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POVZETEK 

V specialističnem delu bom predstavila uporabo metod likovnih dejavnosti v skupini 

uporabnic/ -kov, ki so bili nadlegovani in trpinčeni na delovnem mestu. Psihološko in 

čustveno nasilje na delovnem mestu, ki obsega šikaniranje – namerno povzročanje 

nevšečnosti, neprijetnosti in trpinčenje, povzroča pri žrtvah posledice na telesnem in 

duševnem zdravju. Nekatere žrtve, ki se vsakodnevno soočajo s trpinčenjem na delovnem 

mestu, trpijo za t. i. posttravmatsko stresno motnjo, zakasnelim in podaljšanim odzivom na 

hude stresne dogodke. Z vpeljavo ekspresivnih likovnih tehnik v delo skupine za samopomoč 

naj bi uporabnicam/ -kom pomagala sprostiti nakopičena čustva in spregovoriti o doživetem 

nasilju, saj se spomini na travmatične dogodke shranjujejo drugače in jih težko prikličemo z 

besedami – pogovorom. Pomoč z umetnostjo daje možnost neverbalne komunikacije, žrtev se 

izrazi skozi likovni medij, pri čemer pa ni pomemben le izdelek, pač pa tudi sam proces 

ustvarjanja, med katerim žrtev pride v stik s svojimi najglobljimi čustvi. Z artikulacijo oblik 

in podob bomo spoznali njihovo izkušnjo doživljanja trpinčenja na delovnem mestu. Žrtve ob 

trpinčenju pridejo v stik z najrazličnejšimi čustvi, predvsem je v ospredju jeza, ki se odraža na 

različne načine, npr. kot občutek sramu, besa, agresije, nestrpnosti, ogroženosti, razdraženosti 

ipd., zato se osredotočam tudi na vprašanje, kako se jeza izraža v likovni obliki in kako le-to 

konstruktivno uporabiti za prekinitev z nasiljem oz. soočenjem z nasilnežem. Zanima me tudi, 

ali so trpinčenju bolj podvržene določene skupine oseb, glede na spol, starost, etničnost, 

stopnjo izobrazbe, prisotnost kroničnih obolenj ali hendikepa, ali je tako razmišljanje povsem 

stereotipno. Cilji specialističnega dela so usmerjeni v ohranjanje zdravja žrtve (sprostitev 

nakopičenih čustev v zaupnem okolju, boljše telesno počutje, izbira dolgoročnih rešitev 

namesto kajenja, zlorabe alkohola, pomirjeval, prenajedanja …), izboljšanje socializacije 

žrtve (nudenje podpore, izstop žrtve iz osamljenosti in izoliranosti), dvig osebne rasti 

(krepitev notranje moči in povrnitev samospoštovanja) ter v področji preventive in promocije 

zdravih odnosov na delovnem mestu. Kvalitativne metode, ki jih uporabim pri raziskovanju, 

so kvalitativni intervju, analiza nastale fokusne skupine po metodi snežne kepe ter likovna 

analiza dokumentov uporabnic/ -kov. Še posebej je pomembna metoda snežne kepe, ki 

omogoča odkrivanje »skrite populacije« žrtev trpinčenja na delovnem mestu, ki je v našem 

okolju pogost pojav, vendar žrtve, zaradi strahu, redko poiščejo pomoč. Čeprav gre samo za 

kratko znanstveno poročilo, ki temelji na majhnem vzorcu, pa je v našem okolju izjemno 

pomembno, saj je trpinčenje na delovnem mestu skrajen družbeni stresor, ki lahko posledično 

sproži celo vrsto stresnih dogodkov, v katere so vpleteni še ostali ljudje (še več zaposlenih, 

stranke, družinski člani žrtve ali napadalca, mediatorji in službe, ki nudijo pomoč idr.). Ker za 

preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu ni nekih konkretnih rešitev, razen delovanja v 

smeri promocije in preventive, je pomembno, da tej tihi epidemiji namenimo še več 

pozornosti in študij. 

 

KLJUČNE BESEDE: pomoč z umetnostjo, pomoč z likovno dejavnostjo, trpinčenje na 

delovnem mestu, travma, skupina za samopomoč 
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ABSTRACT 

In the present specialist thesis I present the use of art activities in a group of clients, who have 

been harassed and bullied at work. Psychological and emotional violence at work, which 

involves hostility – intentionally causing inconvenience and maltreatment, causes in victims 

the consequences on the physical and mental health. Some of the victims, who are faced daily 

with mobbing at work, suffer from a so-called posttraumatic stress disorder, delayed and 

prolonged response to severe stressful events. With the introduction of expressive art 

techniques in the work of a self-help group, I try to help clients relax the accumulated 

emotions and talk about the violent experience, as memories of traumatic events are stored 

differently and are difficult to express in words – through conversation. Therapy through art 

gives the possibility of non-verbal communication, the victim can be expressed through the 

artistic medium, whereby it is not only the product that's important, but also the very process 

of creation, during which the victim comes into contact with his/her deepest emotion. 

Through the articulation of shapes and images we will recognize their experience of 

workplace harassment. Victims of the workplace violence come into contact with a variety of 

emotions, especially anger is at the forefront and is reflected in various ways, such as a sense 

of shame, rage, aggression, intolerance, threats, irritation etc., and also focuses on the issue of 

how to express anger in fine form and how to use it constructively to break with the violence 

or confrontation with the aggressors. I also wonder whether there exist certain categories of 

persons, who are more subjected to harrassment, regardless of gender, age, ethnicity, 

education level, presence of chronic illness or disability, or is such thinking completely 

stereotyped. The objectives of the specialist thesis are aimed at maintaining the health (the 

release of accumulated feelings in a confidential environment, better physical well-being, 

choosing long-term solutions instead of smoking, alcohol or sedatives abuse, overeating …), 

improving socialization of victims (support, step out of isolation and exclusion), raising the 

personal growth (strengthening the inner self and improoving self-esteem) and in the area of 

prevention and promotion of healthy relationships in the workplace. Qualitative methods, 

which are used in the research, are qualitative interviews, analysis of the resulting focus group 

by the snowball method and artistic analysis of users documents. It is particularly important 

the snowball method, which allows the detection of »hidden population« of the workplace 

harrassment victims, which occurs often in our environment, but the victims rarely seek help 

because of fear. Even if this thesis leads only to a small scientific report, which is based on a 

small sample, it is extremely important in our environment, because workplace harrassment 

seems to be an extreme social stressor, which in turn can trigger a whole series of stressful 

events in which there are involved even other people (even more employees, customers, 

family members of the victim or the attacker, mediators and support services). There are no 

concrete solutions for solving the incidence of mobbing, but to act in the direction of 

promotion and prevention, so it's very important that we devote even more attention and 

studies to this silent epidemic. 

 

KEY WORDS: art therapy, art therapy activities, workplace mobbing, trauma, self-help 

group 
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1 UVOD 

Rekla bom, da je moja strast delo z žrtvami travmatičnih dogodkov, lahko bi rekli tudi s 

»skritimi populacijami« ljudi. V času desetih let spoznavanja pomoči z umetnostjo sem imela 

priložnost praktično uporabljati metode pomoči z umetnostjo z različnimi posamezniki, ki 

živijo na robu družbe. Moja pot se je začela kot nujna intervencija v Bovcu, leta 2004, ko sem 

kot Karitasova prostovoljka obiskala otroke družin, ki jih je prizadel potres. Sodelavci Karitas 

so začutili, da bo poleg materialne potrebna tudi psihološka pomoč. Skupaj z animatorji z vse 

Primorske in Gestalt terapevtom Bogdanom Žoržem, smo pomagali otrokom in staršem pri 

odpravljanju popotresnih stisk. Malce težje je bilo poučevati otroke v Centru za korekcijo 

sluha in govora v Portorožu, kjer sem imela kot učiteljica likovnega pouka izredno priložnost, 

da sem učencem ponudila celo vrsto novih možnosti za izražanje. Toda to so bili že najstniki, 

večinoma fantje, s čustvenimi in vedenjskimi težavami, iz nasilnega družinskega okolja in s 

težkimi življenjskimi zgodbami. Otroci, ki so k pouku prihajali neprespani, včasih pretepeni, 

iz razbitih družin in zato utrujeni in nemotivirani za delo. Z ustaljenimi didaktičnimi 

metodami in tehnikami jih nikakor ne bi mogla pripraviti do dela. Metode pomoči z 

umetnostjo pa so jim dale možnost, da se izrazijo po svoje, v okviru svojih zmožnosti in, kar 

je najpomembneje, da v varnem okolju, nekomu povedo svojo zgodbo. Kasneje sem si upala 

še več in se zaposlila v dnevnem centru za odvisnike, aktivne uživalce psihoaktivnih snovi. 

Spet sem imela možnost vsakodnevno v svoje delo integrirati metode pomoči z umetnostjo, 

saj je dnevni center predvsem družabni prostor ter prostor, kjer uporabniki s pomočjo 

zaposlenih vsak dan znova stopajo na pot rehabilitacije in uspešnega vključevanja v družbo. 

