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POVZETEK 

Vloga in vpliv podpornih skupin dobiva v zadnjih letih vse večji pomen. 

Razumevanje, kako spremembe, ki jih prinese skupina, vplivajo na življenje člana, 

je potrebno za načrtovanje novih in izboljšanje že obstoječih sistemov podpore, 

namenjenih socialno ranljivim skupinam v družbi. Ena izmed socialno ranljivih 

skupin so vsekakor starši otrok s posebnimi potrebami. Raziskave so pokazale, da 

so družine otrok s posebnimi potrebami bolj izpostavljene stresu in bolj pogosto se 

pri starših kažejo znaki depresije in anksioznosti. Dobra socialna mreža, ki temelji 

na čustveni, praktični in družabni podpori ter nudi potrebne informacije, je v veliki 

meri povezana s fizičnim in mentalnim zdravjem ter osebnim občutkom blaginje. 

Raziskava temelji na stališčih 20 staršev, ki obiskujejo podporno skupino na CJL 

OVI Jarše. Člani so ocenjevali zadovoljstvo s skupino, osebni občutek blaginje ter 

izrazili svoja stališča glede vpliva skupine na različna področja njihovega življenja. 

Raziskali smo tudi njihove potrebe v prihodnosti. 

Analiza je pokazala, da so člani zelo zadovoljni s skupino. Večina članov je zelo 

dobro ocenila zadovoljstvo z lastnim življenjem. Skupina je prispevala k pozitivnim 

spremembam v njihovem življenju in življenju članov njihove družine. Kot 

pomembne dejavnike za vključevanje in vztrajanje v skupini navajajo druženje, 

čustveno podporo, univerzalnost in izkustveno znanje. 

Določena spoznanja nam omogočajo načrtovanje nadaljnjih raziskav ter uporabo 

znanj v praksi. 

 

KLJUČNE BESEDE: otrok s posebnimi potrebami; družina; podporna skupina; 

občutek blaginje. 

 

  



 

 

ABSTRACT: 

As the role and the influence of support groups on its members health continues to 

evolve, understanding how the changes, impact the members’ life is necessary. 

The knowledge is needed to plan new and to improve already existing supporting 

systems for socially deprived people. One of the socially deprived groups of 

people is certainly parents and caregivers of children with disabilities. Caring for a 

child with special needs pose stressors upon the family and parents are more 

likely to show signs of depression and anxiety. Quality social network which stands 

on emotional, practical and companion support and offers information much 

needed  is strongly associated with good health. Both physical and mental. 

A survey involved 20 parents of children with disabilities, who are currently 

members of support group In CJL Ljubljana, Jarše.  Members were asked to rate 

their satisfaction with the group, overall happiness with their life and express their 

opinion on how did the group influence different segments of their life and life of its 

family members. Survey also took interest in their needs in future.  

Analyse indicates that members are very satisfied with the group. Most of the 

members valued their satisfaction with its life as very satisfying. The group helped 

improving members’ life and also had influence on family members. As essential 

element for joining and continuing to be a member of a support group members 

state socializing, support, universality and experiential knowledge. 

These findings provide implications for further research and practice.  

 

KEY WORDS: disabled child; family; support group; well being 
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UVOD  

Družina je osnovna celica družbe. Znotraj vsake družine potekajo procesi in 

zakonitosti, ki so značilni le za to družino. Družina vpliva na oblikovanje vrednot 

vsakega njenega člana. Predstavlja referenčni okvir, ki pove, kaj je prav in kaj ne. 

Družina je »specifično človeški socialni sestav, ki je vsaj do danes in kljub mnogim 

drugačnim poskusom ostal nenadomestljiv« (Lukas, 1993). 

Po Juulu (2010) šest temeljnih družinskih vrednot: enakovrednost, integriteta, 

avtentičnost, odgovornost, skupnost in starševsko vodstvo, pomaga posamezniku 

znotraj družine ohraniti svoj Jaz in mu omogoča napredovanje na različnih 

področjih.  

Družina ima svoj začetek in svoj konec. Različna obdobja družine prinašajo njenim 

članom različne vloge in postavljajo pred posameznika in družino različne izzive. 

Kako se bo posameznik in s tem tudi družina nosila z izzivi in vlogami je odvisno 

od tega, kako so posamezni člani sposobni uskladiti svoja pričakovanja s 

pričakovanji in potrebami drugih (Lukas, 1993).  

Različni dogodki, kot so rojstvo otroka, bolezenska stanja članov družine, odhod 

otrok od doma, ekonomski vidik ipd. prinašajo določeno količino stresa v življenje 

članov, ki vpliva na kvaliteto življenja družine. Eden od takih dogodkov je vsekakor 

rojstvo otroka s posebnimi potrebami. Starši se takrat soočajo z dvojnim izzivom. 

Na prvem mestu je skrb za dojenčka, ki v vsakem primeru prinaša stres v družino. 

Na drugem mestu je skrb za dojenčka s posebnimi potrebami, ki v večini primerov 

še dodatno obremeni družino. Družinski člani se soočajo z različnimi čustvi in 

izzivi. Razen osebne stiske, ki jo doživlja posameznik, sta pogosta tudi ekonomski 

in socialni pritisk na družino. Različne raziskave potrjujejo, da sta socialna 

podpora in izmenjava izkušenj z družinami, ki so v »isti koži«, zelo pomembna za 

občutek blaginje ljudi, ki skrbijo za otroka s posebnimi potrebami (Hammarberg, 

Sartore, Cann in Fisher, 2014). N. White in Hastings (2004) sta v svoji raziskavi 

ugotovila, da je vloga socialne mreže oz. ustrezne socialne podpore zelo 

pomembna za občutek blaginje. V isti raziskavi sta ugotovila, da vloga 

profesionalne pomoči ni tako jasno definirana in ima velikokrat tudi negativne 

vplive na občutek blaginje. 

Podporne skupine in skupine za samopomoč se pojavljajo ravno zaradi te potrebe. 

Človek kot socialno bitje potrebuje podporo drugih, potrebuje občutek, da tudi on 

prispeva v skupnosti in na vse zadnje potrebuje družbo in sprostitev.  

Iz enakih potreb se je v Centru Janeza Levca, Ljubljana na enoti Jarše ustanovila 

podporna skupina. V koliki meri in na katerih področjih je skupina vplivala na 

življenje posameznika in s tem na življenje družinskih članov, je področje, ki ga 

bomo natančneje pojasnili.  
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I. TEORETIČNI DEL 

1 DRUŽINA 

Vsakdo, ki se ukvarja z otrokom s posebnimi potrebami, bi moral spoznati 

otrokovo družino, njene zakonitosti, lastna pravila in vezi med družinskimi člani. 

Zavedanje pomembnosti in neponovljivosti vsake družine je ključ uspešnega 

delovanja in nudenja pomoči otroku. Nedopustno je kritiziranje in pričakovanje, da 

se bo družina prilagodila lastni podobi idealne družine. Vsekakor je treba znati 

oceniti, kdaj so določeni odnosi znotraj družine patološki in zahtevajo zunanjo 

intervencijo, bodisi zaradi zdravja otroka ali ostalih članov družine. To kompetenco 

vsakemu strokovnemu delavcu na prvem mestu zagotavlja strokovnost in 

izobraženost ter empatija, ki je potrebna za razumevanje in uvidevanje 

kompleksnih dejanj, kot so odnosi znotraj družine. 

1.1 Definicija družine 

M. Tomori (1994) pravi: »Družina je sistem z nekim notranjim dogajanjem, ki je 

ves čas v oboje smernem stiku z vsem, kar se godi v njegovem okolju… Ima svojo 

sestavo, svoja socialna pravila in notranja razmerja moči, zanjo je pomemben 

ekonomski vidik, ima svoj jezik, obrede in zgodovino, ki jo delijo vsi člani 

družine«(str. 10). 

K. Kompan Erzar (2003) vidi družino kot »… temeljno strukturo, v kateri in po 

kateri nastaja človekov jaz« (str. 25). 

»Družina ni ohlapna skupina nekih med seboj sorodstveno povezanih ljudi 

različnih starosti, ampak čisto poseben, specifično človeški socialni sestav, ki je 

vsaj do danes in kljub mnogim drugačnim poskusom ostal nenadomestljiv,« meni 

avtorica E. Lukas (1993, str. 21). Glede na njene izkušnje iz prakse klinične 

psihologinje družina je »toliko trdnejša in toliko bolj zdrava, kolikor so posamezni 

družinski člani sposobni vsakokrat uskladiti svoje družinske funkcije z danostmi 

drugih članov družine« (Lukas, 1993, str. 21, 22). 

V svoji knjigi »Skrita moč družine« avtorica K. Kompan Erzar (2003) govori o skriti 

moči družinskega sistema ter vlogah, ki jih posameznik ima znotraj sistema – 

družine. Vzorci odnosov lahko članom določijo posebne vloge (heroj, žrtev …). 

Posameznik lahko igra to vlogo, ne da bi se je zavedal. Vloga, ki jo posameznik 

igra, omogoča razvoj določenih sposobnosti, ki jih sicer ne bi razvil, in zato, pravi 

Kompanova, je potrebno zavedanje o lastni vlogi, ker nam to omogoča razvoj 

lastne identitete. Kar pomeni, da posameznik ne bo služboval družinskemu 

sistemu, ampak samostojno odločal kdaj in kako bo uporabljal lastne sposobnosti 

(prav tam). 
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Ne glede na formo družine, bodisi je to tradicionalna, enostarševska, razširjena, 

enakospolna ali sestavljena, je družina osnovna gradbena celica družbe. Družina 

vpliva na posameznega člana družine. Zakoni, vrednote in vloge, ki jih 

posameznik ima znotraj svoje družine, gradijo njegovo osebnost. Zavedanje vlog, 

ki jih posameznik igra, mu omogočajo osebno rast. Ravno tako posameznik vpliva 

na družino in ostale njene člane. 

1.2 Naloga družine 

Družina ima različne naloge v različnem obdobju. Želje in potrebe mlade družine 

brez otrok se spremenijo, ko v njihovo življenje pride otrok ali več njih. Odraščanje 

in osamosvojitev otrok za vsako družino predstavlja izziv. Naloge se medsebojno 

prepletajo in so v različnih obdobjih življenja bolj ali manj intenzivne oz. 

pomembne. Po Renerjevi (v Barle-Lakota, Počkar, Novak-Fajfar, 2006) 

najpogosteje naloge družine so reproduktivna, socialna, ekonomska, moralna, 

materialna in čustvena. 

1.3 Družinske vrednote  

Vrednote niso univerzalne in vsaka družina ima lastno lestvico vrednot. Vsekakor 

vrednote določajo odnose med člani družine. Na prvem mestu je odnos med 

partnerji, sledi odnos med starši in otroki, odnosi med otroki, širšo družino itn. 

V današnjem potrošniškem času se razmerje moči v družini spreminja, pravi avtor 

več uspešnic o družini in družinskem življenju, Jesper Jull (2009). Stari stereotipi o 

družinah se rušijo, novi odnosi posamezniku omogočajo več svobode (in 

odgovornosti), prinašajo nove izzive v partnersko življenje in vzgojo otrok. Metode 

in pravila, ki so še v prejšnji generaciji narekovali družinsko življenje, ne zaležejo 

več. Danes pogosto iščemo neko hitro rešitev za vsaki konflikt, ki se družini znajde 

na poti. Tak način reševanja sporov vzame veliko energije in časa, ki nam ga 

zmanjkuje. Oblikovanje temeljnih družinskih vrednot omogoča družini učinkovito 

reševanje problemov znotraj družine. Vrednote nas usmerijo k nekemu cilju.  

Juul (2009) je poskušal določiti šest temeljnih družinskih vrednot, ki bi pomagale 

posamezniku znotraj družine ohraniti svoj Jaz in mu omogočile napredovanje na 

različnih področjih (edukativno, socialno, poslovno …). 

Prva je enakovrednost (enakovrednost ≠ enakopravnost), kar pomeni biti 

spoštovan s strani partnerja in spoštovati partnerjevo dostojanstvo in integriteto. 

»Enakovrednost izpolnjuje temeljno potrebo vsakega človeka: da je viden in slišan 

ter da se ga kot posameznika jemlje resno« (Juul, 2009, str. 26). 

Druga vrednota je integriteta. Najpomembnejše mesto za razvoj integritete otroka 

in staršev je družina. Za razvoj lastne identitete moramo znati, zaznavati lastne 

občutke in kritično sprejemati svoje misli. Sposobnost empatije pa nam omogoča 

razvoj identitete drugega. Družina je tista, ki pomaga posamezniku, da se okrepi in 
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s tem on okrepi družino. Lahko rečemo, da je integriteta vzajemnost med družino 

in posameznikom. To je proces vseživljenjskega učenja, v katerega zavestno 

vstopamo. 

Obvarovanje lastne integritete pa ne pomeni biti individualist. Svojo integriteto 

gradimo tako, da stojimo za svojimi dejanji. 

Če govorimo o partnerskih odnosih, se pogosto zgodi, da eden od partnerjev svoje 

potrebe postavi na drugo mesto in da prednost partnerjevim potrebam. S časom 

nas to razmerje pripelje do občutka, da živimo življenje, ki ga nismo želeli.  

Tretja vrednota je avtentičnost. Je »sposobnost, da smo iskreni in verodostojno 

izražamo sebe« (prav tam, str. 65). Izzivi, ki jih pred nas postavlja življenje, tj. 

potrošništvo, želje otrok, biti popoln starš, nam velikokrat onemogočijo biti iskren in 

verodostojen ne samo do širše družbe, ampak na prvem mestu do samega sebe. 

Biti starš, biti partner in ustrezati vsem parametrom današnje družbe oz. biti 

popoln v vsakem smislu, pomeni za partnerja oz. otroka le še funkcijo, ki jo mora 

izpolnjevati. Vsakič znova biti dokaz uspešnosti in popolnosti.  

Odgovornost kot četrta vrednota opredeli skupno ali družbeno in osebno 

odgovornost. 

Skupna odgovornost se ne spreminja že nekaj generacij. To so npr. odgovornost 

do dogovorov, obljub, otrok, družbenega dobrega ipd. Osebna odgovornost je 

novejši termin, ki zahteva odgovornost do lastne integritete in lastne avtentičnosti. 

Občutek odgovornosti nas ščiti, da ne postanemo žrtev drugih. Pogosto so ljudje 

brez občutka odgovornosti izpostavljeni manipulaciji. V partnerskem odnosu 

govorimo o otrocih, gospodinjstvu ali načrtovanju skupnih dejavnosti. 

Odgovornost, ki je ne sprejmemo, naprtimo partnerju. 

Če želimo živeti v družbeno odgovorni družbi, moramo najprej poskrbeti za 

osebno odgovornost. 

Peta vrednota je skupnost. Poznamo prostovoljne in prisilne skupnosti. Jedrna 

družina je najpogostejša oblika prostovoljne skupnosti. Le ta »temelji na 

zaljubljenosti, obveznostih, ljubezni in volji« (prav tam, str. 109). 

Kljub spremembam, ki so v zadnjih desetletjih zelo sunkovite, vsaj na področju 

komunikacije in tehnike, bistvo družine in njene naloge ostajajo enake. Družina je 

varen prostor, ki omogoča osebno rast in ponuja posamezniku referenčni okvir. Je 

merilo, kaj je prav in kaj ni. 
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2 DRUŽINA Z OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI 

Ko govorimo o družini, so odnosi znotraj družine tisti, ki nas zanimajo. Na 

posameznika bo vedno vplival odnos znotraj družine. Ustrezni odnosi lahko 

ublažijo težje bolezni ali bolezenska stanja. Odnosi v družini lahko vse težave, ki 

bremenijo družino, dodatno poslabšajo. Za vsako družino je pomembno 

napredovanje v svojem razvoju. Le takšna družina lahko daje spodbude za razvoj 

posameznika znotraj družine (Pangerl, 1997). 

Za funkcionalno družino je predvsem pomemben partnerski odnos. Rojstvo otroka 

dodaja partnerskemu odnosu še starševstvo. To je vloga, na katero se je težko 

vnaprej pripraviti. Večina staršev ne pozna osnovne zakonitosti otrokovega 

razvoja. Tega se v večini primerov starši učijo sproti. V primeru, da se partnerjem 

rodi otrok s posebnimi potrebami, imajo opravek z dvema »izzivoma«. Prvi je izziv, 

ki ga v vsako družino prinesejo rojstvo, razvoj in rast družine, drugi pa 

odgovornost in izjemen stres, ki spremlja vzgojo otroka s posebnimi potrebami. 

Odziv staršev na rojstvo otroka s posebnimi potrebami je različen in ga ni mogoče 

posploševati. Družina na samem začetku potrebuje veliko pomoči, da premaga 

stanje začetnega šoka, žalosti in raznih strahov.   

Cunnigham (1999) je opazoval reakcije staršev na novico, ki se jim je rodil otrok s 

posebnimi potrebami. Glede na to, da smo si ljudje drugačni, je tudi dejstvo, kako 

bo rojstvo otroka s posebnimi potrebami vplivalo na družino, odvisno od mnogih 

dejavnikov. Na prvem mestu je moč matere, očeta, družine, potem sledijo 

podpora, ki jo nudi okolje, v katerem živimo, in seveda vrednote in pričakovanja, ki 

jih ima vsak posameznik. 

Cunningham (1999) poudarja, da »vse kar, lahko naredimo, je, da združimo 

opazovanja staršev, ki so se soočili z enakimi okoliščinami, opazovanja 

strokovnjakov, ki so skrbeli za družine in ugotovitve raziskav v zvezi s to skupino 

družin« (str. 12). 

Izkušnje in občutke, ki so jih imeli drugi starši, ko so se soočali s podobnimi 

težavami, olajšajo sprejemanje lastnih občutkov in odzivov. Seveda so ti občutki 

lahko strašni, pretresljivi in obrnejo človekov svet popolnoma na glavo. Nikoli pa 

popolnoma ne izginejo, le intenzivnost občutenja se v različnih obdobjih spreminja. 

Pričakovanja, ki jih gojijo matere v času nosečnosti, so večinoma lepo obarvana. 

Občasno se pojavljajo utemeljeni ali neutemeljeni strahovi, seveda odvisno od 

poteka nosečnosti. Starši pogosto načrtujejo in snujejo, kaj vse bodo počeli skupaj 

z otrokom, kaj bo lahko otroka zanimalo. Katere sposobnosti bo imel, mogoče bo 

znal lepo risati, kot njegov dedi, ali igrati kitaro, tako kot oče ipd.  
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2.1 Odzivi in občutki na novico o rojstvu otroka s posebnimi potrebami 

Na novico, da je z otrokom nekaj narobe, se starši odzivajo zaščitniško, vzporedno 

s tem pa čutijo tudi odpor (Mackeith 1973, v Cunningham, 1999). Eno in drugo 

občutenje je popolnoma normalno, le zavedati se je treba posledic takšnega 

občutenja. Preveč zaščitniško odzivanje ima lahko za posledico močna čustva, 

otroka starši želijo zaščititi pred opazkami, pogledi, ki jih je pogosto drugačen otrok 

deležen, velikokrat prikazujejo njegovo stanje boljše kot je. Vse to ima za 

posledico prikrajšanje izkušenj za otroka in za družino, ki pa so nujno potrebne za 

normalno življenje. 

