v družbo in hkrati družbeno gibanje, ki si za ta premik prizadeva (Flaker, 1998).  

V zadnjih petdesetih letih je večina razvitih držav zmanjševala število psihiatričnih 

bolnišničnih postelj in psihiatrično skrb organizirala v skupnosti. V ZDA so proces 

deinstitucionalizacije sprožile vse večje kritike javnosti na račun neprimernih razmer v 

državnih zavetiščih. V oktobru leta 1963 je ameriški predsednik J. F. Kennedy podpisal 

listino o delovanju ustanov za mentalno zdravje. Dejavnost je obsegala hospitalizirane 

bolnike, izven bolnišnične in urgentne psihiatrične dejavnosti, parcialno hospitalizacijo ter 

izobraževanje v psihiatriji. Podobne zakonske podlage so sprejeli še v Angliji, Italiji in v 

Skandinaviji. Razvoj in potek tega procesa se je razlikoval od države do države.   

V Veliki Britaniji so deinstitucionalizacijo skušali nadzorovati s številnimi vladnimi 

ukrepi. Ena od uredb iz leta 1991 zahteva, da se za vsakega bolnika, ki obišče psihiatrične 

službe, pripravi program skrbi, kar pomeni, da je treba oceniti njegove potrebe, narediti 

načrt skrbi, določiti odgovornega strokovnjaka in preverjati uresničevanje načrta v naprej 

določenih časovnih presledkih v multidisciplinarni delovni skupini. Zaradi pritiska 

angleških medijev glede nasilnih dejanj slabo zdravljenih psihiatričnih bolnikov, se 

politika na področju duševnega zdravja v Angliji odloča za bolj represivne načine vodenja 

bolnikov: ustanovili so register »težkih bolnikov«, to so tisti, ki so lahko nevarni sebi ali 

drugim. Te lahko proti volji zdravijo tudi v skupnosti. O dobro nadzorovanem premiku iz 

bolnišnic v skupnost poročajo iz Nizozemske in iz Skandinavskih držav, kjer so 

bolnišnične postelje ukinjali šele potem, ko so zaživele skupnostne službe (Švab, 2001). 
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Deinstitucionalizacija vsebuje tri pomembne elemente: povečano odpuščanje bolnikov iz 

bolnišnic (backdoor policy), zmanjšano sprejemanje bolnikov v bolnišnice (frontdoor 

policy) in razvoj novih služb v skupnosti. Izkušnje, predvsem v Ameriki pa kažejo, da 

razvoj skupnostnih služb pomembno zaostaja za politiko sprednjih in zadnjih vrat (Žmitek, 

2001). Proces deinstitucionalizacije je vsaj na začetku mnogim bolnikom prinesel veliko 

gorja. Zapiranja psihiatričnih bolnišnic ni spremljal hkraten razvoj izvenbolnišničnih oblik 

skrbi. Tako so mnogi bolniki ostali na cesti kot brezdomci, brez vsake strokovne pomoči, 

ali pa so jih premeščali v zavode, kjer je bilo osebje brez ustrezne izobrazbe. Veliko jih je 

končalo tudi v zaporih (t. i. transinstitucionalizacija). Druga pomembna napaka pri tem je 

bila, da so poskušali celoten proces izpeljati prehitro. Ljudje, ki so velik del življenja 

prebili v psihiatrični ustanovi, niso mogli čez noč spremeniti svojega življenjskega sloga. 

Če želimo, da bo proces deinstitucionalizacije uspešen, mora priprava na odpust pri dolgo 

hospitaliziranih bolnikih potekati načrtno in dovolj dolgo. Ena izmed pozitivnih in zelo 

pomembnih stvari antipsihiatričnih gibanj je bil nastanek uporabniških gibanj, ki so poleg 

opozarjanja na neustrezne razmere v bolnišnicah skrbele tudi za medsebojno pomoč ljudi s 

težavami v duševnem zdravju in se zavzemale za njihove pravice. 

V Sloveniji proces deinstitucionalizacije ni imel tako močnega vpliva kot drugje. 

Preobrazba azilskih ustanov v bolnišnice z zasnovami izvenbolnišničnega zdravljenja se je 

začela konec 60. let 20. stoletja. V 70. letih se je sprožilo uvajanje psihoterapevtskih in 

socioterapevtskih metod, terapevtskih skupnosti, rehabilitacijskih programov in klubov 

odpuščenih bolnikov. Večjo vlogo pri nas skupnostne službe pridobivajo v zadnjih 

petnajstih letih, predvsem po zaslugi nevladnih organizacij. 

 

 

3 ČUSTVENE IN VEDENJSKE MOTNJE – SOCIALNO 

PEDAGOŠKI DISKURZ  

Že terminologija omenjenega področja predstavlja poseben izziv, saj se je skozi zgodovino 

glede na družbene in druge spremembe spreminjala. Na eni strani je čutiti prevladujoč 

medicinski vpliv, ki se odraža v zakonodaji, medtem ko terminologija stroke socialne 

pedagogike predstavlja v ospredje ustrezno obravnavo omenjene skupine otrok in 

mladostnikov ter njihovo kakovostno vključevanje v družbo. Uradno je za otroke in 

mladostnike, ki so vključeni v eno od oblik institucionalnega varstva, v veljavi izraz 

čustvene in vedenjske motnje. V stroki socialne pedagogike se je bolj uveljavil termin 

čustvene in vedenjske težave oz. težave v socialni integraciji. Metljak, Kobolt in Potočnik 

(2010) ugotavljajo, da se kljub vse pogostejšim kritičnim glasovom, ki dvomijo o izrazju 

na obravnavnem področju, še ni zgodil preobrat od kategorialnega pristopa k socialno 

integrativni paradigmi dela z mladimi, ki naj bi »poosebljali« tovrstne težave. 
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Klasifikacij čustvenih in vedenjskih motenj je veliko. Eno pomembnejših delitev je na 

osnovi empiričnih študij raziskovanja vedenjskih težav pri otrocih in mladostnikih opravil 

Myschker (1993, v Krajnčan 2006), ki je opredelil štiri glavne skupine s pripadajočimi 

simptomi: 

1. Otroci in mladostniki z eksternaliziranim, agresivnim vedenjem (agresivno, 

hiperaktivno, impulzivno, ekscesivno, konfliktno, neubogljivo, uporno, nasilno 

vedenje, kršenje pravil, motnje pozornosti). 

2. Otroci in mladostniki z internaliziranim vedenjem (strah, žalost, 

nezainteresiranost, nemotiviranost, zadržanost, odmaknjenost, mračnost, 

psihosomatske motnje, bolehnost, motnje spanja, občutek manjvrednosti). 

3. Otroci in mladostniki s socialno nezrelim vedenjem (starosti neprimerno vedenje, 

nagla utrudljivost, slaba koncentracija, govorne motnje). 

4. Otroci in mladostniki z delinkventnim vedenjem (neodgovorno vedenje, 

razdražljivost, agresivnost, nagla razburljivost, nizka frustracijska toleranca, 

odsotnost kesanja, neupoštevanje norm, pripravljenost na tveganje, motnje v odnosih 

itd.). 

 

Na nastanek čustvenih in vedenjskih motenj vplivajo številni dejavniki. Ti dejavniki so 

(povzeto po Popović, 2010): 

 dejavniki v družini (na primer: izrazito slabi ali čustveno prazni odnosi med otroki 

in starši; nezainteresiranost in neprizadevanje staršev za otrokovo vzgojo, odsotnost 

nadzora nad otrokom; alkoholizem, delinkventnost ali druga deviantna stanja pri 

starših; neustrezna čustvena klima v družini), 

 dejavniki v otroku (npr.: slabša sposobnost samoobvladovanja, manjša sposobnost 

premagovanja neuspehov in konfliktov, večja občutljivost oz. ranljivost za neugodna 

doživetja; večja sprejemljivost za slabe vplive; pri učenju vedenjskih norm za svojo 

starost ima otrok lahko težave zaradi nezrelosti; med nemirnimi otroki, otroki z 

motnjami pozornosti in otroki z učnimi težavami je več otrok s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami kot med otroki, ki nimajo teh težav), 

 dejavniki širšega okolja (v nekaterih okoljih je pogostost čustvenih in vedenjskih 

motenj pri otrocih in mladostnikih večja in če se družina preseli v drugo okolje, 

težave izginejo; pri povečanih družbenih pritiskih in v kriznih situacijah se lahko 

pogostost čustvenih in vedenjskih motenj poveča),  

 dejavniki šole (npr.: skupine otrok; kakovost šole kot socialne organizacije; 

učinkovitost tehnik učiteljevega delovanja v razredu). 

 

Vec (2011) v modelu SIVI opisuje štiri temeljna področja razumevanja t. i. motečega 

vedenja: skupino, posameznika (individuum), vodenje in institucijo, ki lahko vsaka zase, 

najpogosteje pa povezano v kompleksno prepleteno celoto skupaj delujejo bodisi kot 

ogrožajoči bodisi kot varovalni dejavnik razvoja motečega vedenja. Temeljna značilnost 

motečega vedenja, ki je vezano na socialno interakcijo, je v tem, da v večini primerov ni 

moteče za tistega, ki tako vedenje izraža, temveč je moteče za samo socialno okolje, torej 

za tistega, ki se s takšnim vedenjem sooča (ibid). Problem sodobnih pristopov k celotnemu 
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spektru nezaželenih oblik vedenja (asocialnega, motečega, opozicionalnega, disocialnega, 

agresivnega, antisocialnega, delinkventnega itn.) Vec (2011) vidi v parcialnosti, ki 

prevečkrat nudijo konkreten pristop pri usmerjenosti v posamezne segmente, s čimer pa 

pogosto izgubljajo preglednost in umeščenost v kompleksen sistem.     

 

Po Svetin Jakopičevi (2005) vedenjske motnje spadajo med najtežje motnje v 

psihosocialnem razvoju otrok in mladostnikov. Problematično je predvsem to, da je 

mladostnik vpet v cel kup začaranih krogov, ki vedenjske motnje utrjujejo in jih delajo 

"trdovratne". Pri takem mladostniku je prizadeto njegovo celotno funkcioniranje, konflikti 

se pojavljajo na vseh življenjskih področjih. Navadni nasveti staršem za ravnanje z 

mladostnikom so neučinkoviti. Odpravljanje motenj terja intenzivno in dolgotrajno 

korekcijo čim bolj zgodaj, ko se motnje začnejo pojavljati, in z vključitvijo mnogih 

dejavnikov, ki na motnjo vplivajo. Vprašanje je, kaj strokovni delavci lahko naredimo in 

kakšne cilje si lahko postavimo, še posebej, če mladostnik oziroma starši za pomoč (v 

začetni fazi) niso motivirani. 

 

 

3.1 (Duševno) zdravje otrok in mladostnikov 

Zdravje lahko definiramo kot stanje ravnovesja objektivnega in subjektivnega dobrega 

počutja otrok, ki je vzpostavljeno, če je otrok na fizičnem, psihičnem in socialnem 

področju razvoja usklajen s svojimi možnostmi in vsakokratnimi življenjskimi razmerami. 

Zdravje je prizadeto, če se otroku na enem ali več področjih to ravnovesje poruši. 

Prizadetost se lahko odrazi v simptomih socialnih, psihičnih in telesnih težav in motenj 

(Zorc Maver, 2010).  

 

Otroci in mladostniki s težjimi motnjami v duševnem zdravju predstavljajo za obstoječo 

mrežo strokovne pomoči poseben izziv, saj v sistemu ni ustrezno poskrbljeno za tiste 

otroke in mladostnike, ki so v vedenju nasilni do drugih ali so avtoagresivni. Zorc Maver 

(2010) govori o tem, da se vedenjske in čustvene motnje pojavljajo, ker so otroci in 

mladostniki izpostavljeni stresu, napetosti in mnogim obremenitvam v industrijski družbi 

in se ne znajo soočiti z zahtevami, pred katere so postavljeni. Težave imajo na področju 

zaznavanja, reguliranja čustev in na določene dražljaje odreagirajo neustrezno. 

Nezaznavanje čustev pa lahko povzroči občutek praznine, kar lahko vodi do samopoškodb 

otrok in mladostnikov, da s tem najdejo pot do lastnih čustev. Če ne znajo zaznavati čustva 

drugih ljudi, si napačno interpretirajo emocionalna stanja (neko nevtralno situacijo 

mladostnik napačno presodi in lahko nanjo agresivno odreagira) (Zorc Maver, 2010). 

 

Tabela 1: Število otrok in mladostnikov, ki so nasilni do sebe in/ali do drugih za leti 2010 

in 2011 (jan−mar). 

Otroci in mladostniki, ki so 

nasilni do sebe in/ali do drugih 
Leto 2010 Leto 2011 (jan−mar) 

Centri za socialno delo 281 240 
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Vzgojni zavodi / Vzgojno-

izobraževalni zavodi / Mladinski 

domovi 

113 81 

Centri za usposabljanje, delo in 

Varstvo 
156 

 

155 

 

Vir: (Nagode idr., 2011). 

 

Kobolt (2010) je v svoji raziskavi v slovenskem okolju o izstopajočem vedenju v osnovni 

šoli pokazala, da so vzroki za nastanek socialnointegracijskih, vedenjskih in učnih težav 

kompleksni; utemeljeni so s slabim doživljanjem samega sebe, nizko samopodobo, 

skromnimi socialnimi izkušnjami, socialnim statusom in družinskim okoljem. Vsi ti 

dejavniki pa hkrati pomenijo večje tveganje za nastanek različnih psihosocialnih, 

somatskih in psihosomatskih težav ter dolgotrajnih bolezni. 

 

Raziskave, narejene v Nemčiji, so pokazale, da se psihične motnje pojavljajo pri otrocih in 

mladostnikih, ki odraščajo v socialno šibkih družinah z nizkim ekonomskim statusom, 

pogosteje kot pri tistih otrocih in mladostnikih, ki izhajajo iz družin s srednjim in z višjim 

socialno-ekonomskim statusom. S psihičnimi in vedenjskimi težavami (agresivno vedenje, 

emocionalne težave, težave s sovrstniki …) naj bi se srečevalo 10–20 % otrok, ki so mlajši 

od 18 let (Inštitut Roberta Kocha, 2008, v Zorc Maver, 2010). 

 

V ameriški raziskavi o pojavnosti duševnih motenj, ki je vključevala 10.123 mladih starih 

od 13 do 18 let, je bilo ugotovljeno, da so bile anksiozne motnje prisotne pri 31,9 %, 

sledile so jim vedenjske motnje (19,1 %) in motnje razpoloženja (14,3 %). Težav, 

povezanih z odvisnostjo od psihoaktivnih substanc, je imelo 11,4 % otrok in mladostnikov 

(Merikangas idr., 2010). 

 

 

3.2 Socialno pedagoška obravnava  

Izzivi, ki jih prinaša obdobje postmoderne, individualizma in negotovosti ter ranljivosti 

mladih, narekuje tudi drugačne pristope k obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami oz. s težavami v socialni integraciji. Otroci in mladostniki, ki so 

nameščeni v različne vzgojne institucije in s svojim vedenjem predstavljajo poseben izziv 

vsem vpletenim strokovnjakom, so tisti, ki jih pričujoče diplomsko delo obravnava.  

 

Zorc Maver (2006) razlaga koncept življenjsko usmerjene socialne pedagogike, katerega 

utemeljitelj je Hans Thiersch, kot odgovor na kritike in novonastale družbene spremembe v 

80. letih v Nemčiji. Življenjska usmeritev socialne pedagogike pomeni, da naj bo njeno 

delovanje usmerjeno na obvladovanje in premagovanje življenjskih problemov 

posameznika v celostnem življenjskem kontekstu. Naloga socialne pedagogike je torej 

kritičen pregled in razumevanje vsakdana uporabnika, cilj njenih intervencij pa zaščita in 
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podpora pri oblikovanju zanj bolj zadovoljivega vsakdana. Delovanje socialnega pedagoga 

zajema razumevanje problema, iskanje rešitev ter razpoložljivih osebnih in socialnih virov 

vse do kompetenc posameznika in njegove socialne mreže (ibid).   

 

Socialna pedagogika se je na začetku zgledovala po načelih tipološkega razvrščanja (npr. 

čustvene motnje, vedenjske motnje, itn.). S poudarjanjem socialne umeščenosti se je 

pozornost premaknila od primanjkljajev k močem oz. podpornim mehanizmom, 

spoprijemalnim strategijam in socialnim mrežam, ki lahko prispevajo k preseganju motnje. 

Celostnost oz. holističnost je na ta način postala eno izmed temeljnih pravil socialno 

pedagoškega razumevanja in diagnostičnega ocenjevanja (Kobolt, 1999). 

 

Pomembni načeli socialne pedagogike izhajata iz same besede »socialen«, ki ima v 

nemškem prostoru dva pomena. Osrednji pomen je družbeno, kar pomeni, da se nanaša na 

skupino, torej nasprotno individualnemu, drugi pol pomena »socialen« pa vključuje 

konotacijo, kot je »stati ob«, »pomagati«. Socialno-pedagoško delo se mora odvijati tu in 

zdaj, in sicer s/z ne pa za prizadetega. Treba je spodbujati resurse, sile posameznika, ga 

usmerjati v samoodgovornost, ne pa le oskrbovati in voditi (Scheipl, 1993).  

 

Delo socialnega pedagoga mora pri delu z otroki in mladostniki s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami, ne glede na prostor delovanja, temeljiti na odnosnem delu in 

usmerjenosti v opolnomočenje posameznika.  

 

3.2.1 Socialno pedagoški odnos 

Kot socialno-pedagoški odnos označujemo vsak poseben medosebni odnos, ki nastane med 

socialno pedagogom in njegovim obravnavanim otrokom oz. mladostnikom ali klientom. 

Cilj pedagoškega odnosa sta vzgoja in izobraževanje mladih prek celote pedagoške osebe, 

saj se osebni duh razvija samo skozi osebnega duha. Pedagoški učinek ne izhaja iz sistema 

veljavnih vrednot, temveč iz prvotnega sebstva, resničnega človeka z resnično voljo, s 

katero je naravnan na resničnega človeka (Krajnčan, 2008).  

Odnos ima v sebi tudi veliko vzgojno moč – premosti distanco, ki odtujuje socialnega 

pedagoga in varovanca; pojavi se domačnost in z njo strokovnjak varovanca potegne v 

smer svojega dela. Potem ko svojega klienta notranje zaposli, ta njegovo delo samodejno 

želi in hoče opraviti; v nasprotnem primeru bi ga doživljal kot prisilo, kot nekaj mučnega. 

Pedagoški odnos je najnaravnejša in najpopolnejša pot do discipline. Disciplina s strahom, 

grožnjami, ki skriva v sebi notranji protest in težnjo po kljubovalnosti, ni način, s katerim 

bi dosegli zastavljene cilje. V zvezi z značilnostmi pedagoškega odnosa želimo opozoriti, 

da gre za sposobnosti in kvalitete, ki jih socialni pedagog mora živeti v praksi in jih ni 

mogoče vključevati kot kratkoročne tehnike (Krajnčan, 2008). Kleinertova (2007, cit. po 

Krajnčan, 2008) kot pomembne sestavine oz. temeljne predpostavke za pedagoški odnos 

navaja naslednje značilnosti: pristnost, vživljanje, sočutje in sprejemanje. 
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Kobolt in Rapuš Pavel (2006) opisujeta, da je temelj delovanja v procesu interveniranja 

odnos, vzpostavitev osebnega in hkrati strokovnega polja z uporabnikom in njegovimi 

relacijskimi osebami. Na odnosnem temelju skozi proces sodelovanja, soustvarjanja in 

delitve »resničnosti« med strokovnjakom in uporabnikom/-i delujemo s posegi, ki so v 

najširšem pomenu besede verbalni in/ali neverbalni. Lahko bi rekli, da so posegi 

svetovalni, podporni, kompenzacijski, usmerjevalni, socialnoterapevtski (ibid).   

 

3.2.2 Opolnomočenje 

Page in Czuba (1999) definirata opolnomočenje kot večdimenzionalen socialni proces, ki 

veča posameznikovo moč, kjer je moč opredeljena kot sposobnost izvrševanja, da jo 

uporabijo v svojem življenju, v svojih skupnostih in s svoji družbi, za odgovor in ravnanje 

na temah, ki jih štejejo za pomembne.  

Zaviršek, Zorn in Videmšek (2002) govorijo o opolnomočenju kot procesu in navajajo 

ključne faze tega procesa:  

 pridobivanje občutka, da je oseba sposobna odločati o svojem življenju – uporabnik 

ima pravico do svoje osebne zgodbe; 

 podpora, da svoje odločitve uresniči v vsakdanjem življenju – omogočimo 

informacije, ki mu koristijo; 

 podpora, da se človek odloči tako, kot sam misli, da je zanj najbolj prav – ima pravico 

do najrazličnejših izbir in do tega, da sam ali z našo podporo ugotovi svoje potrebe, 

želje in vizije; 

 spoznavanje družbenih (institucionalnih neenakosti, dvojnih meril, stereotipnih 

družbenih pričakovanj) in osebnih (ustaljenih verovanj, zdravorazumskih prepričanj, 

tradicionalnih vzorcev razmišljanja, normativnih sodb) ovir; 

 spoznavanje in razumevanje družbeno ustvarjenih strukturnih diskriminacij – svojo 

situacijo lahko delno deindividualiziraj in ni zgolj posledica osebne ranljivosti, 

temveč del aktivno delujočih struktur neenakosti. Znanje nam daje več moči; 

 povečevanje vpliva v svojem življenju – vpliv se okrepi, če so uporabniki povezani v 

skupino; 

 krepitev občutka samozavesti, da uporabnik začne uporabljati svojo moč – postane 

soudeležen v procesih pomoči.  

 

Z opolnomočenjem krepimo tisto pot in odločitve, ki jih je naredila oseba sama zase, ter ji 

pomagamo spoznavati in razumeti družbene in osebne ovire v njenem življenju. Tako 

pomagamo človeku, da spozna družbeno ustvarjene strukture neenakosti in diskriminacije 

in ga spodbudimo, da razvije tiste sposobnosti, s katerimi lahko razširi svoj vpliv in 

sposobnosti za uporabo moči. Z opolnomočenjem krepimo občutek samozavesti, 

spodbujamo osebo, da uporablja vzvode moči in deluje tako, da pride do premika moči. 

Moč ni le na strani strokovnjaka, temveč tudi na strani uporabnika. Pridobljeno moč lahko 

oseba uporablja zase, za podporo drugim uporabnikom in za socialno akcijo (Zaviršek, 

Zorn in Videmšek, 2002). 
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3.2.3 Socialno pedagoško interveniranje 

Pri obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami strokovnjaki 

socialne pedagogike, pa tudi drugi strokovni profili, uporabijo različne pristope oz. različne 

intervencije. Pri institucionalni obravnavi otrok in mladostnikov, pri katerih se pojavlja 

avto ali heteroagresivno vedenje, pride v ožji izbor učno-vedenjski koncept.  

