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POVZETEK 

Rojstvo otroka s posebnimi potrebami (OPP) prizadene vse družinske člane in vpliva na 

dinamiko družinskega življenja. Sorojenci, prvi za starši, ki vzpostavijo intenziven odnos z 

OPP, predstavljajo model, skozi katerega se OPP spolno, moralno, jezikovno in motorično 

razvija. Kljub nekaterim pozitivnim posledicam pa lahko odraščanje v tako specifičnem 

družinskem okolju pri sorojencih povzroča številne psihološke motnje in nelagodne občutke, 

kot so manjvrednosti, strah,  krivda, zamere in izolacije.   

V teoretičnem delu je opisan vpliv OPP na družinsko dinamiko, pri tem pa je posebna 

pozornost namenjena sorojencem. Izpostavljeni so njihova vloga in pomen za OPP, odnos s 

starši, težave, s katerimi se soočajo, ter pozitivni dejavniki, s katerimi lahko vplivamo na 

prilagoditev sorojenca. V empiričnem delu s kvalitativno raziskavo podamo vpogled v 

izkušnje sorojenk otrok s posebnimi potrebami, v njune odnose z brati/sestrami in starši ter 

ne nazadnje v težave, s katerimi se zaradi specifične družinske situacije spoprijemata.  

 

Ključne besede: otrok s posebnimi potrebami (OPP), družina, sorojenci, podpora 

sorojencem  
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ABSTRACT 

The birth of a child with special needs (CSN) affects all family members and influences the 

dynamics of family life. Siblings, the first after the parents that establish an intensive 

relationship with the CSN, represent a model through which the CSN is developing sexually, 

morally, linguistically, and motorically. Despite some positive consequences, growing up in 

such specific familiar environment can cause numerous psychological disorders and feelings 

of unease for the siblings, from an inferiority complex, fear, to guilt, resentment, and 

isolation.  

The theoretical part describes the influence of the CSN on the dynamics of the family, with 

special focus on siblings. It highlights their role and significance for the CSN, relationship 

with the parents, the difficulties they face as well as the positive factors with which we can 

influence the adjusting of the sibling(s). The empirical part provides insight into the 

experiences of siblings of children with special needs, their relationships with their siblings 

and parents, and last but not least the difficulties with which they face due to the specific 

family situation. 

 

Key words: child with special needs (CSN), family, siblings, siblings support  
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1. UVOD 

»Težko se je soočiti z drugačnim življenjem, tem bolj, ker smo imeli do sedaj življenje 

urejeno drugače, z občutkom varnosti in predvidljivosti. Težave, za katere smo mislili, da so 

velike, so kar naenkrat postale nepomembne. V rokah držimo svojega otroka, ki ni takšen kot 

drugi.« (Dodič, 2016, str. 6-7). 

Dejstvo je, da rojstvo otroka s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) v družinsko 

dinamiko vnese številne spremembe. Mnogi zunanji opazovalci specifično družinsko situacijo 

vidijo kot veliko breme, ki je naenkrat padlo na ramena staršev, pri tem pa pozabljajo, da 

velik del posledic nosijo tudi sorojenci. Da je v družini otrok, ki potrebuje dodatno pozornost 

staršev, njihov čas in skrb, se neizbežno vtke v vse pore sorojenčevega življenja.  

Ti se, ob občutkih manjvrednosti zaradi manjše pozornosti staršev, soočajo z lastnimi 

demoni: »Ali sem jaz kriv, da je moj brat takšen? Sem bil poreden? Me starši več ne marajo? 

Kaj pa, če se tudi jaz nalezem »te bolezni«? Sem slab človek, če se grem kljub bolezni sestre 

zvečer zabavat?« Ob tem sorojenec velikokrat ne najde besed, s katerimi bi prijateljem 

opisal, zakaj njegov brat/sestra »ni normalen«. To lahko sčasoma privede do odmikanja od 

vrstnikov ter v prostovoljno izolacijo. Zaradi svoje »normalnosti« se velikokrat tudi čutijo 

krive in si kot del »pokore« naložijo skrb za OPP, ki v veliki meri presega njihove zmožnosti 

in čustveno zrelost. Vse našteto lahko rezultira v globokih čustvenih ranah in omajani psihični 

trdnosti. 

Z diplomsko nalogo zato želimo opozoriti na sorojence, ki zaradi skrbi staršev za OPP 

pogosto ostanejo zapostavljeni in pozabljeni. Predstaviti želimo vlogo, ki jo sorojenec igra pri 

vzgoji brata/sestre z motnjo v razvoju ter občutja, ki se mu v tako specifični družinski 

situaciji porajajo. Na podlagi opravljenih intervjujev podajamo ugotovitve, kako se sorojenci 

s svojimi občutji spoprijemajo, pri tem pa so predstavljeni dejavniki prilagoditve ter 

programi, ki nudijo pomoč in podporo sorojencem otrok s posebnimi potrebami. V nalogi 

opozarjamo tudi na spremembe v obnašanju zdravega sorojenca, na katere morajo biti starši 

pozorni in ki naj jim služijo kot  znamenje, da otrok potrebuje več pozornosti in pomoči pri 

spoprijemanju s specifično družinsko dinamiko.  
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 DRUŽINA 

Beseda »družina« je ena sama beseda, ki pa jo ljudje opredeljujejo na veliko načinov in 

vsakemu posamezniku predstavlja nekaj drugega. S sociološke perspektive je družina temelj 

družbe. V splošnem pa se beseda »družina« nanaša na vsakršno skupino posameznikov, ki si 

prizadevajo, da bi drug do drugega gojili fizično in čustveno skrbno razmerje.   

Družina je prvi socialni sistem, v katerem posameznik živi in ki s svojimi značilnostmi vpliva 

na njegovo osebnost v vseh fazah razvoja. Zdravo družinsko okolje je zato nedvomno 

odločilno za  razvoj zrele in srečne osebnosti. Družina predstavlja vir socialne podpore, 

občutkov sprejetosti in bližine (Trtnik 2007, str. 493). 

Lahko rečemo, da ima vsak izmed nas svojo predstavo družine in družinskega življenja. 

2.1.1 Definicija družine 

V kakšni družini živimo, je danes vse bolj naša izbira, zato je začrtati mejo, kaj družina je in 

kaj ni, vse bolj stvar osebne presoje in ne, tako kot je bilo nekoč ali je ponekod še danes, 

domena družb s strogo določenimi normami in vrednotami vladajoče ideologije, bodisi pod 

okriljem religioznih ali državnih oblasti oziroma neformalnih, nenapisanih pravil družbe (Perić, 

2010, str. 5). 

Po OZN družina predstavlja osebo ali skupino oseb, ki skrbi za otroka ali otroke in je kot 

družina dojeta v zakonodajah in običajih posameznih držav članic (Ule, 2003). Zakon o 

zakonski zvezi in družinskih razmerjih v 2. členu definira družino kot življenjsko »skupnost 

staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo«. Prva izdaja Slovarja 

slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) družino pojmuje kot »zakonski par z otroki ali brez njih« 

ter tudi kot »eden od zakoncev z otroci«. Novejša izdaja SSKJ pa družino razlaga kot 

»skupnost enega ali obeh staršev z otrokom, otroki«, med primeri pa sta navedeni tudi 

»enostarševska« in »istospolna družina«. V podpomenu je družina navedena tudi kot 

»skupnost zakonskega ali zunajzakonskega partnerja in enega od staršev z otrokom, otroki«. 

Čačinovič Vogrinčič (1998, str. 130-131) meni, da družino tvorijo dva ali več posameznikov, 

ki so v interakciji, imajo skupne motive in cilje; povezujejo jih skupna pravila, norme in 

vrednote; odnose v njej odraža in določa relativno trajna struktura statusov in vlog, v družini 

se oblikujeta zanjo značilna struktura moči in način vodenja; izoblikuje se relativno trajna 

mreža komunikacij ter statusov in vlog posameznih družinskih članov; diferencirajo se vloge 

glede na delitev dela; razločijo se čustveni odnosi med člani. 

Tomori (1994) družino definira kot skupnost oseb na različnih stopnjah razvoja, skupnost, ki 

skrbi za otroke. Člani družine so povezani na različne načine in so med seboj odvisni. Te 

povezave in odvisnosti ne izhajajo le iz osnovnih potreb za preživetje, temveč se ves čas 
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sproti razvijajo in dopolnjujejo v čustvenem doživljanju, spoznavnih izkušnjah, oblikovanju 

socialne podobe in osebne rasti slehernega od družinskih članov. 

Svojim članom družina daje in nudi čustvene odnose, varnost, bližino, možnost razvoja, 

zaupanja vase, ustvarjanja pozitivne samopodobe, samostojnega opredeljevanja in 

odločanja, učenja, ustrezni vrednostni sistem do sebe, drugih in do sveta, komunikacijske 

spretnosti, modele ravnanja v stiskah, načine premagovanja stresa, spretnosti za 

ustvarjalnost, podatke o okolju, odzivanje na osebnostni razvoj in občutek pripadnosti 

skupini. Čeprav je tekom časa doživela veliko sprememb, pa družina še vedno ostaja 

nenadomestljiv dejavnik za normalen razvoj vsakega otroka (Horvat, 2000). 

Ko govorimo o družini, moramo besedo danes uporabljati v množini – družine, saj 

pluralizacija družinskih oblik zahteva, da govorimo o družinah in ne le o eni sami (Perić, 

2010, str. 5). Vse manj je jedrnih in vse več reorganiziranih, enostarševskih, istospolnih 

družin (Velikonja, 2011, str. 1). Težava pri različnem poimenovanju teh družin - 

netradicionalne, alternativne, reorganizirane, sestavljene, istospolne – pa je, da se različne 

družine vzpostavijo šele z odmikom od »prave, normalne jedrne družine«. Heteroseksualna 

družina je tako postavljena kot norma, ostale oblike pa se konstituirajo kot razlika, 

odstopanje od te norme (Goričan, 2009, str. 124). Spreminjanje te norme vseskozi 

spremljajo močne reakcije, ki skušajo ohranjati mit o tradicionalni družini in so nesposobne 

sprejeti kompleksne spremembe družinskih oblik in hkraten soobstoj različnih, starih in novih 

družinskih obrazcev (Velikonja, 2011, str. 1). 

2.1.2 Sestava družine 

Družinska struktura pomeni sestavo družine, organizacijo podsistemov (starševskega, 

partnerskega itd.), hierarhijo in razporeditev moči. Je set funkcionalnih zahtev, ki organizira 

način interakcije med člani družine. Družina je sistem, ki deluje skozi transakcijske vzorce. 

Ponavljajoče se transakcije vzpostavljajo relativno trajen vzorec tega kako, kdaj in s kom se 

vzpostavljajo odnosi (Minuchin in Fishman, 1981, str. 51).  

Družina se strukturira, odnosi v njej se izoblikujejo in relativno ustalijo, da bi skupina lahko 

dosegla svoje cilje oziroma zadovoljevala potrebe posameznikov in skupine v celoti. Na 

svojski način je potrebno določiti prispevek posameznika k zadovoljevanju družinskih potreb, 

izdelati čustvene odnose, delež posameznika v družinskem komunikacijskem sistemu oziroma 

sam sistem vzpostavljanja in vzdrževanja moči. Gre torej za konstituiranje družine v času in 

prostoru (Čačinovič Vogrinčič, 1998, str. 153-154). 

Posamezni člani družine se, glede na generacijo, spol, trenutne naloge in različne okoliščine, 

povezujejo v podsisteme. Vsak član družine je hkrati vključen v več podsistemov, v katerih 

ima različno stopnjo moči in v katerih se uči različnih znanj ter vstopa v različne 

komplementarne odnose (Minuchin, 1974, v Poljšak 2002, str. 378). Strukturne značilnosti so 

članom deloma razvidne, transparentne, deloma ostajajo podzavestne (Čačinovič Vogrinčič, 

1998, str. 154). 
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Kantor in Lehr (1976, v Poljšak, 2002, str. 378) menita, da obstajajo v družini trije 

podsistemi, ki so v interakciji med seboj in z okoljem. Ti podsistemi so družinska enota, 

medosebni in osebni podsistem. Vsak ima svoje meje in pravila. Da bi razumeli celoto 

družinskega dogajanja, jo moramo analizirati tudi skozi posamezne podsisteme, saj ti 

predstavljajo dvojno ali trojno življenje člana, ki ravna drugače v svojem osebnem in drugače 

v medosebnem podsistemu.  

Meje med temi podsistemi morajo biti jasne; meje vzpostavlja posameznik, vzpostavljajo jih 

podsistemi, prav tako jih mora vzpostaviti tudi družinski interakcijski sistem. Družinski 

interakcijski sistem ne more delovati, če niso izoblikovani in razmejeni podsistemi moči in 

hierarhija med njimi. V družini podsistem moči predstavljata starša. Družina potrebuje jasno 

izdelano hierarhijo moči, dominacijo bodisi očeta bodisi matere, ali pa zadovoljiv sistem, ki 

uravnava sodelovanje med staršema z določanjem delitve moči ali jasno definicijo obeh vlog 

(Poljšak, 2002, str. 378). 

2.1.3 Medsebojni odnosi in komunikacija v družini 

Komunikacija je merilo, s katerim dva človeka merita stopnjo lastne vrednosti, in hkrati 

orodje, s katerim je to stopnjo mogoče spremeniti. Je najvažnejši samostojno dejavnik, ki 

vpliva na posameznikovo zdravje in njegove odnose z drugimi (Satir, 1985, str. 49). 

Komunikacija ni le izražanje samega sebe in sporočanje svojih misli in čustev, temveč je 

obojesmerni proces, ki vključuje tudi sprejemanje in razumevanje sporočil drugih ter 

ustrezno odzivanje nanje. Le po redkih stvareh se družine med seboj razlikujejo kot po 

načinu medsebojnega komuniciranja. V njem se kaže družinski vrednostni sistem, osebnost 

posameznih družinskih članov, vsakodnevne navade, medsebojna bližina, odprtost v svet … 

(Koerner in Fitzpatrick, 2002, v Perić 2010, str. 31).  