Obstaja pa še eno pomembno dejstvo, ki umešča pomoč z umetnostjo med najboljša sredstva 

za zdravljenje odvisnosti. Različne tehnike pomoči z umetnostjo lahko preusmerijo pozornost 

stran od želje po psihoaktivnih snoveh, k bolj naravno sproženim spremembam stanja zavesti. 

Glasba, bobnanje, šamanski trance dance, petje, izrazni ples in ekspresivno likovno 

ustvarjanje, pa še veliko podobnih metod in tehnik lahko sproži v posamezniku podoben 

občutek ugodja, kot zaužitje določene psihoaktivne snovi. Povečano se začne sproščati 

dopamin, kemijska snov v možganih, ki se prav tako sprošča ob zaužitju droge. Ustvarjalna 

dejavnost uporabnikom ponuja možnost, da se izrazijo 'tukaj in zdaj', saj je pri odvisnikih od 

drog težava tudi sprememba človekovega občutka za čas in izoliranost od drugih. Čeprav so 

odvisniki od psihoaktivnih snovi, ki zahajajo v dnevni center, le redkokdaj deležni 

psihoterapevtske obravnave, bi morala biti ta nujno sestavni del dejavnosti dnevnega centra, 

ki pa so sedaj večinoma omejene na zmanjševanje škode, kot posledice uživanja drog, 
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preprečevanje nalezljivih bolezni in preventivno dejavnost. Tisti uporabniki, ki so sodelovali 

v terapevtskih aktivnostih, so bili zelo hvaležni in so svoj ustvarjalni proces opisali kot 

pozitivno izkušnjo.  

Ko se danes srečujem z žrtvami trpinčenja na delovnem mestu, ki ravno tako trpijo za 

posledicami travmatičnih dogodkov, opažam zelo veliko podobnost pri terapevtskem delu s to 

skupino oseb in populacijo odvisnikov. Znova sem velikokrat obsedela sama, saj na srečanje 

ni bilo nikogar, ali pa je bila stiska uporabnic/ -kov tako velika, da smo se v enem tednu 

srečali tudi trikrat. Žrtve čutijo velik sram, strah in nemoč. Čeprav se trpinčenje na delovnem 

mestu dogaja mnogim, le redki zberejo dovolj poguma in samoiniciativno poiščejo pomoč. 

Ravno tu vidim podobnost pri delu s populacijo odvisnikov, kjer je obisk na srečanjih ravno 

tako nepredvidljiv. Prav tako pogosto prej poiščejo pomoč socialno šibkejše posameznice/ -ki 

z izkušnjo trpinčenja, kot npr. starejši delavci/ -ke, osebe z ovirami in kronično bolni, osebe z 

nižjo stopnjo izobrazbe, tujci. Tako kot odvisniki se tudi ti spopadajo s finančno stisko, 

strahom pred brezposelnostjo, socialno izključenostjo in težavami v duševnem zdravju. Kot 

terapevtka pri delu z žrtvami moram biti zelo prilagodljiva ter najprej poskrbeti za srečanja v 

varnem in zaupljivem okolju. Uporabnica/ -k mora ves čas vedeti, da bom kot terapevtka 

prisotna tudi naslednji teden ali mesec in ne bom kar odšla. Prav zato je pomembno tudi, da je 

pomoč brezplačna in na voljo vsakomur. Posameznice/ -ki, ki so prišli po pomoč, so bili zelo 

hvaležni in so prišli v stik s seboj vsaj za trenutek, četudi je šlo za eno samo srečanje.  

Družba pa se še vedno bori proti takšnim skupinam ljudi. Proti odvisnikom in ne proti 

odvisnosti, proti žrtvam trpinčenja na delovnem mestu, katere želi utišati, in ne proti 

trpinčenju samemu. Tu postane umetnost zelo dragocen medij in eno izmed močnejših orodij 

za ozaveščanje ljudi. 

 

 

»Pogum je nalezljiv.« 

                                        Julian Assange 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 TRPINČENJE NA DELOVNEM MESTU 

2.1.1 Definicija trpinčenja na delovnem mestu in pojma »mobbing« 

Pojav trpinčenja na delovnem mestu je pričela raziskovati skupina psihologov s Heinzom 

Leymannom na čelu, v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Leymann je l. 1990 prvi uporabil 

pojem »mobbing«, da bi opisal obliko nasilnega vedenja na delovnem mestu. Še prej, v 60-

ih letih, je raziskoval podobno nasilno vedenje skupin otrok in mladostnikov do 

posameznih učencev na šoli, kar danes poznamo pod izrazom »bullying«. »Bullying« 

označuje predvsem fizično nasilje in grožnje, medtem ko je »mobbing« bolj prikrit in 

sofisticirano izpeljan in ni v nikakršni povezavi s pripadnostjo kateri od tolp, kot je bolj 

značilno pri »bullyingu«. V slovenskem jeziku je beseda mobing še vedno tujka, ki bo 

vključena v SSKJ predvidoma po letu 2016, zato je namesto le-te v uporabi besedna zveza 

»trpinčenje na delovnem mestu«. V literaturi najdemo tudi izraza nadlegovanje in 

psihološki teror. 

Leymannova definicija mobinga se glasi: 

»Psihično nasilje ali mobing na delovnem mestu pomeni sovražno in neetično 

komunikacijo enega ali več posameznikov, sistematično in najpogosteje usmerjeno proti 

enemu posamezniku, ki je zaradi mobinga porinjen v položaj nemoči, kjer nima zaščite in 

kjer tudi ostaja zaradi kontinuiranih dejanj mobinga. Ta dejanja se pojavljajo zelo pogosto, 

skoraj vsak dan oz. najmanj enkrat tedensko in v daljšem časovnem obdobju, najmanj 

šest mesecev. 

Gre torej za dolgotrajno izpostavljenost negativnemu in agresivnemu vedenju primarno 

psihične narave. Zaradi frekvence in trajanja jim pogosto sledijo precejšnje psihične, 

psihosomatske in socialne težave. Definicija izpušča začasne konflikte na delovnem mestu 

in se osredotoča na tranzitno cono, znotraj katere socialna situacija vodi do psihiatričnih 

in/ali psihosomatskih patoloških stanj.« (Leymann, 1990, str. 120) 

Nihče pred Leymannom ni uporabil izraza »mobbing« v takem kontekstu. Beseda je bila 

uporabljena le s strani etologov (Lorenz, 1966) za opis vedenja živali, ko skupina manjših 

živali grozi večji živali, z namenom izključitve. Podobna socialna interakcija se odvija med 

ljudmi, kjer je posameznik (redkeje skupina) napadena s strani enega ali več (redkeje več 

kot štirih) posameznikov na dnevni ravni in v času več mesecev, kar vodi napadenega v 

brezupno situacijo z visoko možnostjo izključitve iz delovne skupine (Leymann, 1996). 

Evolucionarna psihologija pozna mobing, tako tudi Lorenz, kot Darwinov boj za obstanek 

– poskus uničenja posameznika, ki ga drugi občuti kot grožnjo (Duffy in Sperry, 2007). Tu 

pa žal naletimo na koncept socialnega darvinizma, ki poskuša razložiti delovanje človeka s 

pomočjo razumevanja živalskega sveta, kar je že v osnovi napaka, saj ljudje delujemo s 

pomočjo razuma, ki ga živali nimajo in so zato naša dejanja namerna (Zaviršek, 2013). 

Vršilci nasilja torej vedno namerno, z neko intenco, poskušajo izločiti posameznico/ -ka iz 

delovnega okolja. 



Šarkanj, Daša. (2016). Uporaba likovnih dejavnosti za pomoč žrtvam trpinčenja na delovnem mestu. Specialistično delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

13 
 

Seveda ne smemo mimo opisov trpinčenja na delovnem mestu v Uradnem listu RS. Ker je 

trpinčenje na delovnem mestu kaznivo dejanje, ga obravnava Kazenski zakonik – 1: 

»Šikaniranje na delovnem mestu 

197. člen 

(1) Kdor na delovnem mestu ali v zvezi z delom s spolnim nadlegovanjem, psihičnim 

nasiljem, trpinčenjem ali neenakopravnim obravnavanjem povzroči drugemu zaposlenemu 

ponižanje ali prestrašenost, se kaznuje z zaporom do dveh let. 

(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico psihično, psihosomatsko ali fizično 

obolenje ali zmanjšanje delovne storilnosti zaposlenega, se storilec kaznuje z zaporom do 

treh let.« (KZ – 1, 197. člen) 

Prav tako je omenjeno v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-A, člen 6.a): 

»6.a člen 

(prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu) 

(1) Prepovedano je spolno in drugo nadlegovanje. Spolno nadlegovanje je kakršna koli 

oblika neželenega verbalnega, neverbalnega ali fizičnega ravnanja ali vedenja spolne 

narave z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti kadar gre za ustvarjanje 

zastraševalnega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja. 