 

Kobolt (1997) pravi, da učno-vedenjski koncept temelji na predpostavki, da je vedenje 

(funkcionalno, disfunkcionalno) pretežno naučeno in situacijsko odvisno. Predstavniki 

različnih vedenjsko-učnih pristopov menijo, da je z novimi učnimi procesi mogoče tako 

od-učevanje neprimernega vedenja kot njegovo nadomeščanje z novimi vedenjskimi 

oblikami. Ti modeli so ciljno usmerjeni na posameznika, se individualno in fleksibilno 

prilagajajo potrebam vsakokratnega klienta. Koncept se je v svojih začetkih le malo 

zanimal za pretekle vzroke in je iskal pogojenost vedenja predvsem v trenutnih 

determinantah vsakokratne situacije, v kateri je posameznik bil. Kasneje je dodajal 

spoznanja iz drugih področij in vedno bolj upošteval intermedialne, zlasti intrapersonalne 

procese, med njimi čustvene in kognitivne elemente (ibid).   

 

Nadalje Kobolt (1997) ločuje štiri skupine vedenjsko-učnih pristopov: 

 V prvo prišteva aplikativno vedenjsko analizo, ki pomeni nadaljevanje klasičnega 

Skinnerjevega radikalnega behaviorizma in razume vedenje predvsem v funkciji 

posledic, ki jih le-to posamezniku prinaša.  

 V drugo skupino uvršča neo-behavioristične modele, ki vključujejo mediacijske 

variable znotraj posameznika in poudarjajo pomen konstruktov in predvsem 

emocionalnih vsebin, ki si jih posameznik oblikuje o značilnostih življenjskih situacij. 

 V tretjo skupino uvršča teorijo socialnega učenja avtorja Bandure. Model socialnega 

učenja postulira vzajemno interakcijo med tremi bistvenimi premisami: vedenjem 

posameznika, njegovimi kognitivnimi procesi in značilnostmi vsakokratne situacije. 

Pri tem pristop posebej poudari posameznikovo sposobnost za samouravnavanje in 

spreminjanje lastnih vedenjskih stilov in mehanizmov, v čemer lahko prepoznamo 

vpliv humanističnih naziranj. 

 V četrto skupino vedenjskih modelov Wilson uvršča kognitivno vedenjsko 

modifikacijo. Gre za prenos spoznanj iz koncepta v koncept in preraščanje modelov v 

integrativne in  holistične pristope. 

 

Vedenjsko-kognitivni pristop temelji na predpostavki, da je razvoj različnih motenj 

povezan s kompleksno interakcijo med čustvi, vedenjem, vplivom okolja in izkušenj ter 

kognitivnimi dogodki, kognitivnimi procesi, kognitivnimi produkti, kognitivnimi 

strukturami. Ne glede na etiologijo in močne biološke vplive imajo tako v procesu razvoja 

in vzdrževanja neke motnje ključni pomen posredujoči kognitivni procesi. Cilj vedenjsko-

kognitivnega pristopa je običajno modifikacija določenega vedenja (recimo agresivnosti, 

anksioznosti, impulzivnosti), ki pa jo skušamo doseči s spremembo v kognitivnih procesih 

in z različnimi vedenjskimi postopki. Klient in terapevt tako skupaj delata kognitivne 
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predelave in vedenjske vaje za rešitev različnih osebnih, učnih in interpersonalnih težav 

(Pajič Rotvejn, 2001). 

 

Vedenjsko kognitivna ali kognitivno vedenjska terapija (odvisno od izvora in poudarka) se 

je pojavila v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja in se bliskovito razširila do nivoja, s 

katerim predstavlja pomemben in priznani izbor na sceni psihoterapevtskih pristopov 

(Praper 2004). Vedenjska terapija izvira iz eksperimentov na področju klasičnega 

pogojevanja, s katerimi je začel Pavlov, nadaljevali pa njegovi številni sodelavci in iz 

preučevanja operantnega pogojevanja preraslo v behavioralno teorijo učenja, katere ideja 

je, da se naučene neprimerne vzorce vedenja lahko oduči ali nadomesti z na novo 

naučenimi vzorci odzivanja in vedenja (ibid).  

 

Tehnika modeliranja oziroma učenja po modelu (Bandura, 1969 cit. po Pajič Rotvejn, 

2001), ko voditelj predstavlja otrokom model, ki se sooča z določenim problemom. Ob tem 

glasno verbalizira svoja razmišljanja, dileme in odločitve (s čimer otroku demonstrira svoje 

kognitivno procesiranje) ob seveda sistematičnem reševanju nalog. Pri tem je pomembno, 

da model otroka ne uči neposredno, ampak mu samo pokaže katero od možnih poti skozi 

nalogo. Hkrati se namensko sooča z ovirami, spodrsljaji, frustracijami in se skuša uspešno 

spoprijemati z njimi − tako otroku kaže možne »coping« strategije. Hkrati se uporabljajo 

tudi tehnike podkrepljevanja, ki so pomembne za utrjevanje in ohranjanje na novo 

naučenega pristopa. Pomembne so zlasti za učenje otrokovega samonagrajevanja −  

vzbujanja občutkov zadovoljstva ob uspehu, kar stopnjuje otrokovo samozaupanje, 

samoučinkovitost, motiviranost in pozitivno samopodobo. 

 

Socialni pedagog lahko glede na svojo družbeno funkcijo in teoretsko usmeritev vnaša v 

konceptualizacijo pomoči nove in integrativne elemente. V te procese vstopa predvsem s 

kreiranjem pedagoških, doživljajskih in drugih programov, ki so usmerjeni v spodbujanje 

resursov, moči, socialnih spretnosti ter strategij za uspešnejše spoprijemanje z izzivi ter 

zahtevami posameznikovega življenjskega konteksta. Pri tem je izhodišče 

socialnopedagoškega delovanja aktivno vključevanje, rast avtonomije posameznika ob 

interdisciplinarno in večperspektivno zasnovanem procesu pomoči (Kobolt in Rapuš Pavel, 

2004). Načrtovanje pomoči ljudem s ponavljajočo se duševno stisko je lahko uspešno le z 

visoko strokovnostjo in večperspektivnim ter interdisciplinarnim pristopom, ki vključuje 

razumevanje problemov, obvladovanje in izpeljavo večkrat zapletenih komunikacijskih 

položajev in odnosov med udeleženimi (ibid).  

 

3.2.4 LSCI – krizna intervencija v življenjskem prostoru 

Izraz Life Space Interview (intervju v življenjskem prostoru) izvira iz dela Fritza Redla in 

njegovega sodelavca Davida Winemana (1966, v Long, Wood in Fescer, 2001). 

Poimenovanje se je uveljavilo v delih tistih, ki so prvotni model dopolnjevali in adaptirali 
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za uporabo v raznovrstnih življenjskih in institucionalnih kontekstih. Zadnji svoje pristope 

poimenujejo Life Space Crisis Intervention (ibid). 

Pri srečevanju različnih strokovnjakov z agresivnim vedenjem otrok in mladostnikov je 

metoda krizne intervencije v življenjskem prostoru kot ena od uspešnih intervencij pri 

obravnavi posameznika z neposredno izraženim nasilnim vedenjem. Obid in Rapuš Pavel 

(2009) navajata, da LSCI ponuja zemljevid oziroma način dela s konfliktnimi situacijami, 

v katerih se učenci/mladostniki znajdejo bodisi v šolskem ali drugem socialnem prostoru. 

Pristop je edinstven v tem, da daje poudarek aktivnosti odraslega in omogoča refleksijo 

lastnega prispevka k nastali konfliktni situaciji. Prispeva k odkrivanju motivacijskih sil, ki 

se skrivajo za rigidnimi vzorci zaznavanja, mišljenja, čustvovanja in vedenja, ki peljejo k 

ponavljajočim se obrambnim vedenjem. Pomaga razumeti dogajanje in ravnati z 

agresivnostjo v vsakodnevnih situacijah. Osredotoča se na krizni dogodek, ki se stopnjuje v 

konflikt med otrokom in drugimi. Ker kriza vključuje trenutno življenjsko izkušnjo, je čas 

krize čas optimalnega trenutka za učenje. Odrasli, ki delajo z otroki in mladostniki, morajo 

razumeti situacijo z vidika tistega, ki se agresivno vede, in ga pripraviti do tega, da se sam 

odloči za ravnanje v prihodnje ter se uči prevzemati odgovornost za svoje vedenje (ibid).  

Prva pomoč za obvladovanje čustev na mestu kriznega dogodka je po Obid in Rapuš Pavel 

(2009) ena od intervencij v življenjskem prostoru, ki vključuje podporo, da lahko otrok ali 

mladostnik izrazi svoje misli in čustva, strokovnjak pa lahko ugotovi, kakšna intervencija 

bi bila potrebna. LSCI je v tem primeru sestavljen iz petih pogovornih intervencij (ibid): 

 Sprostitev frustracijske napetosti. Prepoznavanje čustev jeze, nezaupanja, strahu ter 

posledično krutosti in razočaranja. Cilj tega pogovora je pomoč otrokom pri 

frustracijah, ki jih tisti trenutek ne morejo predelati. 

 Podpora v stanju strahu, jeze in krivde. Pogosto strokovnjak vstopi v situacijo, ko 

so otroci polni strahu, jeze, se zaradi tega le težko kontrolirajo in odzivajo na verbalna 

opozorila. Namen pogovora je obvarovati otroka pred napadi drugih in lastno jezo ter 

umirjanje situacije. 

 Podpora pri komunikaciji in vzpostavljanju odnosov. Po silovitem prepiru se 

nekateri otroci zaprejo vase, so polni trme, jeze in se nočejo pogovarjati. Če te 

obrambe ne premagamo, se lahko nasilje nadaljuje besedno, kar je lahko še hujše. 

Namen pogovora je pomoč otrokom, da se rešijo začaranega kroga nasilja. 

 Pravila socialnega vedenja. Cilj pogovora je zagotoviti pomoč otroku s tem, da ga 

opozorimo na sedanjost in na možne posledice. 

 Razsojanje. Pogosto otroci zahtevajo od odraslega, da razsodi, kdo ima prav, 

posebej, če menijo, da lahko zmagajo. Če odrasli posreduje, vzpostavi začetne pogoje 

za nadaljnje sodelovanje. 
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4 UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA 

Prva psihiatrična zdravstvena ustanova, današnja Univerzitetna Psihiatrična klinika 

Ljubljana (UPK Ljubljana), je bila daljnega leta 1881 ustanovljena kot azil za duševno 

bolne za Kranjsko provinco avstro-ogrske monarhije. Šele leta 1953 je v bolnišnico prišla 

prva šolana medicinska sestra. Do tedaj so za bolnike skrbele redovnice sv. Vincencija 

Pavelskega in nešolano priučeno osebje, ki je stanovalo v večini kar znotraj bolnišnice. 

 

UPK Ljubljana opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter 

izobraževalno in raziskovalno dejavnost na področju zdravstva kot temeljne dejavnosti. 

UPK Ljubljana zagotavlja tudi preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin v okviru 

službe za prevencijo samomora ter zdravstveno vzgojo in svetovanje v okviru službe 

"Telefonski klic v duševni stiski". Ustanovitelj Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana 

je Republika Slovenija. 

 

UPK Ljubljana sestavljajo štirje centri: 

 Center za klinično psihiatrijo (CKP), ki skrbi za tisti del odrasle populacije, ki trpi za 

duševnimi motnjami pretežno psihotične vrste, za tiste s hujšimi oblikami depresije in 

za starostnike s hujšimi duševnimi motnjami. 

 Center za mentalno zdravje (CMZ) razvija vrhunske metode pomoči odraslim in 

mladostnikom, ki trpijo zaradi nevrotskih, s stresom povezanih somatomorfnih 

motenj in motenj hranjenja. Izpostaviti velja Enoto za krizne intervencije, ki opravlja 

pomembno strokovno delo v preprečevanju samomorilnosti, s katero je Slovenija 

izjemno ogrožena. V to enoto je vključena še Enota za zdravljenje odvisnih od 

alkohola. 

 Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (CZOPD), kjer se izvaja 

visokopražni program zdravljenja od prepovedanih drog.  

 Center za izvenbolnišnično psihiatrijo (CIP) izvaja ambulantno dejavnost za celotno 

kliniko. S takojšnjim ambulantnim zdravljenjem preprečuje duševne motnje do tiste 

stopnje, ko je nujno potreben sprejem v bolnišnico. 

 

CKP je razdeljen na več enot: 

 Enota za intenzivno psihiatrično terapijo (EIPT) 

 Enota za gerontopsihiatrijo (EGP)  

 Enota za rehabilitacijo (ERE) 

 Enota za prolongirano psihiatrično terapijo (EPT) 

 

Na enoti za intenzivno psihiatrično terapijo se izvaja intenzivna diagnostika in zdravljenje 

nujnih psihiatričnih stanj, predvsem tistih, pri katerih pride do motenj presoje resničnosti. 

Poleg sprejemnih oddelkov pod posebnim nadzorom z 32 posteljami je na enoti še en 

oddelek pod posebnim nadzorom. Trije odprti oddelki so namenjeni nadaljevanju 

intenzivne psihiatrične obravnave pacientov. 

http://www.psih-klinika.si/izobrazevanje/predstavitev/
http://www.psih-klinika.si/raziskovanje/predstavitev/
http://www.psih-klinika.si/koristne-informacije/klic-v-dusevni-stiski/
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4.1 Psihiatrični oddelek pod posebnim nadzorom za otroke in 

mladostnike 

V okviru zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju je 

na sistemski ravni organizirana ambulantna dejavnost v okviru pedopsihiatričnih ambulant 

znotraj zdravstvenih domov ali v okviru specialističnih ambulant v bolnišnicah. K slednjim 

je treba prišteti še nekaj privatnih pedopsihiatričnih ambulant, ki proti plačilu nudijo 

različne psihoterapevtske obravnave. Na terciarnem nivoju zdravstvenega varstva sta 

organizirana pedopsihiatrična oddelka v okviru Pediatrične klinike v Ljubljani in 

Mariboru. Za mladostnike s težavami v duševnem zdravju pa je v okviru UPK Ljubljana 

organizirana Enota za adolescentno psihiatrijo, ki je namenjena diagnostiki in zdravljenju 

mladim iz vse Slovenije v starosti med 14. in 22. letom, ki trpijo zaradi različnih psihičnih 

težav, ki so tako hude, da potrebujejo intenzivno bolnišnično obravnavo. Nobeden od teh 

oddelkov nima prostorskih in kadrovskih resursov za to, da bi zagotavljali optimalno 

varnost otrok in mladostnikov, ki so nevarni sebi ali drugim in ki bi omogočali neprekinjen 

poseben nadzor, monitoring in zdravstvene intervencije, potrebne v kriznih situacijah.    

 

Ker otroci in mladostniki s težjimi motnjami v duševnem zdravju in pridruženim avto- ali 

heteroagresivnim vedenjem niso ustrezno obravnavani, že od leta 2010 potekajo razprave 

na različnih strokovnih ravneh, v zadnjih letih pa se stopnjuje tudi pritisk medijev glede 

ustanovitve oz. odprtja specializiranega oddelka pod posebnim nadzorom za otroke in 

mladostnike.  

 

UPK Ljubljana in Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo pri Slovenskem 

zdravniškem društvu sta v zadnjih letih na Ministrstvo za zdravje posredovala predlog 

novega zdravstvenega programa, ki predlaga ustanovitev psihiatričnega oddelka pod 

posebnim nadzorom za otroke in mladostnike v okviru UPK Ljubljana.   

 

Po internem viru UPK Ljubljana (2015), v katerem je opredeljen zdravstveni program za 

omenjeni oddelek, je razvidno, da bi psihiatrični oddelek pod posebnim nadzorom za 

otroke in mladostnike omogočil nove metode celostne obravnave otrok in mladostnikov, ki 

zaradi hude motnje v duševnem zdravju on akutni simptomatiki ogrožajo lastno zdravje in 

življenje ali varnost drugih. Zdravstvene koristi bi se najbolj izrazito pokazale na hitrejši 

ublažitvi akutne simptomatike, krajši hospitalizaciji, možnosti zgodnje in pravočasne 

diagnostike in ustrezne usmeritve v druge oblike pomoči otrokom z duševno motnjo. V 

Republiki Sloveniji je letno število otrok in mladostnikov, ki prehodno v poteku 

bolnišnične in ambulantne psihiatrične obravnave potrebujejo pomoč na varovanem 

oddelku približno 100 do 120 (Interni vir UPK Ljubljana, 2015).  

 

Interni vir UPK Ljubljana (2015) v predlogu novega zdravstvenega programa predvideva 

sledeče: 

 Na psihiatrični oddelek pod posebnim nadzorom za otroke in mladostnike bi 

sprejemali posameznike v starosti do 18 let, pri katerih bo s strani specialista za 
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otroško in mladostniško psihiatrijo oziroma specialista psihiatra postavljena 

indikacija za tako obravnavo.  

 Strokovni tim bi bil sestavljen iz dveh specialistov otroške in mladostniške psihiatrije, 

kliničnega psihologa, socialnega pedagoga, socialnega delavca, delovnega terapevta, 

diplomirane medicinske sestre z univerzitetno izobrazbo, šest srednjih medicinskih 

sester oz. zdravstvenih tehnikov in različnih terapevtov za posebne dejavnosti z delno 

zaposlitvijo na oddelku. Oddelek predvideva 8 postelj (dve triposteljni in dve 

enoposteljni sobi). 

 Na oddelku bo v najkrajšem možnem času izvedena somatska, nevrofiziološka, 

laboratorijska, psihološka in psihiatrična diagnostika. Multidisciplinarni tim bo v 

diagnostičnem procesu koordiniral specialist otroške in mladostniške psihiatrije in bo 

vključeval kliničnega psihologa, socialnega pedagoga, socialnega delavca in terapevte 

za posebne dejavnosti. Zbrani bodo anamnestični in medicinski podatki s strani oseb 

iz posameznikovega ožjega okolja ter strokovnih oseb v institucijah, kjer je bil otrok 

ali mladostnik že obravnavan (pedopsihiatrična ambulanta, šolska svetovalna služba, 

CSD, svetovalni centri-nevladne organizacije, vzgojni zavodi, idr.).  

 Neposredno ob sprejemu bo zagotovljena varnost otroka ali mladostnika. Celostna in 

racionalno koordinirana diagnostika bo dala nadaljnje usmeritve za obravnavo otroka 

ali mladostnika na oddelku. Vsebina, obseg, zaporedje in kombinacija posameznih 

terapevtskih pristopov bo prilagojena vrsti, naravi, intenzivnosti in dinamiki duševne 

motnje in individualni potrebi otroka ali mladostnika.  

 Zdravstvene koristi obravnave otrok in mladostnikov na takem oddelku bodo vidne v 

učinkovitejši ublažitvi akutne in ogrožajoče bolezenske ali vedenjske simptomatike, v 

hitri multidisciplinarni diagnostiki, v krajši hospitalizaciji v razmerah varovanega 

bolnišničnega oddelka, v učinkoviti usmeritvi v nadaljnje terapevtske obravnave, v 

hitrejši obnovitvi zdravstvenih, psiholoških in socialnih sposobnosti otrok in 

mladostnikov in navsezadnje v preprečevanju dodatne travmatizacije zaradi 

obravnave v neustreznih razmerah.    

 

 

5 VZGOJNI ZAVOD PLANINA 

Vzgojni zavod Planina (VZ Planina) je vzgojno-izobraževalni zavod, namenjen otrokom in 

mladostnikom med 7. in 18. letom starosti s področja celotne Slovenije. Zavod opravlja 

javno službo na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami ter z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Kriterij in osnovna zakonska 

podlaga za sprejem otroka ali mladostnika je pravnomočna odločba centra za socialno delo 

ali pravnomočen sklep sodišča o izreku vzgojnega ukrepa oddaje v vzgojni zavod (Vzgojni 

zavod Planina, 2015). 

 

VZ Planina naj bi bil v svojem delovanju prepoznaven po vzgojnih prizadevanjih in 

raznolikosti storitev za otroke in mladostnike z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki imajo 

hkrati motnjo vedenja in čustvovanja. Za otroke/mladostnike z vedenjskimi in čustvenimi 
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motnjami, pri katerih je hkrati prisotna tudi lažja motnja v duševnem razvoju, zagotavljajo, 

kot edini tovrstni zavod v Sloveniji, interno osnovno šolanje z nižjim izobrazbenim 

standardom. Po uspešno zaključeni OŠPP z NIS ali po opravljenih sedmih razredih redne 

OŠ se mladostniki lahko vključijo v nižje poklicno izobraževanje (NPI) za poklice: 

obdelovalec lesa, pomočnik v tehnoloških procesih in pomočnik v biotehniki in oskrbi. V 

zavodu so zaposleni učitelji, vzgojitelji, zdravstveni tehniki, svetovalni delavki, psihiatrinja 

in administrativno tehnično osebje. Kapaciteta zavoda je od 20 do 37 otrok oz. 

mladostnikov, odvisno od števila otrok s psihiatričnimi motnjami zavod (Vzgojni zavod 

Planina, 2015). 

 

V zavodu je organizirana: 

 osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom (OŠzNIS), 

 nižje poklicno izobraževanje za poklic pomočnik v tehnoloških procesih, 

 nižje poklicno izobraževanje za poklic obdelovalec lesa, 

 usposabljanje z delom v kuhinji, 

 usposabljanje z delom v likalnici in šivalnici ter čiščenju (Vzgojni zavod Planina, 

2015). 

 

Otroci in mladostniki živijo sredi novejšega naselja v petih samostojnih hišah, razsejanih 

ob šoli in upravni stavbi na robu gozdička. Čez dan se pri delu z njimi izmenjavajo v vsaki 

skupini trije oziroma štirje vzgojitelji, ponoči pa delajo nočni vzgojitelji. Življenje v 

samostojni, sodobno opremljeni hiši zagotavlja veliko samostojnosti in približuje življenje 

v njej družinskemu življenju. Dopoldanski čas otroci in mladostniki preživijo v šoli 

oziroma v delavnicah. Popoldne pa se lahko vključujejo v različne krožke na šoli ali 

prostočasne dejavnosti v okviru vzgojnih skupin in izven zavoda, udeležujejo se prireditev 

in izletov. Ob pomoči vzgojiteljev poskrbijo za osebno urejenost, pranje perila, skrbno 

urejajo svojo hiško in okolico (Vzgojni zavod Planina, 2015).  