Na drugi strani so občutki odpora do otroka s posebnimi potrebami, ki so prav tako 

normalni. O teh občutkih se starši redko pogovarjajo. Verjamemo, da si jih težko 

priznajo tudi starši. 

V svojem avtobiografskem romanu »Večni sin« nam avtor Teza (2013) brez 

zadržkov govori o svojih občutkih do novorojenega sina, ki ima Downov sindrom. 

Zelo jasno prikaže sliko notranjega konflikta, ki ga doživlja, odnosa do sveta, 

občutka sramovanja in iskanje nekoga, ki je kriv za to »nesrečo«. 

»Zavračal je to, da bi šel dalje po premici časa; boril se je, da bi ostal v sekundi tik 

pred razkritjem, kakor vol, ko se v ozkem prehodu, ki vodi v klavnico, upira z vsemi 

štirimi… Strahovito se sramuje sina in že sluti peklensko vrtoglavico, ki bo 

zaznamovala vsako prihodnjo minuto njegovega življenja.« (Teza, 2013, str. 24)  

Občutek krivde, ker odklanjamo lastnega otroka ali mu želimo smrt, pa se pogosto 

nadomešča s pretirano nego otroka. Zaradi tega se podre ravnovesje v družini ter 

odnosi med partnerji in ostalimi otroki v družini. V takem primeru je največ moči v 

družini dano otroku s posebnimi potrebami (Cunningham, 1999) 

Velikokrat se po rojstvu otroka s posebnimi potrebami pri materah poraja občutek 

nesposobnosti. Pogosta so vprašanja: Zakaj moje telo ne more narediti tisto, kar 

mu je po naravi dano? Prinesti na svet zdravega otroka. Zakaj jaz? Zakaj moj 

otrok? Podobna čustva se lahko pojavljajo tudi pri očetu. Takšno razmišljanje pelje 

v depresijo in takšni starši potrebujejo več pomoči in časa, da si odpustijo. Zelo 

pogosto želijo poiskati odgovor na vprašanje, zakaj se je to zgodilo. Če genetske 

preiskave dajo odgovor, je to lahko dodatni udarec na roditelja, ki je nosilec 

genskih sprememb. Razumevanje, pogovor in medsebojno spoštovanje partnerjev 

ter na koncu tudi odpuščanje lahko pomaga staršem razrešiti krizo in jima 

omogočiti delovanje v korist otroka (prav tam). 

Ob rojstvu otroka s posebnimi potrebami lahko starši občutijo negotovost in strah, 

da ne bodo zmogli. Ne znajo ravnati z otrokom in kaj narediti v kriznih situacijah 

(epi napadi, srčne težave ...). Več kot se ukvarjajo z otrokom, večja bo njihova 

kompetentnost (Barnett, Clements, Kaplan-Estrih in Fialka, 2003). Na drugi strani 

pa prevelik angažma in vključevanje otroka v veliko obravnav (strokovnih in 
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nestrokovnih) lahko pripelje do izgorevanja staršev in preobremenjenosti otroka. 

Kljub energiji in času, ki ga starši namenjajo otroku, je napredek majhen ali 

nikakršen. Te dejavnosti starše nenehno opozarjajo na otrokovo realno stanje in 

vzbujajo boleča čustva. Takrat je čas, da se družina dogovori o novem pristopu, ki 

se bo ujemal z njihovimi vrednotami (Cunningham, 1999; Polajžer, 2011). 

N. Polajžer (2011) nam pokaže družinsko dinamiko, ko se jima z možem rodi otrok 

s cerebralno paralizo. Opiše in pojasni vse metode in pristope, ki so se jih lotevali 

z enim samim ciljem: »da bo Katki boljše«. Odkrito piše tudi s soočenjem realne 

slike Katkine diagnoze in o težkih odločitvah, ki jih je morala prinesti, ter občutkih, 

ki so se porajali v določenem času njenega življenja. Avtorica je mama treh otrok. 

»Tako smo bili velikokrat vsi napeti, preutrujeni in vsega naveličani. Napredek ni 

bil več sorazmeren z vloženo energijo. Povrh vsega sem se slabo počutila, ker 

sem vedela, da ne delam vsega tako, kot bi po tem programu morala in sva 

izgubljali še tisto, kar sva že dosegli. Moj občutek darovanja se je vedno bolj 

spreminjal v občutek žrtvovanja. Čutila sem, da od sebe in svoje družine zahtevam 

preveč. Vedno bolj sem spoznavala, da je cena tega dela za našo družino 

previsoka« (Polajžer, 2011 str. 80). 

Pogosti so tudi občutki jeze, sovraštva, sramu in zadrege. Vsi ti občutki so 

normalni in se lahko pojavljajo skozi celotno življenje. Dobro je vedeti, da se 

nakopičeni občutki jeze prej ali slej sprostijo. Lahko na partnerja, družinske člane, 

prijatelje ali pa na strokovne delavce, ki se z otrokom srečujejo. Seveda je včasih 

ta jeza na strokovne delavce opravičena, pogosto pa ne prinese nič dobrega. 

Strokovni delavci se morajo zavedati tega in odreagirati predvsem razumno in 

spoštljivo do staršev (Cunningham, 1999). 

Veliko staršev občuti žalost, ko izve, da je z otrokom nekaj narobe. Počutijo se, kot 

da je otrok umrl. Šele ko se starši »poslovijo« od otroka, o katerem so devet 

mesecev ali še več sanjarili, se lahko odpre pot za sprejemanje otroka, ki se je 

rodil. Seveda ne bo tako, kot so si starši zamišljali, saj pravzaprav nikoli ni. Tudi 

takrat, ko se rodi otrok brez posebnih potreb, večina želja, kaj vse otrok bo, 

ostanejo le želje. Vsak otrok se razvija v skladu s svojimi možnostmi, 

sposobnostmi in lastnimi željami. Starši ga spremljajo in usmerjajo. Večina staršev 

otrok s posebnimi potrebami ob vzgoji svojega otroka doživlja občutke uspeha in 

ponosa na dosežke svojega otroka. 

Po Milivojeviću (2000) oseba čuti žalost v situacijah, v katerih je ocenila, da je 

nekaj vrednega, pomembnega za vedno izgubljeno. 

Milivojević pojasnjuje emotivne reakcije, pa tako tudi žalost kot mehanizem, ki ga 

osebe imamo in potrebujemo za vnovično adaptacijo. Žalost občutimo takrat, ko 

izgubimo nekaj pomembnega. Večji kot nam je pomen izgubljenega objekta, večji 

bo občutek žalosti. Izgubljeni objekt nima le zunanje vrednosti, on predstavlja 

pomemben del notranjega sveta posameznika. Naprej pojasnjuje Milivojević 
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potrebo živega bitja, ki vedno stremi k temu, da vzpostavi ravnovesje med 

zunanjim svetom ter svojim notranjim svetom. Ta proces poimenuje adaptacija. 

Opozarja tudi na to, da adaptivno vedenje ne pomeni le lastno prilagoditev 

zunanjem svetu, ampak tudi prilagajanje zunanjega sveta samemu sebi in novi 

situaciji. Emocionalne reakcije, tako tudi žalost, so rezultat nekega procesa, ki 

podre ali spremeni naš sistem vrednot.  

Žalost kot čustvo Milivojević opredeli kot kronično čustvo zaradi sposobnosti 

tistega, ki je nekaj izgubil, da ta občutek vzdržuje s specifičnimi mislimi in 

predstavami. Ker izgubljeni objekt ni le zunanji, temveč je notranje prisoten, mora 

oseba ponovno prestrukturirati svoj notranji svet in ga prilagoditi novonastali 

situaciji. Ta proces, kjer se mora oseba ločiti od tega objekta, ki v realnem svetu 

ne obstaja več, (še vedno obstaja v predstavah osebe) imenujemo procesom 

žalovanja. 

Pomen ali funkcije žalovanja po Milivojeviću (2000) so naslednji: 

1. Predelovanje in prestrukturiranje lastnega sistema vrednot. 

Pogosto nas sam občutek žalosti opozori na to, koliko je pomembno tisto, kar je 

izgubljeno. Večji kot je občutek žalosti, večji je pomen v našem življenju imelo 

tisto, kar je izgubljeno. Žalost je tista, ki nas požene, da predelamo in 

prestrukturiramo naš sistem vrednot z namenom, da bi ozavestili, kaj nam je 

pomembno in kako lahko to povrnemo ali mogoče v prihodnosti ohranimo. 

2. Ločevanje od izgubljenega objekta ter adaptacija na nove življenjske 

pogoje. 

Ta proces ni enostaven. Avtor meni, da se oseba mora soočiti z izgubo in si jo 

priznati, da lahko začne z vnovičnim postavljanjem lastnega referenčnega okvirja. 

Na neki način se mora posloviti od izgubljenega objekta, kar je seveda za 

posameznika lahko zelo težka odločitev. Ne razreševanje z izgubo lahko pelje v 

depresijo. Takrat lahko oseba občuti brezvoljnost, brezupnost in včasih željo po 

lastni smrti. Milivojević (2000) pravi, da je tudi ta občutek omejen zato, ker je tudi 

najintenzivnejša žalost omejena s subjektovo ljubeznijo za samega sebe, 

nagonom za samoohranitev 

3. Afirmacija socialnih vezi posameznika. 

Žalovanje je, tako kot tudi druge emocionalne reakcije, neka vrsta komunikacije z 

okolico. Kljub temu da ljubezen ali naklonjenost bližnjih ne more povrniti 

izgubljenega, lahko žalujočega potolaži ter ima funkcijo, da žalujočemu predstavi 

druge življenjske vrednote. 

Ozaveščanje in zavedanje vseh teh občutkov in odzivov, ki jih doživljajo starši in 

njihove družine po rojstvu otroka s posebnimi potrebami daje vsem, ki delajo z 

družinami, moč ukrepati na pravilen način v določenih situacijah.  
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2.2 Odnosi znotraj družine z otrokom s posebnimi potrebami 

Družino poleg staršev sestavljajo tudi otroci. V družini z otrokom s posebnimi 

potrebami je zelo pomembno, da se lahko vsi družinski člani med seboj 

pogovarjajo in delijo svoje občutke iskreno in brez zadržkov. V začetnem obdobju, 

ko je sprejemanje novice o rojstvu otroka s posebnimi potrebami še v samem 

procesu, je komunikacija lahko porušena. Zaradi potrebe, da zaščitita drug 

drugega, se partnerja pogosto ne pogovarjata med seboj o svojih občutkih. Enako 

storijo tudi otroci, ker si ne želijo z dodatnimi vprašanji ali kazanjem svojih 

občutkov dodatno prizadeti staršev. Zato je potrebno ustrezno delovanje institucij, 

ki pomagajo staršem čim prej sprejeti novonastalo stanje in zaživeti zdravo 

življenje. Starša morata v družini imeti največjo moč in odgovornost.  

Družina deluje kot sistem. Za družino z otrokom s posebnimi potrebami delujejo 

iste zakonitosti kot za vse ostale družine. Krstulović (2011) omenja partikularno 

obravnavanje družine. Opozarja, da je sistem zgrajen iz posameznika in 

njegovega osebnostnega doživljanja sveta. Celotna izkušnja družine ne temelji na 

skupini in skupinskem pogledu, ampak vsak posameznik s svojim čustvovanjem, 

doživljanjem ter pričakovanji prispeva k celotnemu delovanju sistema – družine. 

Opozarja, da je fragmentacija ne le potrebna, ampak nujna. To pomeni, da 

moramo upoštevati občutke posameznika in individualno percepcijo realnosti 

vsakega člana družine.  

A. Pori in T. Plankar-Grgurević (1996) za uspešno delovanje poudarjata delovanje 

in važnost podsistemov. Najbolj pomembni podsistemi so: partnerski, starševski in 

sorojenski. Meje med sistemi morajo biti jasne. Tisto, kar je v domeni partnerja ali 

starša, ostane domena partnerja ali starša. Ta meja mora biti zelo trdna. Otrok ne 

more skrbeti za čustva svojih staršev in tudi ne more prevzeti vloge staršev v 

vodenju in organiziranju gospodinjstva ter odločanju o pomembnih zadevah 

znotraj družine (vzgoja, varstvo, finančni vidik družine ...). Ko govorimo o 

podsistemu sorojencev, mora biti meja med starši in otroki propustna, ne smejo pa 

preseči ne otroci in ne starši. Starši morajo biti še posebej pozorni, da se ne 

vmešavajo v odnose in dogajanja med sorojenci ter jim omogočiti, da sami 

razvijajo svoje medsebojne odnose in s tem gradijo lastno samopodobo in 

samostojnost. Seveda je odnos sorojencev v veliki meri odvisen od odnosa 

staršev do otrok. Otroci delajo tisto, kar vidijo. Zato morajo biti starši primer 

otrokom s svojim obnašanjem, govorom ipd. V zdravi družini imata otroka, ne 

glede na potrebe, ki jih imajo, enake življenjske pogoje. 
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Pravilna hierarhija v družini: (Pori, Plankar-Grgurevič, 1996) 

 

Ko zdrav otrok prevzame del nalog svojih staršev (nega otroka, skrb za varnost ...) 

lahko postane neke vrste starševski otrok. S tem se poruši njegov sorojenski 

odnos. 

 

Lahko se zgodi, da se oče (ali mater) umakne iz družine. Zapusti družino, 

prekomerno dela in ne pomaga partnerju v skrbi za otroke. Zdrav otrok lahko 

zapolni prazno partnersko mesto in izgubi vlogo sorojenca ter postane starševski 

otrok. 

 

 

Včasih se zgodi, da otrok s posebnimi potrebami dobi največ moči znotraj družine. 

Takrat postane družinsko življenje skoraj v celoti podrejeno njegovim željam in 

potrebam. Otrok ima položaj otroka, izgubi pa sorojenca. 
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Kadarkoli so pravilni odnosi znotraj podsistemov družine porušeni, je delovanje 

družine okrnjeno. 

Kot strokovni delavci moramo biti pozorni na oboje, na družino kot zaprti sistem − 

celoto, ki ima svoje zakonitosti in na posameznika znotraj sistema. Starši in 

sorojenci potrebujejo zaupni prostor, kjer lahko brez občutka krivde pripovedujejo 

o svojih čustvih, izkušnjah, potrebah in strahovih. Vzporedno je treba posvetiti 

pozornost družini, kot sistemu, ki določa osnovne meje vedenja in ravnanja 

posameznika ter ob enem nudi varnost, ljubezen in prostor za osebni rast in 

razvoj.  

2.2.1 Odnosi med sorojenci 

Odnosi med sorojenci so odvisni od osebnostnih lastnosti posameznika, 

osebnostnih lastnosti članov družine, kulture, v kateri odraščajo, ter objektivnih 

dogodkov. Vsekakor je drugače, če imaš brata ali sestro s posebnimi potrebami. 

Nekateri otroci iz tega odnosa dobijo več prednosti, postanejo bolj tolerantni, zreli. 

Drugim pa odraščanje z bratom ali sestro s posebnimi potrebami povzroči veliko 

težav. Soočajo se z različnimi čustvi, kot so jeza, žalost ipd. 

Velikokrat se bratje ali sestre kasneje v življenju tudi sami odločijo za poklic, ki 

skrbi za podobne otroke. 

Natalija Sagadin (2013) je v svojem diplomskem delu preučevala literaturo o vplivu 

otroka s posebnimi potrebami na sorojence. Razvidno je, da življenje s 

sorojencem s posebnimi potrebami vpliva na vsakega drugače. Najbolj pomembno 

za razumevanje njihovih izkušenj je poslušanje njihovih zgodb. V diplomskem delu 

je povzela in opisala pozitivne in negativne vidike, ki jih imajo sorojenci otrok s 

posebnimi potrebami. Tako navaja, da so nekateri pozitivni vidiki in močna 

področja sorojencev oseb s posebnimi potrebami perfekcionizem, zrelost in 

samostojnost, sprejemanje drugačnosti in toleranca, samopodoba in socialne 

kompetence, vpogled na svet, ponos in lojalnost. Na drugi strani so težave in 

negativna čustva, ki jih doživljajo sorojenci oseb s posebnimi potrebami, kot npr. 

pretirana identifikacija, sram, krivda (krivda zaradi svojih sposobnosti, krivda 
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zaradi konfliktov, krivda zaradi nege), izolacija, osamljenost, pomanjkanje 

pozornosti staršev, zamera. 

Vsi, ki se v vsakdanjem delu srečujejo z družinami z otrokom s posebnimi 

potrebami, morajo biti pozorni tudi na sorojence. Samo delo s starši bi se moralo 

dotakniti tudi otrok brez razvojnih motenj in težav. Starše je treba opozoriti na 

morebitne težave, ki jih sorojenec lahko ima. Družina je sestavljena iz staršev in 

otrok, vsak otrok ima svoje potrebe in dolžnost staršev je, da poskrbi za vsakega 

otroka v tisti meri in na tistem področju, kjer otrok to potrebuje. 
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3 PODPORNI SISTEMI ZA DRUŽINE Z OTROKOM S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

Življenje, ki ga imajo družine z otrokom s posebnimi potrebami, se v veliki meri 

razlikuje od vsakdanjika ostalih družin. Življenje in harmonija je odvisna od čustev 

in povezav, ki sta jih imela partnerja že pred rojstvom otroka ter o stopnji težav oz. 

potreb, ki jih ima otrok. Stres, ki ga družina doživlja, je proporcionalen težavam, ki 

jih otrok ima. Če je otrokovo življenje ogroženo in se družina nenehno srečuje s 

smrti, ali če so potrebni številni medicinski posegi in pripomočki za vzdrževanje 

življenja otroka, terja to veliko več energije in povzroča veliko več strahov in 

občutkov nemoči kot pa, če so te potrebe milejše in v zgodnjem otroštvu še niti 

opazne.  

Oče deklice Sofije, ki je rojena s trisomijo 13, v intervjuju na RTV Slovenija val 202 

odkrito spregovori o življenju z otrokom s hudo gensko napako. 

»Seveda so bili meseci in meseci, ko je bila nenehno bolna, ko je bilo življenje na 

nitki, ko je jokala in bruhala cele noči, in nisi vedel, kaj ji je in kaj se bo zgodilo. Vsi 

ti stresi se akumulirajo in človek se prej ali slej zlomi. Mislim, da je vsaka družina s 

prizadetim otrokom hkrati tudi ‘prizadeta družina’ in je vsaj malo disfunkcionalna. 

Najina zdrava otroka sta zagotovo bolj nervozna, kot so njuni vrstniki. Tak stres 

vpliva na otroke in na razmerje” (Vidic, 2015). 