Nadlegovanje je vsako neželeno vedenje, povezano s katero koli osebno okoliščino, z 

učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno, sovražno, 

ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje. 

(2) Spolno in drugo nadlegovanje iz prejšnjega odstavka se šteje za diskriminacijo po 

določbah tega zakona. 

(3) Odklonitev ravnanj iz prvega odstavka tega člena s strani prizadetega kandidata 

oziroma delavca ne sme biti razlog za diskriminacijo pri zaposlovanju in delu. 

(4) Prepovedano je trpinčenje na delovnem mestu. Trpinčenje na delovnem mestu je vsako 

ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali 

vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.« 

Slovenci smo za poimenovanje pojava trpinčenja na delovnem mestu prevzeli izraz 

»mobbing«, medtem ko se različne države odločajo za različno terminologijo in s tem 

ustvarjajo teoretični problem. V angleški literaturi npr. pogosteje zasledimo termina 

»workplace harassment« (nadlegovanje na delovnem mestu) ali »workplace bullying« in 

besedo »mobbing« samo kot eno od oblik nadlegovanja. Še večjo zmedo pa ustvarjajo 

raziskovalci, ki primerjajo stres na delovnem mestu in mobing, saj v nekaterih državah, 

npr. Avstraliji, uporabljajo termin »stress« v kliničnem smislu, kot zdravstveno diagnozo. 

Šele z leti, ko bo opravljenih več raziskav, bomo lahko natančneje definirali, ali je mobing 

izvor stresa ali posledica le-tega (Leymann, 1996). 
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2.1.2 Oblike trpinčenja na delovnem mestu 

Med ljudmi lahko zmotno prevlada prepričanje, da je trpinčenje na delovnem mestu pojav, 

ki vedno poteka na enak način, v isti smeri, in sicer, da vodja trpinči podrejenega. Žal ni 

vedno tako, pa tudi vseh zahtev vodje, še posebej, če vodja zahteva disciplino, ne moremo 

označiti kot trpinčenje. Res pa je taka oblika trpinčenja najpogostejša, kar dokazuje tudi 

Eurofoundova (European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions) raziskava iz leta 2006/2007, ki navaja, da je kar 53,5 % vseh sodelujočih 

doživelo trpinčenje s strani svojega nadrejenega (Eurofound, 2008). 

Trpinčenje na delovnem mestu lahko torej poteka vertikalno, v smeri podrejenosti oz. 

nadrejenosti, pri čemer ga imenujemo »bossing«, ko gre za nasilje nad podrejenimi s strani 

nadrejenih, oziroma »staffing«, ko gre za nasilje nad nadrejenimi s strani podrejenih 

(Arnšek, 2010). »Bossing« želijo včasih vršilci opravičiti na tak način, da trdijo, da gre 

samo za strožji, odločnejši način vodenja, žal ga tudi podrejeni zamenjujejo za način 

vodenja in se redko zavedajo, kaj se jim dogaja. Tudi »staffing« je zelo boleča izkušnja, saj 

je vodjo sram priznati, da ga trpinčijo in ustrahujejo, zaradi strahu lahko izgubi svoje 

dostojanstvo, ves prestiž in avtoriteto. Če je vodja prešibak in ne zna uporabiti svojih 

pristojnosti, je nevarno, da postane igrača zaposlenih. Še posebej dovzetni so novi, mlajši 

vodje, pri čemer je lahko dodatni vzrok zavist v ekipi zaposlenih, nezaupanje in 

nezmožnost izpolnitve pričakovanj zaposlenih. Najbolj izpostavljeni pa so vodje na srednji 

vodstveni ravni, saj se pogosto znajdejo v t. i. »sendvič-položaju«, ko doživljajo pritiske od 

spodaj in od zgoraj (Oberhofer, 2015). 

Pogosto je tudi trpinčenje, ki mu pravimo horizontalno, kjer gre za nasilje med sodelavci, 

ki so na istem hierarhičnem položaju. Raziskave so pokazale, da je ta oblika trpinčenja 

pogostejša v skandinavskih državah, medtem ko v drugih državah Zahodne Evrope 

prevladuje trpinčenje nadrejenih nad podrejenimi delavci (Arnšek, 2010). 

Še eno oblika trpinčenja opažamo, ki pa je po naravi in izvoru specifična, zato jo 

imenujemo »zunanji mobing«. Gre za nadlegovanje in trpinčenje s strani ljudi, ki niso 

zaposleni pri istem delodajalcu kot žrtev, ampak so to lahko stranke, uporabniki, bolniki ali 

varovanci, študentje, učenci ali njihovi starši in stari starši (Eurofound, 2015). 

V tem poglavju bi želela navesti še nekaj najpogostejših stvari, ki jih doživljajo žrtve 

trpinčenja, poleg nadlegovanja, šikaniranja, ustrahovanja in želje po izključitvi žrtve iz 

delovnega okolja: 

 komuniciranje s pomočjo kričanja, žaljivk in zmerljivk ali omejevanje možnosti 

komuniciranja; kaznovanje z molkom; neprimerne pripombe in kritike ter izrekanje 

groženj; 

 nezaželjenost v družbi sodelavcev, ignoriranje; fizično premeščanje na drugo delovno 

mesto; socialna in informacijska blokada; 

 slabšanje družbenega ugleda s širjenjem govoric in neresnic; omalovaževanje 

delavčevih dosežkov in sposobnosti, norčevanje in smešenje delavca; prisila k 
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opravljanju del, ki niso v skladu z njegovimi vrednotami ali prepričanji; 

diskriminatorno vedenje; 

 nalaganje delovnih nalog pod ali nad nivojem delavčevih sposobnosti; dodeljevanje 

opravil, ki žalijo njegovo dostojanstvo; dodeljevanje premalo dela; 

 delavec je prisiljen opravljati zdravju škodljive naloge; fizične grožnje; fizično in 

spolno nasilje (Arnšek, 2010); 

 danes vse pogostejši t. i. »cyber mobbing«, trpinčenje zaposlenega preko spletne pošte 

in socialnih omrežij, pri čemer se nadlegovanje in ustrahovanje seli v domače/intimno 

okolje zaposlenega, saj se ne prekine z odhodom z delovnega mesta. 

 

2.1.3 Faze trpinčenja na delovnem mestu po Leymannu 

Leymann je na podlagi preučevanja veliko primerov trpinčenja delavcev na različnih 

delovnih mestih oblikoval nekakšno strukturo kritičnih dogodkov, ki naj bi bili ključni v 

procesu trpinčenja na delovnem mestu, vse do izključitve žrtve. Da bi se prepričala, da ne 

gre le za slabe delovne pogoje ali hujši konflikt na delovnem mestu, sta raziskovalca 

Leymann in Gustaffson (1996) tudi časovno opredelila potek trpinčenja, ki naj bi običajno 

trajalo od 6 do 18 mesecev. Žal pa lahko trpinčenje traja leta, kljub temu da bi ga nadrejeni 

ali kdo od vodstva lahko ustavil že zelo zgodaj. 

1. faza je faza konflikta, ko pride v nekem trenutku na delovnem mestu do spora ali neke 

nove situacije, ki postane sprožilec za izvajanje trpinčenja nad posameznikom ali 

skupino posameznikov. Ta faza je običajno zelo kratka in raziskovalci še ne vedo, 

kako konfliktna situacija preide v trpinčenje, najbrž pa zaradi različnih pogledov 

sodelavcev na problem, zavisti sodelavcev ipd. 

2. faza pa je že zelo prepoznavna, saj vršilci trpinčenja pričnejo izvajati vrsto 

neprijetnosti, po tihem manipulirajo z žrtvijo in jo stigmatizirajo. Na videz nedolžna 

dejanja, kot so šale, heci, opazke ipd. na račun zaposlenega, ki pa jih vršilci trpinčenja 

uporabljajo konstantno in sistematično vsakodnevno, več mesecev, se lahko sprevržejo 

v nočno moro. Vsa ta dejanja so uporabljena z namenom škoditi zaposlenemu, ga 

kaznovati, izločiti ipd. V tej fazi vršilec s širjenjem govoric, neresnic in govorjenjem 

»za hrbtom«, kvari ugled žrtve. Sčasoma le malokdo še govori z žrtvijo, žrtvi ni 

dovoljeno izraziti svojega mnenja, nihče je ne upošteva, izpostavljena je glasnemu 

kriticizmu. Delovne naloge, ki so ji dodeljene, so nepomembne ali ponižujoče oz.  

sploh ne dobi več zadolžitev, prav tako je deležna groženj s fizičnim nasiljem. 