 

 

5.1 Pedagoško zdravstveni model intenzivne obravnave otrok 

in mladostnikov 

V Vzgojnem zavodu Planina od 1. 9. 2012 deluje oddelek intenzivne obravnave, v katerem 

izvajajo pedagoško zdravstveni model intenzivne obravnave otrok in mladostnikov, za 

katerega so leta 2013 prejeli priznanje za najboljšo storitveno inovacijo v okviru 8. 

Slovenskega foruma inovacij. V oddelku intenzivne obravnave so poleg vzgojiteljev − 

pedagogov zaposleni tudi specialistka psihiatrije in zdravstveni tehniki. Intenzivna in med 

seboj usklajena pedagoško medicinska obravnava je inovacija v slovenskem prostoru.  

Osnovne značilnosti pedagoško zdravstvenega modela intenzivne obravnave otrok in 

mladostnikov so (Vzgojni zavod Planina, 2015): 
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 Indikacije za sprejem otrok in mladostnikov v oddelek intenzivne obravnave so: lažja 

motnja v duševnem razvoju, diagnosticirana duševna motnja, motnje vedenja in 

čustvovanja, izrazito nevarno in ogrožujoče heteroagresivno vedenje. 

 Koristi so kratkoročne in dolgoročne. Kratkoročne koristi so, da pedagoško 

medicinska obravnava omenjenih otrok in mladostnikov pripomore k občutnemu 

zmanjšanju števila hospitalizacij na sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega 

varstva, kar pomeni, da otroci in mladostniki potrebujejo bolnišnično obravnavo zgolj 

zaradi dodatne diagnostike, ureditve terapije in opazovanja. Nič več niso potrebne 

hospitalizacije zaradi opuščanja in odklanjanja terapije, regresivnega vedenja in avto 

in heteroagresivnega vedenja. Mladostniki s kombiniranimi motnjami so bili pred 

prihodom zdravstvene službe v VZ Planina pogosto deležni nezadostne psihiatrične 

obravnave, ki se je po različno dolgih hospitalizacijah na psihiatričnih oddelkih 

bolnišnic, običajno končala z odpustom in nadaljnjo izključno pedagoško obravnavo 

v Vzgojnem zavodu Planina. Otroci in mladostniki so bili zaradi izrazito nevarnega 

heteroagresivnega vedenja pogosto hospitalizirani na varovanih oddelkih psihiatričnih 

bolnišnic skupaj z odraslimi pacienti. Dolgoročne koristi so številne. Sprotno, 

strokovno in ustrezno ukrepanje omogoča, da imajo otroci in mladostniki priložnost, 

da se naučijo skrbeti za svoje zdravje, obvladovati svoja čustva in vedenje in 

usposobijo za premišljeno ravnanje v prihodnosti. Strpno in spodbudno okolje s 

primernimi spodbudami in načrtnim pogojevanjem omogoča operacionaliziranje bolj 

ustreznih odzivov in pomembno prispeva k celostni rehabilitaciji. Sprotno 

obvladovanje zdravstvenih tveganj in težav dolgoročno izboljšuje zdravstveno stanje 

zelo ogrožene skupine otrok in mladostnikov. 

 Doktrinarna izhodišča: Vsa ustrezna in sodobna doktrina iz mednarodnih in 

nacionalnih strokovnih okolij se je prilagodila ter prenesla na raven zavoda, kjer 

zdravstveno usposobljeno osebje s svojim predhodno pridobljenim znanjem ukrepa 

po smernicah, ki so predpisane za tovrstne duševne težave in vedenja v drugih okoljih 

zdravstvene, rehabilitacijske in vzgojne ustanove. 

 Dodatna usposobljenost zdravstvenega osebja: Zdravstveno osebje je usposobljeno za 

predčasno prepoznavanje heteroagresije in avtoagresije, ki se brez predhodnih tehnik 

deeskalacije lahko stopnjuje v agresijo večjih razsežnosti in posledično utegne 

ogrožati mladostnika samega, njegovo okolico, ostale mladostnike in tudi inventar. 

Zdravstveno osebje v Vzgojnem zavodu Planina takim primerom posveti vso svojo 

strokovnost, saj jim s pravilno predčasno prepoznavo ustavijo preboje agresije in 

druge izbruhe in jih obvarujejo pred neželenimi dogodki, tako jim preprečijo 

hospitalizacijo proti volji. Med tehnike razbremenitve zdravstveni tehniki vnašajo 

tudi edukacijske skupine za zdravstveno vzgojno delo. Z omenjenimi skupinami 

želijo doseči višjo stopnjo zdravstvene ozaveščenosti.  

 Naloge zdravstvenega osebja: Zdravstvena služba poleg dejavnosti deeskalacijskih 

tehnik, v zavodu skrbi tudi za redno jemanje predpisane medikamentozne terapije, 

njeno pravilno apliciranje in ocenjuje njene učinke. Neprekinjenost zdravstvene 

službe, ki je organizirana v VZ Planina, je pomemben element, ki poleg izčrpne 

dokumentacije pokaže vse dejavnosti zdravstvene dejavnosti v zavodu, ki je prisotna 
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štiriindvajset ur in ravno zaradi tega zajame vse dele dneva, le-te pa pokažejo 

specifično dinamiko delovanja intenzivne enote skozi celoten dan, saj se izbruhi 

mladostnikov intenzivne enote preprečujejo z izogibanjem težkih situacij, le-te pa so 

že vnaprej predvidene, saj se njihovo število, čas in trajanje redno beležijo v 

zdravstveno dokumentacijo. Na podlagi le te pa se kasneje naredi načrt, s katerim se 

omenjenim situacijam kasneje poskuša izogniti. Med dejavnosti, ki jih opravlja 

zdravstvena služba v zavodu, so tudi zahtevnejša spremstva na različne diagnostično 

terapevtske preglede in postopke, kjer zdravstveni tehniki opravijo pravilno predajo 

mladostnika in ostalemu pristojnemu zdravstvenemu osebju razložijo težavo 

mladostnika. Mladostniki so tako ves čas v strokovnih rokah izurjenega osebja, ki jim 

je na voljo noč in dan in ob vseh njihovih težavah. Medicinsko osebje skrbi tudi za 

pravilno prehrano, saj sodelujejo pri projektih pisanja jedilnikov, ki vsebujejo živila 

po prehranski piramidi, in tako pri mladostnikih uravnavamo primerno telesno težo, 

ki je ravno tako pomembna za zdravje in dobro počutje ter samopodobo, dolgoročno 

pa zmanjšujejo potrebo po zdravstvenih storitvah. Nepogrešljivi so tudi pri osebni 

higieni, pri kateri so posebno pozornost namenili ustni higieni. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

 

6 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN RAZISKAVE 

Obstoječe pedopsihiatrične službe v Sloveniji ne zmorejo oziroma odklanjajo obravnavo 

otrok in mladostnikov s težjimi motnjami v duševnem zdravju in pridruženim 

heteroagresivnim ali avtoagresivnim vedenjem. Dosedanja klinična praksa na tem področju 

je bila preusmeritev teh otrok in mladostnikov na urgentno hospitalizacijo na oddelek pod 

posebnim nadzorom psihiatričnih bolnišnic skupaj z odraslimi pacienti, s tem pa so bile 

pravice otrok in mladostnikov grobo kršene. Nedvomno lahko trdimo, da gre za eno 

najranljivejših skupin otrok in mladostnikov, ki jih družba in žal tudi strokovna javnost 

potiska na obrobje, si jih med seboj »podaja« in zanje ni zmožna zagotoviti ustrezne 

pomoči in obravnave. V zadnjih letih so do medijev prišli nekateri najbolj pereči problemi 

posameznih otrok in mladostnikov, ki so se v obstoječem sistemu pomoči izgubili, pri 

čemer se vsaj na načelni ravni zdi, da se stroka in politika aktivno zavzemata za rešitev 

problematike. Že več let različne nevladne organizacije, varuh človekovih pravic, 

strokovnjaki iz različnih področij in tudi mediji stopnjujejo pritisk na Ministrstvo za 

zdravje, da to področje uredi tako, da bo zagotovljena varna, strokovna, celostna in 

predvsem pravočasna in učinkovita pomoč otrokom in mladostnikom, ki imajo težave na 

področju duševnega zdravja. Namen diplomskega dela je kritično prikazati trenutno stanje 

na tem področju in opisati primer dobre prakse v VZ Planina, kjer imajo organiziran 

pedagoško zdravstveni model intenzivne obravnave otrok in mladostnikov. Druga možna 

rešitev se nakazuje še v ustanovitvi novega psihiatričnega oddelka pod posebnim 

nadzorom za otroke in mladostnike v okviru UPK Ljubljana.  

 

6.1 Raziskovalni cilji 

Cilj diplomskega dela je kritično raziskati obstoječe stanje na področju obravnave otrok in 

mladostnikov s težjimi motnjami v duševnem zdravju in predstaviti modele dobre prakse 

ter poiskati drugačne možnosti obravnave te ranljive skupine otrok in mladostnikov iz 

vidika socialne pedagogike na področju institucionalne psihiatrije ter poudariti pomen 

delovanja socialnega pedagoga na tem področju.  

 

6.2 Raziskovalna vprašanja 

R1: Kakšne so trenutne razmere v sistemih pomoči za otroke in mladostnike s težjimi 

motnjami v duševnem zdravju?  

 

R2: Kje ali kaj je polje delovanja socialnega pedagoga/pedagoga v obstoječem sistemu 

obravnave otrok in mladostnikov s težjimi motnjami v duševnem zdravju?   
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R3: Kakšna je povprečna obravnava otroka ali mladostnika s težjo motnjo v duševnem 

zdravju?   

 

R4: Kakšna je vloga različnih strokovnjakov pri delu z otroki in mladostniki s težjimi 

motnjami v duševnem zdravju? 

 

R5: Kje so prednosti in moč za spremembe, ki jih stroka socialne pedagogike lahko 

prispeva h kakovostnejši obravnavi otrok in mladostnikov s težjimi motnjami v duševnem 

zdravju?  

 

 

7 METODOLOGIJA 

7.1 Osnovna raziskovalna metoda 

V empiričnem delu sem uporabil kvalitativno metodo znanstvenega raziskovanja, saj je za 

obravnavo vsebine diplomskega dela najprimernejša.  

 

7.2 Vzorec 

Uporabil sem neslučajnostni namenski vzorec. V vzorec sem vključil po eno strokovno 

delavko iz VZ Planina in UPK Ljubljana, ki v obstoječi mreži pomoči obravnavata otroke 

in mladostnike s težjimi motnjami v duševnem zdravju. 
 

7.3 Pripomočki 

Kot instrument raziskave v okviru diplomskega dela sem uporabil pol strukturiran intervju 

z odprtimi vprašanji.   

 

7.4 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Intervjuvanki sem pridobil po znanstvih, na osnovi kriterijev ustreznosti ciljem in namenu 

raziskovalne naloge. Za dovoljenje opravljanja intervjuja sem pridobil soglasje vodstva VZ 

Planina in UPK Ljubljana ter soglasje obeh intervjuvank.  

 

Pri pol strukturiranem intervjuju sem si z odprtimi vprašanji prizadeval slediti odgovorom 

intervjuvank. Okvirna vprašanja odprtega tipa sem za pomoč pri usmerjanju pogovora 

pripravil že vnaprej. Moj cilj je bil, da s svojimi besedami in v svojem jeziku opišeta svoja 

videnja pri obravnavi otrok in mladostnikov s težjimi motnjami v duševnem zdravju v 

institucionalnem varstvu. 

  

Za lažji zapis intervjuja sem ob privolitvi sodelujočih le-tega posnel in naredil dobesedni 

prepis posnetega intervjuja. Podatke sem obdelal s postopkom kvalitativne analize, in sicer 

sem vsebino intervjuja uredil v kode 1. in 2. reda. 
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Pri svojem raziskovanju sem se poskušal izogniti številnim subjektivnim vplivom, ki bi 

lahko pomembno vplivali na rezultate z vidika zanesljivosti, objektivnosti in veljavnosti.  

 

7.4.1 Primer kodiranja  

Tabela 2: Del kodirnega intervjuja s socialno delavko iz VZ Planina.  

VSEBINA 
KODE 1. 

REDA 

KODE 2. 

REDA 

Za te otroke je dejansko zelo slabo 

poskrbljeno, težava je v tem, ker se to začne 

že pri prvih obravnavah. Te otroke se zelo 

pozno sploh vidi, to se pravi, da prvo se jih 

mogoče opazi v vrtcu, tam kjer delajo te 

razvojne ambulante, pa mogoče mejhen več 

posluha imajo za otroke in težave po navadi 

nastanejo v osnovni šoli, takrat ko otroka ne 

morejo več obvladat, ker je bodisi verbalno 

tok agresiven ali fizično agresiven. Takrat se 

začne prva obravnava teh otrok v 

pedopsihiatričnih ambulantah. Težava je pa v 

tem, ker diagnostika po navadi ni speljana, 

tudi starši so pogosto zelo odklonilni do takih 

pregledov, tako da mogoče pridejo največ do 

kakšne socialne delavke ali pa do psihologinje 

oz. svetovalne delavke, ki delajo na šoli. Teh 

otrok se potem poskušajo nekako znebit, se 

prešolajo iz ene šole v drugo šolo. In potem ko 

enostavno vsi sistemi odpovejo, potem so 

otroci pogosto usmerjeni v programe z nižjim 

izobrazbenim standardom, čeprav imajo 

popolnoma normalne intelektualne 

sposobnosti, samo z namenom, da jih lahko 

prešolajo v programe, kjer manj otrok v 

razredu in ker smatrajo, da bodo ti otroci bolj 

obvladljivi. In potem ti otroci, ki tudi tam niso 

obvladljivi, pridejo pa potem v naš zavod. 

Taka je približno ta pot. Težava je v tem, da 

od konca osnovne šole, to se pravi nekje od 15 

leta pa do 18 leta, tale vmesni prostor je v 

bistvu v slovenskem prostoru prazen prostor, 

ni nobene institucije. Če se ne izobražuje 

naprej, če ni tega nižjega poklicnega ali  

posebnega izobraževanja, v bistvu nobenega 

zavoda ni za otroke z duševno motnjo, ne 

obstaja. Tudi bivalnih skupin, nič, nič, nič. 

Slaba skrb za otroke. 

 

Otroci so spregledani. 

 

 

 

Začetek težav v osnovni šoli. 

 

Verbalna in fizična agresija. 

Prva obravnava v 

pedopsihiatričnih ambulantah. 

 

Odklonilnost staršev. 

 

 

 

Otrok se poskušajo znebit, jih 

prešolajo. 

Na koncu so otroci usmerjeni v 

programe z nižjim izobrazbenim 

standardom brez formalne 

podlage. 

 

Prešolanje v razred z manj otroki, 

da bi bili lažje obvladljivi. 

 

Prihod v zavod, ker niso 

obvladljivi. 

 

Prazen prostor za otroke po 

osnovni šoli, stare med 15 in 18 

let, ni ustrezne institucije. 

 

Če se ne izobražuje naprej, ni 

nobenega zavoda za otroke z 

duševno motnjo. 

Negativna kritika 

sistema. 

Negativna kritika 

sistema. 

 

Negativna kritika 

sistema. 

Vedenjska simptomatika. 

Negativna kritika 

sistema. 

 

Družina. 

 

 

Negativna kritika 

sistema. 

Negativna kritika 

sistema. 

 

 

Negativna kritika 

sistema. 

 

Negativna kritika 

sistema. 

 

Negativna kritika 

sistema. 

 

Negativna kritika 

sistema. 

 

 

8 ANALIZA INTERVJUJEV 

Intervjuje sem vsebinsko analiziral na osnovi zastavljenih raziskovalnih vprašanj, pri 

čemer sem izhajal iz določenih kod, ki sem jih oblikoval v procesu kodiranja. Vsebinska 

analiza posameznega intervjuja izhaja iz kod 2. reda, in sicer: negativna kritika sistema, 
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obstoječi sistem dela, dejavniki tveganja, vedenjska simptomatika, družina, varovalni 

dejavniki, polje delovanja socialnega pedagoga in predlogi za spremembe.  

 

8.1 Analiza intervjuja številka 1 

Tabela 3: Kode 2. in 1. reda iz intervjuja s socialno delavko iz VZ Planina. 

Kode 2. reda Kode 1. reda 

Negativna kritika 

sistema 

– Slaba skrb za otroke. 

– Otroci so spregledani. 

– Začetek težav v osnovni šoli. 

– Prva obravnava v pedopsihiatričnih ambulantah. 

– Otrok se poskušajo znebit, jih prešolajo. 

– Na koncu so otroci usmerjeni v programe z nižjim izobrazbenim standardom 

brez formalne podlage. 

– Prešolanje v razred z manj otroki, da bi bili lažje obvladljivi. 

– Prihod v zavod, ker niso obvladljivi. 

– Prazen prostor za otroke po osnovni šoli, stare med 15 in 18 let, ni ustrezne 

institucije. 

– Če se ne izobražuje naprej, ni nobenega zavoda za otroke z duševno motnjo.  

– Otroci, kljub težavam ostajajo v razredu, zaradi ohranjanja oddelkov in 

delovnih mest učiteljev. 

– Delovanje lobijev in koncentracija v okviru pedopsihiatričnega oddelka 

Pediatrične klinike v Ljubljani.  

– Ne sprejemanje otrok z avto- ali heteroagresivnim vedenjem. 

– Ne zmorejo obvladat otrok, ker nimajo varovanih oddelkov. 

– Težave v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 

– Zelo pomembna težava, da vsi otroci niso sposobni izobraževanja.  

– Otrok s težjo duševno motno ni sposoben kontinuiranega dela v šoli.  

– Ni sodelovanja s pedopsihiatričnim oddelkom, ker otroke odklanjajo zaradi 

njihove nevarnosti in ker nimajo varovanega oddelka. 

– Pogoste kratkotrajne hospitalizacije. 

– Neustreznost psihiatrije za odrasle za obravnavo otrok. 

– V odrasli psihiatriji menijo, da niso usposobljeni za delo z otroki. 

– Specialisti psihiatrije imajo definitivno več znanja kot srednji zdravstveni 

kader v zavodu. 

– Z otroki se na oddelku ne dela nič, daje se samo terapija, povečini so samo 

sedirani v Ljubljana - Polje. 

– Ovira na poti k spremembam pri delu vzgojitelja socialnega pedagoga je 

zakonski okvir. 

– Zakon ne dovoljuje snemanja otrokovega vedenja v terapevtske namene. 

– Zakon o duševnem zdravju govori samo o možnosti hospitalizacije za otroke 

na oddelku za odraslo psihiatrijo. 

Obstoječi sistem 

dela 

– Brez timskega dela se ne da delati. V timu oz. vzgojni skupini ne gre brez 

socialnega pedagoga. 

– Vsakodnevna timska obravnava za težje primere, kjer se ne opazi napredka, 

dogovor glede metode in tehnike dela. 

– Oddelek intenzivne obravnave ima socialni vidik, vzgojni vidik in zdravstveno 

obravnavo. 

– Vključeni otroci in mladostniki z najtežjimi motnjami vedenja in čustvovanja 

v kombinaciji z neko duševno motnjo. 
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– Povezava z neobvladljivim avto- ali heteroagresivnim vedenjem. 

– Vlogo za sprejem pregleda celoten tim, vsak iz svojega področja da svoje 

zaključke. Zdravstveni del priporoča potrebno diagnostiko. 

– Za celostno zdravstveno obravnavo je potrebna celotna slika otroka.  

– Neuspeh pri urgentnih sprejemih, ko diagnostika ni opravljena pri otrocih iz 

kriznih centrov ali po odklonitvah iz vseh psihiatrij.  

– Preventivno delovanje zdravstvenega kadra. 

– Z otroki predebatirajo vsa zdravila, ki jih jemljejo, da se sami naučijo jemati 

terapijo. 

– Samoprepoznavanje poslabšanja določene motnje. 

– Ukvarjanje z dietno prehrano in preventivo drog. 

– Zdravnik usmerja zdravstveni tim, ima kompletno kontrolo in nadzor nad temi, 

ki so v oddelku.  

– Socialni delavec uči socialne in komunikacijske veščine ter sodeluje z družino.  

– Sodelovanje socialnega pedagoga in socialnega delavca. 

– Obvezna stvar je trening nenasilne komunikacije. 

– Prilagajanje dela sposobnosti posameznika. 

– Pri nas je jasno lahko samo kurativa.  

– Izjema so urgentni sprejemi čez noč. 

– Obvezni dve pravni zadevi, odločba centra za socialno delo in sklep sodišča o 

oddaji v vzgojni zavod.  

– V 30 dneh se pripravi individualiziran program za vsakega otroka na vseh 

področjih.  

– 10-dnevno prilagajanje otroka, po tem ima otrok sam občutek, na katerih 

področjih bi rad delal in napredoval. 

– Individualiziran program mora vsebovati metode in tehnike za dosego 

zastavljenih ciljev. 

– Pomembni so majhni koraki, tedenski cilji, da otrok sam občuti in vidi, kaj je 

dosegel in zakaj ni. 

– Vsak strokovni delavec postavi svoje cilje.  

– Skupaj z otrokom se dobijo, da pove svoje želje, da se podpiše.  

– Potrebna redna in na začetku bolj pogosta evalvacija, zakonska po 6 mesecih 

skupaj s celotnim timom, starši in CSD. 

– Pomembnost sodelovanja z družino, kaj bo družina delal vnaprej. 

– Otroka se vključi v vzgojni program, čeprav je število ur omejeno. 

– Otroku se v vzgojnem programu, zaradi bolezni, delo prilagodi. 

– Z otroki se dela individualno. 

– Po razrednih izpitih lahko program zaključi.  

– Otrok pridobi občutek, da je uspešen. 

– Dobro sodelovanje s PB Idrija, kjer so otroci odpuščeni po 48 urah po 

obravnavi na sodišču.  

Dejavniki tveganja – Prvi dejavnik tveganja disfunkcionalna družina. 

– Neuspešnost v šoli. 

– Nižji sociokulturni status pomeni manj spodbud, otroci težje sledijo razlagi. 

– Povezanost dejavnikov tveganja. 

– Povezava med duševno motnjo, hetero in avtoagresivnim vedenjem ter 

drogami. 

– Problematično obdobje adolescence, ko vstopajo v zavod pri 14, 15 letih. 

Družina – Odklonilnost staršev. 

– Obremenjenost staršev z duševno motnjo. 

– Otroci dobijo napačne informacije o čustvenem odzivu staršev. 
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– Starši otrok prepovedujejo druženje z otrokom, ki ima doma težave. 

– Starši pogosto iščejo luknje v zakonu za morebitne odškodninske tožbe. 

Varovalni dejavniki – Zelo pomembna je osebnostna struktura vzgojitelja in kakšen odnos razvije s 

tem otrokom in mladostnikom. 

– Pravilno delo z otrokom zmanjšuje verjetnost agresivnih prebojev neposredno 

do vzgojitelja. 