Na družinsko življenje vpliva miselnost družine, zmožnost dojemanja in predelava 

vseh čustev, sposobnost sprejeti odgovornost in odločitve. Podpora prijateljev in 

sorodnikov, partnerjev po rojstvu otroka in razdelitev nalog. Veliko vlogo igra tudi 

država in institucije. Nega otroka s posebnimi potrebami zahteva veliko časa in 

denarja. 

Za otroka s posebnimi potrebami je vsekakor najboljše, da živi doma. Večina 

staršev otrok s posebnimi potrebami si tega tudi sama želi. Družinske potrebe po 

podpori iz okolice niso odvisne le od posebnosti otroka, ampak jih določa 

(Johnson in Kastner, 2005):  

 struktura (npr. enostarševska družina), 

 funkcioniranje (npr. strategije spoprijemanja) in 

 zunanje značilnosti družine (zaslužek, delovni urnik),  

 

Avtorja v raziskavi poudarjata, da si vire lahko predstavljamo kot štiri nivoje 

pomoči, kot kaže slika 1. 
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Slika 1: Stopnje pomoči za družine z otrokom s posebnimi potrebami (J. Dev. 
Behav. Pediatr.,1994, v Johnson in Kastner, 2005) 

Družina je otrokov najboljši vir. Drugi krog predstavlja otrokovo naravno okolje in 

pomoč iz naravnega okolja. To so družinski člani, sosedje in prijatelji. Tretji krog 

predstavlja neformalna pomoč, ki zajema socialno mreženje z drugimi družinami 

preko različnih podpornih skupin, nevladnih organizacij in ne nazadnje tudi s 

pomočjo interneta. Zunanji krog predstavlja formalno obliko pomoči (Johnson in 

Kastner, 2005). 

V Republiki Sloveniji je za otroke s posebnimi potrebami in njihove družine iz 

zakonskega vidika dobro poskrbljeno. V praksi oz. vsakdanjem življenju je to 

nekoliko drugače. O tem največ lahko povedo starši in tudi strokovnjaki, ki delajo z 

njihovimi otroki. Višina finančnih sredstev, ki jih država namenja otrokom s 

posebnimi potrebami, ni nizka, vedno pa se postavlja vprašanje, ali so sredstva 

pravilno izkoriščena. V zadnjih časih se pogosto razpravlja o pravilni 

prerazporeditvi finančnih sredstev. Omenja se »kreditiranje« kot oblika 

izkoriščanja finančnih sredstev, namenjenih otrokom s posebnimi potrebami. 

Skratka, denar oz. finančna sredstva bi dobil otrok (njegov skrbnik) v obliki 

kreditov ali vavčerjev in bi se sam odločal, kateri instituciji bi jih namenil. Starši 

upajo, da bi takrat ustanove boljše poskrbele za njihove otroke, ker bi obstajal 

konkreten trg in konkurenca, ki bi vplivala na boljše rezultate in boljše delo 

zaposlenih. 

V Republiki Sloveniji obstaja veliko podpornih sistemov, ki so na voljo staršem z 

otrokom s posebnimi potrebami. Kar nekaj jih s svojimi institucijami omogoča 

država.  

Pravice, do katerih so upravičene družine z otrokom s posebnimi potrebami, se 

urejajo z naslednjimi zakoni: 

 z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP), 

 z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP):  
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– podaljšani dopust za varstvo in nego otroka s posebnimi potrebami, 

– delo s skrajšanim delovnim časom, 

– prejemki za otroka, ki potrebuje posebno nego in pomoč: 

o dodatek za nego otroka, 

o delno plačilo za izgubljen dohodek; 

 z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ).  

 

Od leta 2008 je RS podpisnica Konvencije o pravicah invalidov. To je temeljni 

mednarodni dokument s področja varstva invalidov. 

B. Okoliš (2005), tudi sama mama deklice s PP, meni »da bi moralo biti področje, 

ki ureja pravice otrok (oseb) s posebnimi potrebami, urejeno celostno na enem 

mestu oziroma po možnosti z enim zakonom. Za informiranje uporabnikov teh 

pravic (staršev ali skrbnikov otrok s posebnimi potrebami) pa naj bi poskrbela 

institucija, ki bi za te osebe koordinirala uveljavljanje vseh pravic, ponudila 

svetovanje pri iskanju zgodnje obravnave, pomagala pri vključevanju v ustrezne 

programe VIZ, usposabljanje ali varstva« (prav tam, str. 24). Naprej tudi navaja, da 

so pogosto družine oz. starši prepuščeni lastnim sposobnostim, iznajdljivosti in 

vztrajnosti. Vsemu zgoraj navedenemu so še posebej izpostavljene družine na 

podeželju. V veliki meri so prepuščeni sebi in strokovnjakom, ki jih srečajo ter 

njihovem znanju in dobri volji, da jih usmerijo na institucije, ki jim lahko pomagajo. 

Socialno mreženje z drugimi družinami je težje zaradi manjšega števila 

prebivalcev in s tem manjšega števila družin s podobnimi težavami. 

V svojem diplomskem delu se Krstulović (2011) ukvarja s problematiko podpornih 

sistemov in kvaliteto usluge podpore, ki jo različne ustanove (v avtorjevi raziskavi 

so to Centri za socialno delo) nudijo uporabnikom. Njegova raziskava ponuja 

nadgradnjo obstoječega sistema z rušenjem obstoječih paradigem in izboljšanjem 

le teh. Tako npr. navaja, da bi za boljšo kvaliteto dela, ki je merljiva le s stopnjo 

zadovoljstva krajnega uporabnika, bilo treba zamenjati delovni urnik. Namreč, 

navajeni smo delati manj ali več v času med 7. in 16. uro. Na ta način individualne 

potrebe uporabnika podpornih sistemov žal niso vedno upoštevane. V razmislek: 

če težimo k individualiziranosti programa za otroke, bi seveda kot društvo, morali 

vzporedno težiti k individualiziranemu načrtovanju pomoči celotni družini. Žal se 

potrebe po podpori ne javljajo le med 7. in 16. uro. V raziskavi avtor omenja ravno 

čas, ki ga določena oseba (največkrat mama) preživi z otrokom s posebnimi 

potrebami. Čas, ki je namenjen negi, skrbi in terapiji, ki jo otrok potrebuje v veliki 

meri presega čas, ki ga v družinah brez otrok s posebnimi potrebami starši 

namenijo svojim otrokom. Johnson in Kastner (2005) v svoji raziskavi omenjata, 

da stres, ki spremlja družino, ki skrbi za otroka s posebnimi potrebami s časom 

narašča. Ravno zato iščejo drugačne in bolj prilagojene oblike pomoči družinam. V 

luči integracije je treba posvetiti pozornost staršem in ne le otrokom, če želimo 

popolnoma doseči cilje paradigme integracije oseb s posebnimi potrebami v 
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društvo. Tukaj mislimo na celo družino, ker izhajamo s stališča, da se stanje 

posameznega člana družine zrcali na druge družinske člane.  

Zaradi nefleksibilnosti javnih podpornih sistemov se vse več uveljavljajo 

neformalne oblike pomoči in podpore.  

»Starši najjasneje in najpogosteje izražajo prav potrebo po tovrstni fleksibilni skrbi 

in varstvu, ki velikokrat ne sledi vnaprej določenemu tedenskemu časovnemu 

intervalu. Fleksibilnost aktiviranja tovrstne pomoči pomeni za starše možnost 

razbremenitve, ko potreba nastopi« (Krstulović, 2011, str. 54). 

Na zahodu (ZDA, Avstralija, Anglija) so v zadnjih letih popularni t. i. »respite« 

centri, ki nudijo ravno takšno obliko podpore. V ZDA dobijo družine vavčerje za 

»respite« centre. Ti nudijo varstvo za določen čas takrat, ko to potrebuje 

uporabnik. "Short break" je izraz, ki se uveljavlja v nekaterih državah za opis 

»respite« centrov. Obstajajo različni modeli nudenja »respite« usluge. Tako lahko 

oskrbo nudijo na domu samega uporabnika, ter na različnih za to namenjenih 

lokacijah (Respite care, b. d.). 

Pomembno je poudariti, da so »respite« centri nastali kot odgovor za naraščajoče 

in različne potrebe staršev, ki skrbijo za otroka s posebnimi potrebami. Potreba in 

ustanavljanje centrov je prišla »od znotraj«, se pravi od uporabnika samega. Moč 

združevanja oseb in oblikovanje podpornega sistema, ki zadošča potrebe in želje 

njih samih, ne sme biti spregledana s strani stroke. In čeprav so starši oz. 

uporabniki pobudniki in ustanovitelji takšnih in podobnih organizacij, menimo, da 

morajo strokovnjaki prepoznati potencial podobnih ustanov ter ponuditi svoje 

znanje in kompetence na razpolago s ciljem, da bo usluga kvalitetnejša in varna 

za skrajnjega uporabnika. 

Nekaj podobnega nudijo staršem v Republiki Sloveniji nekatere ustanove. Npr. v 

Centru Dolfke Boštjančič na Igu lahko starši pustijo otroka za določen čas 

(pogosto je to konec tedna), da si lahko privoščijo oddih. Prostih mest žal ni veliko 

in usluga je dostopna po prejšnjem dogovoru. 

Različna društva v Sloveniji tudi dvigujejo kvaliteto podpore in pomoči družinam. 

Društva imajo tudi različne cilje. Nekatera so usmerjena v zbiranje sredstev za 

raziskave, svetovanja, zbiranje sredstev za letovanje, zbiranje sredstev za 

izobraževanje, nakup pripomočkov, zalagajo se za spremembo zakonodaje ipd. 

V zadnjih letih je v trendu nastajanje manjših društev ali krožkov. Praviloma jih 

organizirajo mlajši starši, ki imajo dobro socialno mrežo. Za informacije poskrbijo 

sami in niso toliko odvisni od strokovnjakov. Z dobrim mreženjem spoznajo vplivne 

ljudi in organizirajo zanimiva srečanja. Velika in manjša društva (krožki) se dobro 

dopolnjujejo. Pogosto so člani manjših ali tudi člani večjih združenj, včasih tudi več 

njih. 
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3.1 Skupine za samopomoč in podporne skupine 

Kot različni krožki znotraj različnih ustanov obstajajo skupine za samopomoč in 

podporne skupine. Zgodovina samopomočnih skupin sega v 1935, prav tako 

ustanavljanje prvih AA-skupin. V Akronu, Ohio, ZDA, sta se dva znanca, Bill W. iz 

New Yorka, borzni mešetar, in kirurg dr. Bob S. iz Akrona dogovorila za 

medsebojno pomoč pri iskanju rešitve z lastno zasvojenostjo z alkoholom. Uspeh, 

ki sta ga požela ta dva gospoda, je zametek novega gibanja in ustanavljanja 

različnih skupin za samopomoč (The Birth of A. A. and Its Growth in the U. 

S./Canada, b. d.). Če gledamo širšo sliko in zgodovino človeka, je bila 

samopomoč vedno prisotna, bodisi kot krepitev moči znotraj družine ali pomoč 

med prijatelji, sosedi. 

Skozi čas so se različne skupine prilagajale različnim potrebam uporabnikov ter 

razvile svoje programe pomoči. Danes lahko poiščemo primerno skupino za skoraj 

vsako težavo, ki človeka »ohromi«. 

V svoji raziskavi je M. Klemenčič Rozman (2015) naredila presek takšnih skupin v 

Republiki Sloveniji. Podala je različne opredelitve, ki določajo razliko med 

podporno skupino in skupino za samopomoč, kritično presodila možne negativne 

vplive, ki bi jih lahko skupine imele na posameznika, in opozorila, da vedno 

obstaja možnost za naraščanje tovrstnih gibanj iz preprostega razloga, kot je 

ukinjanje vladinih programov socialnega in zdravstvenega varstva v skladu z 

neoliberalističnim pogledom na določene socialne pojave. Tako da odgovornost 

nosi izključno posameznik sam in ne širša družba ter državne institucije.  

Beseda samopomoč, kot jo opredeljujejo različni avtorji (v Klemenčič Rozman, 

2015), pomeni pomoč od znotraj in poudarja človekove notranje vire. Glede na 

številčne opredelitve pojmov za samopomočne skupine in podporne skupine 

pogosto prihaja do prekrivanja opredelitev. Raziskovalci, čigar področje raziskav 

obsega fenomen skupin za samopomoč ali podpornih skupin, so pa enotni v tem, 

da je koncept samopomoči nastal iz samoorganizacije, oz. se je oblikoval »od 

spodaj navzgor«. Iniciativa je prišla od samega uporabnika (skupine uporabnikov z 

istim problemom) in ne od »zunaj«; tukaj se misli na institucije, strokovnjake, 

vladne organizacije ipd. 

Na grobo lahko opredelimo skupino za samopomoč kot podporno edukacijsko in 

po navadi v spremembe orientirano skupino ljudi, ki imajo enako težavo ali 

problem. Cilj take skupine je osebna ali družbena sprememba, včasih tudi oboje. 

Cilji se dosegajo preko določene ideologije, ki omogoča razreševanje določenega 

problema, situacije. Vodstvo ni pomembno, oz. vsi člani imajo enako vlogo. 

Srečanja so strukturirana in ciljno naravnana. Članarine ni, pogoj za članstvo je 

težava, situacija ali identifikacija s težavo, ki je značilna za vse člane. Najboljši 

primer je AA-skupina za samopomoč (Farris Kurtz, 1997). 
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Za razliko od skupin za samopomoč se podporne skupine srečujejo z namenom 

ponujanja emocionalne podpore in informacij članom, ki imajo enake težave, 

osebne ali družbene spremembe pa niso toliko pomembne. Pogosto jih 

ustanavljajo strokovnjaki ali organizacije, ki se tudi drugače ukvarjajo z enako 

problematiko. Srečanja so relativno nestrukturirana in pogosto skupine ne sledijo 

določeni ideologiji (prav tam). 

Nalogo podpornih skupin in skupin za samopomoč lahko povzamemo po Hedrick 

idr. (1992 v Klemenčič Rozman, 2015), ki pravi, da ne glede na poimenovanje, 

samopomoč in njene učinke na družbeno realnost prikazujejo samopomoč s 

svojimi pojavnimi oblikami kot dinamiko, ki ustvarja nove identitete na podlagi 

dejavnosti ritualne izmenjave zgodb. 

3.2 Podporna skupina na CJL OVI Jarše 

Leta 2011 je na Centru Janeza Levca Ljubljana, enota Jarše, ustanovljena 

Podporna skupina za starše. 

Idejo, da bi se oblikovala skupina za pomoč in svetovanje na šoli, je podala Sabina 

Kovačič, mama učenca na enoti Jarše. Ga. Kovačič je na izobraževanjih pri 

Familylabu pridobila naziv Vodja seminarjev Familylaba. Neformalni pogovori 

učiteljic z go. Kovačič so pripeljali do ideje in kasneje realizacije organiziranja 

Podporne skupine na Jaršah.  

Starši (1., 2. in 3. stopnja) so dobili vprašalnik o zainteresiranosti po tovrstni 

pomoči in odgovori so bili predvsem pozitivni. Odločili smo se samo za mlajše 

učence iz dveh razlogov. Prvi je, da je uspešnost skupine odvisna od števila 

udeležencev. Drugi razlog, zakaj nismo vključili staršev starejših otrok oz. 

mladostnikov, je razlika v interesih in potrebah staršev mlajših otrok in staršev 

mladostnikov. Starši mlajših otrok, še posebej tistih, ki so le vstopili v OŠ, 

doživljajo hude čustvene stiske in velika večina še ni predelala vseh občutkov, ki 

pridejo z rojstvom otrok s posebnimi potrebami. Starši mladostnikov imajo v večini 

primerov težave z vedno spreminjajočo se zakonodajo, pravicami in težavami, ki 

bolj pestijo mladostnike (spolnost, primeren Varstveno delovni center ipd.). Namen 

in cilj podporne skupine je bil nudenje pomoči in svetovanje staršem, namenjena 

je bila očetom in materam. V večini primerov so skupino obiskovale le matere, v 

nekaj primerov pa oba partnerja. V prvem letu se je skupina dobivala enkrat 

mesečno v prostorih šole. Srečanja so trajala po dve uri. Staršem je bilo po potrebi 

nudeno varstvo za otroke na šoli. Varstvo so izvajale prostovoljke, študentke 

Pedagoške fakultete ali zaposleni na šoli. V prvem letu je podporno skupino 

obiskovalo 11 staršev. Na več kot polovico srečanj v prvem letu delovanja skupine 

je prihajalo od 9 do 11 članov. Na samem začetku delovanja skupine je bil manjši 

osip članov (ena mama je prišla le na uvodno srečanje, dve sta pa obiskovali 

skupino le občasno, odvisno od delovnika).  
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Naslednja leta se je skupina dobivala vsakih štirinajst dni v času od 15.00 do 

16.30, dokler je na šoli zagotovljeno varstvo. Število članov se je vsako leto 

spreminjalo. V drugem letu delovanja podporne skupine je bila skupina odprta za 

vse starše, ne glede na starost otroka oz. mladostnika, ki obiskuje šolo. Trenutno 

je v skupino vključeno 23 staršev. Na vsako srečanje pride okoli 15 članov, 

odvisno od obveznosti, ki jih imajo. Srečanja niso strogo strukturirana, 

moderatorica srečanj ga. Kovačič je tudi sama mama otroka s posebnimi 

potrebami. Njena vloga je na prvem mestu organizacija srečanj, usmerjanje 

pogovora ter omogočanje vsem članom, da povedo svojo zgodbo, stališče ali 

predloge.  

Teme so se na začetku nanašale na družino, sprejemanje otroka s posebnimi 

potrebami, razreševanje nekaterih čustev in izzivov, ki jih življenje z otrokom s 

posebnimi potrebami prinese, partnersko življenje, ipd. Glede na potrebe članov 

skupine so se nekatere teme obravnavale večkrat. Na začetku so bile striktno 

povezane z otrokom s posebnimi potrebami, kasneje so člani prišli na plan tudi z 

drugimi težavami, ki jih pestijo. Tudi v tem primeru se je skupinska dinamika in 

pomoč izkazala kot dobrodošla.  

Sčasoma se je pokazala potreba po strokovnem predavanju, še posebej iz 

področja zakonodaje. Na podlagi dobre socialne mreže ge. Kovačič so predavanja 

na šoli imeli pravni strokovnjaki za področje otrok s posebnimi potrebami.  

Različne oblike delovanja skupine so prinesle več dinamike, bolj sproščen odnos 

med člani in veliko smeha.  

Razen podpore in terapevtske oblike delovanja skupine ter strokovnih predavanj je 

skupina nudila svojim članom zanimiva predavanja iz različnih področij. Svojo 

knjigo Najtišje ure je predstavila pisateljica Nada Polajžer, mama deklice s 

cerebralno paralizo. Zelo zanimivo predavanje o energetskih tipih je imela ga. 

Mojca Božič. Izkazalo se je, da teme, ki niso vezane izključno na otroka in družino, 

pritegnejo pozornost članov skupine.  