3. faza je obdobje, v katerem se administracija ali vodstvo resneje vmešata v nastali 

proces trpinčenja, ki se odvija v njihovem delovnem okolju, običajno po tem, ko sta ga 

ignorirala ali minimalizirala v prejšnjih fazah. Trpinčenje tako postane tudi »uradno« 

in posamezniki se lahko soočijo z resnimi kršitvami delovnopravne zakonodaje. Žrtev 

tudi uradno postane znana in s tem označena. Ostali zaposleni običajno doživljajo 

žrtev kot neprilagodljivo, težavno, še posebej, če se le-ta odzove na dogajanje z 

obrambnim vedenjem in kmalu zaključijo, da ima ta oseba osebnostno motnjo. 
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4. faza je čas, ko vodstvo in vršilec oz. vršilci trpinčenja skupaj zavzamejo stališče do 

žrtve, in sicer, da gre resnično za težavno osebo, osebo s primanjkljaji, osebo pod 

velikim stresom ali celo duševno bolno osebo. V tej fazi se žrtev pogosto sama 

umakne v dolge bolniške odsotnosti, ali pa jo vodstvo še dodatno poniža in 

stigmatizira, tako da ji, kljub temu da je še vedno zaposlena, ne daje zadolžitev, jo 

degradira na nižje delovno mesto ali celo pošlje na psihiatrično zdravljenje. Dokončno 

lahko žrtev izgubi zaposlitev in tako postane podvržena krutim okoliščinam, ki jih za 

seboj pušča izključitev iz delovnega okolja (Leymann, 1990). 

Leymannova sodelavka, Noa Zanolli Davenport, švicarska antropologinja, ki je izdala prvo 

ameriško knjigo o mobingu, dodaja, da je škoda povzročena delavcu v procesu trpinčenja 

na delovnem mestu enaka poškodbi, ne bolezni, in je v domeni varnosti in zdravja na 

delovnem mestu in ne posameznikovega duševnega zdravja (Davenport in drugi, 1999). 

2.1.4 Vršilci trpinčenja na delovnem mestu 

Večina človekove samozavesti je zgrajene na primerjanju z drugimi. Ko so sposobnosti, 

dosežki, atributi ali lastnina nekoga zelo dobri, je tudi njegova samozavest visoka, kar pa 

lahko potencialno pri nekom drugem sproži občutek zavisti (Salovey, 1991). Prav zavist je 

osrednji motiv vršilcev trpinčenja na delovnem mestu (Arnšek, 2010). Ne smemo 

posploševati, ampak moramo poudariti, da je motiv prav zavist in ne ljubosumje, ki je širši 

pojem. Zavist se rojeva pri osebah, ki se ob srečanju z nekom uspešnim, počutijo 

inferiorne, odvisne ali slabše od te osebe in celo čutijo zamero, ne dobijo pa od te osebe 

navdiha ali motivacije za trdo delo, ki bi tudi njim prineslo uspeh. Ne gre le za močan 

občutek želje po dosežkih, sposobnostih ali imetju nekoga, ampak gre za globlji občutek 

notranje praznine, selektivne slepote, pri čemer zavistnež »ne vidi« lepih stvari, ki so mu 

že dane. 

Vršilci trpinčenja niso vedno vodje, lahko so to sodelavci na istem nivoju, saj vemo, da 

lahko trpinčenje poteka horizontalno (med sodelavci) ali vertikalno (med nadrejenimi in 

podrejenimi oz. obratno). Poleg občutenja zavisti je vršilcem skupno tudi to, da so 

strahopetci, globoko v sebi se sramujejo svojih občutij do človeka, ki ga napadajo in se 

lahko celo počutijo krive, če so to vodje, se izogibajo odgovornosti, so nedosledni in 

pogosto spreminjajo svoje odločitve, kljub vsemu pa vse zasluge pripišejo sebi. Njihovo 

vodenje ni »zdravo vodenje«, ampak zaposlene nadvladujejo s slabim zgledom, z njimi 

manipulirajo, poskrbijo za razdor med delavci, ukazujejo ter ustvarjajo strah in nesigurnost 

v delovnem okolju. Tudi na splošno niso spoštovani in imajo na splošno slab sloves, 

njihove slabe socialne spretnosti pa jim kvarijo tudi odnose do strank, uporabnikov, 

potrošnikov … (Arnšek, 2010) 

Največkrat žrtve premlevajo določene konflikte, dogodke in prizore, ki so se zgodili na 

delovnem mestu in naj bi bili povod za trpinčenje, strokovnjaki pa opozarjajo, da gre pri 

trpinčenju predvsem za vprašanja moči in čustev. »V trenutku, ko še kdo od sodelavcev 

zavzame stališče vršilca trpinčenja, se začne skupinska dinamika. Progresivni proces 

usmerjen proti posamezniku, katerega cilj je, skozi organizirane nevšečnosti, govorice in 
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trače, nekoga izolirati oz. izključiti iz delovnega okolja. Tarča je izključena, vršilec pa 

ostaja na svojem položaju, skupaj z vsemi svojimi pomanjkljivostmi, zato bo žal 

najverjetneje za tarčo izbral nekoga drugega.« (Schwindt, 2013, str. 20) 

2.1.5 Žrtve trpinčenja na delovnem mestu 

Vršilcem trpinčenja so skupne določene osebnostne značilnosti, pri izbiri žrtev pa nima 

vpliva žrtvin karakter, ampak predvsem določene kvalitete, ki jih le-ta poseduje (Leymann, 

1996). Vsakdo je lahko potencialna žrtev, že samo zaradi tega, ker je na novo zaposlen na 

delovnem mestu, ker je delaven in pošten in dosega uspehe s trdim delom svojih rok ali pa 

je priljubljen med ostalimi zaposlenimi. Še bolj pa so trpinčenju izpostavljeni zaposleni, ki 

so sposobni in ustvarjalni, visoko strokovni in neodvisni. Vizionarji, ki kar iz rokava 

stresajo nove predloge in izboljšave za delo v svojem delovnem okolju, brez pripomb 

delajo izven delovnega časa in več kot zahteva njihov opis del in nalog. Ljudje, ki 

razmišljajo izven okvirov, perfekcionisti, resnicoljubi, ki ne trpijo zlorab iz pozicij moči in 

sodelavcem postrežejo s kritiko, ki pa je na mestu. Prav ti so pogosto nezaželjeni in nehote 

sprožijo pri nekom občutek zavisti. Seveda so trpinčenju zelo izpostavljeni tudi preprosti 

delavci, ki so bolj občutljivi in ne prenesejo krivic in nepoštenja, so odkriti in naivni in 

nase prevzemajo preveč odgovornosti in ne znajo reči »ne« (Arnšek, 2010). 

Pozorni pa moramo biti tudi na mite in stereotipe, ki jih opažajo raziskovalci tega pojava. 

Žrtve trpinčenja naj bi bili delavci, ki so šibki in nesposobni ali pa celo leni in na tak način 

opravičujejo svoje nedelo. Nepoznavalci pogosto pravijo, tako kot tudi pri nekaterih drugih 

žrtvah nasilja, npr. zlorabljenih ženskah, da je žrtev sama kriva, da je s svojim obnašanjem 

to izzvala, da sta pri takem dejanju krivi obe strani ipd. Žrtve naj bi bili tudi ljudje, ki so 

preveč samosvoji in niso sposobni timskega dela ter imajo težave z avtoritetami, kar pa 

kaže na to, da veliko ljudi zamenjuje timsko delo s skupinskim delom (Arnšek, 2010). 

Trpinčenje na delovnem mestu lahko sprožijo nekatere posebne situacije ali pa čisto 

običajen konflikt, pri katerem pa vršilec pogosteje usmeri pozornost na posameznike, ki so 

omenjeni zgoraj (dobre delavce, priljubljene in spoštovane, delavce, ki so odkrili določene 

nepravilnosti ali skrivnosti v delovni organizaciji, delavce, ki so neodvisnega mnenja in 

niso konformisti). Situacije, ki lahko sprožijo trpinčenje, pa so lahko reorganizacija 

delovnega okolja, na novo zaposleni delavci, odhod prejšnje tarče (ob serijskih vršilcih), 

ko se nekdo od zaposlenih pojavi v medijih, bodisi da je nagrajen ali v medijih opozarja na 

nepravilnosti, nezakonitosti v delovnem okolju ipd. (Arnšek, 2010) 

Lahko bi torej rekli, da potencialne žrtve trpinčenja na delovnem mestu delimo v dve 

skupini, bodisi so to delavci, ki so preprosti, a delovni, pošteni in pozorni na nepravilnosti, 

ali pa visoko usposobljeni, ustvarjalni in domiselni ljudje. Vsak tim bi bil vesel 

sodelovanja z njimi, saj je njihov doprinos za delovno organizacijo neprecenljiv. Žal pa 

vsak tim, tudi če se tako poimenuje, ne deluje po principu timskega dela in ne zna oz. ne 

dovoli izkoristiti vseh potencialov svojih zaposlenih, ampak životari kot skupina delavcev 

pod vodstvom nekoga, ki je usmerjen v lastne interese, delavcev ne spoštuje in samo 

ustvarja razdor in neuspeh v svojem delovnem okolju. 
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2.1.6 Razlike med trpinčenjem in diskriminacijo 