– Dober odnos do otrok v fazi neke remisije bo tudi v recidivu uspel ta odnos 

obdržati. 

– Otroka vzgojitelj nikoli ne žali, obsoja njegovo vedenje.  

– Otrok se mora zavedati, da jih ima vzgojitelj rad take, kakršni so, z vsemi 

napakami. 

– Korigiramo vedenje otroka, ne pa njegove osebnostne strukture. 

Vedenjska 

simptomatika 

– Izražanje otrok skozi agresijo.  

– Verbalna in fizična agresija. 

– Otroci se naučijo negativnih načinov vedenja.  

– Ker so izključeni oz. izolirani, se na tak način uveljavljajo. 

– Otroci se medsebojno izključujejo.  

– Stigmatizacija duševne motnje med učenci v šolah, bolj kot alkohol, droge ali 

prostitucija.  

Polje delovanja 

socialnega pedagoga 

– Socialni pedagog je pravi profil za vzgojitelja v vzgojni skupini, ki dela 

neposredno z otroki. 

– Zaposlenih 5 socialnih pedagogov skupaj z ostalimi profili, vsi imajo socialno 

pedagoško dokvalifikacijo.  

– Interdisciplinarno povezovanje, širok študij, prednost velikega pedagoškega 

znanja. 

– Prednost socialnega vidika, gledanja na otroka širše, vključenega v družino in 

celotno okolje ter povezovanje tega pri svojem delu. 

– Socialni pedagog je vključen direktno v skupino, dela izključno na učnih 

področjih, ker morajo vsi mladostniki biti vključeni v izobraževalni program.  

– K boljšim rezultatom prispeva modelno učenje, delo na odnosu. Vzgojitelj ali 

zdravstveni tehnik mora biti vzor temu otroku.  

– Prava moč socialne pedagogike je v njeni interdisciplinarnosti. 

– Usmerjenost v življenjski prostor otrok. 

– Usposobljenost na pomembnem področju opolnomočenja. 

– Usmeritev otroka na področja, kjer lahko naredi nekaj dobrega, je lahko 

glavni. 

– Delo na socialno pedagoškem odnosu in usmerjanje v pozitivni vidik. 

– Vztrajno delo na pozitivnem odnosu s starši prinese rezultate. 

Predlogi za 

spremembe 

– Boljši rezultati pedopsihiatričnega oddelka, če bi bilo več sodelovanja in več 

poudarka na psihoterapiji.  

– Preventiva bi morala biti na primarni ravni, že v vrtcu. 

– Otroci bi potrebovali poseben oddelek, kjer bi lahko otroci bili daljše obdobje, 

da se izpelje diagnostika. 

– Otrok ne more biti hospitaliziran na zaprtem oddelku neko daljše obdobje.  

– Krajša hospitalizacija, da se opravi diagnostika in uvede zdravila pod 

nadzorom zdravnika. 

– Moralo bi biti povezovanje med strokovnimi sodelavci zavoda in klinike, da se 

razloži problematika, da se skupaj načrtuje delo. 

– Otroci bi potrebovali svoj zakon. 

– Otroci imajo po konvenciji o otrokovih pravicah pravico do ustreznega 

zdravljenja, ki pa jim pri nas ni zagotovljena.  
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Intervjuvanka iz VZ Planina je pri negativni kritiki sistema podala številne izjave, ki 

nakazujejo, da obstoječega sistem ne podpira oz. v njem vidi številne pomanjkljivosti. V 

uvodnem stavku pravi: »Za te otroke je dejansko zelo slabo poskrbljeno, težava je v tem, 

ker se to začne že pri prvih obravnavah«. Poudarila je problem poznega odkrivanja otrok 

in mladostnikov, ki imajo težave na področju čustvovanja in vedenja in opozorila na 

problem, ki nastopi v osnovni šoli, »ko otroka ne morejo več obvladat« in ga pošljejo v 

pedopsihiatrično ambulanto, kjer pa pogosto ne dokončajo potrebne diagnostike. Šole po 

njenem mnenju puščajo otroke kljub težavam v obstoječih razredih zaradi ohranjanja 

oddelkov in zaradi strahu za delovna mesta. Jasna kritika ravnanja šole je podana v sledeči 

izjavi intervjuvanke: »Teh otrok se potem poskušajo nekako znebit, se prešolajo iz ene šole 

v drugo šolo«. V nadaljevanju poda svoj pogled na zaključek poti teh otrok s sicer pogosto 

normalnimi intelektualnimi sposobnostmi, z namestitvijo v programe z nižjim 

izobrazbenim standardom, v katerem je število otrok manjše, zato »da bodo ti otroci bolj 

obvladljivi« in zaključi: »In potem ti otroci, ki tudi tam niso obvladljivi, pridejo pa potem v 

naš zavod«. Opozori tudi, da v Sloveniji trenutno za otroke in mladostnike med 15. in 18. 

letom starosti z duševno motnjo, ki se ne izobražujejo naprej, ni ustreznega zavoda ali 

bivalne skupine. Poudari tudi problem, da vsi otroci s težjo duševno motnjo niso sposobni 

izobraževanja in kontinuiranega dela v osnovni šoli in opozori na nedelovanje Zakona o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami za to populacijo otrok. Glavno kritiko nedelovanja 

obstoječega sistema pomoči intervjuvanka vidi v »lobijih v pedopsihiatrični stroki«, ki v 

okviru Pedopsihiatričnega oddelka v Ljubljani odklanjajo sprejeme otrok z avto- ali 

heteroagresivnim vedenjem, z izgovorom, da teh otrok ne obvladujejo, ker nimajo 

varovanih oddelkov. Intervjuvanka to podkrepi z izjavo: »S pedopsihiatričnih oddelkom 

praktično ne sodelujemo, zato ker odklanjajo vse naše otroke in mladostnike iz razloga, da 

so prenevarni, da so neperspektivni, da z njimi ne bodo delali, ker nimajo varovanega 

oddelka«. Tudi obravnava teh otrok na odrasli psihiatriji po njenem mnenju ni ustrezna, saj 

niso ustrezno usposobljeni; tudi če do hospitalizacij pride, so le-te kratke. Tudi Zakon o 

duševnem zdravju po njenem prepričanju nikjer ne govori o obravnavi otrok z duševno 

motnjo, dopušča le izjeme v hospitalizacijah na oddelku za odraslo psihiatrijo. 

Intervjuvanka izrazi stisko vzgojnega zavoda v primerjavi znanj, ki ga ima njihov srednji 

zdravstveni kader v primerjavi z zdravniki specialisti psihiatrije. V nadaljevanju kritično 

podkrepi obravnave otrok na odrasli psihiatriji s sledečimi izjavami: »Nič se ne dela z 

njimi. Oni, tudi če so sprejeti na ta oddelek, edino kar je, se daje terapija. Povečini 

primerov, vsaj kar je Ljubljana Polje, so zelo sedirani«. Pri vlogi socialnega pedagoga pri 

obravnavi otrok in mladostnikov s težjimi motnjami v duševnem zdravju intervjuvanka 

vidi oviro predvsem v omejenem zakonskem okviru, ki ne dopušča drugačnih pristopov. 

Naveže se na primer snemanja otrokovega vedenja v terapevtske namene in izrazi kritiko, 

da »tega pa ne smemo delat, ker snemanja zakon to ne dovoljuje. Je pa to priznana 

terapevtska tehnika«. 

 

Obstoječi sistem dela je intervjuvanka obširno opisala in podkrepila z izkušnjami iz 

pedagoške prakse. Z izjavo, da je »pri nas jasno lahko samo kurativa«, je intervjuvanka 

opozorila na pomen velikega kapitala, ki ga ima preventiva v zgodnjem otroštvu. Na 
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začetku je poudarila pomen timskega dela, v katerem je nepogrešljiv člen socialni pedagog 

in opisala jutranje timske sestanke, na katerih naredijo načrt dela za tekoči dan s 

poudarkom na otrocih, kjer napredek še ni viden. Oddelek intenzivne obravnave je opisala 

kot oddelek »za otroke in mladostnike z najtežjimi motnjami vedenja in čustvovanja v 

kombinaciji z neko duševno motnjo. Vedno mora bit kombinacija v povezavi z 

neobvladljivim avto- ali heteroagresivnim vedenjem«. Za razliko od drugih vzgojnih 

zavodov intenzivna obravnava vključuje poleg socialnega in vzgojnega vidika še 

zdravstveni vidik. Intervjuvanka navaja, da ob prejemu vlogo za sprejem v intenzivno 

obravnavo preuči vsak strokovnjak in poda svoje mnenje ter naredi program in zastavi 

cilje, medtem ko zdravstveni del opredeli predvsem potrebno zdravstveno diagnostiko. V 

30 dneh je treba napisati individualiziran načrt, ki zajema vsa področja otrokovega razvoja 

in mora vsebovati vzgojne metode ter tehnike za dosego zastavljenih ciljev. Ob tem še 

poudari, da je treba upoštevati, da približno deset dni po sprejemu otrok prilagaja in 

identificira lastne želje. Vsi strokovni delavci se morajo z otrokom po besedah 

intervjuvanke dobiti, da »tudi on pove svoje želje, on se tudi podpiše«. Postavljene cilje je 

treba redno evalvirati in preverjati, ali je zastavljen načrt ustrezen. Za celostno obravnavo 

je po mnenju intervjuvanke treba pridobiti »celotno sliko otroka«, razen v primerih, ko gre 

za urgentne sprejeme »čez noč« in se informacije o otroku ali diagnostika pridobiva 

naknadno. To se zgodi v primerih, ko »so otroka odklonile vse psihiatrije«. Problem 

sprejema na psihiatrijo za odrasle imajo po mnenju intervjuvanke zaradi zakonskih določil 

in sodne komisije, ki otroke praviloma po 48 urah odpusti iz bolnišnice, ob tem 

intervjuvanka pohvali dobro sodelovanje med vzgojnim zavodom in Psihiatrično 

bolnišnico Idrija. Pravna podlaga za sprejem v zavod izhaja iz odločbe centra za socialno 

delo in sklepa sodišča o oddaji v vzgojni zavod. Pri delu zdravstvenega kadra 

intervjuvanka poudari njihovo preventivno vlogo, kjer otroke učijo o pomenu jemanja 

zdravil, o stranskih učinkih, o simptomih poslabšanja duševne motnje, o dietni prehrani in 

o škodljivosti jemanja drog. Opis intenzivne obravnave zaključi s sledečo pomenljivo 

izjavo: »Zdravnik pa nekako usmerja ta zdravstveni tim, obenem pa imajo tudi kompletno 

kontrolo in nadzor nad temi a ne, ki so pač na tem oddelku«. Pri delu socialnega delavca in 

socialnega pedagoga intervjuvanka podari njuno sodelovanje, pri čemer pove, da socialni 

delavec med drugim uči socialne in komunikacijske veščine ter sodeluje z družino. V 

intenzivni obravnavi je po besedah intervjuvanke obvezen trening nenasilne komunikacije, 

pri čemer se prilagaja delo glede na sposobnosti posameznika. Intervjuvanka poudarja, da 

so otroci, kljub težji duševni motnji vključeni v vzgojni program, kjer se jim delo prilagaja 

glede na težave in trenutno sposobnost. Omogočita se jim individualno delo in opravljanje 

obveznosti po izpitih, zato da pridobijo občutek uspešnosti. Pomembno je tudi sodelovanje 

z družino, saj je »zelo pomembno to, kaj bo družina delala vnaprej. Ni važno, kaj lahko 

tukaj narediš, ne vem, kakšen program, če družina za to ne bo nič naredila, smo potem spet 

na istem«.  

 

Intervjuvanka za dejavnike tveganja ugotavlja, da so medsebojno povezani in da jih je 

zato težko ločiti. Na prvem mestu izpostavi disfunkcionalno družino, kjer poudari 

neustrezne medsebojne odnose oz. izražanje čustev in morebitne bolezni staršev. 
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Pomemben dejavnik tveganja je tudi neuspešnost v šoli, ki ga opiše v sledeči izjavi: 

»Pogosto se zgodi, da otrok, ki prihaja iz okolja, ki je sociokulturno nekako nižje na 

družbeni lestvici, ima manj teh spodbud, potem tudi v šoli, v večini primerov težje sledi 

razlagi, kljub normalni inteligenci«. V nadaljevanju se intervjuvanka sprašuje o povezavi 

med avto ali heteroagresivnim vedenjem in prisotnostjo duševne motnje in zlorabe drog pri 

otrocih. Razvojno obdobje adolescence oz. starosti 14 in 15 let je po mnenju intervjuvanke 

obdobje, ki predstavlja večje tveganje, ko se težave pri otrocih in mladostnikih stopnjujejo.  

 

Družina je kot eden glavnih dejavnikov tveganja po mnenju intervjuvanke tista, v kateri 

dobijo otroci s težavami v duševnem zdravju na področju čustvovanja napačne predstave in 

odzive, saj »so starši že tako obremenjeni s kakšno duševno motnjo oziroma, ko gre za 

kakšne bipolarne motnje, ko otroci dobijo kontra informacije glede čustvenega 

doživljanja«. Problem predstavlja tudi pogosto odklonilen odnos staršev do ponujene 

pomoči njihovim otrokom s strani različnih strokovnjakov. Tako na primer po besedah 

intervjuvanke otroci, ki so v vrtcu ali šoli usmerjeni v pedopsihiatrične ambulante, zaradi 

nasprotovanja staršev, do njih sploh ne pridejo ali ne dokončajo potrebne diagnostike. 

Intervjuvanka navaja, da poleg medsebojnega izključevanja otrok s težavami, predvsem v 

mestnih okoljih, na to pomembno vplivajo tudi njihovi starši, saj »ne želijo, da bi se družil 

z nekim otrokom, ki ima doma težave, kjer je alkohol, droga ali pa kakšna duševna 

motnja«. Na koncu izpostavi še problem vse pogostejših groženj s tožbami s strani staršev 

otrok v zavodu, kjer se išče luknje v zakonu za morebitne odškodninske tožbe. 

 

Intervjuvanka poudari, da je najpomembnejši varovalni dejavnik pri obravnavi otrok in 

mladostnikov s težavami v duševnem zdravju osebnostna struktura vzgojitelja in njegov 

odnos do posameznega otroka. To podkrepi z mnenjem, da ustrezen, kontinuiran in stalen 

odnos vzgojitelja do otroka zmanjšuje verjetnost agresivnih prebojev do osebja, saj se »tu 

zlo hitr vidi, da je eno in isto osebje po navadi napadeno«. Dober odnos do otroka v času 

remisije po besedah intervjuvanke omogoča, da tudi v primeru poslabšanja oz. recidiva ne 

pride do večjih težav. V nadaljevanju poudari, da vzgojitelj nikoli ne sme žaliti otroka, 

ampak samo obsojati njegovo vedenje, vpliva namreč samo na njegovo vedenje na pa na 

njegovo osebnostno strukturo. Intervjuvanka pomen varovalnih dejavnikov zaokroži s 

sledečo izjavo: »To je zelo pomembno, da se otroci zavedajo, da jih ima vzgojitelj rad, 

takšen, kakršen je, z vsemi njegovimi napakami, ker pač take imamo«.  

 

Vedenjska simptomatika pri otrocih s težavami v duševnem zdravju se po besedah 

intervjuvanke izraža kot verbalna in fizična agresijo, saj se otroci naučijo negativnih 

vzorcev vedenja. »Na neki način se morajo uveljavt, ker so v večini primerov izključeni, 

izolirani«, trdi intervjuvanka in izpostavi problem medsebojnega izključevanja otrok, ki so 

drugačni oz. »težavni«. Nadalje opozarja še na stigmatizacijo duševnih motenj med otroci 

v šoli, saj »se manj tolerira v bistvu duševno bolezen kokr pa ostale alkoholizem, droga, 

prostitucija«.  
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Intervjuvanka ocenjuje, da je polje delovanja socialnega pedagoga delo vzgojitelja v 

vzgojni skupini, ki dela neposredno z otroki. Opiše, da imajo v zavodu trenutno pet 

socialnih pedagogov in številne druge strokovne delavce, ki pa morajo imeti opravljeno 

socialno pedagoško dokvalifikacijo. Študij socialne pedagogike vidi kot širok 

interdisciplinaren študij, z veliko pedagoškega znanja s poudarkom na socialnem vidiku in 

medsebojnem povezovanju. To intervjuvanka ponazori s tem, da »gledaš širše ne, da ne 

vidiš otroka izločenega iz okolja, ampak, otrok, ki živi v neki matični družini, da povezuješ 

pri svojem delu, tudi delo z družino, z vsem no, s celotnim okoljem«. V oddelek intenzivne 

obravnave je socialni pedagog ob besedah intervjuvanke direktno vključen v skupino, kjer 

dela »izključno na učnih področjih«, saj so vsi otroci vključeni v izobraževalni program. 

Zelo pomembno delo socialnega pedagoga pri teh otrocih je po mnenju intervjuvanke  

iskanje močnih področij posameznika, saj so to otroci z nizko samopodobo. Pri tem 

poudari pomembnost modelnega učenja, saj »vzgojitelj mora biti vzor temu otroku, delat 

na odnosu«. Področje opolnomočenja je tisto, na katerem so socialni pedagogi dobro 

usposobljeni in po mnenju intervjuvanke »tega pri nas manjka, saj ker otroku, če daš neko 

vlogo, s tem mu daš možnost izbire in možnost da izrazi svojo moč, da ga usmeriš na 

področja, kjer lahko naredi nekaj dobrega, je lahko glavni«. Intervjuvanka ponovno 

poudari, da je prava moč socialne pedagogike v njeni interdisciplinarnosti, saj ni ozko 

usmerjena, temveč usmerjena v življenjski prostor otrok. Po njenih besedah »so pedagogi 

ozko usmerjeni v ta stroga učna področja, medtem pa ko socialni pedagogi delujejo širše«. 

Na koncu intervjuvanka poudari pomen dela socialnega pedagoga na odnosu, da zna otroka 

naučiti iskanja pozitivnih stvari in pozitivnega samovrednotenja. Zelo pomembno pa je 

tudi delo s straši, s katerimi je treba zaradi negativne usmerjenosti vztrajno delati »na 

pozitivnem vidiku razmišljanja«.  

 

Predlogi za spremembe so glede na vsebino odgovorov intervjuvanke nujni. Po njenem 

mnenju bi moral biti poudarek na preventivnem delovanju različnih strokovnjakov že na 

primarnem nivoju, že v vrtcu. Glede delovanja Pedopsihiatričnega oddelka v Ljubljani je 

intervjuvanka prepričana, da bi bili rezultati boljši, če bi bilo več sodelovanja in več 

poudarka na psihoterapevtski obravnavi otrok in ne na medikamentozni terapiji. 

Intervjuvanka trdi, da bi morali imeti poseben oddelek, kjer bi lahko otroci s težjo motnjo v 

duševnem zdravju bili obravnavani dovolj dolgo, da se izvede potrebna diagnostika. 

Hospitalizacije na zaprtem oddelku bi morale biti kratke, saj »gre le za odvzem svobode, za 

omejitev gibanja«. Poleg že omenjene diagnostike intervjuvanka izpostavi tudi 

pomembnost nadzora nad predpisano medikamentozno terapijo na varovanem oddelku in 

to slikovito opiše: »Dostkrat se probava ne vam kakšna kombinacija zdravil. Takrat bi 

otrok moral definitivno bit pod nadzorom zdravnika«. V nadaljevanju intervjuvanka 

poudari pomembnost sodelovanja med zavodom in »Ljubljano Poljem« in predlaga, da »bi 

moral iti zraven član strokovnega tima in razložiti konkretno problematiko in z njimi 

skupaj načrtovat, kako tisti vmesni čas otrok preživi v Polju«. Na koncu intervjuvanka 

ugotavlja, da bi morali otroci s težavami v duševnem zdravju imeti svoj zakon, ki bi urejal 

to področje. To bi bilo tudi v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah, po kateri imajo 

otroci pravico do ustreznega zdravljenja, »pri nas pa jim ta pravica ni zagotovljena«.  
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8.2 Analiza intervjuja številka 2  

Tabela 4: Kode 2 in 1 reda iz intervjuja s pedagoginjo iz UPK Ljubljana. 

Kode 2. reda Kode 1. Reda 

Negativna kritika 

sistema 

– Problem je, da v osnovi manjka varovani oddelek za otroke in mladostnike. 

– Pedopsihiatrija otrok in mladostnikov ne zmore, večinoma jih pošiljajo na 

varovani oddelek UPK Ljubljana med zelo bolne odrasle, kjer se jim lahko 

stanje samo še poslabša. 

– Ni institucije za urgentna stanja in ni zavoda, ki bi potem take mladostnike 

vodil naprej. 

– Reševanje problema v preteklosti s CUDV-ji. 

– Težava pri urejanju novih namestitev za otroke in mladostnike, ki so 

premeščeni iz pedopsihiatrije ali vzgojnih zavodov. 

– Mladostniški oddelek imamo, a ni varovan in zato ni ustrezen. 

– Na oddelkih zanje ni ustreznih skupin in vrst obravnave, zato je delo 

individualno. 

– Ni ustreznih institucij, CUDV-ji so polni in nimajo več kadrovskih in drugih 

resursov za sprejem.  

– Ko je enkrat mladostnik sprejet, vsi dvignejo roke nad tem, saj sedaj je pri vas, 

je na varnem, boste že poskrbeli. 

– Z njimi se poskuša delati individualno, ker obravnava na teh oddelkih ni 

primerna za otroke in mladostnike. 

– Problem je samo to, da ni ustreznega oddelka. 

– Ni sodelovanja s pedopsihiatrijo, saj so mladostniki večinoma premeščeni k 

nam in s tem oni zaključijo obravnavo. 

– Včasih iz pedopsihiatrije pošljejo zdravnika ali strokovnega sodelavca na 

timski sestanek glede mladostnika, ki je bil dalj časa hospitaliziran pri njih. 

– Pedopsihiatrija je odprt oddelek, nimajo možnosti ali kadrovske zasedbe, da bi 

lahko zelo agitirane mladostnike zmogli obravnavati. 

– Velika stiska, ker naš oddelek ni namenjen obravnavi mladostniške populacije. 

Obstoječi sistem 

dela 

– Na leto dve do tri daljše hospitalizacije, več pa je krajših za dan, dva do enega 

tedna. 

– Delo pedagoginje v UPK Ljubljana za odraslo populacijo je pri urejanju šolske 

problematike. 

– Pri mladostnikih s pridruženimi težavami je delo pedagoginje individualno. 

– Mladostnike se razbremeni, skupaj z njimi se naredi načrt obravnave. 

– Sodelovanje z zunanjimi službami (Zavod za šolstvo) in ustanovami, iz katerih 

mladostnik izhaja ali kamor je nameščen. 