Člani so se odločili, da bi lahko tudi sami pripravili delavnice in predavanja, ki bi 

utegnile zanimati ostale člane. Te delavnice so bile namenjene zabavi, druženju in 

učenju drugih veščin. Delavnice in predavanja, ki so jih organizirali starši: make-up 

delavnica, izdelovanje adventnih venčkov, plesne delavnice, predavanja o 

astrologiji, predavanje o refleksologiji, masaža ipd. 

Različne oblike delovanja skupine so prinesle več dinamike, bolj sproščen odnos 

med člani in veliko smeha. Člani vsako leto pripravijo poletni piknik za družino in 

prijatelje. 

Člani skupine so večkrat nastopili v različnih poljudnih oddajah na televiziji ali 

radiju, ter spregovorili o svojem življenju z otrokom s posebnimi potrebami. 
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3.3 Procesi znotraj skupin za samopomoč in podpornih skupin 

Ali skupinska pomoč deluje? Na podlagi večletnega raziskovanja so različni avtorji 

prišli do spoznanj, da skupinska pomoč deluje (DeLucia-Waack in Bridbord, 2004). 

Vprašanje, ki si ga raziskovalci postavljajo sedaj, je: Kaj vpliva na učinkovitost 

skupine? V glavnem se vsi raziskovalci strinjajo, da je to skupinska klima in 

dinamika ter določeni terapevtski procesi oz. faktorji. Težave v dodatnem 

pojasnjevanju procesov znotraj skupine predstavlja ne enotnost v razumevanju 

osnovnih pojmov. (Npr. kaj je točno skupinska povezanost – kohezivnost?) Glede 

na to, da je skupinski proces dinamični konstrukt, raziskovalci opozarjajo, da mora 

biti inštrumentarij, ki se uporablja za merjenje procesov, občutljiv tako za velike kot 

za male spremembe znotraj skupine v določenih intervalih. (DeLucia-Waack in 

Bridbord, 2004) 

Če želimo poudariti posebnosti skupinske pomoči, moramo razsvetliti tudi štiri 

osnovne procesne komponente, menijo Burlinghame, Fuhriman in Johnson 

(2004). To so struktura, verbalna interakcija, terapevtski odnosi in terapevtski 

faktorji skupine. 

Strukturo skupine določajo naslednji faktorji: 

Pred skupinska orientacija (določanje pričakovanj posameznika, jasna pravila 

znotraj skupine, vloge posameznika ipd.). Različni avtorji ravno to komponento 

uvrščajo zelo visoko glede na uspešnost skupine in zadovoljstvo članov s skupino. 

Dobro strukturirana začetna srečanja omogočajo članom lažje udejstvovanje v 

skupini ter znižajo stopnjo občutka neugodja.   

Kompozicija skupine je za različne avtorje različnega pomena. Nekateri avtorji 

zagovarjajo homogenost, drugi dajejo prednost heterogenosti skupine.   

Verbalna interakcija se dogaja v medosebnem skupinskem prostoru. Sklepa se, 

da je to najmočnejše in edinstveno orodje, ki omogoča spremembo posameznika 

(Yalom, 1995, v Burlinghame idr. 2004). Obstajajo najmanj trije aspekti verbalne 

interakcije. To so verbalni stil članov in vodje skupine, ki nam omogoča konkreten 

uvid v medosebni prostor skupine. Vsi vodje morajo biti pozorni na razvoj 

verbalnega stila posameznika. Medosebnostni »feedback« zviša motivacijo in 

pripravljenost na osebnostne spremembe ter zviša oceno osebnega zadovoljstva s 

skupino. Tretji aspekt je osebnostno razkrivanje (self-disclosure), ki ima po 

različnih avtorjih različen pomen v skupinah. 

Terapevtski odnosi so znotraj različnih skupin večplastni: član-član, član-vodja, 

vodja-član, vodja-skupina, član-skupina …. Novejše raziskave o odnosih znotraj 

skupine (Burlinghame idr. 2002, v Burlinghame idr., 2004) kažejo na tri najbolj 

pogoste aspekte znotraj odnosov. Ti so skupinska klima, kohezivnost in 

zavezništvo (alliance). Večina avtorjev se strinja s tem, da so vsi trije aspekti 

povezani z boljšim delovanjem skupine. Burlingame idr. (v Burlinghame, Fuhriman 
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in Johnson, 2004) v  svoji raziskavi iz leta 2002 ugotavljajo, da je zavezništvo tista 

spremenljivka, ki najbolj določa terapevtske odnose in vpliva na boljšo oceno 

delovanja skupine. 

Yalom (1995), pisatelj in psihoterapevt, je identificiral 11 terapevtskih faktorjev v 

delovanju psihoterapevtskih skupin (DeLucia-Waack in Bridbord, 2004; Kurtz, 

1997). To so: vlivanje upanja, univerzalnost, informacije ali direktni nasveti, 

altruizem, podoživljanje družine in družinskih zakonitosti, učenje osnovnih 

socialnih spretnosti, zmožnost medosebnega učenja, zmožnost usvajanja novih 

oblik obnašanja, skupinska povezanost, katarza in zadnji faktor Yalom poimenuje 

eksistencialni faktor, ki pomeni spoznanje, da življenje včasih enostavno »ni fer« in 

prevzemanje odgovornosti za svoje življenje oz. za kvaliteto življenja. Vsi ti faktorji 

se pojavljajo tudi v podpornih skupinah in skupinah za samopomoč. Nadalje avtorji 

tudi navajajo, da se pomembnost določenih faktorjev spreminja odvisno od 

skupine (Heill,1992, v Kurtz,1997). 

Kivlighanova in Goldfinova (1991) sta razdelili osnovne procese znotraj skupinske 

pomoči na tri osnovne kategorije: 

1. afektivna (sprejemanje ali skupinska kohezivnost, katarza, vlivanje upanja), 

2. vedenjska (altruizem, medosebno učenje, osebnostno razkrivanje),  

3. kognitivna (vodenje, samorazumevanje, univerzalnost, posredno učenje). 

 

Avtorja sta tudi ugotovila, da so določeni procesi bolj izraženi v določenih fazah 

skupine. Tako sta npr. v začetni fazi vlivanje upanja in univerzalnost zelo 

pomembna. Katarza narašča sorazmerno s številom srečanj in dosega plato v 

najbolj delovni fazi skupine ter upada proti koncu delovanja skupine. Sprejemanje 

je pomembno od začetka do konca trajanja skupine. Stopnja samorazumevanja, 

posrednega učenja, medosebnega učenja, altruizem in osebnostno razkrivanje ni 

bilo vezano na delovanje skupine. 

L. Farris Kurtz (1997) opredeli procese na tiste, ki se dogajajo v podpornih 

skupinah in v skupinah za samopomoč ali pa so bolj prisotni in značilni samo za 

skupine za samopomoč, ne izključuje pa pojavljanja procesa tudi v podpornih 

skupinah.  

Procesi, ki so značilni za obe skupini, so (Farris Kurtz,1997) dajanje podpore, 

izmenjava informacij, nudenje občutka pripadnosti, sporočanje izkustvenega 

znanja in učenje metod spoprijemanja. 

Vsi ti procesi, ki se dogajajo znotraj vsake skupine, naj bi vplivali na oceno 

zadovoljstva posameznika s skupino.  

Schiff in Bargal (2000) sta po različnih avtorjih in s pomočjo vodij različnih 

podpornih skupin, kot najbolj pogosto prisotne procese v skupinah za samopomoč 
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in podpornih skupinah, navedli: vlivanje upanja, univerzalnost, podpora, učenje 

metod spoprijemanja in posredovanje izkustvenega znanja.  

Yalom (1995, v Schiff in Bargal 2000) označuje vlivanje upanja kot osnovni 

element terapevtskega procesa. Podporne skupine in skupine za samopomoč pa 

dodajajo še element občutka kontrole in poudarjajo, da je vsaka težava, na katero 

se v življenju spotaknemo, le novi izziv in predstavlja možnost za novo osebno rast 

vsakega posameznika.  

Kako pomembno je vlivanje upanja za starše, ki obiskujejo podporno skupino, nam 

pove razmišljanje mame Petre: »Najprej naj povem, da je bila ustanovitev skupine 

za podporo staršem takoj pozitivno sprejeta in redno obiskovana in s tem potrjena 

kot nujno potrebna. Moja izkušnja je naslednja: od Tianinega rojstva sem 

pogrešala ljudi, ki bi bili pripravljeni prisluhniti mojim izkušnjam, občutkom, skrbem, 

ki bi iskreno razumeli in nam s tem pomagali spopadati se z življenjskimi 

preizkušnjami, a takih ljudi okoli nas ni bilo. Tudi bližnje sorodstvo nam ni bilo v 

tovrstno oporo in tako je še danes. Enostavno so naši pogledi popolnoma različni, 

da bi z njihove strani pričakovala razumen dialog. 

S prvim srečanjem skupine pa se je to popolnoma spremenilo, z možem sva se 

(predvsem jaz) zavedala, da nisva edina, da so najine izkušnje, občutki, skrbi 

podobni, da so ljudje, ki so pripravljeni prisluhniti, pomagati svetovati vsak dan 

okoli nas. Le nekdo nas je moral povezati in voditi. Sedaj sem predelala preteklost 

in jo pustila za seboj. S Tiano živimo veliko bolj zadovoljno sedanjost in se 

veselimo prihodnosti ter se zavedamo, da imamo okoli sebe ljudi, s katerimi smo 

povezani na prav poseben način. Ker smo povezani, nam je lažje, bolje. 

Sodelovanje z učitelji je bilo že prej v redu, odkar pa imamo skupino na šoli, se je 

pa celo izboljšalo, smo še bolj odprti drug do drugega« (mama Petra po 1. letu 

obiskovanja podporne skupine za starše na OVI Jarše. Osebna komunikacija, 

junij, 2012). 

Pod pojmom univerzalnost je mišljena podobnost med člani skupine. Občutenje, 

da nisi sam, da imajo drugi podobne težave in se borijo s podobnimi občutki, nudi 

posamezniku občutek olajšanja. Občutki jeze, želje po smrti ter občutki krivde 

zaradi takšnega razmišljanja in iskanje odgovora na to, ali so ti občutki normalni 

oz. adekvatni, vpliva na pomembnost univerzalnosti. Ta občutek univerzalnosti pa 

izhaja iz nenehne potrebe človeka, da se primerja z drugimi (Yalom, 1995, v Schiff 

in Bargal 2000).  

Andreja, ravno tako mama otroka s posebnimi potrebami, kot najbolj pomemben 

razlog za sodelovanje v Podporni skupini OVI Jarše pravi naslednje: »Podporna 

skupina mi je zelo všeč, ker izvem veliko informacij, še bolj pa mi je všeč druženje 

z ljudmi, ki imajo podobne težave. Občutek, da nisi sam na svetu. Želim si, da bi 

imela Sabina še dovolj energije, da naslednje leto nadaljujemo« (mama Andreja 

po 1. letu obiskovanja podporne skupine za starše na OVI Jarše. Osebna 

komunikacija, junij, 2012) 
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Tudi L. F. Kurtz (1997) med pomembne faktorje za vsako podporno skupino in 

skupino za samopomoč navaja: 

 občutek pripadnosti »enakemu«, 

 ne biti prepuščen samemu sebi, 

 pripravljenost na osebno razkritje (self disclosure). 

 

Podpora je primarni cilj vsake podporne in skupine za samopomoč. Schiff in 

Bargal (2000) omenjata dva vidika podpore. Prvi vidik je empatija, ki vključuje 

skrb, zanimanje ter poslušanje drugega in drugi vidik je emocionalno razkritje. 

»Podporna skupina mi pomeni vse. Prej niti približno nismo imeli takih stikov, 

delim življenje na čas pred skupino in čas, odkar v njej sodelujem. Veliko znanja, 

modrosti … Tu sem se popolnoma odprla in sem vesela, da je enako z drugimi – 

vsi so odprti, sproščeni, pristni. Res veliko si zaupamo« (mama Juliana po 1. letu 

obiskovanja podporne skupine za starše na OVI Jarše Osebna komunikacija, junij, 

2012). 

Podporne skupine in skupine za samopomoč naj bi članom omogočale učenje 

metod spoprijemanja v različnih stresnih situacijah in z izzivi.  

Visoko na lestvici pomembnih procesov med člani je tudi posredovanje 

izkustvenega znanja. Člani verjamejo, da je znanje, ki izhaja iz življenjskih 

izkušenj, bolj pomembno oz. dajejo mu večjo »težo« kot pa znanju, ki ga imajo 

različni strokovnjaki. To je predvsem analitično, teoretično znanje in ne temelji na 

realnih izkušnjah. Izkustveno znanje je definirano kot informacija in znanje, oz. 

modrost, pridobljena na podlagi realne izkušnje posameznika (Borkmann,1976, v 

Schiff in Bargal, 2000). 

»Vsi v skupini imamo podobne težave. Zame je pomembna predvsem izmenjava 

izkušenj. Toliko pametnih nasvetov, kot sem jih dobila v skupini, mi ni dal noben 

zdravnik ali kakšen drug strokovnjak. Lahko si zaupamo težave. Smo zelo 

sproščeni, lahko tudi povsem brez sramu spustiš kakšno solzo. Tu sem lahko 

najbolj pristna in se lahko pokažem v vsej svoji ranljivosti in občutljivosti« (mama 

Irena po 1. letu obiskovanja podporne skupine za starše na OVI Jarše. Osebna 

komunikacija, junij, 2012). 

V članku, ki je bil objavljen v reviji Infants and Jung Children (2003), avtorji 

poudarjajo moč posameznika, ki ima enako ali podobno izkušnjo pri nudenju opore 

in pomoči drugemu posamezniku. Menijo, da sta odzivnost in občutenje nujno 

potrebna za varno zgodnje otroštvo otroka s posebnimi potrebami. Kljub temu da 

rojstvo otroka s posebnimi potrebami v veliki meri vpliva na stres, ki ga družina 

doživlja, so različne raziskave potrdile, da rojstvo otroka s posebnimi potrebami ni 

nujno »konec sveta« za starše (Vacca, Feinberg, 2000, v Barnet idr., 2003). 

Spoznanje in vpogled na pozitivne izkušnje in relativno dobro prilagodljivost 

nekaterih družin na stresne faktorje, so vplivali na vzpostavljanje posebnih 
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programov, ki se fokusirajo na izgrajevanju in povečanju »zaščitniških« orodij, ki 

omogočajo družini lažje spoprijemanje z izzivi, katere rojstvo in življenje z otrokom 

s posebnimi potrebami prinaša.  Avtorji verjamejo, da je skupinska intervencija 

boljša od individualne in prisotnost članov, ki so v enakem položaju, oz. imajo 

otroka s posebnimi potrebami, vendar so njihove izkušnje v večini primerov 

pozitivne in vidijo prihodnost kot pozitivno naravnano, omogoča drugim staršem 

lažjo identifikacijo z njimi in hitrejše razvijanje potrebnih kompetenc za uspešno 

starševstvo. Bolj kot se starš čuti kompetentnega, da ima vpliv na svoje življenje in 

količino stresa v svojem življenju, boljše so napovedi za uspešno prilagajanje 

otroku s posebnimi potrebami (Affleck,Tennen, Gershman, 1985, v Barnet idr., 

2003).   

Barnett idr. (2003) so zastavili program osmih srečanj. Zavedajo se, da je osem 

srečanj premalo, da bi uporabniki raziskovali nekatera globlja čustva, ki se ob 

rojstvu otroka s posebnimi potrebami porajajo, vendar je to dovolj, da se v 

posamezniku – staršu začne proces, ki mu omogoča premik naprej proti zaželeni 

adaptaciji. Kot pomembne spretnosti, ki jih starš pridobi za uspešno soočenje z 

izzivi, ki jih prinašata skrb in vzgoja otroka posebnimi potrebami, avtorji navajajo 

sledeče: 

1. Soočanje in ocenjevanje občutenj, ki jih doživljajo starši. Identifikacija močnih 

področij, ki jih imajo starši ter med starševska podpora. 

2. Spodbujanje medsebojne pomoči in deljenje pomembnih informacij. 

3. Večje zavedanje o pomoči, ki je na voljo in zavedanje o kvaliteti odnosov z 

drugimi in s svojim partnerjem. 

4. Izboljšanje spretnosti pri iskanju informacij, pomoči in sredstev za pomoč 

otroku s posebnimi potrebami. 

5. Razvoj starševskega senzitiviteta in učinkovitih starševskih spretnosti 

 

Močen posameznik in močna družina sta tisto, čemur naj bi stremeli kot družba. 

Raziskave nam dajejo odgovor, kako lahko kot družba pomagamo tistim, ki so 

socialno, ekonomski ali kako drugače odrinjeni na rob družbe. Človek kot socialno 

bitje je v veliki meri odvisen od ustreznih socialnih stikov in podpore. Na podlagi 

raziskav si upamo trditi, da so različne oblike podpore in pomoči v korist 

posamezniku, njegovi družini in na koncu celotni družbi. Z raziskavo bomo 

ugotovili, s katerimi težavami se soočajo starši opazovane podporne skupine ter 

kako podpora in dobra socialna mreža vpliva na njihovo življenje. 
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 II. EMPIRIČNI DEL DIPLOMSKEGA DELA 

4 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Število podpornih skupin v zadnjem času nenehno narašča in postaja zelo 

pomemben alternativni dejavnik v skrbi za javno zdravstvo (Laitila in Pietila 2009). 

Vemo, da je socialna, emocionalna in kognitivna podpora esencialna za duševno 

in fizično zdravje človeka ter njegovo blaginjo. Še posebej je veliko dokazov, kako 

pomembna je podpora in pomoč tistim, ki skrbijo za bolnega ali duševno 

prizadetega otroka (Barnett idr., 2003). Prednost je ne samo v izboljšanju 

splošnega občutka blaginje družine, ampak tudi v pozitivnem odnosu starša do 

otroka. Za otroka to pomeni boljši vzgojni in razvojni izhod (Hammarberg, Sartore, 

Fisher in Cann 2014).  

Davies in Hall (2005, v Hammarberg idr., 2014) sta iz obsežnega raziskovanja 

literature o pomembnosti organiziranja ravno staršev otrok s posebnimi potrebami 

poudarila, da možnost pogovora z drugimi starši, ki imajo podobne izkušnje in 

potrebe, zmanjša osamljenost, zviša samozavest, omogoča sprejemanje samega 

sebe, daje občutek, »da sem sprejet« od drugih, ter izboljša starševske kapacitete, 

od katerih je odvisna vsakodnevna nega in skrb otroka s posebnimi potrebami. Do 

enakih ugotovitev so prišli tudi Barnett idr. (2003). 