V zadnjem času, ko zaposleni slišijo več informacij o »mobingu« in v medijih spremljajo 

različne izpovedi in pričevanja žrtev tega pojava, začenjajo tožiti, kako so tudi sami žrtve 

»mobinga« in kakšne znake opažajo. Zavedati pa se moramo, da gre v večini primerov le 

za slabe delovne pogoje. Na spletni strani ZRSZ je na voljo seznam delodajalcev z 

negativnimi referencami, pri katerih je Inšpektorat RS za delo pravnomočno ugotovil 

kršitve delovnopravne zakonodaje, kršijo tudi različne druge zakone, delavcem ne 

plačujejo prispevkov za socialno varnost ipd. (www.ess.gov.si) Nizke plače, neplačevanje 

prispevkov za socialno varnost, neurejeni urniki dela, slaba zaščita delavcev na delovnem 

mestu torej ne kažejo na trpinčenje na delovnem mestu, saj so s slabimi pogoji seznanjeni 

vsi zaposleni in gre tu le za slab način poslovanja njihovega podjetja. Poleg tega se 

moramo zavedati, da tudi tam, kjer gre za konflikte, ni vsak konflikt tudi že trpinčenje. Kot 

že v prejšnjih poglavjih omenjeno, gre pri trpinčenju na delovnem mestu za dalj časa (več 

mesecev) trajajočo izpostavljenost nasilju na delovnem mestu in ne le za nek hud konflikt, 

tudi če le-ta vodi v izgubo službe. 

Še bolj pa sta si podobna trpinčenje na delovnem mestu in diskriminacija. Diskriminacija 

je namreč v naši družbi prisotna na vseh področjih in v vseh oblikah. Od trpinčenja na 

delovnem mestu se razlikuje že po tem, da jo prepoznamo takoj, zaposlena/ -ni se zaveda, 

kaj se ji/mu dogaja, medtem ko tarča trpinčenja dalj časa ne ve, kaj se ji dogaja, prav tako 

se tega ne zavedajo sodelavci. Pri diskriminaciji gre za direktno uporabo besed, ki kažejo 

na predsodke do tarče (npr. čefur, črnuh …), medtem ko je trpinčenje bolj zahrbtno, 

vključuje obrekovanje, obračanje situacij in besed, kritiziranje delavke/ -ca ipd. Zanimiva 

sta tudi motiva za diskriminacijo ali trpinčenje, ki sta si različna. Pri diskriminaciji je motiv 

jasen, saj gre za očitno izraženo nestrpnost do neke posameznikove lastnosti (spola, barve 

kože, invalidnosti …). Tudi pri trpinčenju motiv poznamo, vendar gre tu za prikrito 

občutenje zavisti do zaposlene/ -ga, njegovih sposobnosti in znanj oz. priljubljenosti. 

Posledično je tarča trpinčenja večji izziv kot tarča diskriminacije, saj tarčo diskriminacije 

vršilci občutijo kot inferiorno in se ob njej ne počutijo ogroženi. Nenazadnje se razlikujeta 

tudi osebnostna profila vršilcev. Vršilci diskriminacije imajo predsodke in tudi sami 

določene slabosti in pomanjkljivosti, predvsem pomanjkanje samodiscipline (podajajo 

opazke, običajno kar na glas, mnenje težko zadržijo zase, iščejo pozornost in se 

izpostavljajo), medtem ko imajo vršilci trpinčenja nizko samozavest, manjka pa jim tudi 

sposobnosti, učinkovitosti in strokovnosti na njihovem delovnem področju, zato se 

zatekajo k nedopustnemu vedenju (Arnšek, 2010). 

Trpinčenje na delovnem mestu je kaznivo dejanje, ki traja dalj časa, ga težko opazimo in še 

težje dokazujemo pred organi pregona. Za diskriminacijo pa lahko označimo že eno samo 

dejanje, ki je običajno zelo očitno, zato diskriminacijo lažje dokazujemo in zanjo 

pričakujemo odškodnino, saj gre za negativno označbo posameznikovih lastnosti, ki so 

zakonsko zaščitene (npr. spol, etničnost, članstvo v sindikatu ipd.). Žal pa obe dejanji 

hodita z roko v roki, kdor izvaja dolg proces trpinčenja na delovnem mestu se velikokrat 

poslužuje tudi diskriminacije in obe dejanji puščata pri zaposlenem posledice tako na 

telesnem kot tudi na duševnem zdravju. 

http://www.ess.gov.si/
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2.2 POSLEDICE TRPINČENJA NA DELOVNEM MESTU 

2.2.1 Nekaj o teoriji travme 

Preden spregovorimo o teoriji travme kot o raziskovalni dejavnosti na področjih psihiatrije, 

psihoanalize in socialnega dela, moramo vedeti, da je beseda »travma« grškega izvora in v 

prevodu pomeni rano, poškodbo. Psihološka travma ravno tako označuje duševno 

poškodbo, ki nastane kot posledica resnejšega pretresljivega dogodka in vpliva na nadaljnji 

potek življenja posameznice/ -ka. V literaturi lahko zasledimo več razlag, kaj travma je, 

kot npr. »Psihična travma nastopi ob nenadnem, nepričakovanem, zelo intenzivnem 

čustvenem udarcu ali vrsti takih udarcev, ki osebo prizadenejo od zunaj. Travmatični 

dogodki so zunanji, ampak hitro postanejo del posameznikovega uma.« (Terr, 1990, str. 8) 

Tudi Van der Kolk opisuje zapleteno naravo psihološke travme, ko pravi: »Travmatizacija 

se zgodi, ko tako notranje kot zunanje moči ne zadostujejo, da bi se spopadli z zunanjo 

grožnjo.« (Van der Kolk, 1989, str. 393)  

Najhujše posledice puščajo travmatični dogodki v zgodnjem otroštvu, ko se človek še 

osebnostno razvija, ter v adolescenci. Študije travmatičnih dogodkov v adolescenci in 

odrasli dobi zavzemajo zelo široko polje raziskovanja na področju osebnih izgub, bolezni 

in nesreč, zlorab in posilstev, preživetja naravnih katastrof ali katastrof, ki jih je povzročil 

človek, vojnih stanj, jedrske vojne, taborišč in beguncev idr. (Brett in Ostroff, 1985).  

Če se ozremo nekoliko v zgodovino teorije travme, je pomembno omeniti francoskega 

psihiatra Pinela, ki je iz svojih izkušenj z vojaki, udeleženimi v francoski revoluciji, prvi 

natančneje opisal vojne nevroze, ki jih je poimenoval »kardiorespiratorne nevroze« in 

akutne faze stuporja, ki jih je poimenoval »idiotizmi«. Šele s pojavom industrijske 

revolucije in prvih parnih strojev so raziskovalci dobili možnost za proučevanje posledic 

travmatičnih dogodkov zunaj bojišča. Leta 1884 je nemški nevrolog Oppenheim opisal 42 

primerov nesreč na železnici in na drugih delovnih mestih in prvi uporabil pojem 

»travmatska nevroza«. Janet in Freud pa se nista distancirala od pojma histerija in sta 

opisala t. i. »travmatično histerijo«, motnjo, ki sta jo povzročili travma in pozabljeni 

spomini, in terapijo s pomočjo »katarze«. To je bila tudi prva omemba tistega, kar danes 

poznamo kot nezavedno (Crocq in Crocq, 2000). Freud je kasneje proučeval tudi podobe v 

nočnih morah vojakov iz prve svetovne vojne in ugotovil, da imajo travmatični dogodki na 

posameznika lahko različen učinek. Eden od učinkov je fiksacija na travmo, pri čemer se 

posameznik vedno znova poskuša spomniti, ali stremi k ponovitvi travmatičnih dogodkov, 

drugi učinek pa je obrambni, ko se posameznik ne želi spominjati ali kakorkoli ponavljati 

travmatičnih dogodkov (Freud, 1939). Klinična slika vojne nevroze se je v obeh svetovnih 

vojnah le malo spremenila. Vojaki so utrpeli simptome čustvenega šoka, stalne 

prestrašenosti in tremorja, nezmožnosti za stojo ali hojo, epizode izgube zavesti in 

konvulzije (Crocq in Crocq, 2000). Tudi ameriški antropolog in psihoanalitik Kardiner je 

preučeval travmatične izkušnje vojakov iz I. in II. svetovne vojne. Tisto, kar Kardiner v 

svojih študijah poimenuje »travmatska nevroza«, danes imenujemo posttravmatska stresna 

motnja (Van der Kolk, 2014).  
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Kasneje so raziskovalci delali tudi s preživelimi holokavsta in katastrofe v Hirošimi, z 

veterani vietnamske vojne, danes pa se vsakodnevno srečujejo z mladimi veterani vojne v 

Iraku in Afganistanu, žrtvami terorističnih napadov, begunci in žrtvami spreminjajočih se 

klimatskih razmer, in kar je najbolj šokantno, s še vedno dobro prikritimi, pa vendar 

mnogimi žrtvami spolnega in družinskega nasilja, ki ostajajo v največjem številu otroci in 

ženske. Ena od pomembnih raziskovalk na tem področju je ameriška psihiatrinja in 

raziskovalka Judith Herman, ki pa v svojem delu »Trauma and recovery« poudarja, da 

pride do napredka na nekem področju žal šele tedaj, ko to področje podpre določeno 

politično gibanje, dovolj močno, da uzakoni zavezništvo med raziskovalci in žrtvami in se 

sooči z družbenimi procesi utišanja in zanikanja (Herman, 1992). 