– Povezovanje zunanjih služb z UPK Ljubljana. 

– Delo v osnovi na pedagoškem področju, ki je odvisno od stanja mladostnika. 

– Delo na vedenjskem področju v povezavi s psihologi, kjer se naredi načrt 

vedenjske kognitivne obravnave. 

– Cel tim mora delati na enak način, da mladostnik dobi občutek pripadnosti in 

sprejetosti ter da se počuti varno. 

– Sodelovanje z vsemi strokovnimi profili je zelo dobro. 

– Vsak dan sproti se naredi dnevni načrt za delo z mladostniki. 

– Dopoldan individualno delo s pedagoginjo, preostali čas pa je ogromno na 

zdravstveni negi. 

– Delo z mladostniki je enako kot je zastavljeno v načrtu, celoten tim je 

seznanjen z načinom dela in cilji.   
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– Vključenost pedagoginje v obravnavo že prvi dan. 

– Navezava kontakta skozi igro za lažjo komunikacijo, brez prisile in si tako 

pridobiti zaupanje mladostnika. 

– Kasneje se vsakodnevno dogovorimo o načrtu dela.  

– Če mladostnik nima kje bivati, ker ga zavod noče sprejeti nazaj, se išče nova 

namestitev.  

– Povezava z različnimi institucijami za urejanje ustrezne namestitve. 

– Mladostniki na začetku potrebujejo vodenje 1 na 1. 

– Najtežji del je najti namestitev, ko je enkrat hospitalizacije konec. 

– V večini primerov so obravnavani na oddelku pod posebnim nadzorom.  

– V obravnavi so se mladostniki počutili bolje, vedenjski izbruhi so se umirili, ni 

bilo več samopoškodbenega vedenja, groženj s samomorom. 

– Dobro sodelovanje z vsemi CUDV-ji, sodelovanje v VZ Višnja Gora in 

Zavodom Janeza Levca. 

– Z določenimi zavodi sodelujemo zelo dobro, z določenimi malo slabše, nekako 

ne pridemo skupaj. 

– Pomembno področje urejanja šolanja pacientov, kjer potrebujejo pomoč, da se 

vrnejo nazaj v proces izobraževanja. 

– Dogovor s šolo o načinu poteka nadaljnjega šolanja. 

– Pomoč pri učenju. 

– Sodelovanje z bolnišnično šolo Pediatrične klinike. 

– Delo pedagoginje na varovanih oddelkih z otroki in mladostniki, ki so sprejeti 

zaradi vedenjskih in čustvenih težav. 

– Individualna obravnava, prilagojena posamezniku, delo je timsko, potrebna sta 

nenehno usklajevanje in medsebojna pomoč. 

– Urejanje formalnosti in pomoč pri učenju ter obravnava otrok in mladostnikov 

na vedenjskem področju. 

– Dobra stran je sodelovanje z družino ali z zunanjimi službami, pri otrocih, kjer 

starši niso vključeni v obravnavo. 

Dejavniki tveganja – Otroci in mladostniki z učnimi in vedenjskimi težavami in/ali z blago ali 

zmerno duševno manjrazvitostjo. 

– Povprečna starost otrok, sprejetih na oddelek, je 15 do 16 let. 

– Dejavnik tveganja sta alkohol kot droge, je pa veliko spolnih in fizičnih zlorab 

v domačem okolju. 

Družina – Večina otrok je brez staršev ali pa le-ti niso sposobni skrbeti zanje. 

– Doma jih ne zmorejo, ker so vedenjsko toliko problematični, da se jim na neki 

način odpovejo in jih prepustijo institucijam. 

– Pomembna je vključenost staršev v obravnavo in sodelovanje z njimi. 

Varovalni dejavniki / 

Vedenjska 

simptomatika 

– Samopoškodbeno vedenje, samomorilna ogroženost in nasilno vedenje do 

drugih. 

Polje delovanja 

socialnega pedagoga 

– Prednost socialne pedagogike v individualnem delu z mladostnikom, da se 

dela na močnih točkah posameznika, da se iščejo res pozitivne stvari. 

– Vsakemu se da priložnost, da se dokaže, vsakega se najprej pripravi, opogumi, 

da pristopi k zadevi, da res sam izkoristi tiste potenciale, za katere še sam ni 

vedel, da jih ima. 

– Prednost socialne pedagogike, da pušča odprte vse možnosti, tudi na področju 

nadaljevanja in dokončanja šolanja. 

– Z mladostniki, ki so sprejeti na naš oddelek zaradi vedenjskih in čustvenih 

težav, delamo na odnosu in na zaupanju, da se pri nas začnejo počutiti varno, 

sprejeto. 
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– Delo na odnosu je bistveno, brez tega je delo onemogočeno, mora pa pri tem 

delati celoten tim. 

– Terapevtski izhodi v park z otroki in mladostniki imajo veliko težo, saj se 

takrat odnos utrjuje. 

– Spodbujamo pozitivne stvari in omejimo tiste slabe, ki izstopajo v vedenju, da 

se oceni, s čim ga lahko motiviramo. 

– Cilj je, da se mladostniki vračajo nazaj v družino, da se dela na medsebojnih 

odnosih in na življenjskem okolju, iz katerega je mladostnik izšel. 

Predlogi za 

spremembe 

– Glede na izkušnje in kadrovske resurse bi klinika znala poskrbeti za te 

mladostnike. 

– Pripravili bi lahko dober program v povezavi z adolescentnim oddelkom. 

– Varovani oddelek bi bil za akutne zadeve le prehodnega tipa. 

 

 

Druga intervjuvanka iz UPK Ljubljana je v negativno kritiko sistema na prvem mestu 

vključila problem odsotnosti varovanega oddelka za otroke in mladostnike. Pove, da  

Pedopsihiatrični oddelek v Ljubljani otrok in mladostnikov z avto- ali heteroagresivnim 

vedenjem ne zmore, zato jih večinoma pošilja na varovani oddelek UPK Ljubljana, kjer pa 

se jim stanje med odraslo populacijo lahko samo še poslabša. Po njenih besedah je velik 

problem ta, »da ni institucije za ta urgentna stanja in da tudi ni zavoda, ki bi potem take 

mladostnike vodil naprej«. Potrdi, da UPK Ljubljana sicer ima mladostniški oddelek, ki pa 

ni varovan in za obravnavo omenjenih otrok in mladostnikov ni ustrezen. Težave se po 

besedah intervjuvanke pojavljajo pri urejanju novih namestitev za otroke in mladostnike, ki 

so premeščeni iz pedopsihiatrije ali vzgojnih zavodov in je treba urejati novo namestitev v 

sodelovanju z vsemi deležniki. Intervjuvanka navaja, da so problem nadaljnjih namestitev 

otrok do sedaj reševali s pomočjo CUDV-jev, ki pa so sedaj že polni in nimajo več 

resursov za sprejem novih otrok in mladostnikov. S sledečo izjavo intervjuvanka slikovito 

opiše problem trenutne obravnave: »Ko je enkrat tak mladostnik sprejet, vsi dvignejo roke 

nad tem, saj sedaj je pri vas, je na varnem, boste že poskrbeli«. V nadaljevanju še poudari, 

da na varovanih oddelkih za odrasle zanje ni ustreznih skupin in vrst obravnave, zato mora 

delo z otroki in mladostniki potekati individualno. Individualno delo poteka prilagojeno in 

po trditvah intervjuvanke pomeni to, da poskrbijo za to, da ima tak mladostnik čim več 

izhodov iz oddelka, da je vključen v čim več individualnih aktivnosti, da se počuti dobro, 

vse z namenom, da se njegovo stanje čim prej izboljša. Intervjuvanka opozori na problem 

nesodelovanja s Pedopsihiatričnim oddelkom v Ljubljani, ki »ga v bistvu ni«, saj je večina 

mladostnikov premeščena prav iz tega oddelka in »oni s tem zaključijo obravnavo«. 

Intervjuvanka še opiše, da se včasih zgodi, da iz Pedopsihiatričnega oddelka v Ljubljani na 

timski sestanek pošljejo strokovnega delavca, ki poda potrebne informacije za otroke, ki so 

bili pri njih dalj časa hospitalizirani. Po drugi strani pa intervjuvanka izrazi razumevanje, 

saj pove, da je Pedopsihiatrični oddelek v Ljubljani odprtega tipa in kot tak ne zmore tako 

prostorsko kot kadrovsko obravnavati zelo agitiranih mladostnikov. Na koncu še enkrat 

izrazi »veliko stisko«, ker varovani oddelek za odrasle ni namenjen obravnavi 

mladostniške populacije. 
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Obstoječi sistem dela intervjuvanka v odgovorih obširno opiše in najprej pove, da se 

povprečno število obravnav otrok in mladostnikov giblje med dve do tri daljše 

hospitalizacije na leto in večje število kratkotrajnih obravnav do enega tedna. Velika 

večina vseh obravnavanih otrok in mladostnikov je sprejeta na oddelek pod posebnim 

nadzorom za odrasle zaradi vedenjskih in čustvenih težav. Svoje delo pedagoginje z otroki 

in mladostniki, ki so sprejeti na varovani oddelek za odrasle, opiše kot individualno, saj 

obstoječi oddelek ne zmore zagotoviti ustrezno prilagojene obravnave. Z individualnim 

pristopom se mladostnik »razbremeni« in skupaj z njimi naredi načrt obravnave, v katero 

se vključi že prvi dan po sprejemu. Delo z mladostniki na pedagoškem področju je po 

besedah intervjuvanke odvisno od njihovega stanja. Delo na vedenjskem področju pa se 

povezuje s psihologi, ki naredijo načrt vedenjsko kognitivne obravnave v smislu »kar se 

tiče postavljanja mej, upoštevanja pravil, ki veljajo na oddelku«. Nadalje opozori, da 

morajo načrt obravnave za posameznega mladostnika poznati, spoštovati in izvajati vsi 

člani tima na oddelku, zato da »se ne rušijo meje in da mladostnik dobi neki občutek 

pripadnosti in sprejetosti ter da se počuti varno«. V nadaljevanju opozori, da poteka dobro 

sodelovanje med vsemi strokovnimi profili pri obravnavi otrok in mladostnikov, od 

zdravnika, zdravstvene nege, socialne delavke, psihologinje, delovne terapije do 

pedagoginje, ki vsakodnevno sproti naredijo načrt dela za posameznega mladostnika in se 

medsebojno usklajujejo. Intervjuvanka razloži, da je v dopoldanskem času v individualno 

obravnavo vključena predvsem ona, v preostalem času, vključno z vikendi in prazniki, pa z 

njimi delajo zaposleni v zdravstveni negi. Na začetku je po njenih besedah potrebno 

vodenje otroka ali mladostnika 1 na 1. Pri navezovanju kontakta z mladostnikom po 

sprejemu na oddelek si intervjuvanka pomaga s tem, da pridobi njegovo zaupanje preko 

aktivnosti, kot so miselne ali družabne igre, saj tako »komunikacija lažje steče, da ni neke 

prisile, da se mora pa sedaj pogovarjat z mano«. Intervjuvanka izpostavi sodelovanje z 

zunanjimi službami (Zavod za šolstvo) in ustanovami, iz katerih mladostnik izhaja ali 

kamor se ga namešča in označi svojo vlogo koordinatorice vseh zunanjih služb, še posebej 

v primerih, ko mladostnika zavod ne želi več sprejeti nazaj. Kot zelo dobro ocenjuje 

sodelovanje z vsemi CUDV-ji in s posameznimi zavodi (VZ Višnja Gora in Zavodom 

Janeza Levca), medtem ko z nekaterimi sodelovanja sploh ni. Zelo pomembno ocenjuje 

tudi dobro sodelovanje s starši in njihovo vključenost v obravnavo, v primerih, ko starši 

niso vključeni v obravnavo, pa je dobro sodelovanje z zunanjimi službami bistvenega 

pomena. Kot pomembno področje intervjuvanka ocenjuje urejanje šolanja otrok in 

mladostnikov, kjer potrebujejo pomoč, da se vrnejo nazaj v proces izobraževanja. Pri tem 

poleg izvajanja učne pomoči sodeluje z matično šolo in bolnišnično šolo v okviru 

Pediatrične klinike v Ljubljani, s katero po mnenju intervjuvanke poteka zelo dobro 

sodelovanje. Uspešnost obravnave otrok in mladostnikov intervjuvanka ocenjuje skozi 

sledečo izjavo: »Vse smo lahko uredili, tudi mladostniki so se počutili bolje, vedenjski 

izbruhi so se umirili, ni bilo več samopoškodbenega vedenja, groženj s samomorom«.    

 

Dejavnike tveganja za sprejem otrok in mladostnikov na oddelek pod posebnim 

nadzorom intervjuvanka vidi v težavah na vedenjskem in učnem področju ter v blagi ali 

zmerni motnji v duševnem razvoju. Po njenem mnenju je povprečna starost sprejetih otrok 
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in mladostnikov med 15 in 16 letom starosti, spodnjo mejo starosti poda s sledečo izjavo:   

»Mislim, da je imel najmlajši, ki smo ga imeli, 12 let«. Poudari še, da je pomemben 

dejavnik tveganja zloraba alkohola in prepovedanih drog ter prisotnost spolnih in fizičnih 

zlorab otrok in mladostnikov.  

 

Večina otrok in mladostnikov po besedah intervjuvanke izhaja iz družine, v kateri starši 

niso bili sposobni skrbeti zanje. Druga rizična kategorija otrok in mladostnikov pa je tista, 

kjer so otroci odraščali brez staršev. Vzroke za nezmožnost staršev, da ustrezno skrbijo za 

svoje otroke, intervjuvanka vidi v njihovih osebnih težavah ali v tem, »ker so vedenjsko 

toliko problematični, da jih doma ne zmorejo in da se jim na neki način odpovejo in jih 

prepustijo institucijam, da poskrbimo za to, da dobijo neki drug dom«. Pri obravnavi otrok 

in mladostnikov na oddelku pod posebnim nadzorom intervjuvanka večkrat izpostavi, da je 

zelo pomembno sodelovanje s starši v smislu čim večje vključenosti v obravnavo njihovih 

otrok.  

 

V analizi odgovorov intervjuvanke v postopku kodiranja ni bilo mogoče najti kodov 

drugega reda, ki bi vsebinsko pripadali varovalnim dejavnikom. 

 

Od vedenjske simptomatike, ki je razlog za hospitalizacijo na oddelku pod posebnim 

nadzorom za odrasle, po prepričanju intervjuvanke izstopajo samopoškodbeno vedenje, 

samomorilna ogroženost in nasilno vedenje do drugih. 

 

Polje delovanja socialnega pedagoga intervjuvanka vidi predvsem v individualnem delu 

z mladostnikom, v delu na močnih točkah posameznika in v tem, da »se išče res pozitivne 

stvari«. Prednost socialne pedagogike je po njenih besedah ta, da pušča odprte vse 

možnosti, tudi na področju nadaljevanja in dokončanja šolanja, da se vsakemu da 

priložnost, da se dokaže in »res sam izkoristi tiste potenciale, za katere še sam ni vedel, da 

jih ima«. Pri delu z otroki in mladostniki, ki so sprejeti na oddelek pod posebnim 

nadzorom za odrasle, je po mnenju intervjuvanke pomembno, da se dela na odnosu in na 

zaupanju, da pridobijo občutek varnosti in sprejetosti, saj »s svojim  pristopom, dajemo to 

možnost, da ga naučimo tega, da začne sam sebe sprejemat, da ga sprejemamo mi, da nam 

lahko zaupa, da ni nekih dvojnih sporočil, ki jih je bil deležen tekom svojega odraščanja in 

da v sebi odkrije lastne potenciale«. Delo na odnosu je po njenem prepričanju bistvenega 

pomena, saj je obravnava brez ustreznega odnosa onemogočena, pri tem pa mora 

sodelovati celoten tim. Intervjuvanka posebej poudari, da je pomemben gradnik odnosa z 

otrokom ali mladostnikom čas, ki ga nameni terapevtskim izhodom v park, saj »se takrat 

odnos utrjuje, takrat največ izvemo, kaj mladostnik doživlja, kaj razmišlja, kaj si želi, kaj 

pričakuje«. Pri obravnavi nadalje poudarja pomen ustrezne ocene motivacije otroka ali 

mladostnika in pomen spodbujanja pozitivnih elementov ob hkratnem omejevanju slabih 

stvari, ki izstopajo v vedenju. Cilj obravnave otrok in mladostnikov intervjuvanka celostno 

opiše s sledečo izjavo: »Cilj je, da se mladostniki vračajo nazaj v družino, da se dela na 

medsebojnih odnosih in na življenjskem okolju, iz katerega je mladostnik izšel, da se lahko 

vrne v neko varno okolje. Ali je to dom oz. družina ali neki zavod«. 
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Med predlogi za spremembe pri intervjuvanki izstopa prepričanje, da je nujno potrebna 

ustanovitev posebnega oddelka pod posebnim nadzorom za otroke in mladostnike, in sicer 

v okviru Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani, ki »bi znala poskrbeti za takšne 

mladostnike«. To utemeljuje s tem, da imajo za to potrebne kadrovske resurse in »že kar 

nekaj klinične prakse«. Na koncu intervjuvanka izrazi prepričanje, da bi lahko pripravili 

dober program dela za takšen oddelek in da bi lahko dobro delali v skupni povezavi z že 

obstoječim oddelkom za adolescentno psihiatrijo. Poudari še, »da bi bil ta varovani 

oddelek le prehodnega tipa, za akutne zadeve«. 

 

 

9 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Vsebinska analiza opravljenih intervjujev kaže, da imata intervjuvanki podoben pogled na 

obravnavo otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju, pri čemer pa je moč 

prepoznati pomembne razlike pri določenih vprašanjih glede kritike obstoječega sistema in 

(ne)sodelovanja med posameznimi deležniki sistema pomoči.  

Rezultati in podatki, ki sem jih pridobil z raziskavo, niso posplošljivi zaradi premajhnega 

vzorca, tako da veljajo rezultati samo za to raziskavo. Pri vsakem intervjuju sem določil 

kode 2. reda, ki sem jih uvrstil v osem vsebinskih področij, na podlagi katerih sem 

interpretiral dobljene rezultate in tako odgovoril na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

Rezultate bom podprl s teorijo. 

 

V odgovorih na prvo raziskovalno vprašanje, kakšne so trenutne razmere v sistemih 

pomoči za otroke in mladostnike s težjimi motnjami v duševnem zdravju, sta obe 

intervjuvanki izrazili veliko kritiko obstoječega stanja, ki otrokom in mladostnikom s 

težjimi motnjami v duševnem zdravju ne nudi ustrezne pomoči. Intervjuvanja iz VZ 

Planina (intervjuvanka 1) je izpostavila problem obravnave te skupine otrok in 

mladostnikov v predšolskem in šolskem obdobju, v katerem je bila kritična do napačnega 

pristopa, ki otroke odriva in jim ne nudi ustrezne pomoči. Prav področje zgodnjega 

odkrivanja težav in dela na preventivi je po mnenju intervjuvanke 1 ključnega pomena. 

Raziskave, ki se nanašajo na zgodnje intervencije, kažejo, da imajo le-te največji učinek. 

Učinkovite intervencije po navedbah Enciklopedije mentalnih bolezni (2014) naj bi 

vključevale tutorstvo otrok, intervencije v razredu, strokovno usposabljanje učiteljev, 

usposabljanje staršev in učenje reševanja družinskih problemov (Encyclopedia of Mental 

disorders, 2014). Intervjuvanka iz UPK Ljubljana (intervjuvanka 2) pa je izpostavila 

problem odsotnosti varovanega oddelka za otroke in mladostnike, ki so v vedenju hetero 

ali avtoagresivni in izrazila kritiko sprejemanja teh otrok na varovani psihiatrični oddelek 

skupaj z odraslimi pacienti z najtežjimi motnjami v duševnem zdravju. Opisan problem je 

intervjuvanka 2 slikovito zajela v sledeči izjavi: »Ko je enkrat tak mladostnik sprejet, vsi 

dvignejo roke nad tem, saj sedaj je pri vas, je na varnem, boste že poskrbeli«. Tudi 

priporočila Svetovne zdravstvene organizacije na področju obravnave otrok in 

mladostnikov s težavami v duševnem zdravju (2005) kažejo na nujnost bolnišnične 

obravnave, ki je ločena od psihiatričnih oddelkov za odrasle, saj otroci in mladostniki 
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pogosto doživljajo strah, če se obravnavajo skupaj z odraslimi. Obe intervjuvanki sta 

opozorili na problem nesodelovanja s Pedopsihiatričnim oddelkom v Ljubljani, ki ne 

sprejemajo otrok in mladostnikov s hetero- ali avtoagresivnim vedenjem, saj jih odklanjajo 

bodisi nazaj v zavod bodisi jih napotijo na sprejem v UPK Ljubljana. Intervjuvanka 1 je 

opisala tudi neustreznost obravnave teh otrok in mladostnikov na varovanem  

psihiatričnem oddelku za odrasle, ki jo Zakon o duševnem zdravju dopušča le kot izjemo, 

saj se po njenem mnenju na teh oddelkih z otroci in mladostniki ne dela nič in se uporablja 

samo medikamentozna terapija, ki povzroča samo zaspanost. Izjava intervjuvanke kaže na 

veliko subjektivno noto, saj prisotnost agresivnega vedenja pri mladih s primarno diagnozo 

motenj vedenja kaže predvsem na potrebo po uporabi kombinacije psihosocialne terapije 

ter farmakološkega zdravljenja (Broidy idr., 2003). Intervjuvanka 2 je izpostavila težave, 

ki jih imajo pri vračanju ali nameščanju otrok in mladostnikov v vzgojne zavode ali 

CUDV-je, ki se soočajo s prostorsko in kadrovsko stisko. To potrjujejo tudi podatki 

Inštituta RS za socialno varstvo (2013), ki ugotavlja, da zavodi napotitve otrok in 

mladostnikov zavračajo. Razlogi za to so različni. Eden izmed poglavitnih razlogov je 

pomanjkanje prostora ali pa zavodi niso primerni za problematiko otroka in mladostnika. 