Komunikacija vpliva tako na kakovost odnosov med starši kot na zdravo funkcioniranje 

posameznikov v družini in družinskega sistema kot celote. Medosebna komunikacija v 

najširšem pomenu je kakršnokoli verbalno ali neverbalno vedenje, ki ga zazna kaka druga 

oseba. Poleg tega gre za izmenjavo interakcije med dvema osebama. V družini gre za 

interakcijo v skupini, kar izredno poveča kompleksnost procesa. Norme in vrednote skupine 

in njena specifična struktura sodoločajo vsebino in obliko komuniciranja (Poljšak, 2002, str. 

381). 

Osrednja tema raziskovanja družine so nedvomno prav komunikacije, saj nosijo breme 

izdelave pravil, oblikovanja vlog, ustvarjanja relativno trajne strukture in določanja pogojev 

za spreminjanje. Moški in ženska, mož in žena, starši in otroci morajo raziskati, se dogovoriti 

in ustvariti nove možnosti za skupno življenje (Čačinovič Vogrinčič, 1998, str. 192). S 

komunikacijo se dogaja individualizacija, razmejevanje posameznika, hkrati pa integracija, 

ustvarjanje celote. V družini potrebujemo oboje – osveščenost o razmejenosti, skupaj z 

osveščenostjo o celoti, katere del je posameznik ali sporočilo (Poljšak, 2002, str. 382). 

Ustvarjanje komunikacijske celote pa je mogoče le, če posameznik zna pristati na druge 
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ljudi, na svet drugih - če lahko pristane na to, da drugi posegajo v njegov svet (Čačinovič 

Vogrinčič, 1998, str. 195). 

Funkcionalna, zdrava ali preprosto uspešna družina je v veliki meri odvisna od primerne 

komunikacije in dobrih medsebojnih odnosov. Skynner (1982, str. 30) trdi, da je odprta, 

jasna, neposredna, iskrena, živa in spontana komunikacija značilna za zdrave družine (v tem 

primeru zdrave glede na funkcioniranje otroka). Nasprotno pa gre v motenih družinah za 

nedoločene, zmedene, neodkrite, nasprotujoče si komunikacije, za t. i. dvojno vez 

(neusklajenost verbalnega in neverbalnega sporočila) ter za mistifikacijo in nepredvidljivost 

(Poljšak, 2002, str. 382). 

2.1.4 Družina z otrokom s posebnimi potrebami 

Rojstvo otroka z motnjo v telesnem ali duševnem razvoju prizadene vse družinske člane ter 

vpliva na dinamiko družinskega življenja. Dejstvo, da ima otrok težave v razvoju, zbudi tako 

pri starših kot pri ostalih članih ožje in širše družine vihar čustev, in proces sprejemanja 

otroka z motnjo v razvoju predstavlja dolgotrajen in zahteven proces (Trtnik, 2007, str. 492). 

Družine, v katere se rodi OPP, se na svoji poti soočajo s številnimi izzivi. Razvijejo lastne 

mehanizme soočanja z vsakdanjikom, med družinskimi člani pa se oblikujejo specifični 

odnosi. Vsak odnos znotraj družine pomembno vpliva na osebnostne značilnosti vsakega 

družinskega člana, pri družinah z OPP pa je odvisen od številnih dejavnikov (Colnerič in 

Žiberna, 2014, str. 116). 

2.1.4.1 Soočenje z diagnozo otroka 

Ob rojstvu prvega otroka imajo le redkokateri starši dovolj izkušenj, da vedo, kaj pričakovati. 

Ob rojstvu otroka z oviro pa diskurz o običajnem razvoju popolnoma izgine. Rojstvo otroka z 

oviro starše postavi v negotov položaj. Skrb za takšnega otroka za družino pomeni veliko, 

nepričakovano krizo (Ivačič, 2005; Lupton in Fenwick, 2001, v Krstulović 2012, str. 405).  

Proces prilagajanja na dejstvo, da se jim je rodil otrok z motnjo v duševnem razvoju, je 

zahteven in dolgotrajen in prilagoditev na stanje otrokovega razvoja hkrati pomeni tudi 

prilagoditev na nove družinske razmere in nov življenjski slog celotne družine. V procesu 

spoprijemanja s prizadetim otrokom morajo tako starši kot družina skozi različna obdobja. 

Moses (1981, v Trtnik 2007, str. 494) verjame, da morajo starši, če želijo ponovno poiskati 

smisel življenja, najprej skozi proces žalovanja, ki staršem prizadetega otroka omogoči 

ločitev od sanj in pričakovanj, ki so jih gojili pred njegovim rojstvom. Žalovanje ima v teh 

situacijah podobne zakonitosti kot žalovanje po smrti družinskega člana in je ključno in nujno 

potrebno za kasnejši zadovoljiv čustveni, duševni in telesni razvoj posameznika. Novak 

(1995, v Trtnik, 2007, str. 494) meni, da žalovanje pri starših v resnici nikoli ni končano in se 

vedno znova pojavlja skozi otrokova razvojna obdobja, ko njegovi vrstniki shodijo, 

spregovorijo, se začno igrati … in je še posebno očitno v kritičnih obdobjih družine, v času 

otrokovega šolanja, adolescence, iskanja zaposlitve, staranja staršev.  
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Trtnik (2007) je povzela opredelitev obdobij žalovanja in čustvene reakcije staršev (po 

Uranjek, 1994; Cunningham in Davis, 1991; Moses, 1981):  

• Obdobje šoka nastopi takoj po spoznanju o otrokovem stanju in lahko traja nekaj 

mesecev ali celo nekaj let. Starši so otrpli, počutijo se prazni in ogroženi. Lahko se 

spopadajo z žalostjo in depresijo, morda celo odklanjajo svojega otroka ali si želijo 

njegove smrti. 

• Zanikanje sledi obdobju šoka in pomeni zavlačevanje, kupovanje časa, ki ga starši 

potrebujejo za vzpostavljanje ponovnega ravnotežja med lastnimi notranjimi 

občutki in zunanjimi vplivi. Z zanikanjem se odzovejo na obstoj otrokove 

prizadetosti, na stalnost stanja ter na kasnejši vpliv prizadetosti na njihovo 

življenje. V tem obdobju je prevladujoča faza žalovanja ali preživetja (Novljan, 

2004), v kateri zlasti matere ne morejo obvladovati čustev, prevevajo jih občutki 

zmedenosti, osamljenosti, krivde, sramu in jeze.  

• V obdobju vrednostne krize starši predelujejo občutke krivde in prizadeto 

samospoštovanje ter se soočajo s težavami, povezanimi z otrokovo prizadetostjo. 

Novljanova (2004) pravi, da v tem obdobju nastopi faza iskanja, v kateri starši 

iščejo informacije o otrokovem stanju, njegovi diagnozi in kaj otrokovi problemi 

pomenijo za nadaljnje življenje celotne družine. Otrokovo prizadetost lahko 

povežejo s svojo osebno krivdo ali krivdo očitajo drugim - npr. zdravnikom ali 

zakonskemu partnerju. Prizadeto je njihovo samospoštovanje, saj podvomijo o 

svojih starševskih sposobnostih. V tem obdobju se pojavijo različni strahovi: kako 

se bo okolje odzvalo na prizadetega otroka, ali bodo drugi otroci stigmatizirani 

zaradi prizadetega sorojenca, skrbi jih nadaljnje življenje z drugačnim otrokom. 

Sčasoma postanejo otrokove posebne potrebe del družinskega življenja in 

identitete.  

• Terapije, treningi, korekcije in svetovanja staršem pomagajo prestopiti v obdobje 

realne krize, kjer se starši ne ukvarjajo več sami s seboj in se obrnejo k otroku. 

Pogoj za to je, da otroka sprejmejo takega, kot je, da predelajo strahove in se ne 

počutijo razvrednotene. Cunningham in Davis (1991) sta obdobje razdelila v fazo 

adaptacije (starši sprejmejo realno oceno stanja, iščejo odgovore in pomoč) ter 

fazo orientacije (postopna reorganizacija, iskanje pomoči in načrtovanje 

odgovornosti). Novljanova (2004) v tem obdobju izpostavlja fazo normalizacije 

(starši bolj realno vidijo sebe in svet okoli njih, čustva postanejo obvladljiva in 

življenje postane bolj predvidljivo, kar omogoča, da so bolj samozavestni in se 

lahko posvečajo tudi ostalim družinskim članom) in fazo ločitve (premislek o ločitvi 

od otroka za krajše ali daljše obdobje, saj vključitev otroka v ustrezno ustanovo 

omogoča tako otroku kot staršem nove možnosti). 

Kakšen vpliv bo imela prisotnost otroka z motnjo v duševnem razvoju na družino, je odvisno 

od številnih okoliščin, npr. od stopnje otrokove motnje, osebnost in socialno-ekonomski 

položaj staršev, prilagojenosti njihovemu načinu življenja, medsebojno razumevanje med 
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starši in drugimi otroci v družini, njihovo telesno in duševno napredovanje in tako naprej 

(Žmuc-Tomori, 1983). 

Za vsakega posameznika in družinskega člana pomeni rojstvo OPP velik šok. Zato je 

ključnega pomena, da starši dobijo pomoč strokovnjakov takoj po posredovanju diagnoze. 

Ne glede na njihove karakteristike in ozadje potrebujejo vsi starši pomoč in primerne 

usmeritve za življenje z otrokom z motnjo. Nekateri starši se z otrokovo motnjo nikoli ne 

sprijaznijo, svojo situacijo vidijo kot brezizhodno in svoje življenje preživijo v obupu, žalosti in 

razočaranju. Zato je pomoč strokovnjakov in institucij ključnega pomena, saj jim omogoča 

preboleti negativna čustva in v njih spodbuditi takšna, s pomočjo katerih bodo lahko 

prispevali k optimalnemu razvoju svojega otroka in tudi sami živeli polno in srečno življenje 

(Kolarič, 2009, str. 20). 

2.1.4.2 Odnos staršev do otroka s posebnimi potrebami 

Misel, da bo treba za »drugačnega« otroka skrbeti celo življenje, je marsikateremu staršu 

grozljiva. Skrb zanj za starše vedno pomeni oranje ledine, saj so zaradi pomanjkanja sporočil 

o tem, da njihova izkušnja ni enkratna, in po drugi strani zaradi nasičenosti sporočil o tem, 

kakšno bi starševstvo moralo biti, ujeti v precep med konstrukcijo starševstva in lastnim 

zaznavanjem situacije. Svoje življenje morajo organizirati drugače, kot so pričakovali. 

Spoprijeti se morajo z nujnostjo upoštevanja oziroma vplivanja medicinskega diskurza, saj so 

zdravstvene službe prve, ki rojenega otroka identificirajo kot neobičajnega (Krstulović, 2012, 

str. 405). 

Največkrat je potrebno znotraj posamezne družine prilagoditi celoten sistem. Družinski člani 

preoblikujejo svoje vloge in prevzamejo novo vlogo. Tako mora na primer oče prevzeti del 

skrbi in nege otroka, tudi morebitni drugi otroci v družini morajo postati bolj samostojni in 

večkrat staršem pomagati pri skrbi za OPP. Tudi odnosi znotraj družine se spremenijo, 

nekatere družine novo stanje družno in optimistično prenašajo, spet druge pa hudo trpijo in 

se izogibajo običajnemu življenju v družbi (Mikuš-Kos, 1999).  

Skaza (2001) našteva več vzorcev reakcij, do katerih lahko pride pri starših, ki se soočajo z 

otrokovo »drugačnostjo«: 

• Zanikanje stvarnosti, kjer starši iščejo pomoč pri različnih strokovnjakih in z 

ugotovitvami nobenega niso zadovoljni. Včasih se oklenejo posamezne ugodne 

podrobne informacije, ne morejo pa sprejeti celotne ocene strokovnega stanja. 

• Vdanost v usodo zaradi občutka nemoči. Takšna pasivnost staršev pogosto vodi v 

to, da ne poskrbijo za vse obravnave, ki bi jih otrok potreboval. 

• Zahtevno agresivno vedenje. Starši tako od otroka, kot tudi od strokovnjakov, ki z 

njim delajo, ogromno zahtevajo. Slednje pogosto vodi v slabe odnose z okolico in 

privede do izolacije. 

• Krivda. Starši skozi svojo lastno uspešnost skušajo dokazati, da niso sami krivi za 

otrokovo motnjo, v svojem uspehu pa pogosto pozabijo na potrebe otroka. 
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• Pretiravanje. Starši v izpolnjevanju vseh mogočih nasvetov pretiravajo, kar 

povzroči ritualizacijo terapevtskih, vzgojnih in drugih posegov. 

Mikuš-Kos (1999) meni, da je v družinah pogosto prisotna tudi popolna vzgojna 

razpuščenost. Ker se otrok staršema smili, se ta izogibata uporabi avtoritete, otroku 

popuščata ter mu omogočata takojšnjo izpolnitev njegovih zahtev.  

Naloga staršev, tako zdravih kot tudi »drugačnih« otrok, je usposobiti otroka za življenje tako 

čustveno, intelektualno, materialno …in to na vseh področjih, da bo otrok samostojen, 

kolikor je le lahko. Pomagati mu je treba do samostojnosti in do vsega, kar lahko največ 

doseže kljub svojim omejitvam, prav tako pa pripraviti tudi okolico, da bo otrok v njej našel 

svoje mesto (Dodič, 2016, str. 28). 