 

Sprotna evalvacija dela podpornih skupin je potrebna zato, da opravičimo 

delovanje skupin in pokažemo na različna življenjska področja, kjer nam skupina 

nudi pomoč in različne oblike medsebojne pomoči. 
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5 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 

Namen in cilj diplomske naloge je predstavitev opazovane skupine ter 

ovrednotenje dosedanjega dela skupine. Zanima nas, na katerih področjih se 

kažejo potrebe staršev, ki so vključeni v opazovano skupino, ter ali skupina 

izpolnjuje to nalogo. Zanima nas, ali skupina vpliva na pozitivne spremembe v 

življenju posameznika in njegove družine. Naš cilj je s pomočjo odgovorov 

opozoriti na morebitne pomanjkljivosti ter poudariti dobre plati skupine in oblikovati 

smernice za nadaljnje delo. Pogled staršev na skupinske procese je konkreten 

podatek, ki ga lahko uporabimo za oblikovanje in izboljšanje podpornih sistemov 

za starše z otrokom s posebnimi potrebami.  
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6 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glede na cilje raziskave smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kako starši ocenjujejo svoje splošno zadovoljstvo s skupino? 

2. Ali so člani, ki so bolj zadovoljni s podporno skupino boljše ocenili svoje 

splošno zadovoljstvo z življenjem?  

3. Kakšen vpliv ima trajanje članstva na splošno oceno zadovoljstva s skupino?  

4. Kako starši ocenjujejo proces: vlivanje upanja in kontrola?  

5. Kako starši ocenjujejo proces: univerzalnost in posredovanje izkustvenega 

znanja? 

6. Kako starši ocenjujejo proces: podpora (čustveno razkritje in empatija)? 

7. Ali starost otroka vpliva na oceno posameznega procesa?  

8. Kateri so motivi za vključitev v skupino? 

9. Ali se je kaj v družinskem življenju članov spremenilo, odkar obiskujejo 

skupino? 

10. Ali se je zaradi obiskovanja skupine povečal občutek sposobnosti obvladovanja 

težav, povezanih z oskrbo otroka s posebnimi potrebami? 

11. Kakšne so potrebe članov v prihodnosti in na kakšen način bi lahko skupina 

pripomogla k uresničevanju le-teh? 
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7 METODE DELA 

7.1 Udeleženci v raziskavi 

V raziskavo smo vključili najbolj aktivne člane podporne skupine Centra Janeza 

Levca Ljubljana iz enote Jarše. Vprašalniki so bili staršem razdeljeni v šoli, ki jo 

obiskuje otrok. Od 23 razdeljenih vprašalnikov je bilo vrnjenih 20. Po analizi 

vprašalnikov smo s pomočjo vodje skupine dobili seznam oseb, ki so bile 

pripravljene sodelovati tudi v intervjuju, ki nam je omogočil vpogled v »globino« 

samih procesov. V intervju je bilo vključeno 8 oseb.  

Vzorec ni reprezentativen in rezultatov ne moremo posploševati. Podatki pa nam 

dajejo vpogled na procese, ki potekajo v skupini in te podatke lahko uporabimo za 

ovrednotenje dela skupine ali za načrtovanje podobnih oblik podpornih sistemov 

za starše. 

7.2 Vzorec spremenljivk 

S pomočjo vprašalnika bomo poskušali utemeljiti odnos med procesi, ki potekajo 

znotraj skupine z določenimi spremenljivkami: 

 

Pojasnjevalne spremenljivke:  

1. Osebni občutek blaginje. Veenhoven (1991, v Schiff in Bargal 2000, str. 276) 

definira občutek blaginje kot » stopnjo, s katero posameznik ocenjuje svoje 

življenje na splošno kot zadovoljivo.« Osebni občutek blaginje je eden od 

parametrov, ki se pogosto uporablja za ocenjevanje uspešnosti delovanja 

podpornih skupin. Različne raziskave kažejo visoko korelacijo med 

subjektivnim občutkom blaginje in zdravja, socialnega funkcioniranja ipd. 

(Veenhoven 1988, v Schiff in Bargal 2000). Anketiranci bodo na 5-stopenjski 

lestvici (1 pomeni povsem zadovoljen, 5 pomeni povsem nezadovoljen) ocenili 

svoje splošno zadovoljstvo z lastnim življenjem. Schiff in Bargal (2000) sta v 

raziskavi uporabili 11-stopenjsko lestvico.  

2. Starost otroka ali mladostnika. 

3. Trajanje članstva v podporni skupini. 
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Opazovani spremenljivki:  

4. Splošno zadovoljstvo s podporno skupino. Anketiranci bodo na 5-stopenjski 

lestvici (1 pomeni povsem zadovoljen, 5 pomeni povsem nezadovoljen) ocenili 

svoje zadovoljstvo s Podporno skupino. 

Podobni lestvici, sicer z več stopenj, sta v svoji raziskavi uporabili Schiff in 

Bargal (2000) in M. Klemenčič Rozman (2015). Schiff in Bargal (2000) menita, 

da bi bilo boljše, če bi določeni koncept merilo več postavk in se tukaj sklicujeta 

na podobne raziskave (Scarpello in Campbell, 1983, v Schiff in Bargal, 2000), 

ki ugotavljajo enako veljavnost in zanesljivost lestvic z eno samo postavko. 

Zagotavljajo, da so lestvice z eno postavko, ki merijo srečo ali zadovoljstvo, 

enako uporabne kot lestvice z več postavkami (Crooker in Near, 1998, v Schiff 

in Bargal, 2000). 

5. Značilnosti skupinske pomoči (procesi) (Fariss Kurtz, 1997; Schiff in Bargal 

2000): 

 vlivanje upanja in kontrola, 

 univerzalnost in posredovanje izkustvenega znanja,  

 podpora (čustveno razkritje in empatija). 

 

Naše stališče je, da imajo procesi, ki potekajo znotraj skupine, pozitiven vpliv na 

oceno zadovoljstva s skupino in s tem vplivajo na osebni občutek blaginje. Glede 

na to, da številne študije dokazujejo, da višja kot je ocena zadovoljstva s skupino, 

višja je tudi ocena osebne blaginje (Schiff in Bargal, 2000). Seveda tukaj ne 

govorimo o pravih ocenah, ampak le o osebnem doživljanju posameznika. 

Ugotavljali bomo, ali starost otroka vpliva na oceno posameznega procesa znotraj 

skupine in kakšen je vpliv časa obiskovanja skupine na zadovoljstvo posameznika 

s skupino.  

 

Z globinskim intervjujem bomo ugotovili, ali skupina omogoča osebno rast 

posameznika in s tem prispeva k boljšemu delovanju družine.  

7.3 Metode zbiranja in obdelave podatkov 

S pomočjo članov podporne skupine smo poskušali dobiti vrsto kvalitativnih 

podatkov osebnostne narave. V ta namen smo uporabili vprašalnik in deskriptivno 
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raziskovalno metodo z uporabo kvalitativne analize informacij, pridobljenih z 

globinskim intervjujem.  

7.3.1 Instrumentarij in izvedba 

1. V raziskavi je bil uporabljen vprašalnik, ki je obsegal: 

 Nagovor, kratko navodilo za izpolnjevanje ter zahvalo. 

 Sklop A: vprašanja o članstvu v skupini in povzeto in prevedeno lestvico 

splošnega zadovoljstva z lastnim življenjem ter lestvico splošnega 

zadovoljstva s skupino (Schiff in Bargall 2000). 

 Sklop B: prevedeno in prirejeno lestvico značilnosti skupinske pomoči 

(Schiff in Bargal 2000, pri prevajanju smo si pomagali z M. Klemenčič 

Rozman, 2015). 

 Zadnje vprašanje je odprtega tipa in ponuja možnost za zapis pohval, kritik, 

želja in na splošno priporočila za boljše delovanje skupine v prihodnosti. 

 

Lestvice, uporabljene v vprašalniku, so bile uporabljene in preverjene v drugih 

raziskavah. Vprašalnik je bil anonimen. Vprašalnik so člani izpolnjevali v mesecu 

februarju in marcu 2016. 

 

2. V nadaljnji raziskavi smo uporabili globinski intervju. Na podlagi raziskovalnih 

vprašanj in odgovorov, ki smo jih dobili z vprašalniki, smo oblikovali oporne točke, 

ki so bile v pomoč pri pogovoru s starši. V intervjuju smo uporabljali odprta 

vprašanja. Staršem smo v pogovoru dali dovolj svobode in njihovi odgovori so 

usmerjali pogovor na področja, ki se jim zdijo pomembna, a so pomembna tudi za 

našo raziskavo. Za pomoč pri oblikovanju intervjuja smo izvedli poskusni intervju z 

vodjo skupine, ki nam je predlagala dodatna vprašanja in področja, ki bi nas 

utegnila zanimati. 

 

Pogovori so bili po predhodnem dogovoru snemani.  

 

Raziskovanje je narejeno v mesecu februarju, marcu in aprilu leta 2016. Spola v 

skupini nismo preverjali, ker sta v skupino redno vključena le dva moška in jima ne 

bi bila zagotovljena popolna anonimnost. Ravno tako nas zaradi slabe 

razpršenosti skupine niso zanimale razlike med spoloma. 
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7.3.2 Postopek obdelave podatkov 

Za podatke, pridobljene z vprašalniki, smo uporabili neparametrsko statistiko. Za 

analizo intervjujev smo naredili transkripcijo posnetih odgovorov. Odgovore smo 

razvrstili v pomenske kategorije in naredili kvalitativno analizo podatkov tako, da 

smo jih medsebojno analizirali glede na raziskovalna vprašanja. 
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

8.1 Rezultati in interpretacija podatkov, pridobljenih z vprašalnikom  

Grafikon 1: Ocena zadovoljstva s podporno skupino 

 

Grafikon 2: Ocena splošnega zadovoljstva z lastnim življenjem 

 

Splošno zadovoljstvo s skupino in splošno zadovoljstvo z lastnim življenjem 

(občutek blaginje) je merila petstopenjska lestvica z eno samo postavko. Stopnje 

so si sledile od 1 − povsem zadovoljen do 5 − povsem nezadovoljen. Podobno 

lestvico sta v svoji raziskavi uporabila Schiff in Bargal (2000) v Izraelu. V Sloveniji 

je podobno lestvico uporabila Klemenčič Rozmanova v svoji raziskavi o skupinah 

za samopomoč in podpornih skupinah, le da sta Schiff in Bargal in tudi Klemenčič 

Rozman uporabili 11-stopenjsko lestvico. Schiff in Bargal se strinjata, da bi bila 
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ocena z več postavkami bolj zanesljiva, vendar se opirata na prejšnje raziskave 

(Scarpello in Campbell, 1983; Headey, Holmstrom in Wearing, 1984), ki so 

potrdile, da je ocena zadovoljstva in sreče dovolj zanesljiva, če tudi je merjena z 

eno samo postavko (Schiff in Bargal, 2000). 

1. Kako starši ocenjujejo svoje splošno zadovoljstvo s skupino? 

Glede na odgovore članov bi lahko rekli, da skupina zadovoljuje potrebe svojih 

članov. Razloge za tako visoko oceno zadovoljstva s skupino lahko tolmačimo iz 

več zornih kotov. Seveda je prvi razlog pristno zadovoljstvo s skupino. Glede na 

to, da je skupina popolnoma prostovoljna in se člani na podlagi lastnih potreb in 

prepričanj vključujejo v skupino, so bile takšne ocene pričakovane. Bolj zanesljive 

ocene bi lahko dobili, če bi v raziskovanje vključili člane, ki so prenehali z 

obiskovanjem skupine. V našem primeru je takih članov zelo malo.   

Na ta problem opozarjajo raziskovalci, ki se ukvarjajo s podpornimi skupinami in 

skupinami za samopomoč (Laitila in Pietila, 2009). Raziskave v večini primerov 

temeljijo na izkušnjah članov, ki obiskujejo skupine. Žal se članov, ki so prenehali 

z obiskovanjem skupin, v raziskovanje ne vključi. Vsekakor bi bilo dobro vedeti 

njihove razloge prenehanja obiskovanja skupin in s tem dobiti bolj zanesljivo 

oceno zadovoljstva s skupino. 

2. Ali so člani, ki so bolj zadovoljni s podporno skupino, boljše ocenili svoje 

splošno zadovoljstvo z življenjem? 

Starši so zelo visoko ocenili zadovoljstvo s podporno skupino; glede zadovoljstva z 

lastnim življenjem sta bili le dve osebi srednje zadovoljni, 9 oseb večinoma 

zadovoljnih, 9 anketirancev je ocenilo splošno zadovoljstvo z lastnim življenjem s 

povsem zadovoljni.  

Friedli (2009) določi splošno zadovoljstvo z lastnim življenjem ali občutek blaginje 

kot kombinacijo občutka posameznika do sebe in do lastnega življenja ter kako 

funkcionira v odnosih do drugih in kako vztrajen je v doseganju lastnih ciljev 

(Seebohm idr., 2012). Veenhoven (1991, v Schiff in Bargal, 2005) definira občutek 

blaginje kot stopnjo, s katero posameznik ocenjuje kvaliteto svojega življenja kot 

zadovoljivo.   

Občutek blaginje je definiran ne samo kot izostanek bolezni in zmanjšano fizično 

funkcioniranje, ampak kot prisotnost pozitivnih fizičnih, mentalnih in psihosocialnih 

občutkov (Gallup v Sears idr., 2014).  

Novejše raziskave o občutku blaginje poročajo, da dobri odnosi pomagajo pri 

izgrajevanju odpornosti (rezilientnost) na določene čustvene situacije. Deljenje 

izkušenj in podpora omogoča članom skupine, da začnejo razmišljati drugače o 

svoji situaciji, prevzamejo kontrolo nad lastnim življenjem in zaživijo naprej (prav 

tam).  
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Schiff in Bargal (2000) sta v svoji raziskavi dobila pozitivno korelacijo med 

občutkom blaginje ter zadovoljstvom s podporno skupino. Raziskave, na katere so 

se naslanjali, utemeljujejo, da lahko predvidimo občutek blaginje na podlagi 

doseganja osebnih ciljev. Vsekakor premik, ki ga v posameznikovo življenje 

prinese podporna skupina, aktivno sodelovanje in prispevek v družbi ter 

izboljšanje socialnega položaja posameznika, prispeva k uresničevanju ciljev. 

White in Hastings (2004) sta ugotovila, da tisti starši, ki poročajo o več oz. boljši 

podpori na socialnem področju, poročajo tudi o večji stopnji zadovoljstva z lastnim 

življenjem. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija opozarja na holistični pristop 

za izboljšanje zdravja celotne populacije (Sears idr., 2014). V raziskavi o vplivu 

podpornih skupin na občutek blaginje so Seebohm idr. (2013) ugotovili, da deljenje 

izkustvenega znanja in medsebojna podpora omogočata posamezniku, da 

spremeni stališče glede svoje situacije, prevzame kontrolo nad lastnim življenjem 

in končno »zaživi naprej«. 

Glede vseh dosedanjih raziskav o vplivu socialne mreže in podpore na občutek 

blaginje ter rezultatov, ki smo jih dobili, lahko predvidevamo, da ima skupina dober 

oz. pozitiven učinek na občutek blaginje članov. 

3. Kakšen vpliv ima trajanje članstva na splošno oceno zadovoljstva s 

skupino?   

Glede na oceno zadovoljstva članov s podporno skupino lahko rečemo, da razlike 

v trajanju članstva in oceno zadovoljstva s skupino ni. Vsi starši, ne glede na 

članstvo v skupini, so povsem zadovoljni ali večinoma zadovoljni s skupino. 

Na oceno zadovoljstva s skupino vplivata redno obiskovanje in daljša udeležba 

članov, meni L. F. Kurtz (1997). Glede na število članov v naši skupini nismo mogli 

odgovoriti na dano vprašanje. Zelo malo je novih članov, da bi se lahko pokazala 

razlika v oceni. 

L. F. Kurtz (1997) omenja člane, ki potrebujejo le kratkotrajno članstvo v podpornih 

skupinah in tiste, ki potrebujejo dolgotrajno članstvo. Potreba izhaja iz vsakega 

posameznika in oboje je v redu. Ko posameznik doseže svoj osebni cilj, lahko 

preneha z rednim obiskovanjem skupine. Avtorica opozarja na problem, ko člani, 

ki potrebujejo dolgotrajno članstvo, prenehajo z obiskovanjem skupine. Seveda 

tudi tukaj lahko govorimo o pozitivnem razlogu prenehanja obiskovanje skupine. 

Pogosto je pa razlog negativen, oz. skupina kot taka posamezniku ni več všeč, 

npr. teme ali vodstvo skupine prevzame tako obliko, da posamezniku ne ustreza. 

Zamenjava termina srečanja ali lokacija lahko tudi vpliva na odhod oz. 

nezadovoljstvo posameznika.   

Lahko povzamemo, da bolj kot trajanje članstva na zadovoljstvo s skupino vplivajo 

drugi faktorji. To je predvsem klima v skupini (možnost pogovora, medosebnostna 

interakcija …) aktivnosti, ki jih skupina nudi, dostopnost različnih informacij, 

vodenje skupine ipd. Vsekakor se bodo člani razlikovali v stopnji sprejemanja 
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otroka s posebnimi potrebami in sprejemanja družinskih vlog in razlikovali se bodo 

v sposobnosti, da se zaupajo drugemu (skupini). Vsi ti individualni faktorji so tisti, 

ki bodo vplivali na zadovoljstvo s skupino (Hammarberg idr., 2014). 

4. Kako starši ocenjujejo proces: vlivanje upanja in kontrola? 

Grafikon 3: Ocena procesa: vlivanje upanja in kontrola lastnega življenja 

 

Proces vlivanje upanja in kontrola lastnega življenja je bil merjen s petstopenjsko 

lestvico s petimi postavkami. Stopnje so si sledile od 1 − DRŽI do 5 − NE DRŽI. 

PostavkiOdkar obiskujem skupino, se lažje nosim z izzivi in težavami v življenju in 

Skupina mi je pokazala različne možnosti reševanja težav najbolj določata ta 

proces.  

Vlivanje upanja je po Yalomu (L. F. Kurtz, 1997) osnovni proces terapevtskih 

skupin. Pozitivne izkušnje drugih članov v tem »ritualnem« činu izmenjave zgodb 

omogočajo posamezniku nov pogled na situacijo. 
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5. Kako starši ocenjujejo proces: univerzalnost in posredovanje 

izkustvenega znanja? 

Grafikon 4: Ocena procesa: univerzalnost in posredovanje izkustvenega znanja 

 

Proces univerzalnost in posredovanje izkustvenega znanja je bil merjen s pet 

stopenjsko lestvico z osmimi postavkami. Stopnje so si sledile od 1 − DRŽI do 5− 

NE DRŽI. Postavka Skupina mi pomeni tudi družbo najbolj določa ta proces, sledi 

ji postavka Strokovnjak ne bi razumel moje težave tako kot jih razumejo člani 

skupine. Postavki nam veliko povedo o razlogih članov za obiskovanje skupine. 