Nekateri otroci in mladostniki ne želijo bivati v zavodih, zato jih ne sprejmejo, kljub temu 

da so v domačem okolju ogroženi (Inštitut RS za socialno varstvo, 2013). Med dejavnike 

tveganja za razvoj težav na področju duševnega zdravja in kasnejših zapletov sta obe 

intervjuvanki uvrstili disfunkcionalno družino, neuspešnost v šoli, težave na področju 

vedenja in čustvovanja, blago oz. zmerno motnjo v duševnem razvoju, problem zlorabe 

alkohola in psihoaktivnih substanc in posledice različnih zlorab v otroštvu. Brown in 

Bzostek (2003) prav tako ugotavljata, da otroci, ki doživljajo nasilje v družini, pogosteje 

kot drugi vrstniki izražajo agresivno, uporniško in nesocialno vedenje ter imajo občutke 

tesnobe, depresije ter nizko samospoštovanje. Čim bolj je družina disfunkcionalna, tem 

bolj ogroža otroka in je običajno nanjo možno manj vplivati (ibid). Intervjuvanka 1 je 

opozorila na problem odklonilnost staršev do ponujene pomoči in na problem 

izključevanja otrok s strani staršev, ki ne dovolijo, da »bi se družil z nekim otrokom, ki ima 

doma težave, kjer je alkohol, droga ali pa kakšna duševna motnja«. Kobolt (2010) navaja, 

da družine, iz katerih so otroci oddani v različne oblike zavodske vzgoje, ne zmorejo 

zadostiti otrokovim razvojnim potrebam. Roditelji so v starševskih vlogah negotovi, 

kaotični, nestabilni, preobremenjeni z lastnimi partnerskimi, čustvenimi, delovnimi, 

socialnimi in materialnimi problemi. Pogosto so tudi sami odraščali v neurejenih 

družinskih razmerah in niso dobili potrebne »dote«, ki bi jim v starševski vlogi omogočila 

ustreznejše ravnanje (ibid).  

Na prvo raziskovalno vprašanje lahko odgovorimo v kritičnem tonu, saj trenutni sistemi 

pomoči za otroke in mladostnike s težjimi motnjami v duševnem zdravju ne odigrajo svoje 

vloge in valijo odgovornost drug na drugega z izgovori o neustreznih prostorskih ali 

kadrovskih pogojih. Eden temeljnih problemov se nakazuje v odsotnosti oz. v slabem 

sodelovanju med vzgojnimi in zdravstvenimi institucijami. Velik primanjkljaj nedvomno 

izhaja iz zgodnjih obravnav, kjer se težave samo kopičijo in prelagajo vse do problema 

avto- in heteroagresivnega vedenja, ki ga trenutno »obvladuje« varovani psihiatrični 
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oddelek za odrasle, kamor so ti otroci in mladostniki v urgentnih situacijah napoteni. 

Podatek, da se kar 50 % duševnih bolezni v odrasli dobi začne pred starostjo 15 let in kar 

75 % pred starostjo 18 let, daje dodatno težo zgodnjim obravnavam, saj je prav zaradi 

velikega odstotka zgodnjih začetkov in posledično vpliva na kasnejše duševno stanje, treba 

več pozornosti posvetiti preventivnim ukrepom in varovalnim dejavnikom (Murphy in 

Fonagy, 2012). 

Na tretje in četrto raziskovalno vprašanje, kakšna je povprečna obravnava otroka ali 

mladostnika s težjo motnjo v duševnem zdravju in kakšna je vloga različnih 

strokovnjakov pri delu z otroki in mladostniki s težjimi motnjami v duševnem 

zdravju, sta intervjuvanki opisali glavne vidike obravnave, ki poteka v posamezni 

instituciji. Intervjuvanka 1 je poudarila pomen timskega dela in opisala oddelek intenzivne 

obravnave v VZ Planina, kamor so vključeni otroci in mladostniki z najtežjimi motnjami 

vedenja in čustvovanja v povezavi z duševno motnjo. Poudarila je pomen 

individualiziranega vzgojnega načrta, ki ga ob sprejemu v obravnavo naredi vsak 

strokovnjak za svoje področje skupaj z otrokom, pri čemer postavljene cilje redno vrednoti. 

Tudi Krajnčan (2006) izpostavi, da je v okviru načrtovanja, odločanja in primarnega 

socialnopedagoškega delovanja treba vključiti vse poklicne skupine delujočih v vzgojnem 

zavodu in učinkovito povezati različne vire, pri čemer se je treba vprašati, katere težave se 

morajo rešiti, kako in s kakšnimi cilji. Intervjuvanka 1 opiše zdravstveni del obravnave v 

omenjenem oddelku, ki je usmerjen v celovito diagnostiko, preventivo in zdravstveno 

vzgojo o duševnih motnjah, zdravilih, škodljivih razvadah oz. zlorabah, idr. Pomenljiva 

izjava intervjuvanke 1, da «zdravnik pa nekako usmerja ta zdravstveni tim, obenem pa 

imajo tudi kompletno kontrolo in nadzor nad temi an e, ki so pač na tem oddelku«, kaže na 

prevladujoč hierarhični medicinski model obravnave. Fulcher (v Kroflič, 2002) meni, da je 

medicinski diskurz problematičen predvsem zato, ker gleda na motnjo kot na objektivno in 

notranjo lastnost posameznika, namesto da bi jo gledal v odnosu do konkretne življenjske 

situacije. Hkrati ustvarja vtis, da so za odločanje o tem, kaj je za posameznika dobro, 

kompetentni le zdravniki in drugi strokovnjaki (ibid). Pedagoški del obravnave pa je po 

besedah intervjuvanke 1 usmerjen na delo na učnih področjih, na socialnih in 

komunikacijskih veščinah, na trening nenasilne komunikacije in na sodelovanje z družino. 

Pomen sodelovanja z družino nazorno izkazuje sledeča izjava intervjuvanke 1: »Zelo 

pomembno je to, kaj bo družina delala vnaprej. Ni važno, kaj lahko tukaj narediš, ne vem, 

kakšen program, če družina za to ne bo nič naredila, smo potem spet na istem«. Prav za 

mladostnike, ki iščejo pot k samostojnosti, je pred odpustom, med njim ali po njem, delo s 

starši lahko odločilnega pomena za uspešno vključitev (Krajnčan, 2006). Tudi 

intervjuvanka 2 je v svojih odgovorih večkrat poudarila, da je sodelovanje staršev pri 

obravnavi otrok in mladostnikov, ki so sprejeti na varovani oddelek UPK Ljubljana 

bistvenega pomena. Starši so večinoma najpomembnejši otrokov partner, zato zahtevajo 

izredno pretanjen in strokovno izurjen pristop, saj gre tako po etioloških raziskavah kakor 

tudi po izkušnjah iz prakse pogosto za družine, ki so v veliki meri odločilno prispevale k 

otrokovi drugačnosti (Lombach, 1991 cit. po Krajnčan, 2006). Intervjuvanka 2 je prav tako 

poudarila pomen prilagojene in individualne obravnave otrok in mladostnikov s težavami v 
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duševnem zdravju, pri čemer je izpostavila timsko sodelovanje različnih strokovnih 

profilov, ki morajo poznati in izvajati načrt obravnave za posameznika, zato »da se ne 

rušijo meje in da mladostnik dobi nek občutek pripadnosti in sprejetosti ter da se počuti 

varno«. Poudarila je tudi pomen dela na učnem področju in na vedenjskem področju, kjer 

se v obravnavo vključijo psihologi, ki naredijo načrt vedenjsko kognitivne terapije. 

Uspešnost uporabe vedenjsko kognitivne terapije na varovanih psihiatričnih oddelkih za 

otroke in mladostnike v Ontariu v Kanadi potrjujejo tudi raziskave Deana, Duka, Georga in 

Scotta (2007), v katerih so dokazali, da je izvajanje vedenjske terapije privedlo do 

znatnega zmanjšanja epizod agresivnega vedenja (p < 0,05) in drugih neželenih dogodkov, 

vključno s poškodbami (p < 05), uporabo fizičnega oviranja (p <0 ,001) in trajanja 

izolacije znotraj enega prostora (p <0,001). Ti rezultati so bili doseženi brez zmanjšanja 

števila sprejemov, spreminjanje vrste sprejetih pacientov, povečevanja kadrovskih stroškov 

ali povečanja uporabe psihotropnih zdravil (ibid). Sodelovanje z zunanjimi službami in 

institucijami, ki so odgovorne za nadaljnjo obravnavo otroka ali mladostnika intervjuvanka 

1 vidi kot ključni element, saj se sama pogosto znajde v vlogi koordinatorice postopkov 

morebitnega iskanja rešitev. Pri tem je pohvalila sodelovanje s CUDV-ji in posameznimi 

zavodi. Intervjuvanka 1 je izpostavila njeno pomembno vlogo na področju izvajanja 

pomoči pri urejanju šolskih obveznosti hospitaliziranih otrok in mladostnikov, pri čemer je 

pohvalila dobro medsebojno sodelovanje med kliniko, matično šolo in bolnišnično šolo v 

okviru Pediatrične klinike v Ljubljani.  

Obe intervjuvanki sta v odgovorih na tretje in četrto raziskovalno vprašanje izpostavili 

najpomembnejše elemente obravnave otrok in mladostnikov s težavami v duševnem 

zdravju kot so individualni pristop, timsko  delo oz. sodelovanje, povezovanje z drugimi 

institucijami, pomembnost ustreznega načrta obravnave in nujnost dobrega sodelovanja oz. 

vključenosti staršev ali pomembnih drugih v obravnavo. V posameznih izjavah je mogoče 

prepoznati elemente institucionalne rigidnosti (totalna ustanova), ki izhaja iz medicinskega 

diskurza, ki ima kljub multidisciplinarnemu in psihosocialnemu pristopu pri obravnavi še 

vedno prevladujoč vpliv. 

   

Na drugo in peto raziskovalno vprašanje, kje ali kaj je polje delovanja socialnega 

pedagoga/pedagoga v obstoječem sistemu obravnave otrok in mladostnikov s težjimi 

motnjami v duševnem zdravju in kje so prednosti in moč za spremembe, ki jih stroka 

socialne pedagogike lahko prispeva h kakovostnejši obravnavi otrok in mladostnikov 

s težjimi motnjami v duševnem zdravju, sta intervjuvanki izpostavili prednosti temeljne 

usmeritve socialne pedagogike kot tiste stroke, ki ima na obravnavanem področju zelo 

pomembno vlogo. Intervjuvanka 1 je poudarila interdisciplinarnost socialne pedagogike s 

poudarkom na socialnem vidiku in njeno povezovalno vlogo ter usmerjenost v življenjski 

prostor otrok, kjer je pomembno delo s starši. Življenjsko usmerjena socialna pedagogika 

skuša pomagati posamezniku pri obvladovanju življenjskih razmerij v danih življenjskih 

okoliščinah. Tak pogled zahteva celostno zaznavanje življenjskih možnosti in težav 

posameznika v vsakdanjih razmerah (Zorc Maver, 1997). Socialni pedagog je po njenih 

besedah v oddelek intenzivne obravnave v VZ Planina direktno vključen in dela »izključno 
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na učnih področjih«. Kot zelo pomembno področje delovanja socialnega pedagoga je 

intervjuvanka 1 izpostavila delo na močnih področjih otrok in mladostnikov ter pomen 

modelnega učenja saj »vzgojitelj mora biti vzor temu otroku, delat na odnosu«. O 

pomembnosti odnosa govori tudi Koboltova (2001), ki pravi, da je temelj vsakega 

pedagoškega vplivanja odnos, ki se oblikuje med odraščajočo osebo in strokovnim 

delavcem. Z vzpostavitvijo odnosa se med socialnim pedagogom in uporabnikom 

vzpostavi bližina, ki je nekaj naravnega in intuitivnega, vendar pa je hkrati zelo nevarna, 

saj jo je treba vzpostaviti na zavednem nivoju (Krajnčan in Bajželj, 2008). Tudi 

intervjuvanka 2 je kot prednost delovanja socialnega pedagoga pri delu z otroki in 

mladostniki s težavami v duševnem zdravju izpostavila individualen pristop, delo na 

močnih točkah posameznika in iskanje neizkoriščenih potencialov. Koncept moči omogoča 

strokovnjaku, da se z uporabnikom sreča tam, kjer je, in upošteva njegov referenčni okvir. 

Pridruži se mu v njegovem jeziku in potrjuje njegove talente, znanja in želje (Čačinovič 

Vogrinčič, 2002). Kot temeljni element obravnave je intervjuvanka 2 opisala delo na 

odnosu in na pridobivanju zaupanja, v katerega mora biti vključen celoten tim. Pri tem je 

poudarila pomen zagotavljanja občutka varnosti in sprejetosti otrok in mladostnikov ter 

konsistentnost delovanja celotnega tima pri delu s posameznikom v skladu z zastavljenim 

načrtom obravnave. Polak (1999) trdi, da je prav timsko delo bolj učinkovito in uspešno, 

ker temelji na pozitivnem vzdušju, občutki pripadnosti timu pa so izvor motivacije za 

nadaljnje delo. Pomembno je oblikovati skupne cilje, ki so usmerjeni k otroku ter ustvarjati 

pozitivno soodvisnost in zaupanje (ibid). Cilj obravnave intervjuvanka 2 celovito zajame v 

sledeči izjavi: »Cilj je, da se mladostniki vračajo nazaj v družino, da se dela na 

medsebojnih odnosih in na življenjskem okolju, iz katerega je mladostnik izšel, da se lahko 

vrne v neko varno okolje. Ali je to dom oz. družina ali nek zavod«. Obe intervjuvanki sta 

mnenja, da so spremembe na področju obravnave otrok in mladostnikov s težjimi 

motnjami v duševnem zdravju nujno potrebne, saj obstoječi sistem pomoči ne nudi 

ustreznih rešitev. Obe sta se tudi strinjali, da Slovenija potrebuje poseben varovani oddelek 

za otroke in mladostnike, ki bi bil po mnenju intervjuvanke 2 najbolje organiziran znotraj 

UPK Ljubljana, ki »bi znal poskrbeti za takšne mladostnike«, saj bi zanje naredili dober 

terapevtski program v povezavi z že obstoječim oddelkom za adolescentno psihiatrijo. 

Obravnave na tako organiziranem oddelku bi morale biti po mnenju obeh intervjuvank 

kratke, usmerjene v diagnostiko in umiritev akutnega stanja, saj gre po besedah 

intervjuvanke 1 za »odvzem svobode, za omejitev gibanja«. Tudi Rankelj (2006) ugotavlja, 

da gre pri tovrstni intervenciji za kratkoročno ukrepanje, akcijo brez soglasja klienta-

otroka, da tisti trenutek nekaj rešimo. Z njo vedno nekaj porušimo, uničimo. Če ocenimo, 

da trenutna kratkoročna korist intervencije odtehta z intervencijo narejeno škodo, bi lahko 

rekli, da je ta upravičena. V nobenem primeru pa ne smemo strokovno odločitev o 

interventnem posegu sprejeti sami, brez širšega posvetovanja z drugimi (ibid). 

Intervjuvanka 1 je poudarila, da bi morale vzgojne in zdravstvene institucije medsebojno 

boljše sodelovati v smislu prenašanja pomembnih informacij o posameznem otroku ali 

mladostniku v smeri iskanja najboljši možnih rešitev, saj je izrazila prepričanje, da bi 

Pedopsihiatrični oddelek v Ljubljani imel boljše rezultate, če bi bilo več medsebojnega 

sodelovanja s poudarkom na psihoterapevtski obravnavi. Vsaka ustanova deluje le v okviru 
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svojih pristojnosti ali strokovnih zmožnosti, kar pa lahko stisko družine le še poglobi 

(Asen, 2007). Med družinami in strokovnimi službami tako nemalokrat vladajo 

nezaupanje, zanikanje, sovražnost in tajnost, kar otežuje procese sodelovanja. Družine za 

svoje težave po navadi krivijo ‚sistem‘ in niso pripravljene sodelovati s strokovnimi 

službami (ibid). Pravica do ustreznega zdravljenja, ki jo določa Konvencija o otrokovih 

pravicah, po mnenju intervjuvanke 1 za otroke in mladostnike s težjimi motnjami v 

duševnem zdravju v Sloveniji ni zagotovljena, zato je podala predlog, da bi se to področje 

uredilo s posebnim zakonom.  

V odgovorih na drugo in peto raziskovalno vprašanje sta intervjuvanki podali 

odgovore, ki so v skladu s teoretičnimi usmeritvami stroke socialne pedagogike, pri čemer 

sta v ospredje postavili pomen opolnomočenja in iskanja celostnih rešitev, usmeritve v 

življenjski prostor, delo na odnosu z otrokom ali mladostnikom in delo z družino. Tudi 

Rankelj (2006) ugotavlja, da je pri otrocih in mladostnikih, ki so zamenjali že več ustanov, 

ki imajo izkušnje s psihiatričnimi ustanovami in ki s svojim ravnanjem ogrožajo sebe in 

druge v svoji okolici, praksa pokazala, da je metoda dela s socialno pedagoško diagnostiko 

primerna. V posameznih izjavah intervjuvank je mogoče prepoznati vpliv zaželenih 

odgovorov, vpliv ozko usmerjenega dela na učnih področjih, kritičnost do medikalizacije v 

obravnavi in samoumevno rešitev v novem varovanem oddelku za otroke in mladostnike, 

na katerem bi »reševali« vse tiste, ki jih obstoječi sistem pomoči »izvrže«.  

 

 

10 ZAKLJUČEK 

Asen (2005, cit. po Asen, 2007) postreže z zanimivo skovanko, alternativno pojmu družine 

z več problemi – „družine več agencij“ oziroma „družine obravnavane v več ustanovah“. Z 

omenjenim izrazom cilja na to, da takšne družine pritegnejo pozornost različnih 

strokovnjakov in strokovnih služb, ki lahko delujejo kontradiktorno in še dodatno 

poglabljajo težave. Družine z več problemi potrebujejo bolj celovit pristop, kot ga ponuja 

tradicionalna psihiatrija in klinična psihologija (ibid). Otroci in mladostniki s težjo motnjo 

v duševnem zdravju, ki večinoma izhajajo iz t. i. »družin, obravnavanih v več ustanovah«, 

zahtevajo posebno skrb celotne družbe, saj predstavljajo njen najranljivejši del, saj se v 

akutnih stanjih vedno znova zavrtijo v kolesju sistema, v katerem ne najdejo »oprijema«, 

kaj šele zanje ustrezne obravnave. Otroci in mladostniki s težavami v duševnem zdravju in 

posledično tudi s težavami v socialni integraciji, ki so v vedenju avto- ali heteroagresivni, 

so v obstoječih sistemih pomoči s stran dežurnih zdravnikov, pedopsihiatrov ali vzgojnih 

zavodov napoteni na sprejem na varovani psihiatrični oddelek pod posebnim nadzorom za 

odrasle. Zakon o duševnem zdravju sprejem otrok in mladostnikov omenja le z enim 

stavkom, v katerem dopušča izjemo. Vprašanje na mestu pa je, ali je ta izjema potrebna. 

Občutljivo družbeno vprašanje zahteva premišljeno ukrepanje in hitre odgovore. Žal pa se 

v zadnjih osmih letih v Sloveniji o tem samo razpravlja na različnih strokovnih ravneh z 

občasnimi ekscesnimi primeri v medijih, ki morda za dan ali dva zdramijo interes širše 

družbe. 
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Pobuda medicinskega sektorja gre v smeri ustanovitve posebnega varovanega oddelka za 

otroke in mladostnike znotraj Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Program za 

odprtje tovrstnega oddelka je v postopku obravnave, dopolnitve oz. ponovne izdelave na 

Ministrstvu za zdravje. Nedvomno bi odprtje takšnega oddelka v slovenskem prostoru na 

eni strani prineslo rešitev v tistem delu, ki se nanaša na ustrezne pogoje obravnave otrok in 

mladostnikov s težjimi motnjami v duševnem zdravju, kjer bi bila obravnava kratka, 

namenjena akutni umiritvi stanja s potrebno diagnostiko in usmeritvijo v nadaljnjo, manj 

restriktivno obravnavo. Nepogrešljiv strokovni profil na takšnem oddelku bi nedvomno bil 

socialni pedagog, ki bi znotraj rigidnih institucionalnih okvirjev s svojim znanjem 

omogočal socialno pedagoški vidik obravnave kot protiutež medicinskemu diskurzu. Na 

drugi strani pa lahko odpiranje novega oddelka znotraj »totalne institucije« z namenom 

»zapiranja« razumemo kot korak nazaj, saj kaže na to, da so vsi sistemi pomoči v 

dosedanji obravnavi posameznika od zgodnjega otroštva dalje zatajili.  

Vzgojni zavod Planina se je na naraščajoči družbeni problem obravnave otrok in 

mladostnikov s težjimi motnjami v duševnem zdravju odzval z ustanovitvijo pedagoško 

zdravstvenega modela intenzivne obravnave, v katerega so vključeni pedagoški in 

zdravstveni delavci. Osrednji cilj takšne obravnave je zmanjšanje oz. preprečevanje 

hospitalizacij na psihiatričnih oddelkih za odrasle, kar nedvomno prispeva k večji stopnji 

vključenosti, občutku varnosti, pripadnosti in doseganju vzgojnih ter zdravstvenih ciljev. 

Kritična ocena opisanega modela gre v smeri nevarne prevlade medicinskega diskurza nad 

pedagoškim, kar skozi posamezne izjave potrjuje tudi opravljena kvalitativna raziskava 

diplomskega dela. 

Problem medsebojnega (ne)sodelovanja med ključnimi akterji sistemov pomoči za otroke 

in mladostnike s težjimi motnjami v duševnem zdravju predstavlja temelj vseh težav v 

obravnavi, ki se tudi v pričujočem diplomskem delu vidi v prelaganju odgovornosti, 

pomanjkanju oz. odsotnosti komunikacije in v mnogih izrečenih posrednih kritikah na 

račun obravnave bodisi v vzgojnem zavodu bodisi v bolnišnici. Prvi in velik korak v pravo 

smer iskanja boljših rešitev, kot jih ponuja obstoječi sistem za obravnavano skupino otrok 

in mladostnikov, se ponuja na dlani: več sodelovanja in odprte komunikacije med 

ključnimi akterji sistemov pomoči.  

Socialna pedagogika ima vse potrebne resurse za to, da se postavi v vlogo univerzalnega 

povezovalca sistema pri obravnavi otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju, 

ki jih trenutna družbena ureditev potiska na obrobje. S svojo usmeritvijo v življenjski 

prostor omogoča širok pogled na otroka ali mladostnika v stiski, saj upošteva prepletenost 

različnih vplivov in mrež v življenju posameznika. V življenjsko polje usmerjeni socialni 

pedagogiki naj ne bi bili v ospredju cilji posameznih ustanov, ki bi jim bilo treba zadostiti, 

ampak posameznik ter iz strokovnih intervencij porajajoča se mreža, ki naj se napaja iz 

številnih izkušenj ekspertize, ki jo izkazujejo ljudje, ko se soočajo z izzivi v svojih 

vsakodnevnih življenjih (Razpotnik, 2014). Prav iskanje in spodbujanje močnih področij 

pri posamezniku, v našem primeru pri otroku in mladostniku s težavami v duševnem 

zdravju, daje socialnemu pedagogu posebno poslanstvo. Preko opolnomočenja namreč 
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posamezniku ne damo moči, ampak mu nudimo potrebne resurse za to, da v sebi poišče še 

neizkoriščene potenciale, da s tem spoznava samega sebe, da bolje razume osebne in 

družbene ovire v življenju in sam svobodno sprejema odločitve ter s tem prevzema tudi 

odgovornost za svoje vedenje. S procesom opolnomočenja otroku in mladostniku s 

težavami v duševnem zdravju nudimo nov temelj za porušeno samopodobo, ki je 

predpogoj za sprejemanje pomembnih odločitev v življenju, z namenom razviti pozitivne 

potenciale in z njimi vzdrževati nivo duševnega zdravja na optimalni ravni.  