Za vsakega otroka, še posebno za OPP, je zelo pomemben proces osamosvajanja. Starši in 

ostali družinski člani so običajno otroku pripravljeni nuditi vse, kar potrebuje, ter se 

popolnoma prilagoditi njegovim zahtevam in potrebam. Vendar ni dobro, da se mu družina 

podredi v celoti, saj to ogrozi razvoj individualnosti vsakega družinskega člana, tudi otroka z 

motnjo, prav tako pa se lahko vzpostavi pretirana medsebojna odvisnost. Tako obravnavan 

otrok ne dobi priložnosti za razvoj in uporabo svojih sposobnosti (Mikuš-Kos, 1999). 

Pozorni moramo torej biti na to, da zaradi prizadetosti/invalidnosti otroka ne postorimo vse 

namesto njega in ga s tem ohranjamo v vlogi večnega otroka. Pomembno je, da se zavemo 

sposobnosti »drugačnega« otroka in mu omogočimo, da doseže svoje maksimalne zmožnosti 

in da mu, s svojo »pomočjo«, ne otežujemo odraščanja in pridobivanja izkušenj, tudi preko 

delanja napak (Dodič, 2016, str. 23).  

Vendar tudi precenjevanje otrokovih sposobnosti na otroka ne vpliva pozitivno, saj ne more 

slediti zanj prevelikim zahtevam, zato v nekem trenutku klone, se umakne v pasivnost ali pa 

postane agresiven. Pretirana pričakovanja in trud staršev lahko povzročijo še dodatne 

motnje, ki otroka le še bolj omejijo (Mikuš-Kos, 1999). 

Vsaka oseba s posebnimi potrebami ima sposobnosti, ki omogočajo, da deloma sam 

zadovoljuje svoje potrebe. Naloga družinskih članov in drugih, ki skrbijo zanj, pa je, da mu te 

njegove sposobnosti pomagajo razvijati in uporabljati (Bleeksma, 1999).  

2.2 SOROJENCI 

Ker so bratje in sestre, ob starših seveda, najbližji člani družine, je brez ozira na naravo 

njihovih odnosov vez med sorojenci ena najglobljih vezi v življenju in kot taka predstavlja 

pomemben socialen kontekst otrokovega razvoja v družini in zunaj družine. Od 

najzgodnejšega obdobja dalje je za odnose med sorojenci v primerjavi z drugimi socialnimi 

odnosi značilno doživljanje in nezavrto izražanje močnih pozitivnih in negativnih čustev, 

intimnost ter izjemen razpon razlik med pari sorojencev v izraženih značilnostih njihovega 

medosebnega odnosa (Dunn, 2003, v Kavčič in Zupančič, 2010, str. 96). 
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V družinah z OPP le-ta postavi svojo družino pred številne izzive, pri tem pa lahko ostanejo 

njegovi bratje in sestre spregledani (Žiberna in  Colnerič 2014, str. 115). Vendar so sorojenci, 

kot mlajši in zato najverjetneje dlje živeči člani družine, važen člen za načrtovanje 

prihodnosti svojih bratov in sester s posebnimi potrebami, ob tem pa so pogosto tudi močni 

zastopniki njihovih pravic (Wagner Jakab, Cvitković in Hojanić, 2006).  

Kljub temu, da se je v zadnjih dveh desetletjih zanimanje za odnos med sorojenci precej 

povečalo (Dunn, 2003, v Kavčič in Zupančič, 2010, str. 96), pa ostajajo značilnosti 

sorojencev oseb s posebnimi potrebami še zmeraj slabo raziskane. Dozdajšnje študije o 

družinah otrok s posebnimi potrebami so namreč največjo pozornost posvečale vlogi staršev, 

posebej mame, to pa je zanemarjalo vlogo družine kot skupnosti. Prav tako imajo sorojenci, 

kljub praviloma najdlje trajajočem odnosu v družini, v primerjavi s starši mnogo manj 

možnosti in dostopnosti do programov, storitev in strokovne podpore. Ker se sorojenci 

srečujejo s podobnimi vprašanji in pomisleki, s katerimi se srečujejo starši, je nujno potrebno 

tej temi nameniti več pozornosti. 

2.2.1 Odnos med sorojenci 

Odnos s sorojencem je običajno najdlje trajajoč intimni odnos v življenju in ima pomembno 

vlogo v razvoju posameznikov, še posebej v družinah otrok z motnjo v duševnem razvoju, v 

katerih obstaja potreba po razširjeni in podaljšani negi OPP, zato sorojenci skupaj preživijo 

več časa kot v družinah z obema ali več normativnimi sorojenci (Colnerič in Zupančič, 2013, 

str. 46). 

Furman in Buhrmester (1985) odnos med sorojenci od otroštva do zgodnje odraslosti 

opisujeta s tremi dimenzijami: rivalstvo (ljubosumje, tekmovanje za pozornost in 

naklonjenost staršev), konfliktnost (prepiri) in izražanje naklonjenosti (prosocialno vedenje, 

pozitivna čustva, sodelovanje znotraj diade, lojalnost, zaščitništvo).  

Iz raziskav izhaja, da naj bi sorojenci otrok z motnjo v duševnem razvoju pogosteje pomagali 

pri hišnih opravilih in skrbi za OPP, čeprav samostojno tovrstna opravila redko izvajajo. Prav 

tako naj bi se tudi pogosteje odločali za socialne ali terapevtske poklice. Pri interpretaciji 

razlik v dejavnostih, vedenju in splošnih značilnostih med sorojencema znotraj iste družine 

pa je potrebno upoštevati tudi možnost, da so morda le-te precenjene zaradi učinka 

kontrasta, saj starši obstoječe razlike med sorojencema izrazito izpostavijo (Colnerič in 

Zupančič, 2013, str. 43-44). 

Seligman in Darling (2007) navajata več dejavnikov, ki naj bi vplivali na prilagajanje in 

oblikovanje odnosa med otrokom z motnjo v duševnem razvoju in njegovim sorojencem: 

• narava in stopnja otrokove motnje, 

• vedenje otroka z motnjo v razvoju, 

• kakovost odnosa med sorojencema, 

• odprtost v komunikaciji med starši in sorojencem, 
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• duševno počutje staršev, 

• kakovost odnosa med starši in otrokom z motnjo. 

Meyer in Vadasy (2008, str. 8) k temu dodajata še starost in spol, dostopnost storitev in 

podpore, finančne vire ter osebna in kulturna prepričanja. Pomembno vlogo v razvoju in 

prilagajanju otrok s sorojencem s posebnimi potrebami pa ima tudi kontekst izven družine, 

npr. učni dosežki, oblikovanje novih prijateljstev itd. Uspešnost v širšem socialnem kontekstu 

lahko prispeva k porastu samozaupanja, kar se odrazi tudi v odnosu med sorojencema. 

Uspehi in neuspehi otrok se zrcalijo v družinskih odnosih nasploh ter lahko tako prispevajo k 

porastu naklonjenosti ali ljubosumja v odnosu do njihovega sorojenca z motnjo v duševnem 

razvoju, odvisno od narave odnosa med sorojenci ter dogodka izven družine (Dunn, 

Slomkowski in Beardsall, 1994, v Colnerič in Zupančič, 2013, str. 52). 

Študije vedenja sorojencev v družinah z otroki s posebnimi potrebami kažejo na nižjo raven 

konfliktnosti v primerjavi z normativnimi družinami. Kljub temu bi težko zaključili, da so zato 

odnosi med sorojenci v teh družinah bolj kakovostni. Določena raven konfliktov je za zdrav 

osebnostni razvoj namreč priporočljiva, saj otroci v varnem okolju vadijo razreševanje 

konfliktov in tako razvijajo socialne spretnosti. V družinah z OPP je morda manj konfliktov 

zaradi nižjih sposobnosti slednjega. Mogoče pa je tudi, da njihovi sorojenci zaradi občutkov 

krivde ali strahu pred tem, da bi jih starši odklonili ali da bi izgubili določene pravice, v 

manjši meri vstopajo v konflikte ali izražajo rivalstvo (Žiberna in Colnerič, 2014, str. 118). 

Življenje s sorojencem s posebnimi potrebami torej vpliva na vsakega posameznika drugače. 

Pomembno je, da niti starši niti strokovnjaki ne delajo predpostavk brez tega, da najprej 

poslušajo in ponudijo podporo vsakemu sorojencu (Gallagher, Powell in Rhodes, 2006, str. 

11). 

2.2.2 Odnos med starši in zdravimi otroci 

Obremenjenost staršev z boleznijo otroka (še posebej ob postavitvi diagnoze in 

hospitalizaciji) povzroči, da se ostali sorojenci počutijo zanemarjene, zapostavljene in 

izolirane od staršev. Ti so namreč preveč obremenjeni, preveč izčrpani in preprosto nezmožni 

zaznati sorojenčev klic po pozornosti (Meyer in Vadasy, 2008, str. 20).  

Vendar pa razlikovalno odzivanje ne predstavlja nujno procesa v družini, ki bi vodil do bolj 

(ne)ugodnih razvojnih  izidov pri posameznem otroku v primerjavi z njegovim sorojencem. 

Tako odzivanje najpogosteje odraža občutljivost staršev na razlike v razvojnih zahtevah in 

osebnostnih značilnostih njihovih otrok. Poleg tega je vsaj v srednjem otroštvu in zgodnjem 

mladostništvu bolj pomembno, da se starši do sorojencev vedejo pravično, kot pa, da se 

vedejo do obeh (vseh) otrok enako. Otroci/mladostniki opaženega razlikovalnega odzivanja 

namreč večinoma ne razumejo kot nepravičnega, ampak ga utemeljujejo z razlikami med 

seboj in svojim sorojencem v starosti, osebnostnih značilnostih, potrebah, odnosu s starši. 

Razlikovalno odzivanje staršev je neugodno za otrokov razvoj le, če je izrazito in dosledno 

glede na člane družinskega sistema (Kavčič in Zupančič, 2006, str. 8). 
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Na večino dejavnikov, ki naj bi vplivali na prilagajanje in oblikovanje odnosa med otrokom z 

motnjo v duševnem razvoju in njegovim sorojencem, starši nimajo vpliva. Lahko pa s 

pozitivnim odnosom in dobrim zgledom vplivajo na to, kako se bo sorojenec v družini počutil 

in posledično na njegov odnos do otroka z motnjo v duševnem razvoju. Raziskave so 

pokazale, da sorojenci kot najpomembnejše izpostavljajo ravno odziv staršev s spremenjeno 

družinsko situacijo, ali jo ti sprejmejo in se ji znajo prilagoditi (Lobato, 1990). 

Po Hackenbergerjevi (1991, v Kolarič, 2009, str. 30) na specifike odnosa med starši in 

sorojenci najbolj vpliva izobrazba staršev. Izobraženi starši bolj pozitivno vplivajo na druge 

otroke in menijo, da otrok z motnjo v duševnem razvoju pozitivno vpliva na socialni razvoj 

drugih otrok in na partnerstvo. So pa izobraženi starši do drugih otrok tudi zahtevnejši: od 

njih pričakujejo, da so tolerantnejši, da razumejo položaj v družini, da so uspešni v šoli in v 

drugih dejavnostih. Konflikti z okoljem so za te starše redek pojav, če pa se že pojavijo, jih 

znajo rešiti umirjeno in s pogovorom. Po drugi strani pa je mnenje staršev z nižjo izobrazbo 

tako, da otrok z motnjo v duševnem razvoju negativno vpliva na druge sorojence. Socialna 

izolacija teh staršev je večja, oni sami in sorojenci otroka pa so preobremenjeni. 

Hackenbergerjeva (prav tam) tudi ugotavlja, da so starši, ki imajo otroke s težko motnjo v 

duševnem razvoju, tako duševno kot tudi telesno bolj obremenjeni, imajo manj časa za 

sprostitev, v konfliktih s socialnim okoljem pa se odzivajo zadržano in čim manj opazno. Tako 

je tudi za otroke sorojenčeva težka motnja v duševnem razvoju zelo obremenjujoča.  

Novljan (2004) kot pomembno karakteristiko v odnosu starš-sorojenec izpostavlja tudi 

starost slednjega. Starši pozitivneje vplivajo na razvoj in samostojnost otrok, ki so starejši od 

sorojenca z motnjo v duševnem razvoju, enakomerno znajo porazdeliti pozornost in čustva 

med obema otrokoma, obenem pa tudi lažje premagujejo krizo, ki se je pojavila z rojstvom 

otroka z motnjo v duševnem razvoju. Medtem pa so sorojenci, ki so mlajši od OPP, že 

izhodiščno postavljeni v drugačen položaj. Čeprav sami v obdobju otroštva bratove ali 

sestrine drugačnosti morda sploh ne zaznajo ali pa se z njo ne obremenjujejo, študije kažejo, 

da so mlajši sorojenci ranljivejši in da imajo starši zanje manj časa. Do njih so nestrpnejši in 

zahtevnejši, kasneje pa se lahko pri teh otrocih pojavijo čustvene in vedenjske motnje. 

2.2.3 Vloga in pomen sorojencev oseb s posebnimi potrebami in težave, s 

katerimi se soočajo 

Najbližji sorodniki tvorijo otrokovo prvo socialno mrežo in kot taki predstavljajo osnovo za 

interakcijo z ljudmi zunaj družine. Odnos med sorojenci se začne kot tovarištvo pri igri, z leti 

pa se vloge, ki jih »igrajo«, samo še poglobijo: sorojenci so učitelji, prijatelji, družabniki, 

zaščitniki, spremljevalci, sovražniki, tekmeci, zaupniki, vzor. Skupaj se učijo deliti, sklepati 

kompromise, reševati konflikte ter izražati občutja, pomembno vlogo pa igrajo tudi pri 

oblikovanju samozavesti. Posebne potrebe enega izmed sorojencev lahko na ta odnos močno 

vplivajo. 
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Večina študij sorojencev se je osredotočala na to, kako OPP vpliva na sorojence, le nekoliko 

pa jih je preučevalo vpliv, ki ga ima sorojenec na otroka s težavami v razvoju. Kljub 

pomanjkanju raziskav na tem področju pa raziskovalci poudarjajo vzajemnost sorodstvenih 

vezi (NICHCY, 1994).  