Socialna mreža in izkušnje nekoga, ki jim je podoben, sta visoko na lestvici 

pomembnosti. Različna raziskovanja poudarjajo, da ima skrb za otroka s 

posebnimi potrebami negativne posledice na socialnem področju (Hammarberg 

idr., 2014; Schiff in Bargal, 2005; Sola-Carmona, Lopez-Liria, Padilla-Gongora, 

Daza in Aguillar-Parra, 2016; White in Hastings, 2004). Zaradi drugačnosti sta 

pomoč in podpora sorodnikov in prijateljev pogosto vprašljivi. Linda Fariss Kurtz 

(1997, str. 18) pravi: »Bilo bi boleče prepričanje, da je posameznikova dilema 

edinstvena in da je sam z navidezno nerešljivo težavo.« Spoznanje, da so tudi 

ostali v skupini »v isti koži«, pride kot olajšanje. 
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6. Kako starši ocenjujejo proces: podpora (čustveno razkritje in empatija)? 

Grafikon 5: Ocena procesa: skupinska povezanost, podpora, čustveno razkrivanje 

 

Proces podpora (čustveno razkritje in empatija) je merila 5-stopenjska lestvica s 6 

postavkami. Stopnje so si sledile od 1 − vedno do 5 − nikoli. Proces najbolj 

določata postavki Z drugimi člani skupine delim svoje življenjske izkušnje ter Z 

drugimi člani skupine delim svoje težave.  

Podpora je primarni namen podpornih skupin. L. Fariss Kurtz (1997, str. 21) pravi, 

da je podpora »kombinacija besed in tihe pozornosti, čustvenega razkrivanja in 

empatije«. 

Lestvica je bila prevedena po predlogi lestvice značilnosti skupinske pomoči 

(Schiff, Bargal, 2000). Prirejeno lestvico je v svoji raziskavi v Sloveniji uporabila 

tudi M. Klemenčič Rozman (2015). 

Če razumemo procese kot sestavni del podpornih skupin, lahko primerjamo 

rezultate teh spremenljivk z odgovori na vprašanje o zadovoljstvu s podporno 

skupino. 

Iz grafov je razvidno, da so člani dali zelo visoke ocene vsakemu izmed procesov. 

Treba je omeniti, da je bilo 5 vprašalnikov izpolnjenih enomodalno (npr. vsi 

odgovori drži oz. vedno).  

Glede na odgovore lahko sklepamo, da podporna skupina izpolnjuje svoje naloge. 

Člani, ki redno obiskujejo podporno skupino, imajo različne koristi od skupine. 

Seveda treba je upoštevati, da nimajo vsi člani enakih potreb. Pri nekaterih je bolj 

izražena potreba po druženju, pri drugih pa potreba po čustvenem razkrivanju in 

pogovoru. Pri interpretaciji rezultatov je treba vzeti v obzir tudi možnost, da so 

člani ponudili socialno zaželene odgovore. Glede na to, da je bilo 90 % sodelujočih 
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v raziskavi ženskega spola. Glede na raziskave (Kurtz, 1997; Schiff in Bargal, 

2000), so ženske bolj nagnjene k pozitivnemu odnosu do podpornih skupin kot pa 

moški. Ženskam vključevanje v tovrstne skupine prinese več koristi in že zaradi 

tega se bolj vključujejo v podobne skupine. Drugi razlog, zakaj se večinoma 

ženske odločajo za vključitev v podporne skupine, je tudi ta, da so ženske v večini 

primerov tiste, ki skrbijo za otroke. Pogosto ženske ostanejo doma zaradi oskrbe 

otrok, moški pa prevzame ekonomsko vlogo v družini. Zanimiva je raziskava o 

potrebah očetov otrok s posebnimi potrebami. Očetom je pogosto v družbi 

dodeljena le podporna vloga. Od očeta se pričakuje, da je v oporo materi. Kljub 

čustveni stiski in stresu, ki so mu očetje izpostavljeni, raziskovalci ravno tako 

gledajo na očeta kot na neki periferijski ali zunanji dejavnik sistema (Darling, 

Senatore in Strachan, 2011). Glede na omenjeno raziskavo in dejstvo, da se 

očetje pogosto emocionalno izolirajo, svojo skrb usmerijo v ekonomsko podporo 

družine, njihova čustva in skrbi pa ostanejo nerazrešeni. Zaradi tega so očetje 

pogosto slabšega zdravja, imajo nižji občutek blaginje in so pogosto anksiozni. 

Način razreševanja čustvenih problemov in stresa se razlikujeta med moškimi in 

ženskami. Medtem ko se različni raziskovalci trudijo razumeti in utemeljiti, kako 

deluje stres, spoprijemanje z izzivi in odpornost (rezilientnost), je zelo pomembno, 

da se tudi očetom ponudi ustrezen način razreševanja težav povezanih z otrokom 

in s tem se jih spodbudi, da prispevajo k odpornosti družine v težkih trenutkih 

(Esdaile in Greenwood, 2003). 

7. Ali starost otroka vpliva na oceno posameznega procesa?  

Rezultati naše raziskave niso pokazali razlik v ocenjevanju posameznih procesov 

glede na starost otroka. Vsekakor je glavni razlog za precej homogene rezultate 

malo število oseb, ki so sodelovale v raziskavi. Druga raziskovanja ukazujejo na 

različne potrebe staršev glede na starost otroka. 

Haveman, Berkum, Reijnders in Heller (1997) so prišli do naslednjih ugotovitev: v 

obdobju prvih 9 let, kar se tiče neprofesionalne potrebe, starši izražajo potrebo po 

čustveni podpori in pogovoru z drugimi starši, ki imajo enake težave. Potrebujejo 

tudi pomoč na domu (ti. »respite« pomoč na domu). 

Med 10. in 19. letom še vedno potrebujejo čustveno podporo, pogovor ter nasvete 

o možnosti nastanitve otroka izven doma, več prostočasnih aktivnosti za otroka ter 

uporaba »respite« centrov med dopustom oz. počitnicami. Zaželene so tudi 

informacije o možnosti izkoriščanja finančnih virov. 

Med 20. in 29. letom starši ne kažejo več toliko potreb za pogovorom in čustveno 

podporo. Potrebujejo več informacij glede nastanitve otrok/mladostnikov, več 

aktivnosti za mladostnika, ki niso vezane na dom ter informacije o izkoriščanju 

finančnih virov (Haveman idr., 1997).  

N. White in Hastings (2004) sta v svojem raziskovanju o potrebah staršev otrok s 

težko motnjo v duševnem razvoju, prišla do podobnih zaključkov. Sklepata, da 
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starši otrok, ki so že v obdobju mladostništva, ne potrebujejo več toliko 

emocionalne potrebe, ker so s časom že sprejeli, da so starši otroka s posebnimi 

potrebami. 

8.2 Rezultati in interpretacija podatkov, pridobljenih z intervjujem  

8. Kateri so motivi za vključitev v skupino? 

Tabela 1: Motivi za vključitev v skupino 

Odstavki iz intervjujev kategorije 

MOTIVI ZA VKLJUČITEV V SKUPINO 

1. … ja, zaradi druženja, najprej, ja.  

2. … meni je bilo pa sploh to interesantno, ker res 

nobenega nisem poznala na tej šoli, nikogar. 

Nikogar … in sem bila zelo zgubljena prvo leto.. 

Pol pa mal tko, ljudi spoznaš. 

4. … mene so rabili zaradi vzdušja (smeh). 

5. … da smo bile malo skupaj, da smo se mal 

pogovarjale, u bistvu to je bilo. 

6. … zdaj, ko nazaj razmislim, ko smo na plesne 

hodili,z določenimi starši, mislim pa z otroci tud še 

v Grosuplje. Takrat se mi je zdelo, da tiste pol ure 

ko smo na kavi, da je premalo, mislim ta kontakt  

sem želela. 

7. … jaz osebno sem hotela da iz takih bežnih 

pozdravov pride mogoče do mal tesnejših in 

globljih stikov med starši. 

8. … ker sem sama zelo družabna me je zanimalo 

kaj in kako bo to potekalo. 

Druženje (7) 

2. Prišla sem tud zaradi … da se srečujemo starši, 

da si damo neko podporo, a ne. 

3. …osebna kriza. To je bila osebna kriza, ko se 

nisem znala pobrat po moževi smrti, u bistvu smrti 

mojih najbližjih, ne. In sem bila … nisem se imela 

kam obrnit, nisem imela koga vprašat ,.. u bistvu 

nisem se znala niti odpret, ne.  

Podpora (5) 
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4. … kakšne nove pomoči pa to, da bi lažje … delili 

6. … da imaš nekoga, ki te posluša, ki te brez 

nekih … obsodb posluša, da se lahko zjokaš, 

7. ...  potreba po izmenjavi našega čustvovanja, 

predvsem čustvovanje 

3. Ker sem tud vidla, da imajo tud drugi težave in 

ne samo jaz, ne. 

6. … da je imel, da ima podobne težave, to je bilo 

zame pomembno, nekdo podoben. 

8. … bilo je zelo zanimivo kajti tako smo se starši 

malo bolj spoznali in ugotovili da nismo sami in 

edini z težavami in da drugi imajo mogoče še večje 

težave kot mi sami. 

Univerzalnost (3) 

2. … da se pogovarjamo o raznih temah, o otrocih, 

da se malo bolje spoznamo… 

3. … in … tukaj sem najdla ogromno odgovorov, ki 

so  mi pomagali, da sem..se postavila na noge…. 

Saj prej tudi nikamor nismo šli, samozadostni smo 

si bili. Nismo rabili pomoči, kar je bilo to … utvara u 

bistvu. Nisva šla s korakom naprej kako in kaj s 

hčerko. Jaz sem mislila, da bo skoz majhna, al 

kaj?  Da bo skoz doma in, da jo bomo zmeraj imeli 

...  in ujčkal in božal … in tako, da … preveč sem 

se jaz tud bala za njo ...  

5. … takrat sem šla, da vidim, kaj bom novega 

slišala … 

7. … tud informacije, glede vsega no, tud kako si 

lahko pomagamo med sabo 

Izkustveno znanje, 
informacije (4) 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta   Elizabeta Godeša; diplomsko delo 

41 

Tabela 2: Motivi za vztrajanje v skupini 

MOTIVI ZA VZTRAJANJE V SKUPINI 

1. … sedaj pa itak, valjda druženje.   

2.  … pridem zaradi druženja … pol smo se pa že 

toliko spoznali, da se sedaj že tako zabavamo, 

imamo tud kakšne luštne delavnice. Se 

povežemo med sabo in je tko … prijetno, no. 

Prijetno s koristnim. 

4. … to je bit, ker je to sploh odklop. Odklopiš in 

to je to. Ful pomembno! 

5. … zadnjič smo šli tud … podporna, no ... smo 

šli v Tivoli … Ja, ja to je druženje, to. To je bit! 

6. … mislim, da smo pa zdaj  tudi na ostalih 

ravneh, tudi izven šole povezani, a ne? Pa se 

dobimo, gremo na obiske … … pa predvsem je 

prešlo iz tega okvirja ven. Smo prijatelji. 

7. … mi se vsak teden družimo, pač ob torkih tud 

na plesnih, jaz temu rečem podskupina, ker so 

praktično skoraj enaki ljudje. 

8. … na podporno hodim zaradi druženja. 

Druženje, zabava (7) 

1. … u bistvu lahko vse zaupaš v skupini. 

2.  … sedaj smo se že malo med sabo spoznali in 

si neke stvari zaupali. Velik tem je bilo takih, ko 

smo se lahko odprli, velik smo na začetku tud, 

prvo leto, ko sem prišla, smo tudi dost jokali, se 

izpovedovali … Tako so bile mogoče malo težje 

teme. 

3. … meni so bolj všeč pogovorne teme. O 

problemih … pa ne sam o problemih, tudi kaj 

druzga, ne. 

4.  … jaz imam pač raje, da je kakšna tema ali 

kakšen pogovor … pa to.  

5…. ti lahko pomaga, če imaš kakšno stisko ali 

karkoli. Lahko poveš … 

Podpora, zaupanje (5) 
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4. … ti je lažje, ker prej tega pač nisi imel … ne. 

Saj si imel prijatelje pa to … ampak … ni to to. Ne 

moreš spet vsakemu vse zaupat. Dobiš potem 

določen krog ljudi … ki jim lahko to zaupaš … in 

veš, da to ne bo šlo naprej. 

5.  … da so v isti koži. 

Univerzalnost (2) 

1. … pomagajo ti z nasveti s vsem. 

8…. in zelo rada pomagam, če komu treba. 

4. … tudi kakšna strokovna predavanja. To me 
bolj zanima. 

Izkustveno znanje, 
informacije (3) 

 

Tabela 3: Frekvenca odgovorov na vprašanje o motivih za vključitev in vztrajanje v 
skupini 

Motivi za vključitev 𝒇 Motivi za vztrajanje v skupini 𝒇 

Druženje 7 Druženje 7 

Podpora  5 Podpora 5 

Izkustveno znanje/ 

informacije 

4 Izkustveno znanje/informacije 3 

Univerzalnost 3 Univerzalnost 2 

 

Po frekvencah je razvidno, da se na podporno skupino starši odločajo predvsem 

zaradi druženja z ljudmi, ki imajo podobne izkušnje kot oni sami. Podpora in 

znanje, ki ga dobijo v taki skupini sta za njih neprecenljiva.  

Literatura navaja, da so starši, ki skrbijo za otroka s posebnimi potrebami, 

izpostavljeni stresu zaradi preobremenjenosti z oskrbo in izgubo socialne mreže in 

podpore sorodnikov ter prijateljev (Hammarberg idr., 2014; Johnson in Kastner, 

2005). Svoje izkušnje glede izgube podpore sorodnikov ena mama strne tako: 

»Hujše je, če je to družina, če se te začne … mal drugače obnašat … in nimaš 

kaj.«  

Nov krog prijateljev, ki se ustvari pod vplivom podpornih skupin, zagotavlja 

staršem večjo kvaliteto življenja. Med sebi enakimi se počutijo bolj sproščeno in 

nimajo občutka, da jih kdo obsoja. Starši skupaj organizirajo družinske piknike, 

odhajajo na koncerte ipd.   

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta   Elizabeta Godeša; diplomsko delo 

43 

9. Ali se je kaj v družinskem življenju članov spremenilo, odkar obiskujejo 

skupino? 

Tabela 4: Vpliv skupine na življenje člana 

VPLIV PODPORNE SKUPINE NA ŽIVLJENJE ČLANA IN NA ŽIVLJENJE 
ČLANOV NJEGOVE DRUŽINE 

1. …  ker mene je moj skoz klical mami, ne. In pol 

je Mihaela rekla …  a ne, in to me je zelo …  in to 

sem mu povedala. Jaz nisem tvoja mami, jaz sem 

tvoja žena oz. vse ostalo. To sem mu takrat 

nabrusila, da sem to tukaj izvedla in, da želim, da 

se s to mami konča. In, da sem jaz nekaj drugega 

njemu … ja res …   

2. Ja pri meni je bilo isto to. To smo odnesli in to 

se je spremenilo. 

3. … tam smo imeli vse od … u bistvu jaz tega 

nisem imela ker nimam več moža, ampak tud 

ženske, mame ki se niso z moži zastopile … 

zaradi teh otrok, ker pride do konflikta. Ker očetje 

najrajš mal zbežijo pred problemi, a ne.  

4. … edino kar je moral sprejet mož je to, da 

mene enkrat na 14 dni eno uro pa pol ni doma. 

Da si jaz takrat vzamem čas zase. To je moral 

sprejet, ne. Od začetka je bilo hudo … privadit se 

je bilo treba, da mene ni …   

6. … ja pri nama sigurno ker sva oba obiskovala. 

In je bil mož deležen vseh teh informacij. Tako 

sem ga doma rabla samo še spominjat … a se 

spomniš pa dej … mogoče mal se zazriva vase al 

karkol …   

7. … sigurno nam je to velik dal. Se mi zdi da 

odkar je podporna, pa midva sva se že prej tolk 

razumela, ampak … mogoče se še bolj no, še bolj 

al pa bolj si poveva, mogoče sva prej vsak zase 

bolj svojo stisko zase stiskala sedaj pa kar … 

mislim takoj steče, takoj poveš in …   

Odgovornost/partnerski 
odnosi  (6) 

2. … jaz pa vidim, kako sem se jaz spremenila. 

Sebe. V smislu … ko sem mislila res, da ne bojo, 

nihče in nobeden ne more brez mene preživet. Pa 

Odgovornost /osebna rast 
(5) 
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sam jaz sem za tega otroka, pa za tega moža, pa 

za to bajto …  Smo imeli pa glih o tem kaj narediš 

pa za sebe, pa to …  .pa kako znaš reč ne, brez 

slabe vesti, pa tko.. in me je tist pogovor takrat 

zelo, zelo …  mi je koristil, da sem se ustavila pa 

…  .mislila sem, da ne vem …  ne smem od 

doma, če ne bo perfektn pospravljeno, pa da ne 

bo, ne vem, vse tipi top. Pol sem se pa sama 

sebe, ko sem slišala, da s tem ni nič narobe, a ne 

…  da …  in sem začela tako delat da kakšno 

stvar tud ne dokončam in vidim, da glih tko vsi 

preživijo, čist vsi  in da, če eden prestopi čez, ne 

vem, neko zdaj bom banalno rekla, pač neko 

stvar, ne, tud jaz lahko. Čist mirno in, da ni 

nobenega problema, če si vzamem tisto uro, če 

nihče ne trpi zaradi tega, seveda, če je 

poskrbljeno za varstvo in tako naprej za drugega 

otroka, če je v šoli in, da ni s tem nič narobe …  

Ne vem …  prišla sem do tega, da ne rabiš imeti 

slabe vesti za nič. Saj si samo človek. Nisi suženj 

stanovanja. Zato ker si poročen z možem nisi 

njegova last, zato ker imaš otroke nisi njihova last. 

Jaz sem zelo ponosna na sebe, da sem šla lahko 

čez to. Se mi zdi, da sem kar en nivo zrastla, no. 

Sama pr seb, in mičken zase naredila, čist brez 

slabe vesti …   

Ja, da nimaš slabe vesti, da lahko rečeš ne. Saj to 

ne pomeni, da ne boš, saj boš lahko kasneje 

nekaj naredil. Al pa bomo skupaj, a ne. Saj je 

treba ostale družinske člane v to vključit, a ne. Ja 

meni je spremenilo, no. Del razmišljanja, pogleda, 

ja kar. Manj sem, manj sem …  nimam tega več 

…  napetosti 

3 …  .jaz sem se velik umirila, velik. Ker tam dobiš 

toliko spodbude, toliko vsega …  pa velik je zaradi 

tega ker se odpreš. Tam smo jokali tud …  vsaka 

druga je jokala … vsaka ni vedla kako iz položaja 

…   

4. … tako, da tista ura pa pol … da sploh grem iz 

dvorišča ven … že zaradi tega je fajn. 