Vloga socialnega pedagoga bi bila z vidika holističnega pristopa na morebitnem 

psihiatričnem oddelku pod posebnim nadzorom za otroke in mladostnike ključnega 

pomena, saj bi poleg že opisanih prednosti socialnopedagoškega pristopa imel pomembno 

vlogo »zaveznika oz. ključnega delavca« v boju z nakopičenimi življenjskimi problemi in 

družbenimi ovirami. Potencialno vlogo socialnega pedagoga kot ključnega delavca znotraj 

institucionalne obravnave opisujeta Brandon D. in Brandon A. (1992), ki opišeta, da je 

ključni delavec znotraj institucije zadolžen za spremljanje vsega, kar zadeva njemu 

določenega posameznika. Zagotavlja izvajanje individualnega načrta za to osebo z 

namenom dosege želenega cilja. Koordinira celotno službo in zunanje strokovnjake, da ti 

ne delujejo drug proti drugem ter hkrati zagotavlja koherentnost pristopa. Pospešuje stike 

posameznika z zunanjim okoljem ter se bori za uveljavljanje posameznikovih pravic, pri 

čemer se povezuje tudi z zunanjo zagovorniško službo (ibid). Prav združevalna oz. 

povezovalna vloga socialne pedagogike lahko predstavlja najpomembnejši člen pri 

drugačni, bolj odprti in strpni obravnavi otrok in mladostnikov s težjimi motnjami v 

duševnem zdravju.  
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12 PRILOGE 

 

Priloga 1: Zapis intervjuja št. 1 v VZ Planina 

 

1. Kako bi po vašem mnenju ocenili trenutne razmere v sistemih pomoči za otroke in 

mladostnike s težjimi motnjami v duševnem zdravju? Torej tisti, ki so na robu sistema, ki 

so bodisi avto- ali heterogresivni, ki se zamenjajo več VZ, so več po bolnišnicah, torej tisti, 

ki jih družba odriva. Kakšna je vaša ocena teh razmer, kako je za te otroke poskrbljeno? 

Za te otroke je dejansko zelo slabo poskrbljeno, težava je v tem, ker se to začne že pri 

prvih obravnavah. Te otroke se zelo pozno sploh vidi, to se pravi, da prvo se jih mogoče  

opazi v vrtcu, tam, kjer delajo te razvojne ambulante, pa mogoče mejhen več posluha 

imajo za otroke in težave po navadi nastanejo v osnovni šoli, takrat ko otroka ne morejo 

več obvladati, ker je bodisi verbalno tok agresiven ali fizično agresiven. Takrat se začne 

prva obravnava teh otrok v pedopsihiatričnih ambulantah. Težava je pa v tem, ker 

diagnostika po navadi ni speljana, tudi starši so pogosto zelo odklonilni do takih pregledov, 

tako da mogoče pridejo največ do kakšne socialne delavke ali pa do psihologinje oz. 

svetovalne delavke, ki delajo na šoli. Teh otrok se potem poskušajo nekako znebit, se 

prešolajo iz ene šole v drugo šolo. In potem ko enostavno vsi sistemi odpovejo, potem so 

otroci pogosto usmerjeni v programe z nižjim izobrazbenim standardom, čeprav imajo 

popolnoma normalne intelektualne sposobnosti, samo z namenom, da jih lahko prešolajo v 

programe, kjer je manj otrok v razredu in ker, da bodo ti otroci bolj obvladljivi. In potem ti 

otroci, ki tudi tam niso obvladljivi, pridejo v naš zavod. Taka je približno ta pot. Težava je 

v tem, da od konca osnovne šole, to se pravi nekje od 15. do 18. leta, tale vmesni prostor je 

v bistvu v slovenskem prostoru prazen prostor, ni nobene institucije. Če se ne izobražuje 

naprej, če ni tega nižjega poklicnega ali posebnega izobraževanja, v bistvu nobenega 

zavoda ni za otroke z duševno motnjo, ne obstaja. Tudi bivalnih skupin, nič, nič, nič.   

Sedaj pa bi vas še vprašal o vaših izkušnjah. Kje vidite dejavnike tveganja, lastnosti teh 

otrok in mladostnikov, kje se začnejo težave, kakšne vrste so oz. kje so dejavniki tveganja, 

je to družina, šola? 

Težko je reči, ne. Prvi dejavnik tveganja je definitivno disfunkcionalna družina. Sploh če 

so starši že tako obremenjeni s kakšno duševno motnjo oziroma, ko gre za kakšne 

bipolarne motnje, ko otroci dobijo kontra informacije glede čustvenega doživljanja. 

Enostavno ne zastopjo, zakaj mama joka, ko on nardi prvo in obratno oziroma pri raznih 

shizofrenijah ali alkoholizmu ali droge. To je en vidik. Drug vidik je pa neuspešnost v šoli. 

Pogosto se zgodi, da otrok, ki prihaja iz okolja, ki je sociokulturno nekako nižje na 

družbeni lestvici, ima manj teh spodbud, potem tud v šoli v večini primerov težje sledi 

razlagi, kljub normalni inteligenci. Ti otroci se potem naučijo negativnih načinov vedenja. 

Na neki način se morajo uveljavt, ker so v večini primerov izključeni, izolirani. 

Je s tem pogojen tudi socialni status družin, iz katerih izhajajo? 
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Ja, ja, to je zlo tko, se mi zdi povezano. Se mi zdi, da v večini osnovnih šol, v mestih pa 

tudi na vaseh, ko se med sabo poznajo, zlo hitr znajo otroci izkjučt, ostali otroci takega 

otroka. K tem pripomorejo tudi starši ostalih otrok, ki pa ne želijo, da bi se družil z nekim 

otrokom, ki ima doma težave, kjer je alkohol, droga ali pa kakšna duševna motnja. Jaz sem 

se pogovarjala s temi starši, je celo duševna motnja dostkrat bolj stigmatizirana med učenci 

v šolah kot pa alkohol ali pa droge, manj se tolerira v bistvu duševno bolezen kokr pa 

ostale: alkoholizem, droga, prostitucija, tud to se dogaja. 

Kje so pa tista leta, ko se te težave začnejo kazati, da postanejo tako neobvladljive, da jih 

potem že napotijo k vam v zavod? 

Tko povprečno, no, je to 14, 15 let, ne. To je zanimivo, ne. To je tisto obdobje, ki je 

problematično, ko pridejo v adolescenco. Ampak tu je več dejavnikov. Glede na to, da so 

razredi mejhni po oddelkih, se doskrat učitelji trudjo, se otroka kljub težavam pusti v 

razredu, zato da ostanejo v oddelku in s tem jasno tudi svoja delovna mesta. Res mora 

prebit vse sisteme, ampak mi povprečno dobimo 14, 15 let stare otroke, čeprav dobivamo 

tud mlajše. 

In ta sistem, po vašem mnenju ne deluje. Zakaj? Ker ni ustreznega oddelka ali ker so teh 

otrok vsi otepajo, ali ker ni znanja? 

Tak sistem po mojem mnenju deluje zato, ker imamo lobije v pedopsihiatrični stroki, vse je 

koncentrirano v okviru pedopsihiatričnega oddelka Pediatrične klinike v Ljubljani, kjer pač 

ne sprejemajo otroke z avt-o ali heteroagresivnim vedenjem. To je preprosta razlaga. 

Podobno stanje je tud v Mariboru. Pač se zgovarjajo, da nimajo varovanih oddelkov, da ne 

obvladujejo teh otrok, čeprav pa so edini, ki bi lahko delal s to populacijo. J'st sem tko 

prepričana, da če bi ta oddelek deloval tko, kokr je treba, in da bi bil poudarek ne samo na 

medikamentozi terapiji, ampak tudi na psihoterapiji, da bi pri teh otrocih, v sodelovanju, 

jasno, tudi z ostalimi, centri za socialno delo, torej, bi bili dosti boljši rezultati. Ker tudi mi 

se nimamo kam obrnt v bistvu.  

 

2.  Kje vidite polje delovanja socialnega pedagoga/pedagoga v obstoječem sistemu 

obravnave otrok in mladostnikov s težjimi motnjami v duševnem zdravju? V vašem 

zavodu imate zaposleno socialno pedagoginjo, poznate njeno področje dela, pa me zanima 

tudi glede vašega področja, socialnega dela, kje vidite polje delovanja socialnega 

pedagoga z otroki in mladostniki.  

Pri nas je pravi profil vzgojiteljev, ki delajo neposredno z otroki v vzgojnih skupini, 

socialni pedagog, to je ta pravi profil. Zdej mi imamo trenutno pet socialnih pedagogov, 

drugače so to športni pedagogi, socialni delavci, ampak vsi morajo met socialno pedagoško 

dokvalifikacijo, to je pogoj, in opravljen, jasno, strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja, 

da lahko to delo opravljajo. Jaz sem delala v vzgojni skupini 10 let, tko da mam kar leta 

delovnih izkušenj. Sedaj ta profil, zakaj je dober? Ta profil je zato dober, za to delo, ker 
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povezuje zelo interdisciplinarno, tak širok študij je, dost je tega pedagoškega znanja, ki ga 

potrebuješ, čistega pedagoškega znanja, sploh pri učnih urah oziroma pri pomoči teh otrok, 

da lahko napredujejo na učnih področjih, na prilagojenih standardih znanja. In pa ta 

socialni vidik, da gledaš širše ne, da ne vidiš otroka izločenega iz okolja, ampak otrok, ki 

živi v neki matični družini, da povezuješ pri svojem delu, tudi delo z družino, z vsem, no, s 

celotnim okoljem. Zato se mi zdi, da je socialna pedagogika sigurno dobra pot za to.  

Kakšno je sodelovanje teh strokovnjakov z drugimi v vašem zavodu v interdisciplinarnem 

timu? 

Ja, mi delamo timsko, sej drugače se ne da delat. V tem timu ne gre brez socialnega 

pedagoga. Tko je, vsaka vzgojna skupina mora met enega socialnega pedagoga, ostali so 

potem lahko tud športni pedagogi ali psihologi, socialni delavci. Drugač se pa timsko dela 

vsak dan, vsak dan se dobimo zjutri za pol ure, eno uro in potem obdelamo vse tiste 

primere, težje primere, no, kjer ne opažamo večjega napredka in se dogovarjamo za 

metode in tehnike dela.  

Bi mi lahko v kratkem opisali vaš pedagoško zdravstveni model obravnave otrok in 

mladostnikov, ki ste ga ustanovili. 

Ja, to je ta oddelek intenzivne obravnave, to se pravi, da poleg tega tipičnega, kar delajo vsi 

vzgoji zavodi, se pravi socialni vidik in vzgojni vidik, imamo tudi zdravstveni vidik 

obravnave. To je za otroke in mladostnike z najtežjimi motnjami vedenja in čustvovanja v 

kombinaciji z neko duševno motnjo. Vedno mora bit kombinacija v povezavi z 

neobvladljivim avto- ali heteroagresivnim vedenjem. Sedaj, kaj to pomeni. To se prav, da 

ko mi dobimo vlogo za otroka ali mladostnika v zavod, jo najprej pač pregleda celoten tim 

in vsak iz svojega področja poda neke zaključke. Imamo zaposlenega psihiatra in pet 

zdravstvenih tehnikov. Tale zdravstveni del je v tem, da priporoča, katera diagnostika mora 

biti še opravljena, kateri izvidi, preden sploh otrok pride v zavod. To je zelo pomembno, 

ker če nimamo celotne slike, zlo težko potem imaš neko celostno zdravstveno obravnavo. 

Zdej nekje nam uspe, nekje ne. Sploh tam, kjer so urgentni sprejemi, direktno iz kriznega 

centra recimo. Ali kjer so odklonile vse psihiatrije otroka, ne, otroka pa je urgentno treba 

namestit, takrat ga sprejmemo tudi brez te diagnostike. S tem, da se potem tim odloči, 

katere so prednostne stvari, kaj je treba opravt, katere izvide potrebuje, da lahko mi 

začnemo z njim delat. Zdravstveni kader dela na dveh polih ne, oni delajo zdravstveno 

preventivno, to se pravi da organizirajo in z otroci predebatirajo vsa ta zdravila, ko jih 

jemljejo, keri so stranski učinki. V glavnem otroke navajajo, da se sami naučijo jemat 

terapijo, da je to pomembno. Da prepoznajo, kaj je stranski učinek terapije ne, in da 

prepoznajo, kdaj pride do poslabšanje določene motnje. To je zelo pomembno. To ma ta 

zdravstveni kader. Potem se ukvarjajo z dietno prehrano, ukvarjajo se tudi s preventivo 

glede drog. Doskrat je povezava med duševno motnjo, med hetero in avtoagresivnim 

vedenjem pa drogami. Tako, da je tlele, zlo velik poudarek na tem. Zdravnik pa nekako 

usmerja ta zdravstveni tim, obenem pa imajo tudi kompletno kontrolo in nadzor nad temi, a 

ne, ki so pač na tem oddelku.  
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Kje je vloga socialnega pedagoga na tem oddelku? 

Ja, ja, dela tudi socialni pedagog, je vključen v to obravnavo, direktno v skupino. Dela pa 

izključno na teh učnih področjih, ker vsi mladostniki pri nas morajo bit vključeni v 

izobraževalni program. To se pravi pomoč pri učenju, domačih nalogah, medtem ko 

socialni delavec pa ima učenje socialnih in komunikacijski veščin in pa sodelovanje z 

družino.  

Kaj pa učenje ustreznih vedenjskih vzorcev in preventive na tem področju?  

Ja, to pa isto tudi, v kombinaciji s socialnim delavcem in socialnim pedagogom, tu zlo 

kombiniramo. Ali pa trening nenasilne komunikacije je obvezna stvar za vse, ki so v tej 

skupini. Jasno, da potem prilagajamo delo glede na sposobnosti posameznika.  

Katera je glavna usmeritev delovanja socialnega pedagoga, če govorimo o teoriji, a je to 

iskanje nekih močnih področij v posamezniku, v podpiranju le teh ali je to samo 

preventiva, je to kurativa, se pravi, da ko do problema pride, pa se z njim ukvarjamo. 

No tkole je. Kar vse, zlo težko je reč, kar kombinacija vsega. Zdej za preventivo je tko. 

Preventiva bi morala biti prej, na primarni ravni, to se pravi že nekje v vrtcu, pri nas je 

jasno lahko samo kurativa. Zelo pomembno je res iskanje močnih področij teh otrok, ker ti 

otroci pridejo z nizko samopodobo, v bistvu, občutek lastne identitete, kdo sem, kaj sem. 

Oni znajo večino tega izrazit samo skoz agresijo, sploh se ne zanjo izrazit kot večina. Tle 

je zlo pomembno delo socialnega pedagoga. Tu je fino poudarit modelno učenje, to je zlo 

pomembno ne. Vzgojitelj mora biti vzor temu otroku, delat na odnosu. Ker ti otroci so že v 

tem obdobju, ko iščejo neke svoje vzornike in če je vzgojitelj dober ali tudi zdravstveni 

tehnik, in če uspe vzpostavit res en dober odnos, so potem tud rezultati ponavadi boljši.  

 

3. Kakšna je povprečna obravnava otroka ali mladostnika s težjo motnjo v duševnem 

zdravju v vaši ustanovi? Kakšni so načini sprejema, kako postavite cilje obravnave, načrt 

dela, kako tim deluje? 

Glede sprejema: eno so urgentni sprejemi, čez noč, a ne. Obvezna je jasna odločba centra 

za socialno delo ter pravna podlaga oziroma odločba, sklep sodišča o oddaji v vzgojni 

zavod. To sta dve pravni zadevi, ki sta obvezni. Po 30 dneh po zakonu moramo pripravit 

individualiziran program oz. načrt za vsakega otroka posebej, in sicer na vseh področjih, to 

se pravi, da v bistvu pripravim svoj program. 30 dni nekako je potrebno, da se nekako 

otroka toliko spozna in da otrok že lahko izraža neke določene svoje želje, ker otrok prvih 

10 dni se šele išče in je zelo težko se prilagajat. Otrok se prilagaja približno 10 dni, po 10 

dneh nekako že ima nek občutek, na katerih področjih bi rad tudi delal pa tudi on 

napredoval. To se pravi vzgojitelj naredi svoj program, to se naredi zelo natančno. V 

individualiziranem programu je zelo važno, da v bistvu navedeš, katere so metode in 

tehnike, na kakšen način boš ti prišel do cilja. Imaš kratkoročne in dolgoročne pa 

srednjeročne cilje. Zelo pomembni so tisti majhni koraki, ker otroci niso sposobni 
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razmišljati, kaj bo čez pol leta a ne, ali pa čez eno leto, to se pravi, da včasih je zelo dobro 

gledat čez tedenske korake, in potem se tud že po enem tednu evalvira, aha, tukaj je 

dosegel en cilj, tam ga ni, zakaj ne, tako da on to občuti, da to vidi. Ti cilji so na različnih 

področjih, vzgojnih, socialnih in zdravstvenih. Program in cilje pripravi tudi socialna 

delavka, psiholog in učitelj. Potem se dobimo, zraven je tudi otrok oz. mladostnik, da tudi 

on pove svoje želje, on se tudi podpiše. Je pa treba evalvirat, na začetku bolj pogosto, že po 

enem mesecu se že pojavijo določene zadeve, ko vidimo, da nismo šli v eno smer. Potem 

pa evalvira še zakonsko na 6 mesecev, zraven se tudi povabi predstavnika centra za 

socialno delo, starše, celoten tim v čim širši sestavi. Zelo pomembno je to, kaj bo družina 

delala naprej. Ni važno, kaj lahko tukaj narediš ne vem kakšen program; če družina za to 

ne bo nič naredila, smo potem spet na istem.  

Kje vidite slabosti obstoječega sistema obravnave v vašem zavodu? Zanima me vaš kritični 

pogled na to glede na obstoječe resurse. 

Zadeva je v tem, da mi zlo mal upoštevamo vse to, kar je. Veliko prostora je, če ga hočeš 

videt. Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, vemo, da so težave v tem 

zakonu, vemo, da so luknje take in drugačne. Ena zelo pomembna zadeva je, da vsi otroci 

niso sposobni izobraževanja, tle je težava. Otrok če je bolan, če ima dejansko težjo 

duševno motnjo, on ni sposoben nekega kontinuiranega dela v šoli, je pa osnovnošolsko 

obvezen. Po zakonu bi pač morali delat. Mi v tem primeru ga vključimo v vzgojni 

program, čeprav je v zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami omejeno število ur. 

Tak otrok je lahko v vzgojnem programu, mi pa tam zadeve prilagajamo, ker otrok 

enostavno, ko je bolan, ni sposoben sledit. Tako da mi potem imamo individualen pristop 

in delamo individualno z njim. Dela pa potem razredne izpite, tako da v bistvu, programi 

so verificirani in normalo potem lahko zaključijo, potem ma pa še občutek, da je uspešen.  

Zanima me, kakšen vaš pogled na trenutno sodelovanje med vašim zavodom in 

pedopsihiatričnim oddelkom in psihiatrijo za odraslo populacijo. 

Tako je: s pedopsihiatričnih oddelkom praktično ne sodelujemo, zato ker odklanjajo vse 

naše otroke in mladostnike iz razloga, da so prenevarni, da so neperspektivni, da z njimi ne 

bodo delali, ker nimajo varovanega oddelka, tako da tukaj sodelovanja praktično ni. 

Sodelujemo pa z odraslo psihiatrijo v Idriji, lahko rečem, da zelo dobro sodelujemo, brez 

problemov, tudi sprejmejo. Težave nastanejo po 48 urah, ko so obravnavani na sodišču in 

praviloma te otroke potem po 48 urah napotijo nazaj v zavod. Tu nastanejo potem težave, 

ker potem je tu spet intenzivna obravnava en ali dva dni, pa je potem potrebna ponovna 

hospitalizacija. Ni odrasla psihiatrija za to. Odrasla psihiatrija ali pa otroška bi morala imet 

poseben oddelek, kjer bi bili ti otroci lahko bili neko daljše obdobje, vsaj toliko, da bi se 

diagnostika lahko izpeljala.   

Prav tak oddelek bi po vašem mnenju bil ustrezen vsaj za krajše obravnave? 

Ja, za krajše hospitalizacije. Ja, jaz se strinjam, da otrok ne more biti hospitaliziran za neko 

daljše obdobje na zaprtem oddelku. Gre le za odvzem svobode, za omejitev gibanja. Res za 
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neko krajše obdobje, kjer se lahko opravi diagnostika, pa ne samo to, tudi zdravila. 

Dostkrat se probava ne vam kakšna kombinacija zdravil. Takrat bi otrok moral definitivno 

bit pod nadzorom zdravnika. Pri otroku vsa zdravila dost bolj rizična sigurno kot pri 

odraslih.   

Kje je pa vaša kritika pri sodelovanju med vašim zavodom in Univerzitetno psihiatrično 

kliniko v Ljubljani? Kaj pogrešate v tem sodelovanju, komunikacijo, prehitro vračanje 

mladostnikov, preveč terapije? 

Predvsem to, da odrasla psihiatrija pove, da oni za to niso usposobljeni, da bi delali z 

otrokom, da se ti zdi res tko, kar mal no. Glede na to, da so oni le specialisti psihiatrije 

imajo definitivno več znanja kot mi tu, naš srednji zdravstveni kader. To je prva zadeva. 

Drugič, pa v bistvu, nič se ne dela z njimi. Oni, tudi če so sprejeti na ta oddelek, edino kar 

je, se daje terapija. Povečini primerov, saj kar je Ljubljana Polje, so zelo sedirani. Delo z 

njimi pa minimalno, oziroma mi ga ne vidimo. Tu bi moralo biti povezovanje, če mi otroka 

pošljemo v Ljubljana Polje, obvezno bi moral iti zraven član strokovnega tima in razložiti 

konkretno problematiko in z njimi skupaj načrtovat, kako tisti vmesni čas otrok preživi v 

Polju.  

 

4. Kakšna je vloga različnih strokovnjakov pri delu z otroki in mladostniki s težjimi 

motnjami v duševnem zdravju? Kakšne so vaše izkušnje, ko ste še bila v vzgojni skupini in 

sedaj kot socialna delavka z otroki s hetero ali avtoagresivnim vedenjem?  