Po Wagner Jakab, Cvitković in Hojanić (2006) so sorojenci (za starši) prvi, ki vzpostavijo 

intenziven odnos z OPP in tako predstavljajo model, skozi katerega se ta spolno, moralno, 

jezikovno in motorično razvija. Sorojenec otroka s težavami v razvoju je lahko pomemben 

člen pri nudenju podpore pozitivnega vedenja, prav tako pa se lahko znajde tudi v vlogi 

zaščitnika OPP, saj pozna veliko njegovih značilnosti, reakcij ob določenih situacijah (Žiberna 

in Colnerič, 2014, str. 121).  

Sorojenec ima lahko veliko vlogo pri opogumljanju otroka, da preizkusi nove dejavnosti, ki bi 

prinesle razvoj potrebnih sposobnosti za maksimalno neodvisnost. Če je odnos s sorojencem 

pozitiven, potem bo OPP nagnjen k sodelovanju s sorojencem in posnemanju njegovega 

vedenja. Nasprotno lahko sorojenčeve neprimerne reakcije na problematično vedenje brata 

ali sestre s posebnimi potrebami poslabšajo to vedenje ter vodijo v agresijo in neprilagojeno 

socialno vedenje. Če pa sorojenec uporablja učinkovito strategijo, so lahko njene/njegove 

aktivnosti ključne pri zmanjševanju negativnega vedenja (Unruh, 1992, v Sagadin 2015). 

Stoneman in Waldman Berman (1993, v Sagadin, 2005) poudarjata pomen sorojencev za 

osebe s posebnimi potrebami, ki so kasneje – v dobi odraslosti – vključene v institucionalno 

varstvo ali stanovanjske skupine. Družinski člani so namreč praktično edine stalne osebe v 

življenju oseb s posebnimi potrebami. Noben ponudnik oskrbe jim ni na voljo celo življenje ali 

med glavnino njihovih potreb. Zato je še kako pomembno, da starši sodelujejo s sorojenci ter 

jih aktivno vključujejo v načrtovanje družinskih dejavnosti. 

Odraščanje ob sorojencu z motnjo v duševnem razvoju je specifičen razvojni kontekst, 

katerega vpliv na razvoj otroka brez motnje ni enoznačno opredeljen. Zgodnje študije s tega 

področja so se osredotočale predvsem na negativne posledice ter težave sorojencev OPP, ki 

so podobne sorojencem kronično bolnih otrok (Colnerič in Zupančič, 2013, str. 44-45).  

Sagadin (2015) je identificirala široko paleto čustev, s katerimi se sorojenci soočajo: 

• pretirana identifikacija: sorojenci se sprašujejo ali celo bojijo, ali nimajo tudi sami 

takšnih težav, kot jih ima brat ali sestra s posebnimi potrebami. Posebej 

predšolski otroci zaradi nerazumevanja vzrokov težav ne razumejo, kako lahko 

pride do težav in bolezni. Zmede so še pogostejše, če so težave nevidne; 

• prekomerna vključenost: Ko družinski član porabi preveč časa in energije za nego 

in pomoč bratu ali sestri s posebnimi potrebami ter zanemarja svoj prosti čas in 

druženje z vrstniki, lahko govorimo o prekomerni vključenosti. Slednje lahko vodi 

do izgorelosti (Strohm, 2005; Mayer in Vadasy, 1996); 

• sram: sorojence je pogosto sram nezaželene pozornosti, ki jo s svojim vedenjem 

ali izgledom povzroči brat ali sestra. V nelagodje in sram pa jih lahko spravijo tudi 
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vprašanja, ki jim jih postavljajo prijatelji, sošolci in celo neznanci (Meyer in 

Vadasy, 2008); 

• krivda: sorojenci OPP v primerjavi z ostalimi doživljajo mnogo več občutkov 

krivde, ki se lahko pojavlja v različnih oblikah: občutki odgovornosti zaradi 

posebnih potreb, krivda preživelega, krivda zaradi lastnih sposobnosti in zdravja, 

krivda zaradi tipičnih konfliktov med sorojenci, krivda zaradi nege.  

• izolacija, osamljenost in izguba: zaradi svojega edinstvenega položaja se sorojenci 

počutijo drugačne od svojih vrstnikov, prav tako pa se lahko počutijo izolirane tudi 

od drugih družinskih članov (Gallagher idr., 2006). Še posebej v družinah, kjer sta 

samo dva otroka, normalno razvijajoči se sorojenci pogrešajo brata ali sestro, s 

katerima bi se lahko igrali kakor vsi ostali in s katerima bi lahko delili misli, 

skrivnosti in sanje (Strohm, 2002);  

• skrbi: sorojenci se sprašujejo, ali se lahko nalezejo bolezni/stanja ter kaj se bo z 

njihovimi brati in sestrami dogajalo, ko bodo odrasli, ali lahko umrejo, kdo bo 

skrbel zanje (Meyer in Vadasy, 1996; Strohm, 2002; Gallagher idr., 2006). 

Pogosto razvijejo strahove ali celo fobije in že najmanjši simptom je zanje 

pokazatelj tega, da bodo tudi oni zboleli (Roland, 1994); 

• izolacija od vrstnikov: življenje sorojencev je drugačno od življenja njihovih 

vrstnikov, kar lahko vodi v občutke izoliranosti in drugačnosti. Ob strahu, kako se 

bodo vrstniki na brata/sestro s posebnimi potrebami odzvali, pa je tu še večja 

obremenjenost zaradi pomoči pri negi in varovanju (Strohm, 2002). Zaradi te 

sorojencem zmanjka časa za igranje z vrstniki in za različne hobije; 

• pomanjkanje pozornosti staršev: obremenjenost staršev z otrokovimi posebnimi 

potrebami in boleznijo (še posebej ob postavitvi diagnoze in hospitalizaciji) 

povzroči, da se ostali sorojenci počutijo zapostavljene in izolirane od staršev. 

Starši so obremenjeni, preveč izčrpani in preprosto nezmožni zaznati sorojenčev 

klic po pozornosti (Meyer in Vadasy, 2008); 

• zamera: ta se pojavi takrat, ko je brat ali sestra s posebnimi potrebami deležen 

več emocionalnih in finančnih virov, nege in pozornosti. Čeprav starejši sorojenci 

že izražajo neko razumevanje glede tega, vsi izrazijo določeno mero zavisti; 

• pritisk, želja po uspehu: Starši zavedno ali nezavedno pritiskajo na zdrave 

sorojence, da s svojim uspehom kompenzirajo omejitve, ki jih imajo sorojenci s 

posebnimi potrebami. To lahko pri zdravih sorojencih povzroči zamero in 

anksioznost; 

• neodvisnost: če se družina pretirano poveže in je pri sorojencu izražen močan 

občutek odgovornosti, se mora zelo boriti, da se osamosvoji (Strohm, 2002). 

Kot opozarjajo nekateri avtorji (Banks idr., 2001; Dyke, Mulroy in Leonard, 2008; Stoneman, 

2005; Williams, 1997) pa odraščanje ob OPP za njihove sorojence nima zgolj negativnih 

posledic. Te se kažejo na področju osebnostnih potez, samoučnikovitosti, sočutja, zrelosti, 
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vrednotenja lastnega zdravja, notranjega nadzora, strpnosti do različnosti (Colnerič in 

Zupančič, 2013, str. 45.) 

2.2.4 Otroci kot mladi skrbniki 

Niti dve družini nista enaki, zato so tudi družinske okoliščine vsakega posameznika unikatne, 

drugačne. Vendar pa je dejstvo, da večina družin v času težav s skupnimi močmi išče rešitve 

le-teh, pri čemer se bolj ali manj vključuje tudi otroke. Verjetno drži tudi, da sorojenci v 

večini primerov pomagajo pri vzgoji otrok v družini. V tem delu pa si lahko upravičeno 

postavimo vprašanje: »Kaj je še razumno pričakovati od sorojencev?« (Burke, 2004, str. 67). 

Britansko Nacionalno združenje negovalcev (Carers National Association) kot mladega 

skrbnika definira »osebo, mlajšo od 18 let, čigar življenje je na nek način omejeno zaradi 

skrbi za bolnika ali invalidno osebo«. To skrbništvo vpliva na otrokove šolske obveznosti, na 

njihove prostočasne dejavnosti in čas, ki bi ga lahko preživeli s prijatelji (Special Needs Kids, 

2016).  

Sorojence otrok OPP lahko za mlade skrbnike označimo v primeru, ko pomagajo in 

prevzemajo odgovornost pri skrbi za svojega brata/sestro, pri tem pa oblika in količina te 

nege presega tisto, ki je običajna v »normalnih« družinah. Čeprav je lahko stopnja pomoči 

nekoliko subjektivni element (kar je za eno družino normalno, morda za drugo ni), pa je 

izjemna zaradi narave in vrste pomoči, ki jo sorojenec osebi s posebnimi potrebami nudi in s 

tem celotni družini omogoči, da deluje vsaj za odtenek bolje (Burke, 2004, str. 67-68). 

Zakaj bi sploh otrok prevzel nase breme skrbi za brata/sestro z motnjo v razvoju? Nekateri 

raziskovalci (Tozer, 1996; Siegal in Silverstein, 1994; Mayhew in Munn, 1995) kot razlog 

navajajo zavedanje slednjih, da s tem razbremenijo svoje starše. Sorojenci imajo tako dvojno 

vlogo; ob tem, ko prevzamejo skrb za OPP, nudijo podporo tudi staršem. S tem se med starši 

in sorojenci oblikuje nekakšna vez, zavezništvo, ki mladim skrbnikom daje neke vrste 

dodatno, večjo veljavo v družini (Burke, 2004, str. 70). 

Vendar pa lahko ta »neprostovoljna odgovornost« na sorojence učinkuje tudi negativno. 

Seligman (1991, str. 184) kot možne posledice, ki se kažejo pri sorojencih, navaja jezo, 

zamero, krivdo, in precej verjetno tudi psihološke motnje. Bratje in sestre otok s posebnimi 

potrebami v prvi vrsti potrebujejo razumevanje, nekdo jim mora prisluhniti, in v primerih 

družin z OPP, morda starši niso vedno na voljo.  

Tudi Burke (2004) opozarja na nevarnost, da zaradi pozitivnih učinkov, ki jih ima pomoč 

sorojencev pri skrbi za OPP, spregledamo potrebe, ki jih ima naš »normalen« otrok. 

Vprašanje, ali otroci vlogo skrbnika prevzamejo hote ali pa jim je nekako vsiljena, pri tem niti 

ni tako pomembno. Še kako pomembno pa je dejstvo, da je tem otrokom potrebna neka 

oblika strokovne pomoči. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da sorojenčeva identiteta 

postane neločljivo povezana z identiteto svojega brata/sestre, za katerega skrbijo. Na neki 
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točki v življenju (npr. selitev na svoje) zato lahko pride do krize identitete, saj je sorojenec 

nenadoma postavljen pred dejstvo, da se uveljavi kot samostojna oseba.   

2.2.5 Pozitivni dejavniki za prilagoditev sorojenca 

Da bi se izognili vedenjskim in čustvenim težavam, lahko preventivno delujemo že s 

povečevanjem števila informacij o OPP, ki jih na ustrezen način posredujemo sorojencem. Ti 

imajo ob rojstvu brata ali sestre z motnjo v razvoju in tudi kasneje veliko vprašanj, dvomov 

in dilem. Nanašajo se lahko na številna področja in pomembno je, da so starši odprti pri 

poslušanju in odgovarjanju na otrokova vprašanja. Raziskave kažejo, da si sorojenci želijo 

več pobud na strani staršev. Tudi če so starši pripravljeni o tem govoriti, jih sorojenci 

pogosto ne želijo obremenjevati, zato je pomembno, da starši sami načnejo pogovore o 

različnih temah, sorojenca pa sprašujejo, če ga v zvezi z OPP še kaj zanima. Zaželeno je 

spodbujanje odkrite komunikacije in graditev zaupnega odnosa. Priporočljivo je, da sorojence 

vključijo v obiske pri različnih strokovnjakih ter jih naučijo, kje in kako lahko tudi sami 

poiščejo odgovore na svoja vprašanja (Meyer in Vadasy, 2008; Skotko in Levine, 2006, v 

Žiberna in  Colnerič, 2014, 119). 

Tudi Colnerič in Zupančič (2013, str. 45-46) menita, da ima podpora sorojencem v obliki 

posredovanja informacij o motnjah, srečanj z ostalimi sorojenci otrok z motnjami ter 

zagotavljanje priložnosti predelave skrbi in dvomov, povezanih z motnjo njihovega sorojenca, 

dolgotrajne pozitivne učinke na normativne sorojence, otroke z motnjami ter družino kot 

celoto. Sorojencem je potrebno omogočiti individualne dejavnosti s starši (brez OPP) ter jih 

spodbujati k besednemu izražanju povsem normativnih občutij (npr. z zastavljanjem 

vprašanj, poslušanjem), tudi če so ta negativna. Po Dunn idr. (1993, v Colnerič in Zupančič, 

2013, str. 45) je pomembno prepoznati »močna« področja osebnosti vseh otrok v družini ter 

posvečati skrb njihovi samopodobi, kar je pogoj za izboljšanje kakovosti odnosa med 

sorojencema. Kakovost tega odnosa namreč prispeva k nadaljnjem razvoju na številnih 

področjih življenja obeh otrok. Ker družinske in starševske spremenljivke pomembno 

prispevajo k prilagajanju sorojencev, je dobro, da starši podporo poiščejo tudi zase (npr. se 

udeležijo podpornih skupin in izobraževanj za starše OPP) (Žiberna in  Colnerič, 2014, str. 

120-121). 