 … In pol sem začela … da zares nekaj treba.. pol 
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sem pa vedela, da je to tud v redu ko grem. Sem 

rabila nekaj cajta, da sem sploh sproščena lahko 

bila kamor koli sem sploh šla. Ker jaz sem bila 

skoz tist … telefon … a me je kdo klical … skoz 

sem mela tisto slabo vest, a ne. Zdaj pa ko grem, 

mislim …  odklop totalni odklop. Ampak oreng 

odklop, do konca res …  (smeh). 

6. … okolje, domači … noben od mojih 

sorodnikov al pa njegovih naju nikol ni vprašal 

kako sva, ne. Noben ti ne reče ... ne vem,  te ne 

potolaž … te ne. Enostavno ne vem zakaj, ko mu 

ni! Ne znajo, jih stiska ne vem. Mi pa to glih 

rabmo. Vsaj ta bližnji, da te … Kaj pa vem … 

ampak OK. Takrat sva pač črto potegnila pač, 

sploh jaz,  če s tega pač nič ne bo … da bi mene 

moja mami vprašala kako si, a ti ne vem karkol, 

na kakršen način ti lahko pomagam … nehala 

sem pričakovati. S podporno skupino smo 

potolažili to.. potrebo. In domače enostavno, na 

žalost, kako naj rečem, kar črtali iz tega kroga 

ljudi. 

7. … se mi zdi da sploh tisto prvo leto je bilo 

predvsem izlivov, čustveno zelo nabito ampak se 

mi zdi, da smo mogli najprej to nekak ven spravit 

in to jezo in žalost in nekak žalovanje ne? Tud, da 

se nam to dogaja … z otroci ker ni lahka … je 

lepa ampak ni lahka pot …   

 … ampak je najprej bilo treba ven dat. 

2. Potem smo še u bistvu nadaljevali, to je bila 

tudi ena preizkušnja oz. ena prelomnica v 

življenju, da smo tudi tukaj na podporni izvedeli za 

Sožitje, da hodimo skupaj. Tam se tudi navežejo 

teme na to, to je neka nadgradnja tej podporni, pa 

moram reč, da tam res uživamo in lušten se 

imamo … vsi, a ne. Cela družina.  

 … pravijo, da sem veliko bolj zadovoljna oseba 

…  Pol pa res vidiš, kako se, u bistvu, ko se ti 

spremeniš, ko neko stvar drugače narediš, kako 

se pol okolica spremeni, ne. Na pozitivno. 

Podpora celotni družini, 
sprememba družinske klime 
(4) 
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1. … ja to je to 

3. Mislim, da sem si pridobila dokaj tud prijateljic, 

kolegic. To je že velik. Da se starši med seboj 

povežemo in da si tud pomagamo, ne. Smo 

močnejši. Tudi, če imamo na šoli problem ga lažje 

rešimo skupaj. Ano vozim na plesne al pa izven 

kadar me pokliče, ker nima avtomobila. Njeno ta 

malo hčero večkrat k sebi vzamem …   

5 … so mi tud mamice povedale na koga se lahko 

obrnem in kdo mi lahko pomaga. Marija mi je 

povedala za dobro socialno delavko. Ena mi je 

povedala … tko, da so mi pomagale, da sem 

dobila informacije iz prve roke. Zanesljive.  

 

Tabela 5: Frekvenčna porazdelitev odgovor na vprašanje o vplivu podporne 
skupine na življenje člana 

Vpliv podporne skupine na življenje člana in na življenje 

članov njegove družine 

 

𝑓 

Odgovornost / partnerski odnosi 6 

Odgovornost / osebna rast 5 

Podpora celotni družini 4 

 

Izhodišče za našo raziskavo je stališče, da krepitev posameznega člana družine 

pripomore h krepitvi celotne družine. Iz tega zornega kota nas je zanimal vpliv 

podporne skupine na posameznika in s tem tudi na družinske člane. Po Juulu 

(2009) nas občutek odgovornosti ščiti, da ne postanemo žrtev drugih. Pogosto so 

ljudje brez občutka odgovornosti izpostavljeni manipulaciji. Če v partnerskem 

odnosu govorimo o otrocih, gospodinjstvu ali načrtovanju skupnih dejavnosti, 

odgovornost, ki je ne sprejmemo, naprtimo partnerju. Kljub temu da so nekateri 

intervjuvanci odgovorili, da skupina ni imela vpliv na njihovo življenje, so njihovi 

odgovori pokazali drugače. Ravno sprejemanje odgovornosti od strani partnerja, 

»… da si jaz takrat vzamem čas zase. To je moral sprejet, ne. Od začetka je bilo 

hudo … privadit se je bilo treba, da mene ni …« ter skrb za lastno integriteto, »… 

Jaz nisem tvoja mami, jaz sem tvoja žena oz. vse ostalo …« nam pokažejo 

področja, na katere je skupina imela vpliv. 
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Juul (2010) opozarja, da če želimo živeti v družbeno odgovorni družbi, moramo 

najprej poskrbeti za osebno odgovornost. Osebna odgovornost pomeni hkrati skrb 

za lastno integriteto in lastno avtentičnost.  

Glede na pozitivne spremembe v posameznikovem življenju, na katere je imela 

vpliv skupina, lahko posledično govorimo o pozitivnih spremembah v družini. »… 

pravijo, da sem veliko bolj zadovoljna oseba … Pol pa res vidiš, kako se u bistvu, 

ko se ti spremeniš, ko neko stvar drugače narediš, kako se pol okolica spremeni, 

ne. Na pozitivno …« 

10. Ali se je zaradi obiskovanja skupine povečal občutek sposobnosti 

obvladovanja težav, povezanih z oskrbo otroka s posebnimi potrebami? 

Tabela 6: Vpliv skupine na izzive in stres 

VPLIV SKUPINE NA OBVLADOVANJE IZZIVOV IN TEŽAV, KI JIH PRINESE 
ROJSTVO OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI 

1. … ko si potrt, da te pobere, a ne. To bi rekla, da 

ne vsi v skupini. Pa tud najbrž … tud z nekaterimi 

se velik bolj zbližaš kot z drugimi, ne.  

3  … tudi po mailu lahko pošljem, kaj jaz vem, če 

želim nekaj izvedet, al pa če rabim pomoč … spet 

lahko do teh staršev pridem. Že to je velik. 

4. … ko dobiš ta krog, sej pravim ... zaupanja … ta 

krog ljudi, ki jim lahko tud te stvari zaupaš, ne … 

ko doma možu ne. A ne? In je lažje. 

5. … pa zmeraj mamica kakšna ve ono, ona sliši 

ono … in si ena drugi pomagamo. Tud ni problem 

poklicat katerokoli iz skupine, kadarkoli … 

6. … men po moje največ, k sem imela tolk težav 

na začetku. Meni je … izredno no. Se mi zdi,da 

takrat mogoče celo ta plat … kako naj rečem, 

zapostavljenost, a ne? ... Ja ogromen … tiste 

težave, ko sem mela z očetom, pa selitve gor in 

dol, pa grozljivka no. Tist je men velik samozavesti 

dalo no tko … spodbujanje … nekdo, ki te 

spodbuja da začneš pozitivno mislit. Ja jaz sem si 

doma tud skoz pripovedovala … Maja, vse je v 

redu, Maja, vse je v redu, ko mi je bilo težko. Pa 

dejansko deluje, samo moraš imeti nekoga, ki te 

spodbuja, da to deluje. Meni je to.. absolutno sem 

močnejša postala zarad, predvsem Mihaele. Jaz 

Čustvena podpora, 
zaupanje (6) 
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sem jo večkrat tud poklicala zvečer al pa kadarkol, 

pa me je vedno poslušala. 

7. … recimo jaz imam sedaj izkušnjo, ko se sin, 

čim naju z možem zagleda, se grozno upira, 

recimo k Maji gre pa mirno v avto pa ga pelje na 

glasbene urice. Dobr, sej sem jaz zraven, ampak 

če nje ne bi bilo, tega ne bi naredil. Potem recimo, 

ko je telovadbe konec, ga Ajda obleče in je to par 

minut. In nam prihrani, ne vem, dve uri oblačenja. 

In tko si pomagamo. Mogoče zgleda na prvi pogled 

malenkost, no ampak to so za nas zelo velke 

stvari. 

2. … sem potem vidla, da so lahko še hujši 

problemi kot so moji, da nisem edina, a ne. 

4. … pri nas je pa to drugač, ne. Ne glede na to, da 

naši otroci odraščajo, da so že tolk stari , ne … 

imamo še zmerom stike … se nekak čutimo drugač 

povezani. Ne izgubimo stikov, ne. 

Univerzalnost (2) 

2. ... mi je dalo na nek način … neko … drugačen 

pogled, drugačno obzorje. Plus, da sem zelo z 

zanimanjem poslušala izkušnje teh, ki imajo 

starejše otroke na naši šoli, zelo z zanimanjem 

kakšno informacijo slišim … ja … tko sem se 

zamislila mogoče na nekih stvareh, tako da ja, 

lahko bi rekla da mi je nekatere poglede mičken 

spremenilo al pa neko izkušnjo več slišiš, ni nujno, 

da je dobra al slaba, saj je vseen, ampak pol 

premelješ v seb, a ne. Pa rečeš, joj saj res, da ne 

bom iste napake naredila, kakor recimo, al pa na 

kaj bom bolj pozoren …  

3. … velik so mi punce povedale kam in kako. Če 

ne bi bilo teh staršev, da bi si iz ust do ust nekaj 

povedali, ne bi nikamor prišli. Bi ti brskal po cel dan 

po računalniku in kam prideš … nikamer. Ogromno 

informacij. 

4. … iz mene so največ člani črpali, ker je sin že v 

VDC-ju. Bolj ih je to zanimalo, kako se on počuti, 

kakšno razliko vidim prej pa sedaj, ko je tam … bolj 

jih je to zanimalo. Bi rekla bolj so črpali iz mene 

informacije, izkušnje ne, ker imam pač tolk 

Izkustveno znanje (5) 
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starejšega sina tud. 

5. … jaz kar sem se naučila sem se naučila od 

Marije. Ima starejšega otroka in toliko izkušenj ima 

… 

6. … pri meni je že pri hčerini vročini lažje. 
Pokličem, rečmo Ajdo, ki ima s tem izkušnje, pa če 
je to ob 10.00 zvečer, se mi bo oglasila pa mi bo 
svetovala in bom pač mirna. 

2. So se pa tud neka prijateljstva potem seveda 

spletla, pa se tud podružimo, kakšne piknike, pa 

tud tko privat …. 

3. … kadar se srečamo se lahko tud pogovarjamo, 

ni treba, da smo v podporni skupini. Tud ko gremo 

na plesne smo skupaj ali, ko imamo piknik. To je 

druženje, ne.  

Druženje (2) 

 

Tabela 7: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o vplivu skupine na izzive in stres 

Vpliv skupine na obvladovanje izzivov in težav 𝑓 

Podpora, zaupanje 6 

Izkustveno znanje 5 

univerzalnost 2 

Druženje 2 

 

Izzivi in težave v družinah z otrokom s posebnimi potrebami so veliko večji kot v 

drugih družinah. Stres, s katerim se srečuje vsaka mlada družina ob rojstvu 

novega člana, je v teh družinah še večji. Negotovost, strah, sram in številni drugi 

občutki so pogosto prisotni v družini. Nekateri od teh občutkov nikoli popolnoma 

ne izginejo. Pogosto pridejo na plan, ko naj bi otrok dosegel določene mejnike 

razvoja, in ko zaključi določene življenjske cikluse. Posebej pri prestopu iz vrtca v 

šolo, iz šole v VDC ipd. Ti trenutki starše nenehno opozarjajo na drugačnost 

njihovega otroka in na njegove nerazvite potenciale (Darling, Senatore in 

Strachan, 2012). Sprotna konfrontacija s temi občutki pomaga k uspešni razrešitvi 

težav in uspešnemu nadaljevanju življenja. Izkušnje članov pripomorejo k bolj 

pozitivnemu stališču in krepijo posameznikove starševske kompetence.  
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Bolj kot se posameznik čuti kompetentnega, da ima vpliv na svoje življenje in 

količino stresa v svojem življenju, boljše so napovedi za uspešno prilagajanje 

otroku s posebnimi potrebami (Barnett idr., 2003).   

Starši najbolj vrednotijo podporo in izkustveno znanje. Glede na teoretična 

izhodišča (Kurtz, 1997; Schiff in Bargal, 2005) so odgovor pričakovani. V 

podpornih skupinah, ki so namenjene staršem oz. skrbnikom otrok s posebnimi 

potrebami, je razen podpore zelo visoko umeščeno izkustveno znanje. Tukaj lahko 

govorimo o dvosmerni potrebi staršev. Potreba po informacijah oz. izkušnjah 

drugih in potreba po razdajanju lastnih izkušenj. Prva omogoča staršem uvid v 

prihodnost in jim ponuja upanje, druga pa omogoča ovrednotenje lastnega 

življenja (Kurtz, 1997). 

11. Kakšne so potrebe članov v prihodnosti in na kakšen način bi lahko 

skupina pripomogla k uresničevanju le-teh? 

Tabela 8: Potrebe članov skupine v prihodnosti 

2.  …predavanja, meni so bila krasna… kakšnega 

strokovnjaka poklicat. 

4.  ker je skoz kaj novega. 

Strokovno predavanje, 

informacije (2) 

2. …bi bilo pa fino imeti še kakšen pogovor… Ja, 

bi bilo fino še kakšno temo odpret. 

3. …kaj bi pol starši…da bi lahko tud pol stik 

zadržali ko bomo šli vsak sebi. Da bi si mogoče tud 

takrat kaj pomagali. Ker mislim, da to je kar hud 

šok, ne. Ko ti otroka nekam… 

6. …podporna je  na začetku bila super, super, 

super! Tud pol kasneje, sam moram rečt, koker je 

tolk novih ljudje prišlo, tud novih karakterjev v 

podporno nekateri se niso želeli več 

izpovedovat…ne, jaz sem to potrebo čutla še 

dolgo… to je bila moja potreba. Ampak jaz , na 

začetku sem res… dejansko sem mislila, da je to 

potreba vseh. Se pravi, tud vsak nov ki bo prišel, 

da bo imel to potrebo kot sem jo imela jaz. 

Pogovor, podpora (3) 

1. …več bi morali imet tega druženja, se mi zdi da 

se bolj sprostiš… Pač jaz imam sigurno potrebo po 

druženju. Jaz sem pač tko… bolj kot pa potrebo po 

pogovorih… 

4. … pa tud, da se za eno uro pa pol odklopimo od 

Zabava, druženje (3) 
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doma. Že zato. Tako je moje mišljenje.  

6. … potreba po druženju bo do konca. Mislim 

dokler bomo živi… Tukaj smo spoznali prijatelje. 

Enostavno se mi zdi… takole npr. enim gremo na 

obisk na Dolenjsko a ne, par krat na leto. Se mi zdi 

kot, da nismo v isti sobi, spijemo kakšno pijačo se 

mal nasmejimo ampak smo na dveh različnih 

bregovih. Ko se pa mi skupaj usedemo, s prijatelji 

iz podporne, pa ni nekih dveh straneh, smo samo 

mi.  

1.  tukaj v učilnici, ne vem zakaj ta prostor mi neki 
ne potegne… tam smo le tko bili v krogu, toplo se 
počutiš. Mah tista učilnica mi tako hladno deluje, 
na tistih stolih sediš kot bi bil, ne vem, v šoli, al pa 
na enem seminarju. Tako mi hladno deluje. 

Prostor (1) 

2. … da bi kot skupina, mi… ne da imaš tukaj 

predavanje, da se odpraviš, ne vem kakšen VDC 

ogledat. 

3. …lahko bi se zmenile pa bi šle na kakšno 

ekskurzijo kakšen dom pogledat al VDC, skupaj. 

To tud manjka.  

Strokovne ekskurzije (2) 

4. … problem pa je v tem, da je težko dobiti starše 

noter…ker eni so ne zaupljivi, eni mislijo pa kaj 

bom jaz tujim ljudem razlagal kaj je z mojim 

otrokom narobe, al pa kakšne težave imam pa jaz. 

Po mojem so to ogromne napake. Jaz vem kolk je 

men ogromno pomenilo, ker jaz določenih stvari 

nisem nikol pač, dobro razen Tini povedala, ne. 

Potem ko sem začela na podporno hodit, takrat, ko 

sem jaz na podporni povedala in ko sem videla 

ljudi, ko so imeli solzne oči zaradi mojih težav, mi 

je tud to pomenil, da  ne vem… zakaj nisem že 

prej. Tako podporna, če bi kdaj se ukinila bi bila 

velika škoda. 

5. … pol sem pa počasi vidla, da je fajn. Isto po 

mojem oni ne vedo, si mislijo kaj je sedaj to, ne. 

Ampak mogoče se bodo pa s časom opogumili, ne 

moreš ti nobenega prisilit. 

8. … smo se že malo naveličali eden drugega. 

Kajti v teh 5 letih se vrtimo ene in iste osebe na 

Novih člani (3) 
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podporni skupini. Novincev ni, mogoče kakšen 

pride pogledat pa ga drugič več ni. Mislim pa, da 

imajo eni velike težave sami sabo in se ne 

sprijaznijo s situacijo in o svojih težavah o otrocih s 

posebnimi potrebami ne želijo komentirati. 

 

Tabela 9: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o potrebah članov skupine v 
prihodnosti 

Potrebe v prihodnosti 𝒇 

Druženje / zabava 3 

Pogovor / podpora 3 

Novi člani 3 

Strokovno predavanje/informacije 2 

Strokovne ekskurzije 2 

Prostor 1  

 

Tabela 10: Frekvence odgovorov na 24. odprto vprašanje ankete 

Izkušnje, potrebe, kritike, želje … 𝒇 

Podpora 12 

Druženje 9 

Izkustveno znanje 7 

Univerzalnost 3 

 

Predlogov, kako bi skupino lahko izboljšali, ni bilo veliko. V glavnem so člani 

izrazili zadovoljstvo s sedanjim programom skupine. Člani si želijo več novih 

članov, nekateri so izrazili željo po strokovnih ekskurzijah. Odgovori, ki smo jih 

dobili z vprašalniki, so podobni tistim, ki smo jih dobili z intervjuji. Nekoliko bolj je 

izražena potreba po podpori in pogovorih, sledi druženje itn. 

Dolgotrajno obiskovanje skupine lahko pripelje do zasičenosti člana s skupino. 

Potrebe se skozi leta spreminjajo. Na začetku obiskovanja se začne proces 

spreminjanja posameznika, člani delijo različne informacije, pomagajo tistim, ki jim 

je pomoč in podpora najbolj potrebna. Za nekatere člane je to dovolj za novi zagon 

in določeno spremembo v življenju oz. je potreba, zaradi katere so začeli 
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obiskovati skupino, zadovoljena in nimajo več potrebe po obiskovanju. Na drugi 

strani so člani, ki potrebujejo dolgotrajno udeležbo v skupini. Ta jim omogoča 

radikalne osebnostne spremembe. Dolgotrajno obiskovanje skupine pa omogoča 

posamezniku, da vrne v skupino pomoč, ki jo je sam bil deležen. To mu omogoča 

osebno rast in izboljša njegovo samopodobo. Za nekatere skupina pomeni edini 

socialni krog (Kurtz, 1997). 