Kot vzgojiteljica, če se vrnem nazaj, smo imeli tudi v preteklosti kar dost teh otrok in 

mladostnikov zlo agresivnih lahko rečem. Zelo pomembna je osebnostna struktura 

vzgojitelja in kakšen odnos razvije s tem otrokom in mladostnikom. Otrok ob še tako 

težkem agresivnem preboju, če si ti do njega bil korekten in si znal na pravilen način z 

njim delat, je zelo majhna verjetnost, da se bo fizično šel na tabo in tu sploh ni treba 

kakšnih deeskalacijskih ali takšnih in drugačnih tehnik.  Tu se zlo hitr vidi, da je eno in isto 

osebje po navadi napadeno. Odnos je tisi, ki rešuje. Deeskalacija je zame samo odnos, ker 

tisti, ki je imel dober odnos do otrok v fazi neke remisije, bo tudi v recidivu še tok uspel ta 

odnos obdržat, da bo lahko brez kakšnih večjih težav hospitaliziran naprej. Pa pomembna 

zadeva je, da vzgojitelj nikoli ne žali otroka, ampak samo obsoja njegovo vedenje. To je 

zelo pomembno, da se otroci zavedajo, da jih ima vzgojitelj rad, takšen, kakršen je, z vsemi 

njegovimi napakami, ker pač take imamo. Ne moreš pa tolerirat glede na življenje, ki ga je 

imel, zelo težko življenje, njegovega vedenja. Se pravi korigiramo vedenje, ne pa njegove 

osebnostne strukture. Tudi nismo usposobljeni za korigiranje osebnostne strukture.  

 

5. Kje vidite prednosti in moč za spremembe, ki jih stroka socialne pedagogike lahko 

prispeva h kakovostnejši obravnavi otrok in mladostnikov s težjimi motnjami v duševnem 

zdravju?   
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Prava moč je prav v njeni interdisciplinarnosti. Meni se zdi fanj, ker socialna pedagogika 

pokriva več področji, ni ozko usmerjana, usmerjana v življenjski prostor otrok. Ker recimo 

pedagogi so ozko usmerjeni v ta stroga učna področja, medtem pa ko socialni pedagogi 

delujejo širše. So dobro usposobljeni na področju opolnomočenja, to je zelo pomembno 

področje, to mislim, da se pri nas zelo premalo uporablja, ne samo pri nas v zavodu, tudi 

širše. Ker otroku, če daš neko vlogo, s tem mu daš možnost izbire in možnost, da izrazi 

svojo moč. Oni so svojo moč navajeno izražat samo preko agresije, ne znajo pa jo s 

svojimi intelektualnimi kapacitetami, če ti znaš nekoga pravilno usmerit, da misli, da je on 

na tistem področju pa res ta glavni, da on naredi nekaj dobrega na tem področju, se mi zdi 

super. Glede socialno pedagoškega odnosa se mi zdi zelo pomembno, da otroka naučiš 

pozitivnega gledanja na situacijo, pozitivnih vidikov. Če ti otroku rečeš, naj ti pove tri 

pozitivne stvari o sebi, bo trajalo eno uro. Če mu rečeš pa negativne, jih bo znal pa povedat 

v momentu. Zlo podobno je tudi, ko delaš s starši. Na pozitivnem vidiku razmišljanja je 

potrebno delat vztrajno in če to delaš eno leto in več so rezultati, ker so zlo negativno 

usmerjeni. Ovira na poti k spremembam, če gledam vzgojitelja socialnega pedagoga, je 

zakonski okvir. Mi imamo kup zakonov, katerim smo podvrženi, in če delamo drugače, 

smo podvrženi inšpekcijam. Tu je Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, zakon 

o varovanju osebnih podatkov, Zakon o upravnem postopku, o socialnem varstvu, o 

osnovnošolskem izobraževanju. Ena zelo dobra metoda je snemanje otroka, ko naredi 

nekaj ful v redu ali pa takrat ko naredi neko nasilno dejanje. Ker lahko potem z njim skupaj 

analiziraš to vedenje, verbalno in neverbalno. Tega pa ne smemo delat, ker snemanja zakon 

to ne dovoljuje. Je pa to priznana terapevtska tehnika. Če to delaš, si kazensko odgovoren. 

Starši dostkrat iščejo kakšne luknje in računajo, da bo do na lahek račun prišli do 

določenega denarja, tako da moraš biti kar previden. Zakonov imamo en kup, škoda je, ker 

zakoni niso med seboj usklajeni. Medtem pa ko Zakon o duševnem zdravju o tem pa sploh 

ne govori, je pa samo en člen, kjer govori, kdaj je možna hospitalizacija za otroke na 

oddelku za odraslo psihiatrijo. Otroci bi potrebovali en svoj zakon, kar bi bilo zelo 

pomembno in v skladu s konvencijo o otrokovih pravicah. Ker največje težave so v tem, 

ker imajo otroci po tej konvenciji, pravico do ustreznega zdravljenja, pri nas pa jim ta 

pravica ni zagotovljena. Ker če pri nas pedopsihiatrija otrok ne sprejme, potem ni 

zagotovljena pravica do osnovnega zdravstvenega varstva. Pa prav oni imajo vse potrebne 

resurse za to.  

 

Priloga 2: Zapis intervjuja št. 2 v UPK Ljubljana 
 

1. Kako bi po vašem mnenju ocenili trenutne razmere v sistemih pomoči za otroke in 

mladostnike s težjimi motnjami v duševnem zdravju?  

Jaz to vidim kot problem, zato ker v osnovi manjka en varovani oddelek za otroke in 

mladostnike, česar pa Slovenija nima. Pedopsihiatrija takih otrok in mladostnikov ne 

zmore, večinoma jih pošiljajo potem na varovani oddelek PK Ljubljana med starejšo 

populacijo, med zelo bolne odrasle in v bistvu se jim lahko stanje samo še poslabša. Meni 
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se zdi glavni problem, da ni institucije za ta urgentna stanja in da tudi ni zavoda, ki bi 

potem take mladostnike vodil naprej. Mi smo to v preteklosti večinoma reševali s CUDV-

ji, ki pa jih je malo in nimajo več kapacitet.  

 

Ali imate vi pri vašem delu veliko izkušenj s temi otroki in mladostniki, ki padejo v sistem 

odrasle psihiatrije? 

Ja, so povprečno dve do tri daljše hospitalizacije na leto takšnih mladostnikov, več pa je 

takih, ko so tu krajše obdobje, dan, dva ali največ en teden in ti ne zahtevajo posebnih 

intervencij. So pa primeri, ko se stvari zakomplicirajo, ko so premeščeni iz pedopsihiatrije 

ali jih vrnejo iz vzgojnih zavodov. Težava je potem v iskanju ustrezne namestitve za te 

otroke in mladostnike. Tu nastane težava, ko je potrebno urejat nove namestitve, ko je 

potrebno urejat  nove odločbe, ko moramo vzpostavit stik z Zavodom za šolstvo in s centri 

za socialno delo, da se jim uredi neko novo bivanje. Večina teh otrok in mladostnikov je 

namreč ali brez staršev ali pa starši niso sposobni skrbeti zanje.   

 

Kje vidite dejavnike tveganja teh otrok in mladostnikov, s kakšnimi težavami prihajajo k 

vam, iz kakšnih okolji, kje so vzroki.  

To so povečini otroci in mladostniki z učnimi in vedenjskimi težavami, v veliko primerih 

gre za blago ali zmerno duševno manjrazvitost. Razlogi za hospitalizacijo na varovanem 

oddelku so samopoškodbeno vedenje, samomorilna ogroženost in nasilno vedenje do 

drugih. Večina so ali brez staršev ali pa, da starši zanje ne morejo skrbet, zaradi svojih 

težav, ki jih imajo, ali zaradi tega, ker so vedenjsko toliko problematični, da jih doma ne 

zmorejo in da se jim na nek način odpovejo in jih prepustijo institucijam, da poskrbimo za 

to, da dobijo nek drug dom.  

 

Ali po vaših izkušnjah ocenjujete, da so vedenjske in čustvene težave povezane tudi z 

zlorabo psihoaktivnih substanc pri mladostnikih?  

Pri teh mladostnikih, kjer so težave kompleksne, še ni toliko prisotne zlorabe, ker so še 

premladi. Je pa to potem dejavnik tveganja za naprej tako alkohol kot droge. Je pa veliko 

spolnih zlorab, veliko je fizičnih zlorab v domačem okolju in zaradi tega ne morejo potem 

živeti doma.  

 

Katera leta so tista, pri katerih pridejo otroci k vam v bolnišnico in jih dobite v 

obravnavo? 

Povprečno bi rekla okrog 15, 16 let. Mislim, da je imel najmlajši, ki smo ga imeli 12 let. 

Sicer pa se starost giblje tam 15 do 18 let.  

 

Ali je po vašem mnenju ustanovitev posebnega oddelka pod posebnim nadzorom potrebna, 

in če, v kakšnem okviru? Ga vidite bolj v okviru Pediatrične klinike ali Univerzitetne 

psihiatrične klinike v Ljubljani? 

Tak oddelek nedvomno manjka. Mladostniški oddelek sicer imamo, a ni varovan in zato ni 

ustrezen. Po mojih izkušnjah: glede na kadrovske resurse in glede na to, da imamo že kar 

nekaj klinične prakse na tem področju, mislim, da bi naša klinika znala poskrbet za takšne 
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mladostnike. Da bi lahko pripravili dober program, da bi lahko dobro delali, tudi v 

povezavi z adolescentnim oddelkom na Zaloški, da bi bil ta varovani oddelek le 

prehodnega tipa, za akutne zadeve, da se jih lahko nato premesti naprej. 

 

2. Kje vidite polje delovanja vas kot pedagoginje v obstoječem sistemu obravnave 

otrok in mladostnikov s težjimi motnjami v duševnem zdravju?  

Jaz kot pedagog v osnovi, ker je PK Ljubljana v osnovi za odraslo populacijo, se pravi 

polnoletne, je moje delo urejanje šolske problematike. Ker pa je trenutno večje število 

mladostnikov, ki se trenutno ne šolajo in so k nam sprejeti iz razlogov, ki sem jih opisovala 

prej, je moja vloga pri njih predvsem individualno delo z njimi. S tem mladostnike 

razbremenim, skupaj z njimi naredim načrt obravnave. Na oddelkih namreč ni ustreznih, 

njim prilagojenih skupin in vrst obravnave, ki bi bila zanje primerna, tako, da je delo res 

individualno. Tu pa je še sodelovanje z zunanjimi službami, kot je Zavod za šolstvo, in z 

ustanovami, iz katerih mladostnik izhaja ali v katere se ga namešča. Vse to zato, da se vse 

potrebno skoordinira, da se izda vse potrebne odločbe pravi čas. Tako da povezujem 

sodelovanje vseh zunanjih služb s PK Ljubljana, da vse poteka čim hitreje.  

 

Na katerem področju pa delujete individualno, na pedagoškem, na vedenjskem področju? 

V osnovi na pedagoškem področju, v kolikor pač gre, zato ker je to odvisno, v kakšnem 

stanju je mladostnik, kako to lahko sprejema. Na vedenjskem področju pa v povezavi z 

našimi psihologi naredimo načrt vedenjske kognitivne obravnave, kar se tiče postavljanja 

mej, upoštevanja pravil, ki veljajo na oddelku. Pomembno je, da se postavijo meje, da 

celoten tim dela na enak način, da se ne rušijo meje. Da mladostnik dobi nek občutek 

pripadnosti in sprejetosti ter da se počuti varno.   

 

Kakšno je timsko sodelovanje oz. interdisciplinarno povezovanje, gledano iz vaše stroke 

kot pedagoginje? 

To sodelovanje je zelo dobro, tu gre za sodelovanje vseh. Tu je v prvi vrsti zdravnik, 

potem je tu zdravstvena nega, socialna delavka, delovna terapija, psiholog. Vsak dan sproti 

se naredi dnevni načrt za delo z mladostniki, kam se jih vključi, kaj bo kdo počel in na 

kakšen način. Mislim, da nam to sodelovanje teče. V dopoldanskem času sem v 

individualno obravnavo vključena jaz, v popoldanskem času pa je ogromno na zdravstveni 

negi. Tu so popoldnevi, večeri, noči in vikendi. Pomembno je, da je delo z mladostniki 

enako kot je zastavljeno v načrtu in da je celoten tim seznanjen z načinom dela in cilji.   

 

3. Kakšna je povprečna obravnava otroka ali mladostnika s težjo motnjo v duševnem 

zdravju v vaši ustanovi? Kje se vi vključite, na kakšen način, mogoče kakšen nedavni 

primer? 

Načelom poteka tako, da se že prvi dan po sprejemu mladostnika dogovorimo, da se 

vključim v obravnavo. Mladostniku se predstavim, se pogovoriva. Poskušam navezat 

kontakt, da vidim, v čem je problem, da že takoj preko nekih aktivnosti, kot so miselne igre 

in družabne igre, pridobim zaupanje mladostnika, da komunikacija lažje steče, da ni neke 

prisile, da se mora pa sedaj pogovarjat z mano. Na začetku tako poskušam na bolj zabaven 
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in sproščen način. Potem se vsakodnevno sproti v timu dogovarjamo, kaj je potrebno 

narediti. Ali je potrebno urediti šolanje in se povežem z matično šolo in se dogovorim, kaj 

je vse potrebno, zato da zamudi čim manj šole. Če so starši vključeni v obravnavo, je tu 

pomembno sodelovanje z njimi. Če pa se izkaže, da mladostnik nima kam iti, kje bivati in 

ga ne šola ali ga zavod, ki ga je poslal, noče vzeti nazaj, je tu naša vloga pri iskanju nove 

namestitve. Pokliče se center za socialno delo, da se preveri stanje, kaj je narejeno oz. kaj 

je še potrebno narediti. Pokliče se na Zavod za šolstvo, da se začne postopek o usmerjanju. 

Potem pa je tu veliko timskih sestankov, kjer skupaj iščemo možnosti namestitev, ker 

ustreznih institucij ni, CUDV-jev je v Sloveniji pet, vsi so polni in nimajo več možnosti za 

namestitev tovrstnih otrok in mladostnikov, saj jim to vzame ogromno kadra in drugih 

resursov. Ti mladostniki, namreč na začetku potrebujejo vodenje 1 na 1. To je ta najtežji 

del, najti neko namestitev, ko je enkrat hospitalizacije konec. Velikokrat se namreč zgodi, 

da ko je enkrat tak mladostnik sprejet, vsi dvignejo roke nad tem, saj sedaj je pri vas, je na 

varnem, boste že poskrbeli. Je pa to potem problem, če ga nimaš res kam dat.  

 

Ali so ti otroci in mladostniki, ki ste jih opisala, pri vas vodeni samo na oddelku pod 

posebnim nadzorom ali so tudi na drugih oddelkih klinike? 

V redkih primerih gredo na odprte oddelke, v večini primerov pa so obravnavani na 

oddelku pod posebnim nadzorom, na sprejemnem oddelku ali na oddelku I-3. Tu pa res 

skušamo z njimi delat individualno, ker obravnava tukaj na teh oddelkih ni primerna za 

otroke in mladostnike. Poskrbimo za to, da ima tak mladostnik čim več izhodov iz oddelka 

v spremstvu, da je vključen v čim več individualnih aktivnosti, da se počuti dobro, da se 

njegovo stanje čimprej izboljša.  

 

Kje bi poiskala glavno slabost v obravnavi? Je to na področju kadrovskih resursov, 

ustanove kot take? 

V osnovi je to, ker je to oddelek, ki ni namenjen samo za mladostnike. Ker sama 

obravnava do sedaj je tekla brez problemov. Vse smo lahko uredili, tudi mladostniki so se 

počutili bolje, vedenjski izbruhi so se umirili, ni bilo več samopoškodbenega vedenja, 

groženj s samomorom. Tudi kader je krasen, ni težav, da ne bi zmogli ali znali. Problem je 

samo to, da ni ustreznega oddelka.  

 

Kakšno je pa vaše sodelovanje med pedopsihiatričnim oddelkom, vzgojnimi zavodi, 

CUDV-ji? 

Kar se tiče sodelovanja s pedopsihiatrijo, ga v bistvu ni. Mladostniki so večinoma k nam 

premeščeni od njih in oni s tem zaključijo obravnavo in mi jo nadaljujemo. Tako da 

mislim, da v zadnjem času ni bilo primera, da bi mladostnike vrnili na pedopsihiatrijo in bi 

govorili kakšnem sodelovanju. Se zgodi, da kdaj pošljejo kakšnega svojega zdravnika ali 

strokovnega sodelavca na kak timski sestanek glede mladostnika, ki je bil dalj časa 

hospitaliziran pri njih, ampak reševanje problema potem ostane na nas in na drugih 

zunanjih službah. Po eni strani je razumljivo, je to odprt oddelek, nimajo možnosti, nimajo 

kadrovske zasedbe take, da bi lahko zelo agitirane mladostnike zmogli obravnavat. Je pa to 

po drugi strani velika stiska, ker naš oddelek ni namenjen obravnavi mladostniške 
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populacije. Kar se tiče sodelovanja z vzgojnimi zavodi, jaz bi tu izpostavila predvsem 

dobro sodelovanje z vsemi CUDV-ji, sodelovanje v VZ Višnja Gora in Zavodom Janeza 

Levca. Z njimi sodelujemo krasno, veliko otrok in mladostnikov smo že premestili k njim 

in obravnavo teh otrok in mladostnikov zelo dobro peljejo, ni kaj za pripomnit. Z 

določenimi zavodi sodelujemo zelo dobro, z določenimi malo slabše, nekako ne pridemo 

skupaj, tu bi se vzdržala komentarja.  

 

4. Kakšna je vloga različnih strokovnjakov pri delu z otroki in mladostniki s težjimi 

motnjami v duševnem zdravju? Kje je glavno vodilo vašega delovanja, po kašnih načelih 

delujete? 

Pomembno je področje, ki se tiče urejanja šolanja naših pacientov. Pri naših pacientih je 

problem, ker se zaradi bolezni dalj časa ne šolajo, te prekinitve lahko trajajo leto dve ali tri. 

Tu potrebujejo pomoč, da se vrnejo nazaj v proces izobraževanja. V prvi vrsti je to, da se 

jim uredi status izobraževanja, da se jim pomaga pri učenju, da se jih nauči, kako se učit.  

Uredi se status ali s pedagoško pogodbo ali z odločbo o usmerjanju ali samo to, da se s 

šolo dogovorimo o načinu poteka nadaljnjega šolanja. To je glavna usmeritev. Potem je tu 

še pomoč pri učenju, to, kar sem že dejala, da se naučijo učit, preverjanja znanja, priprave 

načrtov učenja itd. Pomembno je sodelovanje z bolnišnično šolo, kjer s pediatrične klinike 

prihajajo k nam profesorice, da imajo tudi naši pacienti možnost individualne učne pomoči 

iz določenih predmetov ali pri pripravi na izpit, zato da nadoknadijo tisto, kar je bilo 

zamujeno zaradi hospitalizacije. To je to, kar se tiče šolanja. Potem pa je tu še delo na 

varovanih oddelkih, z otroki in mladostniki, o katerih sva govorila, ki so sprejeti v prvi 

vrsti zaradi vedenjskih in čustvenih težav. Tu je ospredju individualna obravnava, 

prilagojena posamezniku, ki vzame veliko časa. Delo je timsko, potrebno je nenehno 

usklajevanje, medsebojna pomoč itd.  Ta dva dela sta moje področje dela. V prvi vrsti 

urejanje formalnosti in pomoč pri učenju ter v drugi vrsti obravnava teh otrok in 

mladostnikov na vedenjskem področju.  

 

5. Kje vidite prednosti in moč za spremembe, ki jih stroka socialne pedagogike lahko 

prispeva h kakovostnejši obravnavi otrok in mladostnikov s težjimi motnjami v duševnem 

zdravju?  

Prednost socialne pedagogike se mi zdi predvsem v individualnem delu z mladostnikom, 

da si lahko vzamemo več časa, da se dela na močnih točkah posameznika, da se išče res 

pozitivne stvari. Da se da priložnost, da se mladostnik lahko potrdi na drugačen način. 

Sama delam predvsem na šolskem področju. Včasih se šolanju pacientov ni dajalo toliko 

poudarka, in je bilo zato šolanje po par letih  izgubljeno. Sedaj je pozitivno to, da se res 

vsakemu da priložnost, da ima vsak možnost se dokazat, da se vsakega najprej pripravi, 

opogumi, da pristopi k zadevi, se ga spremlja čez celoten proces in da res vsi damo vse od 

sebe, da res sam izkoristi tiste potenciale, za katere še sam ni vedel, da jih ima. V tem jaz 

vidim največjo prednost pristopa, ki ga ima socialna pedagogika, da pušča odprte vse 

možnosti, tudi na področju nadaljevanja in dokončanja šolanja. Pri otrocih in mladostniki, 

ki so sprejeti na naš oddelek zaradi vedenjskih in čustvenih težav, pa se mi zdi pomembno, 

da delamo na odnosu in na zaupanju, da se pri nas začnejo počutit varno, sprejeto. Grozno, 
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kot se sliši, da se mora tako počutiti na varovanem oddelku Psihiatrične klinike. Zdi se mi, 

da mi s svojim odnosom, s svojim pristopom, dajemo to možnost, da ga naučimo tega, da 

začne sam sebe sprejemat, da ga sprejemamo mi, da nam lahko zaupa, da ni nekih dvojnih 

sporočil, ki jih je bil deležen tekom svojega odraščanja in da v sebi odkrije lastne 

potenciale. Dobra stran je tudi sodelovanje z družino ali z zunanjimi službami, pri otrocih, 

kjer starši niso vključeni v obravnavo. Delo na odnosu se mi pa zdi bistveno, brez tega je 

delo onemogočeno. Pri tem dela celoten tim, da se vzpostavi nek odnos, ki temelji na 

zaupanju in sprejetosti. To se najlažje doseže preko igre, sprehodov, neformalnih druženj. 

Terapevtski izhodi v park z otroki in mladostniki imajo veliko težo, saj se takrat odnos 

utrjuje, takrat največ izvemo, kaj mladostnik doživlja, kaj razmišlja, kaj si želi, kaj 

pričakuje. To je osnova, da ga na tak način res spoznamo, da lahko res potem dobro 

delamo z njim, da obravnava steče. Da spodbujamo tiste pozitivne stvari in da omejimo 

tiste slabe, ki izstopajo v vedenju, da se oceni, s čim ga lahko motiviramo. Cilj je, da se 

mladostniki vračajo nazaj v družino, da se dela na medsebojnih odnosih in na življenjskem 

okolju, iz katerega je mladostnik izšel, da se lahko vrne v neko varno okolje. Ali je to dom 

oz. družina ali nek zavod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