Z uravnoteženjem časa, ki ga starši posvečajo tudi sorojencem, zmanjšajo njihovo breme in 

lahko preprečijo marsikatero težavo, ki bi se pokazala čez čas. Vsako življenje je namreč 

življenje zase, in ne bi smeli dovoliti (kar se ob prihodu »drugačnega« otroka rado zgodi), da 

sorojenci potlačijo svoje želje, upanja, občutke in se prilagodijo pričakovanjem okolice zaradi 

drugačnega otroka (Dodič, 2016, str. 31). 

Otroci in mladostniki, ki so bili vključeni v podporne skupine za sorojence OPP, so poročali o 

dobrobitih srečanj z osebami s podobnimi izkušnjami (Dyson, 1998; Skotko in Levine 2006, v 

Žiberna in Colnerić, 2014, str. 120). Omogočila so jim, da so v varnem in spodbudnem okolju 

spregovorili o svojih razmišljanjih in občutkih, pogosto pa so čutili olajšanje, ko so spoznali, 
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da se tudi drugi soočajo s podobnimi izzivi. Razširili so svoj krog prijateljstev in dobili 

priložnost deliti svoje dosežke tudi zunaj kroga družine. Uspešnost v širšem socialnem 

kontekstu lahko prispeva k rasti samozaupanja, kar se kaže tudi v bolj pozitivnem odnosu 

med sorojencema (Dunn, Slomkowski in Beardsall, 1994, v Žiberna in Colnerić, 2014, str. 

120). Starše je zato treba spodbuditi, da otroke vključijo v tovrstne skupine ter se skupaj z 

njimi udeležujejo družabnih dogodkov, ki jih organizirajo šole in razna društva v lokalnem 

okolju. 

2.3 POMOČ IN PODPORA SOROJENCEM 

Vzgajanje otroka z motnjo v telesnem in/ali duševnem razvoju in sobivanje z njim vpliva na 

celotno družino. Potrebno se je sprijazniti z otrokovo drugačnostjo in jo sprejeti, kar 

predstavlja velik izziv ne samo za starše takega otroka, ampak tudi za njegove sorojence 

(Trtnik, 2007). 

Večina institucionalnih podpor, najsi bodo to skupine za samopomoč, razne spletne strani za 

samopomoč, priročniki ali t.i. sibshopi (sibling workshops), temeljijo v glavnem na izkušnjah 

ljudi, ki so tako pot sami doživeli. Že kmalu po letu 1980 je postalo znano, da so izkušnje 

sorojencev vzporedne s izkušnjami staršev (Meyer in Vadasy, 2008, str. 23). Čeprav se oboji 

srečujejo s podobnimi vprašanji ter izzivi, pa bodo bratje in sestre z osebo s posebnimi 

potrebami preživeli največ časa, kljub temu pa imajo na razpolago manj podpornih možnosti 

kot starši. Tudi pozneje, ko so že na pol odrasli in na svoji življenjski poti, jih lahko 

spremljajo še nerazrešeni čustveni konflikti, problemi in dvomi (Zveza Sožitje, 2016, str. 16). 

Sorojenci največkrat potrebujejo dve stvari, in sicer informacije in podporo. Pri tem veliko 

vlogo odigrajo vsi strokovnjaki, ki delajo z družino. Sorojence učijo predvsem prednosti 

življenja z OPP, hkrati pa jih informirajo o omejitvah, ki jih tak način življenja prinese. 

Največkrat se strokovnjaki ukvarjajo predvsem z otroci s posebnimi potrebami, sorojenci pa 

so zapostavljeni (Sagadin, 2013, str. 31-33). 

Življenje celotne družine je osredotočeno na OPP, ostali sorojenci so zapostavljeni in morajo 

velikokrat celo skrbeti za svojega brata ali sestro. Vse to vpliva na normalen razvoj otroka in 

nekateri imajo občutek, da so »izgubili otroštvo« (Hartwell-Walker, 2015). 

Kljub temu, da so že leta 1980 ugotovili, da so potrebe sorojencev podobne potrebam 

staršev, pa je napačno sklepati, da so iste. Odnos sorojencev do OPP je namreč drugačen 

kot odnos staršev in posledično tudi zahteve po vrsti informacij niso iste. Sorojenci 

največkrat želijo informacije o (Sagadin, 2013, str. 31-33): 

• posebnih potrebah brata ali sestre, 

• svojih starših, 

• storitvah zanje, 

• prihodnosti. 
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Vendar pa to niso edine informacije, ki jih potrebujejo. Želijo vedeti, kaj od njih pričakuje 

družba, kakšne so njihove odgovornosti in kako prisotnost sorojenca s posebnimi potrebami 

vpliva na njihove stike z vrstniki. Seveda pa se vrsta in količina potrebnih informacij 

spreminja z leti (prav tam). 

Sorojencem je potrebno zagotoviti podporo, saj se pogosto počutijo manjvredne in težko 

razumejo, kaj se dogaja doma (Childrenparenting, 2016). V nadaljevanju bodo predstavljene 

različne oblike podpore za sorojence. 

2.3.1 Skupine za samopomoč 

Skupine za samopomoč so pomembne, saj nudijo izkušnje o življenju s sorojencem s 

posebnimi potrebami običajno kar iz prve roke, dobijo pa tudi emocionalno podporo, ki je 

zelo pomembna. Ko spoznavajo druge sorojence in njihove družine, ki so v podobnem 

položaju, začnejo razumeti, da niso sami in se tudi drugi sorojenci in njihove družine 

spopadajo s podobnimi izzivi in preizkušnjami (Sagadin, 2015, str. 24).  

V delo s sorojenci je vključenih več različnih strokovnjakov, poleg strokovnega dela pa 

potekajo tudi družabne aktivnosti, ki hkrati nudijo zabavo in strokovno podporo. S tem 

celoten instrument dela s sorojenci postane malo manj formalen (Sagadin, 2013, str. 33-36). 

Številni avtorji poudarjajo pomen občutka pripadnosti skupnosti. Sorojenci tako spoznajo,  da 

niso edini, ki so se znašli v taki situaciji, in prejmejo podporo in vpogled v odnose, ki jih 

imajo druge družine. Skupine zagotavljajo varno okolje, kjer si vsi udeleženci delijo precej 

podobno izkušnjo in so obravnavani enakovredno (Burke, 2004, str. 91-93). 

Vključitev v skupino za samopomoč je za začetku stresna, nato pa zmanjša občutke 

izoliranosti. Hkrati otroci spoznajo, da jim je skupina v pomoč, kar pozitivno vpliva na njihov 

osebni razvoj (Sagadin, 2013, str. 33-36). Prav tako skupina za samopomoč sorojencem nudi 

priložnost, da prisluhnejo kako drugi sorojenci njihove starosti doživljajo življenje z bratom ali 

sestro s posebnimi potrebami (Sagadin, 2015, str. 24). 

2.3.2 Sibshops (sibling workshops) - delavnice za sorojence 

Delavnice za sorojence najlažje opišemo kot »rekreacijsko« možnost pridobivanja strokovne 

podpore in informacij za sorojence OPP. Odsevajo prepričanje, da si lahko sorojenci, 

posebnim potrebam navkljub, še zmeraj nudijo mnogo, če si le dajo možnost (Meyer, 2012). 

Delavnice temeljijo na prepričanju, da bo zaveza k dobrobiti sorojenca imela dolgotrajne 

pozitivne učinke na odnose znotraj družine. Udeleženci in vodje delavnic pravijo, da je biti 

sorojenec osebe s posebnimi potrebami za nekatere dobro, za nekatere ne preveč dobro, za 

veliko sorojencev pa nekje vmes. Verjamejo, da si sorojenci lahko veliko dajo, vendar le, če 

to dopustijo. V osnovi so delavnice za sorojence ustvarjene za šoloobvezno mladino, in temu 

so prilagojene vse aktivnosti. »Terapevti« v delavnicah verjamejo, da sorojenci in/ali starši 
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OPP kljub vsem izzivom in omejitvam živijo dobro. Tako udeleženci kot »terapevti« pravijo 

da so Sibshopi za oboje zabavni dogodki (Sagadin, 2013, str. 36-37). 

Cilji delavnic za sorojence so sledeči (Meyer, 2012): 

• zagotavljati sorojencem OPP možnost, da srečajo druge sorojence s podobnimi 

izkušnjami v sproščenem okolju, 

• zagotavljati možnost pogovora o radostih in skrbeh, ki jih taka vloga v življenju 

prinaša, 

• zagotavljati sorojencem možnost da vidijo, kako se drugi sorojenci oseb s 

posebnimi potrebami spopadajo s pogostimi situacijami, 

• zagotavljati možnost, da se naučijo več o vplivu posebnih potreb sorojencev, 

• zagotoviti staršem možnost, da se naučijo več o vplivu OPP na sorojence.  

2.3.3 Spletne strani in klepetalnice za pomoč sorojencem otrok s posebnimi 

potrebami 

Otrokom, še posebej najstnikom, se je včasih težko z nekom »iz oči v oči« pogovarjati o 

težavah, ki jih pestijo. Dandanes je veliko lažje poiskati informacije na spletu ali o težavah 

poklepetati v »specializiranih« spletnih klepetalnicah, s čimer se ohranja določena stopnja 

anonimnosti. Za enkrat tovrstnih spletnih strani v slovenskem jeziku še ni, je pa to dokaj 

razširjena praksa v tujini.  

Mlajšim sorojencem je namenjena britanska spletna stran Young Sibs, ki nudi osnovne in 

enostavno razložene informacije o življenju s sorojencem s posebnimi potrebami. Teme so 

različne, od zabavnih (igre, ki se jih lahko otroci igrajo), do motivacijskih (pozitivne strani pri 

tem, da si sorojenec OPP, kako pridobiti pozornost staršev itd.). Prav tako lahko najstniki 

pridobijo informacije o težkih situacijah, s katerimi se srečujejo (zbadanje s strani okolice, 

nadlegovanje s strani sorojenca, preveč obveznosti usmerjenih v skrb za sorojenca, kako se 

soočati z odsotnostjo staršev, kako se spopasti s smrtjo brata ali sestre s posebnimi 

potrebami). V okviru spletne strani deluje tudi forum, kjer se lahko med seboj pogovarjajo 

otroci, ki so se znašli v istem položaju, oziroma lahko zastavijo vprašanje strokovnjaku 

(Young Sibs, 2016).  

Spletna stran, ki deluje na podobnih načelih, je namenjena tudi starejšim sorojencem. Sibs 

odraslim sorojencem nudi svetovanja preko telefona in elektronska pošte ter organizira 

forume in delavnice. Na spletni strani pa lahko najdemo tudi seznam vseh skupin za 

samopomoč, ko v državi delujejo (Sibs, 2016).  

Leta 1990 ustanovljen Siblings support project je namenjen vseživljenjski skrbi za sorojence 

OPP. Deluje v Združenih državah Amerike, pod njegovim okriljem pa sta nastali tudi skupini 

SibNet in SibKids (Sibling Support Project, 2016). 

Posamezne organizacije pripravljajo tudi priročnike za sorojence OPP. Ena takih je 

organizacija Autism Speaks,  ki pomaga sorojencem bolje razumeti motnje svojih bratov 
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in/ali sester (Autism Speaks, 2016). Priročnik se osredotoča na otroke med 6 in 12 let, z njim 

si pa lahko pomagajo tudi starši pri iskanju odgovorov na posamezna vprašanja sorojenca 

OPP (Childrenparenting, 2016).  

2.4 Seminarji 

V Sloveniji deluje zveza Sožitje, ki sorojencem ponuja različne vikend seminarje. V osnovi so 

delavnice namenjene udeležencem nad 18 let. Na začetku se udeležijo osnovnega seminarja, 

nato pa sledijo nadaljevalni seminarji, ki so malo bolj usmerjeni, zaželeno je da se sorojenci 

takih seminarjev udeležujejo s partnerji oziroma da je vključena cela družina. Cilj seminarjev 

je seznaniti sorojence s širšimi vidiki motenj in jim ponuditi konkretne podatke o trenutnem 

stanju, vrstah pomoči in možnostih v Sloveniji. Ponujajo tudi terapevtsko svetovanje, kjer jih 

čustveno razbremenijo in omogočajo stik z drugimi sorojenci OPP (Zveza Sožitje, 2016). 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Vez med sorojenci je ena temeljnih in najdolgotrajnejši (družinskih) vezi v življenju vsakega 

posameznika. Ljubezen, ignoranca, sovraštvo, tekmovalnost, prijateljstvo, zaupnost - ne 

glede na odnose med njimi, je povezanost bratov in sester doživljenjska.  

Z odraščanjem v družini z osebo s posebnimi potrebami se tvori specifičen kontekst - 

sorojenci otroka z motnjo v razvoju se morajo soočati s spremembami družinskih pravil: s 

strukturo in z aktivnostjo, s čustvi, kot sta krivda ali sram, z izgubo starševske pozornosti in s 

povečanjem stresa pri samih starših (Pilowsky, 2004, v Pliško, 2014, str. 14-15). Kadar je v 

družini prisoten »drugačen« otrok, se vsa pozornost staršev osredotoči na njegove potrebe, 

na ta način pa se nezavedno zapostavi zdravega otroka, kar slednjemu povzroči nelagodna 

občutja manjvrednosti. Otrok namreč težko sprejme razlago staršev, da je sorojencu 

potrebna pomoč, saj ne more dojeti, da se mora odpovedati svojim pravicam in ugodnostim 

na račun sorojenca (Mikuš Kos, 1999). 

V empiričnem delu želimo s pomočjo kvalitativne raziskave dobiti globlji vpogled v izkušnje 

sorojencev otrok s posebnimi potrebami. Ugotoviti želimo, kakšna je njegova vloga v 

specifični družinski situaciji, njegova občutja ter prednosti in slabosti, ki jih odraščanje v taki 

družini prinaša. 