Člani, ki obiskujejo skupino od samega začetka, so se med srečanji dotaknili več 

osebnostnih tem. Srečanja so bila čustveno naravnana. Novi člani so se asimilirali 

v že oblikovano skupino. Žal novi člani niso imeli enako možnost spoznati čustva 

starejših članov, ki so že predelali določene teme in je bilo manj časa namenjeno 

»težkim« temam. V naslednjih letih je skupina, razen pogovornih tem, ponujala 

različne aktivnosti (koncerti, delavnice …), ki so novim članom tudi ustrezale. Iz 

odgovorov je razvidno, da člani, ki so v skupini od začetka, pogrešajo intimne 

pogovore in podporo članov skupine na tem področju. Vodja skupine pravi, da se 

pogosto pogovarja z določenimi člani po telefonu, če je potreba. V tem primeru 

člani niso deležni skupinske pomoči, ampak so deležni individualnega posveta. L. 

Faris Kurtz (1997) opozarja, da vodje podpornih skupin nikakor ne bi smeli 

prevzeti nase terapevtske vloge. Psihoterapija kljub podobnim izhodiščnim točkam 

kot podporna skupina vključuje globlja čustva, ki zahtevajo za to usposobljenega 

profesionalca. 

Člani so zadovoljni s sedanjim delom skupine. Glede na starost otrok pa imajo 

nove potrebe. Ena izmed takih je priprava na novo življenjsko obdobje 

mladostnika. Veliko staršev ima starejše otroke, ki bodo v bližnji prihodnosti 

zaključili šolanje in se morali »zaposliti« pod posebnimi pogoji. To je seveda velika 

sprememba za mladostnika in starša. Vključitev mladostnika v novo okolje prinaša 

spremembe v vsakdanjem življenjskem vzorcu. Starši se teh sprememb zelo 

bojijo. Zato bi jim bilo treba omogočiti nadaljnje obiskovanje skupine ali jih vključiti 

v novo skupino, ki deluje v ustanovi, ki jo obiskuje mladostnik. 

8.3 Predlogi za nadaljnje delo podporne skupine 

Skupina je kot taka ocenjena zelo dobro. Starši izražajo potrebo po tovrstni 

pomoči. Potrebe članov so različne. Nekateri kažejo potrebo po druženju, pri 

drugih je bolj izražena potreba po pogovoru. Za boljše delovanje te in podobnih 

skupin po analizi odgovorov smo oblikovali naslednje predloge: 

1. Skupina naj oblikuje program, ki bo zadovoljeval raznolike potrebe. Termini 

določenih srečanj in agenda srečanj naj bodo vnaprej določeni ter naj se 

izvajajo v rednih intervalih.  

2. Posebna pozornost naj bo namenjena novim članom. Ustvarjanje dobre 

skupinske klime, kohezivnosti in zavezništva so nujni za dobro delovanje  

skupine in počutje posameznika.  
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3. Podporna skupina nima profesionaliziranega vodstva, ampak je vodja tudi 

sam član skupine. Zaradi izgorevanja priporočamo razdelitev vlog med 

ostale člane. Organizacija in vodenje določene aktivnosti (npr. koncert, 

piknik, razstava, predavanje …) naj bo prepuščena drugi osebi ali osebam. 

Aktivno sodelovanje v skupini ravno tako pripomore k boljši samopodobi in 

večjemu občutku zadovoljstva z lastnim življenjem.  

»Skupina bo preživela, če je veliko ljudi aktivno vključenih in bo presahnila, če je 

ena oseba zadolžena za vse (Kurtz, 1997, str. 95). 

4. Pridobivanje novih članov je zelo pomembna postavka skupine. Iz 

odgovorov je razvidno, da so se člani vključili, ker jim je o skupini povedal 

znanec ali prijatelj, ki jo obiskuje. Za rekrutiranje priporočamo izdelavo 

zanimive zgibanke, kjer bi bila napisana mnenja članov in koristi, ki jih imajo 

sami od skupine. Priporočamo tudi aktivno vključitev profesionalnega kadra 

(učitelji, vzgojitelji, zdravniki …) v informiranje staršev o skupini ter 

neposredno rekrutiranje s strani staršev, ki že obiskujejo skupino. 

5. Prostor mora biti dovolj intimen in udoben. Pomembni so zunanji dejavniki, 

kot sta hrup in naravna svetloba. Stoli naj bi bili udobni in članov naj ne bi 

ločevala miza. Zaželena je kakšna manjša mizica, kjer lahko člani odložijo 

kozarce ali krožnike (za priboljške, ki jih vsakokrat prinesejo člani). 
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SKLEP  

Dosedanje raziskave potrjujejo pomembnost razumevanja kompleksnih procesov, 

kot sta stres in socialna izoliranost ter vpliv teh istih ne samo na starše, ampak na 

celotni družinski sistem.  

Naša raziskava je potrdila ugotovitve do sedaj že objavljenih raziskav. Občutljivosti 

in socialna izoliranost ranljivih skupin in vpliv stresnih dejavnikov na življenje 

posameznika vpliva na občutek zadovoljstva z življenjem. Odtujevanje od širšega 

družinskega kroga, izguba prijateljev in podpore so za starše težki udarci. 

Pomanjkanje informacij in občutka kompetentnosti pri vzgoji otroka s posebnimi 

potrebami in informacij o zakonskih uredbah ter izkoriščanju finančnih virov 

podpore so pogoste težave, s katerimi se starši srečujejo.  

Podporna skupina lahko nadomesti izgubljeno ter nudi družinam podporo. 

Izmenjava izkustvenega znanja na različnih področjih življenja in občutek 

sprejetosti in enakosti daje staršem novi zagon. Postanejo močnejši kot 

posameznik in kot skupina. Kot posameznik lahko vpliva na pozitivne spremembe 

v lastnem življenju in življenju družine. Kot skupina pa vplivajo na družbene 

premike o sprejemanju in zavedanju potreb oseb s posebnimi potrebami in 

njihovih družin.  

Celotno eksistencialno dimenzijo podpornih skupin bomo povzeli po M. M. 

Klemenčič Rozman (2015), ki pravi, da podporna skupina pomeni iskanje 

dostojnega bivanja, eksistenco, katere smisel je v tem, da je preko pripovedovanja 

spremljana in  prepletena z eksistenco drugih.  

»Potemtakem dobi s pripovedovanjem tudi lastna eksistenca svoj smisel, ker 

nekaj pomeni drugim« (K. Rozman, 2015, str. 179). 

Dodatne omejitve raziskave in predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Glede na majhno število udeležencev v raziskavi rezultatov ne moremo 

posploševati. Lahko pa računamo na to, da je posameznik, ki je pripravljen deliti 

svojo izkušnjo z drugimi najboljši vir informacij (A. Laitila in M. Pietila, 2009). To 

zagotavlja naši mali raziskavi verodostojnost. Kot smo že navedli v interpretaciji, 

večina sodelujočih so bile ženskega spola, tako da naša raziskava v večini 

predstavlja mnenje le ženske populacije.  

Tema, ki se dotika problema otrok s posebnimi potrebami, je občutljiva. Pri 

obravnavi ranljivih skupin je treba paziti, da se ne zatekamo v preveč patetičen 

izraz. Tudi to je bila težava z našo nalogo, posebej pri intervjujih, kjer je bilo treba 

slediti ciljem raziskave in obenem dati intervjuvancem dovolj prostora. Druga 

težava je bila v tem, da smo s starši povezani zaradi osebnega angažmaja v 

podporni skupini in je bila kritična presoja zahtevna naloga. Mogoče so bili ravno 

zaradi te povezanosti tudi odgovori v vprašalnikih precej socialno zaželeni.  
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Področje medosebne pomoči in sodelovanja je zelo široko. Starši najbolj cenijo 

neprofesionalno pomoč kot vir podpore. Škoda je, da profesionalni delavci nimamo 

toliko informacij o dogajanju znotraj družine. Informacije, ki jih imajo starši, so  

neprecenljivi vir za delo z otrokom. Kljub zakonski obveznosti, ki staršem in 

učitelju nalaga sodelovanje, menimo, da je to le deklarativno. V prihodnje bi bilo 

dobro raziskati mnenja zaposlenih v javnih ustanovah (šole, zavodi) o 

starševskem samoorganiziranju v podobne oblike. Ravno moč, ki jo starši dobijo 

kot skupina, predstavlja obliko grožnje za profesionalne delavce. Seveda je treba 

ločiti, kdaj je pritisk staršev na šolo in delavce neupravičen in kdaj je, lahko 

rečemo, zaželen v smislu izboljšanja vzgojno-izobraževalnega procesa. 
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PRILOGE 

 

VPRAŠALNIK 

Pred vami je skupina stališč, ki se nanašajo na vaše osebno doživljanje lastnega 

življenja in vaša stališča do podporne skupine, ki jo obiskujete. Znotraj vsake 

podporne skupine  potekajo različni procesi. Število in moč teh procesov se 

razlikujejo od skupine do skupine, odvisno pa je od tega, komu je skupina 

namenjena in kateri so cilji skupine . Mene zanima, kateri se procesi pojavljajo in 

kako so močno izraženi v podporni skupini, ki jo obiskujete.  

Označite stopnjo zadovoljstva /nezadovoljstva in stopnjo strinjanja/nestrinjanja s 

posameznimi trditvami, kjer je to potrebno. Ni pravilnih in nepravilnih odgovorov, 

zanima me le vaše stališče. Vprašalnik je anonimen in mi bo v pomoč pri izdelavi 

diplome. Hvala!  

Elizabeta Godeša 

Obkroži ustrezen odgovor: 
 

 

1. Na lestvici od 1 do 5 označite svoje splošno 
zadovoljstvo z lastnim življenjem 

 
1. Povsem zadovoljen 
 
2. Večinoma zadovoljen 

 
3. Srednje zadovoljen 

 
4. Večinoma nezadovoljen 

 
5. Povsem nezadovoljen 
 

 

2. Katero skupino obiskuje vaš otrok/mladostnik? 1.         2. 3. 4.             5 6. 
 

3. Koliko let obiskujete Podporno skupino?  1 leto 2 leti 3 leta 4 leta 5 let 
 

 
4. Na lestvici od 1 do 5 označite, kako ste 

zadovoljni s Podporno skupino . 
1. Povsem zadovoljen 
 
2. Večinoma zadovoljen 

 
3. Srednje zadovoljen 

 
4. Večinoma nezadovoljen 

 
5. Povsem nezadovoljen 
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Na lestvici od 1 do 5 obkroži ustrezno:  1 pomeni DRŽI in 5 pomeni NE DRŽI 
    

5. Odkar obiskujem skupino verjamem v lastno sposobnost,   
da se lahko spreminjam. 

1 2 3 4 5 

6. Skupina mi pomaga, da nisem več osamljen. 1 2 3 4 5 

7. Strokovnjak ne bi razumel moje težave tako kot jih razumejo 
člani skupine. 

1 2 3 4 5 

8. Skupina mi pomaga, da preverim svoje strategije  
spoprijemanja z življenjem. 

1 2 3 4 5 

9. Odkar obiskujem skupino, lažje prenašam težave in sem kos 
izzivom v življenju. 

1 2 3 4 5 

10. S svojim znanjem in izkušnjami pomagam  
drugim članom skupine. 

1 2 3 4 5 

11. Skupina mi pomaga najti nove načine spoprijemanja 
z izzivi. 

1 2 3 4 5 

12. Skupina mi je pomagala najti načine, kako naj se 
kontroliram. 

1 2 3 4 5 

13. Skupina mi pomeni tudi družbo.  1 2 3 4 5 
14. V skupini prispevam s svojim znanjem in izkušnjami 

 vsaj toliko, kot bi strokovnjak. 
1 2 3 4 5 

15. Skupina mi da občutek, da lahko delujem, 
 kot kdor koli drugi. 

1 2 3 4 5 

16. Izkušnje in znanje drugih članov skupine mi 
 je pomembno. 

1 2 3 4 5 

17. Skupina mi je pokazala različne možnosti reševanja težav. 1 2 3 4 5 

 

Na lestvici od 1 do 5 obkroži ustrezno:  1 pomeni VEDNO in 5 pomeni NIKOLI 
 

18. Z drugimi člani skupine delim svoje  
življenjske izkušnje. 

1 2 3 4 5 

19. Člani v skupini skrbimo eni za druge.  1 2 3 4 5 

20. Ko me kaj teži, člani skupine z menoj prijazno ravnajo. 1 2 3 4 5 
21. Z drugimi člani skupine delim svoje težave. 1 2 3 4 5 

22. Člani skupine odkrito govorijo o osebnih težavah. 1 2 3 4 5 
23. Skupina mi pomaga da sprostim napetosti. 1 2 3 4 5 

 
 

 
24. Na spodnjo črto zapišite lastne izkušnje, pohvale, kritike, želje in priporočila, ki bodo 

pomagali pri evalvaciji delovanja skupine in boljšemu delovanju skupine v prihodnosti! 
  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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Odgovori na 24. vprašanje vprašalnika 

(Na spodnjo črto zapišite lastne izkušnje, pohvale, kritike, želje in priporočila, ko 

bodo pomagali pri evalvaciji delovanja skupine in boljšemu delovanju skupine v 

prihodnosti) 

1. Top skupina. Takih skupin je premalo. Starši, ki dobijo otroka s posebnimi 

potrebami se ne vejo kam obrnit. Meni je skupina, sploh 1. Leto, pomenila 

nekaj neprecenljivega. Delim življenje na življenje pred skupino in po skupini, v 

korist drugega. 

2. Zame je skupina kot zavetje podobno družini. Zavetje, ki ga ni nikjer drugje, ki 

je zastonj, prostor, ki ne zahteva ne idejne, ne verske, ne nikakršne lojalnosti, 

ampak le izraženo  potrebo po bližini. Presežno vrednost skupine ne vidim 

samo v srečevanjih uradnega dela, kjer izmenjujemo izkušnje, mnenja, 

poglede ob različnih temah ali ustvarjalno sodelujemo na različnih delavnicah, 

vidim jo tudi v vsakodnevnih stikih, pomoči med seboj, v druženju, 

prijateljevanju. Starši dobesedno skupaj dihamo, se razvijamo, rastemo… in 

sodelujemo tako v stiskah kot tudi v povsem sproščenih zadevah vsak dan, ne 

le v 2 srečanjih na mesec. 

3. Želim si še več podobnih aktivnosti kot jih imamo v skupini. Tukaj se lahko 

posvetimo vse perečim problemom, ki zadevajo naše otroke (ker so na isti šoli) 

kot tudi »naše« probleme. Toplo priporočam na vsaki šoli podobne skupine. 

4. S skupino sem zadovoljna kajti tu se počutim dobro in odkrito govorim o svojih 

težavah in o stvareh, ki me razveseljujejo. 

5. Podporna skupina mi je pomagala premagati težave in lažje se spoprijemam z 

življenjem in izzivi. Podporno skupino bi priporočila vsakemu. 

6. Všeč mi je, da skupina pokriva tako resna/strokovna področja kot tudi zabavno-

razvedrilno plat življenja. 

7. S skupino sem zelo zadovoljna. Le tako naprej!!! 

8. Skupina je samo za pohvalit. Z vsem sem zelo zadovoljna. Le tako naprej! 

9. Podporna skupina mi pomeni veliko. Tu se prav napolniš z energijo in vedno 

znova zbereš moči za naprej. Meni so pomembni predvsem stiki in izmenjava 

mnenj in izkušenj.  

10. Vsakemu, ki ima otroka s posebnimi potrebami bi priporočila vključitev v tako 

skupino. Dobimo veliko informacij, veliko več kot od strokovnjakov in učiteljev. 

Skupina prinese tudi sprostitev. Odprtost. Ničesar ne rabiš skrivat. 

11. S skupino sem zelo zadovoljna. Le tako naprej! 

12. Ustanovitev skupine je bila takoj pozitivno sprejeta in redno obiskovana in tudi 

nujno potrebna. Od hčerkinega rojstva dalje sem pogrešala ljudi, ki bi bili 

pripravljeni prisluhniti mojim težavam, a takih ljudi okoli nas ni bilo. Tudi bližnje 

sorodstvo nam ni bilo v oporo in tako je še danes. Že s 1. Srečanjem skupine 

se je vse popolnoma spremenilo, z možem sva se zavedla, da nisva edina. Da 

so naše izkušnje, občutki, skrbi…podobni, da so ljudje, ki so pripravljeni 

prisluhniti in iskreno pomagati, svetovati vsak dan okoli nas. Le nekdo nas je 
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moral povezati in voditi. S hčerko zdaj živimo veliko bolj zadovoljno sedanjost 

in se veselimo prihodnosti. Zavedamo se, da imamo okoli sebe ljudi s katerimi 

smo povezani na prav poseben način. Ker smo povezani, nam je lažje in bolje. 

Sodelovanje z učitelji je bilo že prej v redu, od kar imamo pa skupino na šoli, se 

je pa celo izboljšalo, smo še bolj odprti drug do drugega. 

13. Odkar sem vključena v skupino mi je lažje ker vem, da nisem sama. S skupino 

smo razrešili kar nekaj težav. Imamo različne teme, tudi kakšno delavnico. 

14. Na skupino hodim predvsem zaradi druženja. Prej je bilo moje življenje bolj 

črno, bolj sem kompliciral in dramatiziral. Odkar hodim na skupino, pa je 

življenje svetlejše in veliko lažje. Hvaležen sem tudi šoli, ker nam nudi prostor 

in ker nas vodja vedno tako lepo pričaka. Hvaležen za dobro kavico in 

največkrat tudi za sladko pogostitev, kar organizira naš nežnejši spol. V 

glavnem: UŽIVAM! 

15. Skupina mi ogromno pomeni. Ravno pravo ravnovesje med pogovori,  

razreševanjem težav do delavnic, ki jih izvajajo/izvajamo različni starši in ne le 

vodja in s tem krepimo samopodobo. Skupina je otoček miru in razumevanje v 

celotni družbi. 

16. Obžalujem, da v skupino ne zahaja več staršev iz mlajših skupin. Menim, da je 

vsaj v začetku prihoda v šolo taka udeležba zelo priporočljiva. Mnogo, mnogo 

sem se naučila, izvedela, delila ravno v tej skupini. Sploh na začetku sem 

komaj čakala vseh četrtkovih srečanj. Ko bi vsaj vedeli – ti mlajši starši – kako 

je v redu, kakšno je olajšanje. Za rojstvom sina nisem doživela boljše stvari od 

te skupine. 

17. želim si še naprej čim več različnih vsebin, delavnic, zanimivih tem. Absolutno 

morata ostati dve srečanji na mesec. 

18. nimam nekih pritožb niti pohval, oz. sem premalo časa v skupini, da povem. 

Sem pa trenutno zadovoljna. 
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