2.2.2 Spomini na travmatične dogodke 

Shranjevanje spominov na travmatične dogodke je ena najpomembnejših tem v teoriji 

travme. Večina težav v duševnem zdravju – vključno s tesnobo, fobijami, posttravmatsko 

stresno motnjo in napadi panike – vključuje okvare v sposobnosti možganov, da bi 

nadzorovali strah. Raziskovalci so opazovali delovanje možganov podgan in ugotovili, da 

je pri oblikovanju spominov na izkušnje, povezane s strahom, pomembno sodelovanje 

določenih delov amigdale, talamusa in možganske skorje. Ti nevronski mehanizmi naj bi 

bili podobni tudi pri ljudeh (LeDoux, 2002). 

Ker je strah eno od čustev, je pomembno poudariti, da se spomini na travmatične dogodke, 

ki so zelo stresni in strašljivi za žrtve, shranjujejo v čustveni spomin, ki je del 

deklerativnega ali t. i. eksplicitnega spomina, ki obsega vse informacije, ki jih lahko 

opišemo ali sporočimo. Tam so shranjeni spomini na dogodke v življenju (epizodični 

spomin), skupaj s čutnimi vtisi in spremljajočimi čustvi. Kljub temu da so te informacije o 

čustvih shranjene v deklerativnem spominu, pa so tam ohranjene kot hladna dejstva 

(Repovš, 2011). Čustveni spomin pa obstaja in se shranjuje tudi na molekularnem nivoju v 

t. i. procesu dolgoročnega potenciranja, pri katerem prihaja do prenosa ekscitatornega 

nevrotransmiterja glutamata in s tem oblikovanja spominov (LeDoux, 2002). 

Zdi se, da se je čustvenih spominov kar težko znebiti in je največ, kar lahko naredimo, to, 

da jih ohranjamo pod preprogo. Amigdala je tisti del možganov, ki nadzira čustveni 

spomin in preprečuje čustveni odziv, ko le-ta ni več potreben. Če bi amigdala ponovno 

aktivirala čustveni spomin na nek dogodek, bi oseba kmalu postala napeta, tesnobna ali 

depresivna. Deklerativni in čustveni spomin sta shranjena paralelno in njuno delovanje je 

neopazno združeno, kar pomeni, da nimamo direktnega zavestnega dostopa do našega 

čustvenega spomina, ampak le do njegovih posledic, ki se kažejo v našem vedenju ali 

telesnem počutju. Amigdala je torej del možganov, ki igra bistveno vlogo pri shranjevanju 

in jakosti spominov. Tudi študije bolnikov s poškodbami amigdale so pokazale, da je ta del 

možganov pomemben pri pogojevanju strahu in ostalih vidikih čustvenega spomina 

(LeDoux, 2002).  

Francoski psiholog Janet je bil prvi, ki je izpostavil razliko med »pripovednim spominom« 

in zgodbami, ki jih ljudje pripovedujejo o travmatičnih dogodkih, tj. travmatskim 
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spominom. Travmatski spomin, ki ga običajno izzove določeni sprožilec, ni zgoščen, 

ampak je neorganiziran (oseba se spomni prizorov in podrobnosti), ni niti fleksibilen niti 

socialen (tu ne gre za zgodbe, ki bi jih pripovedovali v družbi in jih prilagajali situaciji 

primerno). Gre za prizore, zamrznjene v času, za nespremenjena in vedno osamljena, 

ponižujoča in odtujena izkustva, o katerih ne pripovedujemo (Van der Kolk, 2014). 

Spomini na dogodke, ki so se zgodili pod izjemnim stresom, niso ubesedeni in niso 

shranjeni v spominu na običajen način kot si zapomnimo ostale stvari. Gre za spomine v 

obliki prizorov, telesnih občutij, kot npr. vonjev, dotikov, okusov in celo bolečine in 

močnih čustev. V situaciji, ko smo preobremenjeni s strahom, izgubimo zmožnost govora, 

izgubimo zmožnost  opisati našo izkušnjo z besedami. Ker ne more uporabiti besed, naš 

um preide na način razmišljanja s pomočjo vizualnih, slušnih, olfaktornih in kinestetičnih 

podob, telesnih občutij in močnih čustev (Bloom, 1999). 

Tudi slikovne nevrološke preiskave oseb, ki so preživele travmo, so pokazale na 

posebnosti (odmik od normale), ko so osebo prosili, naj se spomni svoje travmatične 

izkušnje. Levi sprednji del možganske skorje, še posebej »Brocov center«, ki je odgovoren 

za govor, ostaja neaktiven. Obenem pa se aktivira desna možganska polovica, posebej del 

okoli amigdale, povezan s čustvi in samodejnim vzburjenjem. Iz teh opažanj je razvidno, 

da se vtisi travmatične izkušnje ne nahajajo v verbalnem, analitičnem delu možganov, 

ampak vplivajo na limbični sistem in neverbalni del možganov, ki je le deloma zadolžen za 

razmišljanje in kognicijo (Talwar, 2007).  

Osebe s travmatično izkušnjo torej težko razmišljajo in govorijo o teh dogodkih. Kljub 

temu pa se lahko spomin na travmatično izkušnjo vrača v obliki t. i. »flashbackov«, 

nenadnih vsiljivih podoživljanj delcev takšnih travmatičnih, neverbalnih spominov. Med 

doživljanjem »flashbacka« oseba postane preobremenjena z istimi občutki kot v času 

doživljanja travme. »Flashback« lahko sproži stanje žalosti, prevelikega stresa, 

prestrašenosti, vzdraženosti ali nečesa v povezavi s travmatičnim dogodkom. Človekov um 

preplavijo podobe, čustva in fizična občutja, povezana s travmo. Človek zaradi 

vzdraženosti in strahu ostane brez besed, zato ne more pojasniti – ubesediti njegove 

izkušnje in tako neverbalni spomin ostaja edina oblika spomina, ki jo ta oseba o 

travmatičnem dogodku ima. Pomembno je omeniti tudi amnezijo, motnjo spomina, ki 

ravno tako nastane, zaradi distance med zmožnostjo govora in spominom. Spomin na 

travmatični dogodek obstaja, ampak nanj niso vezane besede, zato oseba o njem ne more 

govoriti in niti razmišljati. Še posebej otroci pa svoje spomine izražajo s svojim vedenjem 

(Bloom, 1999). 

Prav tu moramo poudariti, da so pri delu z ljudmi, ki so preživeli travmatično izkušnjo, 

uspešni tisti terapevtski programi, ki se osredotočajo na neverbalno izražanje – med njimi 

umetnostni: likovni, glasbeni, gibalni, dramski, pa tudi športni programi, ki ogromno 

prispevajo k zdravju cele skupnosti in igrajo glavno vlogo pri »zdravljenju« družbe 

(Bloom, 1999). 
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2.2.3 Travma in čustva 

Oseba, ki je doživela travmatično izkušnjo, čuti močan strah, ki ga težko izrazi in se težko 

pomiri (Van der Kolk, 2010). Da bi preživeli v takem stanju, je naše telo izumilo nekakšne 

»varnostne ventile« oz. obrambne mehanizme, ki posameznici/ -ku omogočajo, da se 

distancira/oddalji od travmatičnega dogodka. Ena takih mehanizmov je disociacija, ki 

pomeni motnjo v običajno povezanem delovanju zavesti, spomina, osebnosti ali 

zaznavanja okolja. Vsi mi se disociacije poslužujemo vsakodnevno, ko opravljamo več del 

hkrati, eno od teh del običajno opravljamo avtomatizirano (npr. vožnja avtomobila, 

pomivanje posode, tek ipd.) med tem pa opravljamo še neko drugo nalogo (se 

pogovarjamo, načrtujemo jutranji sestanek, pojemo ipd.). Travmatizirane osebe pa lahko 

disociacijo privedejo do skrajnosti, stanja, ko nam njihovi možgani dajo vedeti »ne 

zmorem več«, tako skrajna oblika disociacije je omedlevica (Bloom, 1999).  