3.2 CILJI RAZISKAVE 

Cilj raziskave je na podlagi opravljenih intervjujev ugotoviti, kakšna občutja doživljajo naši 

sogovorniki, ki so sorojenci otrok s posebnimi potrebami ter kako se z njimi spoprijemajo. 

Ugotoviti želimo tudi, kakšen odnos skozi leta skupnega odraščanja zgradijo sorojenci do 

OPP ter identificirati prednosti in slabosti, ki jih odraščanje v zanje tako specifični situaciji 

prinaša. 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV1: Kako je odraščati ob bratu/sestri s posebnimi potrebami? Kakšen odnos se razvije med 

sorojenci?  

RV2: Ali starši sorojence vključujejo v družinsko dinamiko? Jim predstavijo bolezen 

brata/sestre, vključujejo v pogovore o njegovem/njenem zdravljenju? 

RV3: So pričakovanja staršev, kar se tiče odnosa sorojenca do OPP, realna? Morda zahtevajo 

preveč? 
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RV4: Ali prihaja do razlike v vzgoji »normalnega« otroka in OPP? Ostane staršem, ob skrbi za 

OPP, čas za otroka brez PP? 

RV5: So intervjuvanci seznanjeni s pomočjo, ki jih sorojencem oseb s posebnimi potrebami 

nudijo različne organizacije?  

3.4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

3.4.1 Vzorec in postopek izbire vzorca 

Vzorec vključuje dve sorojenki oseb s posebnimi potrebami. Čeprav smo izvorno želeli 

vključiti več sorojencev, smo se zaradi »(pre)občutljive« teme za potencialne intervjuvance, 

morali omejiti na dve sorojenki, ki smo ju poimenovali S1 (sestra dvojčica otroka z zmerno 

motnjo v duševnem razvoju) in S2 (sorojenka otroka z Downovim sindromom). Ker S1 v 

svojih odgovorih sestro večkrat poimenuje, smo za namen diplomskega dela spremenili 

njeno ime v »Iva«. Sestro S2 smo poimenovali »Hana«. 

3.4.2 Raziskovalni instrument ter postopek zbiranja podatkov 

Pri pridobivanju podatkov smo se odločili za delno strukturiran intervju. Ker nas zanima 

predvsem njihova izkušnja in doživljanje, intervjuvancev nisem omejevala z veliko vprašanji 

zaprtega tipa, temveč sem sledila njihovi zgodbi. Pri tem smo se opirali na vnaprej 

pripravljene smernice/vprašanja, ki so nam omogočili, da smo lažje vodili in sledili pogovoru. 

Za ta tip intervjuja smo se odločili predvsem zaradi sproščenosti, ki ga prinaša, ter zaradi 

možnosti, ki nam ga ponuja – postavljanje dodatnih vprašanj glede na potek pogovora. 

3.4.3 Postopek obdelave podatkov 

Intervju z osebo S1 smo z diktafonom posneli in ga nato dobesedno pretipkali na računalnik. 

Osebi S2 smo, ker se ni želela srečati z nami, vprašanja poslali preko elektronske pošte. Naši 

sogovornici sta odgovarjali na enaka vprašanja, ker pa so odgovori S2 precej skopi (na veliko 

vprašanj je odgovorila z da/ne), večina predstavljenih odgovorov izhaja iz intervjuja s S1. 

Podatke smo nato obdelali s postopkom kvalitativne analize.  

3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Na osnovi zbranih podatkov smo oblikovali  vsebinska področja oziroma kategorije, ki jih v 

nadaljevanju predstavljamo. 1 

Kategorija: BITI SOROJENEC BRATU/SESTRI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Odraščanje ob SOROJENCU/SOROJENKI S PP 

                                           
1  Četudi uporabljamo množino, se tekst vselej nanaša izrecno na sogovornici. Z množino ne 

prejudiciramo, da trditve veljajo za  vse sorojence, temveč le za vključeni sorojenki. 
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Predšolsko obdobje S1 opisuje kot skrajno normalno, čas jima je sestro mineval ob igri z 

»lego kockami, barbikami, dojenčki«. Da je Iva drugačna, se intervjuvanka takrat še ni 

zavedala, saj sta se zmerom dobro razumeli, skupaj sta preživeli veliko časa, pa tudi nihče 

drug ni delal razlik med njima. Kot pravi, sta bili takrat še tako majhni, da »se sploh ni 

videlo.« Tudi starši ji v obdobju zgodnjega otroštva niso nalagali skrbi za Ivo, čeprav ji je 

kljub temu večkrat pomagala, »saj sva bili sestri.« Ob vstopu v osnovno šolo so se njune poti 

nekoliko razšle, saj nista bili več toliko skupaj, »vsaka si je našla svojo družbo, kjer se je 

dobro počutila.«  

Danes, ko sta obe že najstnici, so njune razlike že bolj očitne. Kljub temu, da se zaradi 

šolanja na različnih šolah in obšolskih dejavnostih skoraj nič ne vidita, pa se zaradi različnih 

pogledov na svet in pričakovanj med njima večkrat vname prepir: »Že tako nisva posebej 

veliko skupaj, ko sva, se pa skregava. Mami pa oči mi vedno govorita, da naj bom pametna 

da naj prva odneham. Midve se pa takoj kar nekaj kregava, vedno hoče imeti vsaka zadnjo 

besedo in potem nobena ne popusti in kreganje se nikoli ne konča.« 

Da si pri tem delita tudi sobo, ni ravno v pomoč. Ker imata različne navade glede 

pospravljanja (»nikoli ne pospravi lepo postelje, tako kot jo jaz, meni se zdi pri teh letih to 

samoumevno, oblačila zlaga v predale pa sem ji že stokrat rekla da je za to omara, pod 

posteljo, njene stvari in mizo ji moram vedno jaz lepo pospravit, ker ima vedno neke verižice 

razstavljene«) in preživljanja prostega časa (»ona si želi biti v sobi, jaz se učim v sobi«), so 

prepiri neizogibni. Danes so tudi dosti bolj kot v otroštvu opazne razlike v razmišljanju in 

čustveni zrelosti. Medtem ko je Iva površna, občutljiva, se »vedno nekaj dere« in se tudi 

hitro razjezi, mora naša sogovornica zavzeti bolj zrelo vlogo: »moram biti do nje vedno 

prijazna, ji nič reči, ker če ne, se takoj skregava.« 

S2 odraščanje ob Hani označi kot težko, ne toliko zaradi njunega medsebojnega odnosa, 

temveč predvsem zaradi tega, ker »so jo ljudje včasih čudno gledali in jo zbadali. Veliko ljudi 

jo je imelo tudi za manjvredno.«  

Opis odnosov med sorojenci 

Odnose s sorojencem/ko s PP, predvsem v zgodnjem otroštvu, sta sogovornici opisali kot 

»zelo normalne«. Z leti, ko so razlike v razvoju vse očitnejše, prav tako pa se vse bolj kažejo 

osebnostne značilnosti posameznika (»ima tudi različne hibe ki mi gredo na živce, ki nočem 

da jih počne«), pa prihajajo vse bolj do izraza tudi razlike v značilnostih med njimi:  

»Starejše kot sva je nekak težje;« »Starejše kot sva bile, bolj sva se razlikovale…« 

S1 pripoveduje, da si je kot otrok zmeraj želela, da bi bila Iva na njeni šoli, da bi se skupaj 

učile in si pomagale. Po tem, ko sta skupaj obiskovali nižje razrede osnovne šole, so njuni 

starši, zaradi težav pri dojemanju učne snovi, Ivo prepisali na šolo s prilagojenim 

programom. S1 se s tem še danes ni popolnoma sprijaznila: »Ko so dali Ivo v posebni 

program OVI, kamor Iva sprva ni želela, mi je bilo tudi hudo. Vedno si je želela biti podobna 

meni, me oponašati, tudi na moji šoli si je želela biti. Vedno me sprašuje za svoje bivše 
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sošolce na moji šoli. Zato mi je bilo hudo, ker je bila Iva žalostna.« Želela si je (in si še želi) 

sestro, ki bi »znala razmišljati« kot ona.  

Kot omenjeno, pa se odnosi z leti spreminjajo in vse več je prepirov, ki jim botrujejo močne 

osebnosti sester (»čeprav se včasih skregava, saj je zelo trmasta«). S1 sestri očita predvsem 

dejstvo, da zmeraj prevzame vlogo žrtve (»misli, da je najbolj uboga, da je njej najtežje, 

noče v šolo«), pri tem pa ne vidi, kako njena bolezen vpliva na ostale člane družine (»Mogla 

bi se postavit enkrat v mojo kožo ali pa v kožo mame, očeta. Ugotovila bi, da je njej prav 

lepo«).    

Kljub vsemu pa priznava, da jo potrebuje v svojem življenju in da »je ne bi dala za nič na 

svetu.« 

Vključevanje v družbo 

Prijatelji in znanci intervjuvank po večini poznajo specifično družinsko situacijo, v kateri S1 in 

S2 živita, zaradi tega se nikoli nista počutili drugačni, izključeni iz družbe. Čeprav ni imela 

slabih izkušenj, S1 pove, da je v šoli, ko je bila postavljena pred izbiro, ali povedati ali ne 

povedati sošolcem o svoji sestri, raje izbrala drugo možnost, saj »se nisem hotela 

izpostavljati, sošolke so me sicer pogledale, da naj povem vendar nisem želela načenjati 

teme o tem, ker si ne želim, da bi zato drugače gledali tako na Ivo kakor name. Tudi vsi 

sošolci ne vedo, da imam drugačno sestro.« 

Sogovornica S1 je bila zmeraj pozorna, da je tudi Iva imela prijatelje, da »slučajno ne bo 

ostala sama.« Tudi ko sta bile na letovanju, je zmeraj poskrbela za to, da si je Iva našla vsaj 

eno prijateljico. Prav tako jo je zmerom skušala vključevati v svojo družbo (Iva nima veliko 

prijateljev, zato jo vedno vzamem v svojo družbo z mano, da ne bi bila sama), čeprav ve, da 

se Iva ob tem dolgočasi (»Njej je vedno bedno, ker to niso njene teme«). Da gre sestra 

večkrat na pijačo z njo in s prijatelji, pravi tudi S2: »Sestra gre včasih tudi z mano na pijačo s 

prijatelji.« 

Kar se tiče reakcij prijateljev in znancev na drugačnost OPP, obe intervjuvanki pravita, da jih 

sprejemajo in da pri tem ne delajo razlik: »… nihče od ostalih ni delal razlik med nama 

oziroma razlik do mene, ker sem imela drugačno sestro…«. Vendar S2 ob tem poudari, da 

sestro sprejmejo šele, ko jo spoznajo. To je mogoče pripisati dejstvu, da je Hana oseba z 

Downovim sindromom, veliko posameznikov pa ima, zaradi nevednosti, še zmeraj predsodke 

o tej bolezni. 

 

Kategorija: ODNOS MED STARŠI IN SOROJENCI TER NJIHOVA MEDSEBOJNA 

KOMUNIKACIJA  

Vzgoja otrok brez PP 

Kot že omenjeno, se vzgoja otroka brez PP precej razlikuje od vzgoje OPP. Slednji 

potrebujejo več pozornosti, časa, pomoči (»Starša sta se veliko več učila z Ivo in ji 
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pomagala«). Precej časa vzame tudi obiskovanje zdravnikov specialistov. Zaradi slabše 

koordinacije gibov OPP potrebuje pomoč in več vaje pri preprostih opravilih, kot je npr. 

vožnja kolesa, gospodinjska opravila pa padejo večinoma na pleča otroka brez PP: »Včasih 

me mogoče starša zadolžita za neko delo, na primer pomivanje kopalnice, ker Iva tega ne 

zna. Jaz nisem jezna pri tem, ker mi je to zdaj že tako samoumevno. Okej, Iva ne more, bom 

jaz, ni problema.« Seveda to ne pomeni, da je bila sogovornica v času odraščanja 

popolnoma prepuščena sami sebi, saj »če sem jaz res potrebovala pomoč, sta tudi meni kaj 

razložila.« 

Sorojenci se z razlikami v vzgojnih prijemih, ki so jih deležni oni in ki se jih starši poslužujejo 

pri vzgoji OPP, spopadajo na različne načine. Vzbudi lahko jezo, ljubosumje, občutke 

manjvrednosti itd. (Colnerič in Zupančič, 2013; Sagadin, 2015). Tako je tudi pozornost, ki jo 

je bila deležna Iva, pri S1 večkrat vzbudila ljubosumje, saj si je tudi ona želela, da bi ji starši 

posvetili več časa: »Meni pa ni bilo vseeno, ker sem si tega tud jaz želela, lahko bi rekla da 

sem bila nekak ljubosumna.« 

Kljub temu, da je v otroštvu zaradi »nepravične« porazdelitve časa, ki sta ga starša 

namenjala posameznemu otroku, prihajalo do negativnih čustvenih odzivov, pa intervjuvani 

danes to razumeta kot nujno potrebno za boljši razvoj OPP: »Moja sestra je rabila več 

pozornosti kot jaz, saj sta jo starša želela kot majhno naučiti čim več,« »Jaz sem si želela da 

bi bila tako kot jaz tud Iva uspešna in da bi napredovala v naslednji razred, zato sem mogla 

to sprejet.« 

Kot prednost take vzgoje S1 izpostavlja večjo samostojnost, željo staršev, da bi »naredila čim 

več sama«. Danes v vzgoji ne vidi več toliko razlik, kot jih je opažala v otroštvu, saj »obema 

vedno kupita enake stvari, ni tako da bi ena dobila več kot druga. Vzgajata naju isto, zato 

me nič ne moti.« 

Čas, ki ga starši preživijo z otroci brez PP 

Nega in skrb za OPP zahteva veliko časa in odpovedovanja. Kljub temu pa sta obe 

intervjuvani poročali, da so starši našli čas tudi za njune potrebe: »Ne morem reči, da sta 

mene čisto pustila« (S1). 

Medtem ko se S1 spominja predvsem pomoči pri šolskih obveznostih (»Spomnim se petega 

razreda, ko sem se učila naravoslovje. Mami mi je naredila izpiske, da sem se lahko lažje 

naučila«), pa se je S2 na starše obrnila vedno, ko je imela kake težave: »zaupala sem 

staršema svoje težave.« Čeprav bi morda potrebovali več individualnega časa s svojimi 

starši, sta se sogovornici nekako naučili živeti s tem, da tega ne moreta dobiti, saj 

drugačnega življenja pravzaprav sploh ne poznata: »Vedno mi je bilo ok tako kot je, če pa 

ne, sem se samo sprijaznila, ker se mi je zdelo da tako pač je…« 

Seznanjanje sorojencev z boleznijo OPP 

Tako S1 kot S2 sta bili že kot otroka seznanjeni z boleznijo svojih sorojencev (»Starši so mi, 

že ko sem bila otrok, zaupali o bolezni moje sestre.« »Govorila sta mi o Ivi, kako je sploh 
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prišlo do tega, da je taka kakršna je, da se ne morem primerjat z njo.«), prav tako pa so ju 

starši redno vključevali v pogovore o bolezni tekom odraščanja.  

S1 se spominja, da je med pogovorom o Ivini bolezni bilo čutiti jezo staršev, »ker sta hotela, 

da jo že enkrat sprejmem takšno kot je in da jo imam rada.«  Ta jeza je bila predvsem 

rezultat tega, da se je S1, klub zavedanju, da je sestra drugačna, z njo še zmeraj primerjala. 

Tako je bila vedno znova, čeprav je sestro imela rada (»Jaz pa sem jo imela vedno rada«) 

deležna očitkov staršev: »Za tem mi je mami še velikokrat rekla, kdaj jo boš že sprejela«. 

 

Kategorija: PRIČAKOVANJA, KI JIH STARŠI GOJIJO DO OTROKA BREZ PP 

Starša naših sogovornic sta dekletoma brez PP večkrat naložila vlogo skrbnika: »Velikokrat so 

naju že kot mali pustili sami doma in sem poskrbela za njo.« Od otroka brez PP pričakujejo 

predvsem pomoč pri pripravljanju prtljage (»Mami mi je vedno naročila, da naj, če ne bo 

znala za domov zložit vse v kovček, Ivi pomagam«), pri vključevanju v družbo, skrbi, da OPP 

ne zaide v težave (»sta mi rekla starša, da naj malo pogledam na Ivo, ji pomagam, če me bo 

potrebovala, ali ju pokličem če bo kaj narobe«). Prav tako od sorojenk pričakujejo večjo 

čustveno zrelost, predvsem kar se tiče prepirov: »Vedno sta mi oba naročila, da naj se ne 

kregava, da naj se raje umaknem in ji ne odgovarjam.«  

S1 je »zahteve« staršev, da naj popazi na Ivo, sprva dojemala kot »veliko obveznost«. Ker 

se še ni popolnoma zavedala, kaj sestrina bolezen pravzaprav pomeni, se ji je neenaka 

obravnava s strani njunih staršev mnogokrat zdela nepravična in je v njej vzbujala jezo: 

»mislila sem si, da zna sama zase poskrbet, saj je stara toliko kot jaz. Malo sem bila tudi 

jezna na starše, ker so mi dali obveznost, ki je po mojem mnenju Iva ni potrebovala. Meni 

sta dala nekaj napotkov, Ivi pa nič. Mislila sem, da moram samo jaz misliti, da Iva pa ne rabi 

skrbet zame.« Pri tem poudarja, da »nobeden od staršev ne pritiska name, da bi jaz mogla 

skrbet za Ivo, hočeta, da živi sama, samostojno.« Da so pričakovanja njenih staršev realna, 

pove tudi S2. 

 

Kategorija: SEZNANJENOST Z OBLIKAMI POMOČI, KI SO NA VOLJO SOROJENCEM 

OPP IN POTREBA PO TAKI POMOČI 

Pri vprašanju pomoči, ki jih sorojencem OPP nudijo različne organizacije, sta sogovornici 

odgovorili, da s to opcijo nista seznanjeni: »Ne poznam nobene.« 

S1 je nadaljevala, da pravzaprav pogovorov o sestri in o tem, kako se sama počuti, niti ni 

pogrešala: »Tako v šoli ali pa doma nisem pogrešala posebnih pogovorov o tem kaj in kako 

je z Ivo oziroma kako jaz to doživljam, kako se počutim. Vedno mi je bilo ok tako kot je, če 

pa ne, sem se samo sprijaznila, ker se mi je zdelo da tako pač je.« Starša sta svoje skrbi 

namenjala predvsem Ivinemu počutju, »(se) doma nikoli nismo pogovarjali kako je meni ker 

imam tako sestro, mami in oče sta vedno govorila o Ivi,« na kar pa »se navadiš z leti.« Kljub 
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temu, da se na povabilo šolske svetovalke ne bi odzvala »ker se ne bi bila pripravljena 

nekomu tako odpret in mu vse povedat, pa tud stiske nisem imela take in je še vedno 

nimam, da bi mogla dati to ven iz sebe,« bi se srečanja s sovrstniki s podobno izkušnjo, kot 

jo ima sama, zagotovo udeležila: »Bi se pa sigurno udeležila skupine v kateri so vrstniki s 

podobnimi »problemi« kot jih imam jaz. Tam bi se lahko primerjali med sabo in iskali poti, si 

med seboj pomagali.«  

S1 se strinja, da je sorojencem v Sloveniji potrebno nameniti več pozornosti, saj »je tudi njih 

treba vprašati kako se počutijo in da dajo ven iz sebe kar jih muči. Vsak to drugače 

sprejme.« 

3.6 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV1: Kako je odraščati ob bratu/sestri s posebnimi potrebami? Kakšen odnos se 

razvije med sorojenci?  

Iz odgovorov S1 je razvidno, da se intervjuvanka v predšolskih letih in v prvih letih osnovne 

šole razlik med njo in sestro sploh ni zavedala, obe je, pretežno skozi igro, dojemala kot 

enako razviti in sposobni. Razlike so postale očitnejše v poznejših letih, ob vstopu v osnovno 

šolo, ko je Iva zaradi svoje motnje težje spremljala učno snov in bila nazadnje zaradi tega 

tudi premeščena na šolo s prilagojenim programom. Danes so razlike še izrazitejše, do trenj 

prihaja predvsem zaradi različnih pričakovanj in želja. Prepiri nastajajo okrog organizacije 

oblek, razmetanosti mize, šolskih obveznosti. S1 meni, da bi večino težav rešila dodatna 

soba, saj bi tako s sestro imeli vsaka svoj lasten prostor, kamor bi se lahko umaknili in kjer bi 

imeli stvari organizirane po lastnih željah. Čeprav se zaradi različnih aktivnosti čez dan 

skorajda ne vidita, pa njune razlike pridejo na plano ob prvi priložnosti, ko sta skupaj dlje 

časa. Kljub temu, da njuni starši S1 prigovarjajo, da naj prva popusti, imata obe s sorojenko 

močna značaja, kar njun odnos še otežuje. 

S2 pri odraščanju ob OPP izpostavlja predvsem težave, do katerih je prihajalo zaradi sestrine 

»drugačnosti«. To je mogoče pripisati dejstvu, da je Hana oseba z Downovim sindromom, za 

katere so značilne specifične zunanje poteze. Iva vpadljivih telesnih značilnosti nima, zato 

»čudnih pogledov« ni bilo.   

Pri vprašanju vključevanja v družbo obe sogovornici poročata o tem, da njuni prijatelji, ko 

enkrat spoznajo OPP, tega tudi sprejmejo. Tako S1 kot S2 tudi pripovedujeta, da OPP 

vzameta s sabo na pijačo, v družbo. Kljub temu pa lahko iz odgovora S1 (»Vendar se nisem 

hotela izpostavljati«) razberemo strah, da bi, v kolikor bi se razvedelo, da je njena sestra 

OPP, doživela negativne odzive okolice, da bi bila na nek način stigmatizirana. In to kljub 

temu, da do se sedaj ni imela nobenih slabih izkušenj. Po drugi strani pa Ivo, kolikor se le 

da, vključuje v svojo družbo in ji s tem skuša povečati socialno mrežo, navkljub njenemu 

občasnemu »čudnemu obnašanju«. 
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Obe sogovornici odnos s sestro, kljub občasnim nesoglasjem in prepirom, opisujeta kot 

dober. Iz intervjujev izhaja, da imata sorojenki s PP močno voljo oziroma, kot se je izrazila 

S2, »je (sestra) zelo trmasta.«  

Odnos S1 do sestre je bolj zapleten. Če iz odgovora S2 izhajata zgolj izražanje naklonjenosti 

in konfliktnost, pa lahko iz odgovorov S1 razberemo vse tri dimenzije čustev, ki jih opisujeta 

Furman in Buhrmester (1995) in sicer: iz njenih odgovorov je razvidna tako ljubezen do 

sestre, skrb za njo, pa tudi jeza in zamera: »Grozno mi je, ker misli da je najbolj uboga, da 

je njej najtežje, noče v šolo. Mogla bi se postavit enkrat v mojo kožo ali pa v kožo mame, 

očeta. Ugotovila bi, da je njej prav lepo.« Hkrati pa S1 priznava, da se s sestro medsebojno 

potrebujeta.  

 

RV2: Ali starši sorojence vključujejo v družinsko dinamiko? Jim predstavijo 

bolezen brata/sestre, vključujejo v pogovore o njegovem/njenem zdravljenju? 

Iz intervjujev je razvidno, da so starši obema intervjuvanima že v otroštvu predstavili bolezen 

njunih sester ter ju vključevali v pogovore o zdravljenju. Nadalje iz odgovorov S1 izhaja, da 

se je ta pogovor njenim staršem zdel nujen, saj se je S1 vedno primerjala z Ivo, tudi po 

pogovorih pa se je to primerjanje nadaljevalo. S1 je s strani svojih staršev občutila celo jezo 

in nestrpnost, ker »ni sprejela« sestre. 

 

RV3: So pričakovanja staršev, kar se tiče odnosa sorojenca do OPP, realna? 

Morda zahtevajo preveč? 

Da jima starši nalagajo skrb za OPP, sta potrdili tako S1 kot S2, vendar obe intervjuvanki to 

označujeta za nekaj normalnega. Po besedah S2 so jo njuni starši že kot otroka določili za 

skrbnika svoje sestre, ko so ju pustili sami doma.  

S1 se napotkov svojih staršev, da naj »mal pogleda za Ivo«, spomni še iz otroštva, pri tem 

pa ne more mimo čustev (jeze), ki so jo takrat preplavljala. Jeza je bila predvsem posledica 

mladosti – ni še čisto dojela, kaj Ivine posebne potrebe pomenijo, kako se izražajo v 

realnosti. Razumljivo je tudi, da je različno obravnavanje s strani staršev dojemala kot neke 

vrste obremenitve in krivice – kljub isti starosti je morala pri prepiru vedno popustiti S1, prav 

tako je morala sestri pomagati pri pripravljanju prtljage. Navodila, da naj poskrbi za Ivo in da 

naj se z njo ne prepira, intervjuvanka prejema tudi danes. Pri tem pa poudarja, da ji njuni 

starši želijo omogočiti kar se da normalno življenje, brez da bi morala celo življenje skrbeti za 

Ivo. 

 

RV4: Ali prihaja do razlike v vzgoji »normalnega« otroka in OPP? Ostane staršem, 

ob skrbi za OPP, čas za otroka brez PP? 
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Razlike v vzgoji sta opazili obe sogovornici, vendar te razlike tako S1 kot S2 utemeljujeta z 

razlikami med seboj in svojima sestrama. Razlikovanje je opazno predvsem pri učenju, saj so 

njuni starši želeli, da se OPP nauči kar največ, za kar je bilo, razumljivo, potrebnega več 

časa.  

Zanimivo je, da je S1 razlike v vzgoji opazila tudi s strani zaposlenih v vrtcu, pri čemer 

izpostavlja dogodek, ko so šli otroci gledat televizijo, Ivo pa so pustili samo v sobi. 

S1 omenja tudi razlikovanje pri družinskih opravilih, kar potrjuje ugotovitve, ki so jih 

pokazale že izvedene študije (v Colnerič in Zupančič, 2013, str. 43-44). Sogovornica to 

dejstvo sprejema z razumevanjem, saj ji je jasno, da Iva opravila ne bi znala izvesti. Pri tem 

lahko razberemo tudi kanček »vdanosti v usodo«: »… ker mi je to zdaj že tako 

samoumevno.« Pri materialnih stvareh S1 ne opaža nobenih razlik. 

O individualnem času z njunimi starši sogovornici ne govorita veliko. Medtem ko S2 na kratko 

odgovori, da staršem je zaupala svoje težave, pa je iz odgovora S1 to težje razbrati. Čeprav 

ni bila prepuščena sama sebi, tudi ni potrdila, da se je lahko pogovarjala o svojih težavah. 

Tekom celotnega intervjuja je S1 večkrat povedala, da so se v družini večkrat pogovarjali o 

tem, kako je Ivi težko in da mora potrpeti, manj pozornosti pa so namenjali občutkom, ki jih 

je glede specifične družinske situacije imela S1. Vendar pa je med razlago o pomoči staršev 

Ivi glede šolskih obveznosti, omenila, da je mama pri teh pomagala tudi njej. 

 

RV5: So intervjuvanci seznanjeni s pomočjo, ki jih sorojencem oseb s posebnimi 

potrebami nudijo različne organizacije? 