Že v poglavju o spominu je bila omenjena amnezija, ki prav tako služi kot obrambni 

mehanizem in jo preživeli razvijejo bodisi za tiste dele travmatičnega dogodka, ki so bili 

najhujši, ali pa kar za vso travmatično izkušnjo. Redko se pri nekom pojavi disociativna 

amnezija za njegovo celotno osebnost, pri čemer oseba dobesedno zaživi na novo (t. i. 

disociativna fuga). Ena najhujših oblik disociativnih motenj je multipla osebnost. Vse 

disociativne motnje so direktno povezane s stresom, čustvenimi konflikti in potrebami, vse 

so akutne in prehodne in v 90 % pride do spontane ozdravitve v največ enem mesecu. Žal 

pa lahko motnja ob nenehnem izpostavljanju stresu in konfliktnim situacijam postane 

kronična (Brinšek, 2012). 

Vsakodnevno uporabljamo še en tak mehanizem, ki nam omogoča, da izoliramo svoja 

čustva od naših izkušenj. V najbolj skrajni obliki, ko se človeku uspe distancirati od 

problema tako močno, da niti njegovi bližnji tega ne zaznajo, temu pravimo čustvena 

otopelost. Čustveno otopelim ljudem okolica običajno še navrže kak kompliment, kako 

dobro zgledajo, čeprav se v resnici še vedno spominjajo vsega. Seveda pa se tako skrajnih 

mehanizmov naše telo poslužuje le ob izpostavljenosti hudim, ponavljajočim se in 

nevzdržnim dogodkom (Bloom, 1999). 

Sčasoma se žrtve travmatičnih dogodkov bolj in bolj zapirajo in oddaljujejo od svojega 

normalnega delovanja. Izogibajo se vseh možnih sprožilcev, oseb, odnosov, situacij, čutnih 

in fizičnih stvari, ki bi lahko priklicali spomine na travmatični dogodek, hkrati pa lahko, 

povsem nezavedno, podoživljajo travmatično izkušnjo s svojim vedenjem. Pri tem se 

pojavi nevarnost, da znova postanejo žrtve podobnega dogodka. Kmalu se te osebe 

počutijo tako odtujene od vsega, kar življenju daje smisel – od samih sebe, drugih, občutka 

za pot in cilj v življenju, duhovnosti, pripadnosti družbi … Tako počasi postanejo samo-

destruktivne, ko se v želji, da bi ohranile nadzor nad svojimi čustvi, poslužujejo hitrih 

rešitev (kajenja, odvisnosti od alkohola in pomirjeval, prenajedanja, samo-poškodovanja 

ali celo načrtovanja samomora) ali pa svoj bes obrnejo navzven in grozijo drugim (Bloom, 

1999). 
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Naše čustvovanje ima izredno velik vpliv na naše telo, na naš glas, mišično napetost, držo 

in izraz obraza, tako da se nam lahko spreminja osebnost in s tem naše zavedanje 

resničnosti, ne da bi se sploh zavedali, da to počnemo. Žal pa ljudje v naši okolici, čeprav 

opazijo spremembe, pogosto niso pripravljeni prisluhniti žrtvam travmatičnih dogodkov, 

ampak se jih raje izogibajo, saj ne želijo z njimi deliti težkih občutkov. Tudi člani družine 

in ožji znanci bodo raje naredili vse, da bo taka oseba ostala tiho. Tako okolje, v katerem 

čustva niso dovoljena, je izredno neprijazno in nevarno, še posebej za otroke in 

mladostnike, ki se šele učijo spopadati s težavami, povečano pa je tudi tveganje za razvoj 

težav v duševnem zdravju, somatskih obolenj, novih zlorab in trpinčenj (Bloom, 1996). Če 

pa se trudimo otroke in odrasle zaščititi od prekomernega stresa, iščemo dolgoročne rešitve 

za posameznice/ -ke, družine in družbo kot celoto (Bloom, 1999). 

2.2.4 Travma in telo 

Vprašanja, kako travmatični dogodki vplivajo na delovanje našega telesa in na fizično 

počutje, smo se že nekoliko dotaknili v prejšnjih poglavjih, ko smo spregovorili o tem, 

kako določeni deli možganov sodelujejo pri oblikovanju čustvenega spomina, kako pri tem 

sodelujejo nevrotransmiterji na molekularni ravni, pa tudi kako lahko spomini na 

travmatično izkušnjo spremenijo naš zunanji videz.  

Znova se moramo vrniti na začetek in najprej opisati, kaj se dogaja v telesu med samim 

travmatičnim dogodkom. Strah, ki ga oseba doživlja med takšnim dogodkom, sproža v 

njenem telesu zelo buren odziv, ki se kaže s povišanim srčnim utripom, hiperventilacijo, 

drhtenjem. Delovanje vsega človekovega organizma v tistem trenutku je usmerjeno v 

potrebo po obrambi in preživetju. Obrazne mišice so napete v želji po obrambi s pomočjo 

komunikacije, žleza ščitnica izloča več hormona tiroksina in s tem pospešuje presnovo 

beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob v telesu. Tudi nadledvična žleza izloča več 

stresnega hormona adrenalina in s tem zvišuje hitrost in jakost srčnega utripa in celotnega 

srčnega delovanja. Širi dihalne poti ter tako izboljša dihanje in oži krvne žile v koži in 

prebavilih ter poveča dotok krvi v mišičje in mu tako omogoča boljše delovanje – oseba se 

poskuša fizično zaščititi (Van der Kolk, 2014). Pri tem moramo omeniti, da vse našteto 

pomaga osebi, ki se na doživljanje strahu oz. travme odzove na t. i. »fight or flight« način. 

Gre za osnovni notranji zaščitni mehanizem, ki ga uporabijo človekovi možgani, ko je 

človek prestrašen. Spremembe v delovanju celotnega človeškega organizma so tako velike, 

da človek v takem trenutku ni več ista oseba (Bloom, 1999). V trenutkih groze možgani 

»utišajo« človekovo zavest in poženejo naše telo v beg, boj, iskanje skrivališča ali včasih 

preprosto pustijo, da otrpnemo. Če se oseba uspe rešiti/umakniti grožnji, se telesne 

funkcije kmalu spet normalizirajo in aktivirajo se vsi čuti. Žal pa preživeli po 

travmatičnem dogodku na svet gledajo drugače. Večino svoje energije morajo posvetiti 

urejanju »notranjega kaosa«, ki ga je za seboj pustila travmatična izkušnja. Ti poskusi, da 

bi obdržali nadzor nad nevzdržnimi fiziološkimi reakcijami, lahko rezultirajo v številnih 

fizičnih simptomih, kot so kronične bolečine mišic in sklepov, kronična zgaga, avtoimune 

bolezni ipd. (Van der Kolk, 2014). Določene študije so pokazale, da obstaja direktna 

povezava med izpostavljenostjo številnim škodljivim izkušnjam v otroštvu in kasnejšim 

razvojem bolezni v odrasli dobi. Gre za bolezni, kot npr. ishemična bolezen srca, rak, 



Šarkanj, Daša. (2016). Uporaba likovnih dejavnosti za pomoč žrtvam trpinčenja na delovnem mestu. Specialistično delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

24 
 

kronične pljučne bolezni, pogosti zlomi in bolezni jeter (Bloom, 1999). »Sedaj, bolj kot 

kdajkoli prej, družboslovne znanosti – vključujoč socialno delo – spoznavajo in 

reflektirajo, da večina telesnih in mentalnih ovir ni podedovanih in ne obstajajo od rojstva, 

temveč pridobljenih v času posameznikovega življenja ter da različne vrste hendikepa – 

tudi intelektualni – ne moremo raziskovati ne da bi razumeli vpliva revščine, rasizma, 

drugih oblik nasilja in več-generacijske prikrajšanosti na zdravje ljudi v nepravičnih 

družbah.« (Zaviršek, 2010, str.1) »Večina intelektualnih ovir in psihiatričnih diagnoz ni 

prirojenih, temveč pridobljenih.« (Raziskovanje nasilja nad ženskami v Sloveniji, 2014, 

str. 109) 

Določene vrste travmatičnih izkušenj povzročajo še eno od hujših posledic na človekovem 

telesu. Vojne poškodbe, prometne nesreče in nesreče na delu, nesreče v športu, fizične 

zlorabe in posilstva, pri čemer so žrtve preživele poškodbo glave, lahko utrpijo t. i. 

travmatsko poškodbo možganov. Taka poškodba lahko nastane zaradi topega udarca v 

glavo ali kot posledica akceleracijsko – deceleracijskih sil na glavo (nihajna 

poškodba/posledica sunkovitega stresanja). Če je poškodba možganov lažja, kot npr. pri 

pretresu, so tudi težave prehodne, hudo postane ob dolgotrajni izpostavljenosti nasilju ali 

udarcem, kar za seboj pušča kronično travmatsko poškodbo glave. Taka stanja so prisotna 

npr. pri vojnih veteranih, kar opisuje novinarka, ki je obiskala vojake na rehabilitaciji 

(Alexander, 2015). Ti ljudje imajo težave s spominom in kognicijo, socialnimi veščinami, 

izražanjem čustev, pozornostjo, vedenjem, jezikom in govorom ter telesnim počutjem 

nasploh. Žal najhujše posledice takšnih poškodb utrpijo otroci, ki so žrtve travmatičnih 

dogodkov, npr. fizičnega nasilja in zanemarjanja (pretepanja, udarcev v glavo, padcev in 

stresanja), žrtve vojn, žrtve prometnih nesreč ipd., saj se pri njih možganske strukture šele 

razvijajo. »Mladi, razvijajoči se možgani so še zelo voljni, zato zgodnje travmatične 

izkušnje spremenijo nevrobiološki razvoj jedra možganov otroka.« (Crenshaw v Carey, 

2006, str. 22) Kronična izpostavljenost grožnjam, nevarnosti in nasilju lahko vodi v razvoj 

tolerance do strahu – do razvoja nevrofizioloških vzorcev, ki vplivajo na čustveno, 

vedenjsko, kognitivno in socialno delovanje tega otroka v nadaljnjem življenju (Crenshaw 

v Carey, 2006). 