Iz intervjujev je razvidno, da tako S1 kot tudi S2 nista seznanjeni s pomočjo sorojencem 

OPP. S1 meni, da pomoči strokovnih delavcev niti ne potrebuje, oziroma da se še ni 

pripravljena nekomu zaupati. Je pa izrazila zanimanje za obisk skupine, v kateri bi skupaj s 

sovrstniki lahko razpravljala o svojih težavah, svojem pogledu na odnose v družini. Prav tako 

meni, da se sorojencem OPP v Sloveniji posveča premalo pozornosti. Kljub temu, da so se v 

družini pogovarjali o Ivi in njeni bolezni , pa lahko v tem delu razberemo, da je vseeno 

pogrešala vprašanja o lastnem počutju. Vedno so se namreč pogovarjali o Ivi, o tem, kako se 

ona počuti, ter ji govorili, da mora potrpet. Čeprav ji je bilo sprva zaradi tega težko, pa se je 

z leti navadila.  
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4. SKLEP 

Značilnosti sorojencev oseb s posebnimi potrebami so slabo raziskane. Dosedanje študije o 

družinah otrok s posebnimi potrebami so namreč največjo pozornost posvečale vlogi staršev, 

posebej mami. Manj je raziskav, ki se nanašajo na raziskovanje celotne družine in odnosov v 

njej ter vplivov širše skupnosti. Sorojenci imajo, kljub praviloma najdlje trajajočem odnosu v 

družini s sestrami in brati s PP, v primerjavi s starši manj možnosti in dostopnosti do različnih 

programov in strokovne podpore, čeprav se srečujejo s podobnimi vprašanji in pomisleki kot 

starši, posebej še v času odraščanja in identitetnega zorenja. Če starši nekaj utehe najdejo 

vsaj v partnerju, lahko sorojenci  zaradi preokupiranosti  staršev oziroma v želji, da bi jih čim 

manj dodatno obremenjevali, svoja čustva in skrbi zadržijo zase. Da bi preprečili posledice, ki 

jih lahko odraščanje v senci OPP pusti na sorojencih, jim je potrebno nameniti več 

pozornosti.  

Po teoretičnem uvodu obravnavane tematike smo se v empiričnem delu osredotočili na 

izkušnje dveh deklet, ki imata sestri s PP. Zgodbe iz otroštva intervjuvank potrjujejo 

dognanja že opravljenih raziskav. Sogovornici pripovedujeta o odraščanju ob OPP, o odnosu 

njunih staršev, njihovih pričakovanjih in zahtevah ter o čustvih, s katerimi se pri tem 

spopadata. Predvsem v pripovedovanju S1 je zaslediti jezo, krivdo, sram, zamero.  Kljub 

temu pa poudarja, da ima svojo sestro rada in da svoje družine ne bi zamenjala za nič na 

svetu.  

Čeprav sami ne zaznavata, da bi jima starši namenjali kaj več obveznosti in odgovornosti, pa 

lahko po njunem pripovedovanju zaključimo, da povsem ustrezata definiciji, ki jo je o mladih 

skrbnikih postavil Burke (2004, str. 67-68). S2 so starši že kot otroka puščali doma s sestro, 

za katero je bila primorana »poskrbeti«.  S1 primerov, da bi doma sama čuvala svojo sestro, 

sicer ne navaja, večkrat pa ponovi navodila staršev, da »naj mal pogleda za Ivo«. S tem 

zagotovo razbremenita starše dodatnih skrbi, upravičeno pa se lahko vprašamo, kakšne 

posledice skrb za OPP pušča na naših sogovornicah. Zaradi skopih odgovorov S2 o tem ne 

moremo sklepati, pri S1 pa je že zaznati jezo in občutke krivde.  

Na doživljanje sorojencev vpliva tudi narava bolezni brata/sestre. V kolikor gre za motnjo, 

katere znaki se na zunaj ne izražajo, prihaja do manj omalovažujočih odzivov okolice. 

Medtem ko S1 ne omenja, da bi bila Iva zaradi svoje posebne potrebe v otroštvu deležna 

vprašujočih in začudenih pogledov mimoidočih, pa lahko iz pripovedovanja S2 sklepamo prav 

to. Intervjuvanka S2, katere sestra ima Downov sindrom, se neprimernih in diskriminatornih 

odzivov okolice spominja zelo dobro. Intervjuvanki sta skozi intervjuje izkazali čustveno 

zrelost, samostojnost, samoučinkovitost ter strpnost do različnih, zato lahko zaključimo, da 

odraščanje ob OPP nima zgolj negativnih posledic, temveč tudi pozitivne. Zaključimo lahko, 

da je za potrebe sorojencev otrok/mladostnikov/odraslih z PP resnično premalo poskrbljeno, 

ne zgolj s strani staršev, ampak tudi s strani specializiranih institucij. Kljub temu, da sorojenci 
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od staršev dobivajo informacije o bolezni OPP, pa nimajo nikogar, s katerim bi lahko delili 

svoje strahove, vsakodnevne skrbi. Zato je zdaj čas, da se končno posvetimo tudi njim.  

 

  



31 
 

5. LITERATURA 

Autism Speaks. (2016). Pridobljeno 11. 5. 2016 iz www.autismspeaks.org  

Bleeksma, M. (1999). Staranje oseb z motnjo v duševnem razvoju. Ljubljana:  Sožitje – 

zveza društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije. 

Burke, P. (2004). Brothers and sisters of disabled children. London: Jessica Kingsley 

Publishers. 

Childrenparenting. (2016). Podpora za brate in sestre otrok z avtizmom. Pridobljeno 11. 5. 

2016 iz http://www.childrenparenting.com/sl/children/kids-behavior/1014006478.html    

Colnerič, B. in Žiberna, E. (2014). Podpora pozitivnemu vedenju pri sorojencih otrok s 

posebnimi potrebami. V B. D. Jurišić in J. Kodrič (ur.), 7. Strokovni posvet – podpora 

pozitivnemu vedenju (str. 115-124). Ljubljana: Društvo Downov sindrom Slovenija. 

Colnerič, B. in Zupančič, M. (2013). Otroci z motnjo v duševnem razvoju: družinska 

perspektiva. V G. Sočan (ur)., Pogledi psihologije na učinkovitost (str. 35-65). Ljubljana: 

Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

Čačinovič Vogrinčič, G. (1998). Psihologija družine: prispevek k razvidnosti družinske 

skupine. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče. 

Dodič, D. (2016). Kako sprejmemo »drugačnega« otroka v družini in okolici? Ljubljana: 

Corason. 

Furman, W. in Buhrmester, D. (1985). Children´s perception of the qualities of sibling 

relationships. Child Development, 56, 448–461. 

Gallagher, P. A., Powell, T. H. in Rhodes, C. A. (2006). Brothers & sisters: a special part of 

exceptional families. Baltimore: Paul H. Brookers Publishing Co. 

Goričan, B. (2009). Individualizacija, pluralizacija družine in družinska politika. Socialno delo, 

48(1/3), str. 123-130. 

Hartwell-Walker, M. (2015). What About Me? — Support for the Siblings of Disabled 

Children. Pridobljeno 11. 5. 2016 iz http://psychcentral.com/lib/what-about-me-support-for-

the-siblings-of-disabled-children/  

Horvat, M. (2000). Delo z vedenjsko in osebnostno motenim otrokom in mladostnikom. 

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  

Kavčič, T. in Zupančič, M. (2010). Osebnostne značilnosti sorojencev in tipi njihovega 

medsebojnega odnosa v otroštvu. Psihološka obzorja, 19(4), str. 95-110. 

Kavčič, T. in Zupančič, M. (2006). Razlikovalno odzivanje staršev na sorojence v otroštvu. 

Psihološka obzorja,  15(4), str. 5-24. 

http://www.autismspeaks.org/
http://www.childrenparenting.com/sl/children/kids-behavior/1014006478.html
http://psychcentral.com/lib/what-about-me-support-for-the-siblings-of-disabled-children/
http://psychcentral.com/lib/what-about-me-support-for-the-siblings-of-disabled-children/


32 
 

Kolarič, J. (2009). Življenje družin z otroki z motnjami v duševnem razvoju, vključenimi v 

Dnevni center Maribor – organizacijska enota ZUDV Dornava (Diplomsko delo). Filozofska 

fakulteta, Maribor. 

Krstulović, G. (2012). Družbena konstrukcija starševstva in skrb za otroke z ovirami. Socialno 

delo, 51(6), str. 405-414. 

Ličen, N. (2006). Odnosi med odraslimi brati in sestrami kot polje naključnega in 

priložnostnega učenja. Andragoška spoznanja: prva slovenska revija za izobraževanje, 12(2), 

str. 57-66. 

Lobato, D. J. (1990). Brothers. sisters, and special needs; Information and activities for 

helping young siblings of children with chronic illnesses and developmental disabilities. 

Baltimore, MD: Paul Brookes Publishing Co. 

Meyer, D. (2012). What are Sibshops. Pridobljeno 11. 5. 2016 iz 

http://www.autismireland.ie/news-events/463/sibshops/    

Meyer, D. J. in Vadasy, P. F. (2008). Sibshops – Workshops for Siblings of Children with 

Special Needs. Baltimore: Brookes Publishing. 

Mikuš-Kos, A. (1999). Različnim otrokom enake možnosti. Ljubljana: Zveza prijateljev 

mladine Slovenije. 

Minuchin, S. in Fishman, C. (1981). Family Therapy Techniques. London : Harvard University 

Press. 

NICHCY. (1994). Children with Disabilities: Understanding Sibling Issues. Pridobljeno 30. 5. 

2016 iz 

http://www.ldonline.org/article/Children_with_Disabilities%3A_Understanding_Sibling_Issues

?theme=print    

Novljan, E. (2004). Sodelovanje s starši otrok s posebnimi potrebami pri zgodnji obravnavi. 

Ljubljana: Zveza Soţitje – zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju 

Slovenije. 

Perić, M. (2010). Družina v sodobnem svetu. Ljubljana: Zavod IRC. 

Pliško, S. (2014). Kako reagirajo starši na ugotovitev, da ima njihov otrok posebne potrebe? 

(Diplomsko delo). Pedagoška fakulteta, Koper. 

Poljšak Škraban, O. (2002). Mladostnik/ca v družini in medsebojno doživljanje družinskih 

članov. Socialna pedagogika, 6(4), str. 369-394. 

Potočnik, K. (2009). Psihološke značilnosti otrok v rejništvu (Diplomsko delo). Filozofska 

fakulteta, Maribor. 

Sagadin, N. (2015). Položaj in potrebe sorojencev, ki imajo brata ali sestro s posebnimi 

potrebami (Magistrska naloga). Pedagoška fakulteta, Ljubljana.  

http://www.autismireland.ie/news-events/463/sibshops/
http://www.ldonline.org/article/Children_with_Disabilities%3A_Understanding_Sibling_Issues?theme=print
http://www.ldonline.org/article/Children_with_Disabilities%3A_Understanding_Sibling_Issues?theme=print


33 
 

Sagadin, N. (2013). Sorojenci v družini z otrokom s posebnimi potrebami (Diplomsko delo). 

Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

Satir, V. (1988). Družinska terapija. New York: Grove press. 

Seligman, M. (1991). The Family With a Handicapped Child: Understanding and Treatment. 

New York: Grune and Stratton. 

Seligman, M. in Darling, R. B. (2007). Ordinary families, special children: a systems approach 

to childhood disability. New York: Gulidford Press. 

Siblings support project. (2016). Pridobljeno 11. 5. 2016 iz https://www.siblingsupport.org/   

Sibs. (2016). Pridobljeno 11. 5. 2016 iz http://www.sibs.org.uk/  

Sipić, G. (2013). Braća i sestre dece sa autizmom. Novi Sad: Magona. 

Skaza, Š. (2001). Psihodinamika družine otrok z motnjo v duševnem razvoju. Defektologica 

slovenica: revija defektologov in specialnih pedagogov Slovenije, 9(2), str. 96-107. 

Skynner, R. in Cleese, J. (1994). Družine in kako v njih preživeti. Ljubljana: Tangram. 

Special Needs Kids. (2016). Siblings of children with special needs. Pridobljeno 29. 5. 2016 iz 

http://www.special-needs-kids.co.uk/siblings.htm  

Tomori, M. (1994). Knjiga o družini. Ljubljana: EWO.  

Trtnik, A. (2007). Soočanje družine z drugačnostjo otroka. Socialna pedagogika, 11 (4), str. 

491-502. 

Ule, M. in Kuhar, M. (2003). Mladi, družina, starševstvo: spremembe življenjskih potekov v 

pozni moderni. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

Velikonja, N. (2011). Zgodovina aktivizma za legalizacijo gejevskih in lezbičnih partnerskih 

zvez v Sloveniji. Časopis za kritiko znanosti, 39(245), str. 13-47. 

Wagner Jakab, A., Cvitković, D. in Hojanić, R. (2006). Neke značajke odnosa sestara/braće i 

osoba s posebnim potrebama. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 42(1), str. 77-

86. 

Young Sibs. (2016). Pridobljeno 14. 5. 2016 iz https://www.youngsibs.org.uk/   

Zveza Sožitje. (2016). Pridobljeno 11. 5. 2016 iz http://spotidoc.com/doc/2692523/zveza-

sozitje.si---md-so%C5%BEitje-maribor  

Žiberna, E. in Colnerič, B. (2014). Podpora pozitivnemu vedenju pri sorojencih otrok s 

posebnimi potrebami. V B. D. Jurišić in J. Kodrič (ur.), 7. Strokovni posvet – podpora 

pozitivnemu vedenju (str. 115-124). 

Žmuc-Tomori, M. (1983). Pot k odraslosti. Kaj je in kaj ni motnja v otrokovem duševnem 

razvoju. Ljubljana: Cankarjeva založba. 

 

https://www.siblingsupport.org/
http://www.sibs.org.uk/
http://www.special-needs-kids.co.uk/siblings.htm
https://www.youngsibs.org.uk/
http://spotidoc.com/doc/2692523/zveza-sozitje.si---md-so%C5%BEitje-maribor
http://spotidoc.com/doc/2692523/zveza-sozitje.si---md-so%C5%BEitje-maribor