2.2.5 Posttravmatska stresna motnja 

»Posttravmatska stresna motnja pomeni visoko aktiviran, nepopoln, biološki odziv na 

grožnjo, zamrznjen v času, ko travma ostane »zaklenjena« v telesu.« (Talwar, 2007, str. 

24) Van der Kolk opisuje zanimive študije, v katerih so ameriški strokovnjaki intervjuvali 

vojake o njihovih vojnih doživetjih, takoj po II. svetovni vojni, v letih 1945/46 in še enkrat 

kasneje, v letih 1989/90. Več kot štirideset let kasneje je večina vojakov podala drugačne 

izjave kot v letih takoj po vojni. Z leti je groza dogodkov zbledela. Zanimivo pa je bilo 

spoznanje, da tisti vojaki, ki so razvili posttravmatsko stresno motnjo, niso spremenili 

svojih izjav, dogodke so opisali povsem enako; njihovi spomini so se ohranili nedotaknjeni 

več kot štirideset let po koncu vojne (Van der Kolk, 2014). Posameznice/ -ki, ki jim je 

diagnosticirana posttravmatska stresna motnja, se lahko natančno spomnijo vseh vonjev, 

prizorov in občutij travmatičnega dogodka še mesece in leta po dogodku. Posameznice/ -ki 

tudi čutijo pomanjkanje nadzora, zdi se jim, da so prisiljeni vedno znova podoživljati 
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travmo, čeprav se zavedajo, da so njihove reakcije neprimerne (oseba je lahko npr. 

razdražljiva, doživlja izbruhe jeze ali ima težave s koncentracijo). Zato je eno prvih izzivov 

terapevtskega dela s preživelimi prav regulacija čutnih vtisov, povezanih s travmatično 

izkušnjo (Talwar, 2007). 

Posttravmatska stresna motnja nastane kot zakasnel ali podaljšan odziv na izjemno hude 

stresne dogodke. »Večino njenih simptomov predstavljajo simptomi konstantno povečane 

vzdraženosti avtonomnega živčnega sistema.« (Rothschild, 2000, str. 5) Preživeli se 

travmatičnega dogodka spominja skozi vsakodnevne vsiljive prizore, zvoke, vonje ali na 

druge načine in kaj kmalu posttravmatska stresna motnja osebo tako okupira, da postanejo 

motene vse njene dnevne aktivnosti in ni več zmožna opravljati niti osnovnih nalog. Vedno 

znova podoživlja travmatični dogodek, tako kot bi se ravnokar odvijal (Rothschild, 2000). 

Ne pozabimo omeniti še nočnih mor in motenj spanja, obsesivnega razmišljanja o 

dogodku, znakov čustvene otopelosti idr. Zaradi stanja stalne vzdraženosti je količina 

adrenalina v telesu ves čas visoka in osebi onemogoča, da bi razmišljala racionalno in ji s 

tem tudi onemogoča zavestno izbiro svojih reakcij (Van der Kolk, 2014).  

Če trajajo opisani simptomi en mesec ali manj, govorimo o akutni stresni motnji, šele ko se 

doživljanje vsega opisanega razvleče na več mesecev, lahko govorimo o posttravmatski 

stresni motnji. Poznamo pa tudi motnjo, ki je nekoliko blažja od posttravmatske stresne 

motnje, se pa ravno tako pojavlja pri osebah, ki so preživele nek travmatični dogodek. 

Pravimo ji splošni prilagoditveni sindrom, katerega simptomi so nezadovoljstvo, žalost, 

nihanje razpoloženja, jeza, polarizacija misli, nizka samozavest, občutek krivde, tesnoba in 

slabo fizično počutje (Signorelli in drugi, 2013). Poleg tega se lahko posledice 

travmatičnih dogodkov kažejo tudi kot anksiozne motnje, panični napadi, depresija in 

drastične spremembe vedenja, zlasti pri otrocih. 

Seveda pa posttravmatske stresne motnje ne razvijejo vse osebe, ki so preživele 

travmatično izkušnjo. Raziskave kažejo, da je takih približno 20 % preživelih. Razlogi, 

zakaj so te osebe bolj podvržene temu tveganju, se skrivajo v pripravljenosti na stres (v 

situacijah, ko je to mogoče), uspešnem »fight or flight« odzivu, prejšnjih izkušnjah, 

podedovanih vidikih osebnosti (temperamentu), nagnjenosti k težavam v duševnem 

zdravju in podpori družine, družbe in socialnih mrež (Rothschild, 2000). 

2.2.6 Oblike pomoči žrtvam trpinčenja na delovnem mestu 

Ko se oseba na delovnem mestu prične zavedati, kaj se z njo dogaja, da je tarča trpinčenja 

na delovnem mestu, pogosto ni seznanjena z možnimi oblikami pomoči in rešitev, saj 

večina delodajalcev svojim zaposlenim ne omogoča izobraževanj, povezanih s 

problematiko trpinčenja na delovnem mestu, nimajo oz. ne poznajo akta/pravilnika o 

trpinčenju na delovnem mestu v svoji delovni organizaciji, zato ne vedo, kam po pomoč. 

»Razlogi pa kažejo tudi na majhno ozaveščenost, nedostopnost informacij in služb in 

premajhno družbeno občutljivost za nično toleranco do nasilja.« (Raziskovanje nasilja nad 

ženskami v Sloveniji, 2014, str. 89) Čutijo pa veliko potrebo po tem, da bi se nekam 

zatekli, nekam umaknili, da bi se čim prej z nekom pogovorili. V svojem delovnem okolju 
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nimajo več zaveznikov, zato pogosto iščejo poslušalca doma in pričakujejo, da jih bo vsaj 

nekdo od družinskih članov ali prijateljev poslušal in razumel, ko se vrnejo iz službe. Zna 

pa se zgoditi, da namesto podpore doma naletijo žrtve na nove kritike in nerazumevanje, 

npr. »v službi je pač tako« ali »treba je potrpeti, vsi imamo kakšne čudne sodelavce« in, 

kar zna biti najhuje, da za žrtvino stanje krivijo njo samo (njene osebnostne lastnosti): »To 

se ti dogaja, ker si preveč občutljiv/ -a, nesproščen/ -a, neprilagodljiv/ -a, preveč se sekiraš, 

si ženeš k srcu …« Tako žrtev doma nehote naleti na novo obliko trpinčenja, ki ji pravimo 

»sekundarni mobbing«. Prav zato strokovnjaki opozarjajo, da je bolj smiselno žrtev takoj 

napotiti po pomoč v katero od nevladnih organizacij, ki nudijo strokovno pomoč za žrtve 

trpinčenja na delovnem mestu. »Nerepresivne« institucije »so nevladne organizacije in 

delno tudi centri za socialno delo, ki žrtvi nudijo svetovalno delo in pomoč kot 

socialnovarstveno storitev (potrebno je verjeti zgodbi ženske, ki doživlja nasilje, jo 

opogumljati in biti na njeni strani) in ne izvajajo svoje oblastne funkcije preko vodenja 

upravnih postopkov« (kot npr. policija, sodišče …). (Raziskovanje nasilja nad ženskami v 

Sloveniji, 2014, str. 39) 

Strokovnjaki tudi odsvetujejo, da bi se žrtev trpinčenja obrnila po pomoč h komurkoli 

znotraj delovnega okolja. To pogosto ugotovijo tudi žrtve same, saj se lahko zgodi, da nad 

njimi vrši trpinčenje prav sodelavec/ -ka, ki mu je bila prej zelo blizu, bila sta v 

prijateljskem odnosu in si zaupala. Pozabljajo namreč, da je ta oseba najprej sodelavec/ -ka 

in šele nato prijatelj/ -ica. Zaupanje komurkoli iz delovnega okolja postane nevarno še 

posebej takrat, ko posameznikov primer trpinčenja postane uraden in se z njim prične 

ukvarjati vodstvo. V takem primeru je lahko posredovanje informacij še komu znotraj 

podjetja lahko huda napaka, saj lahko pride do zlorabe zaupanja in vodstvo žrtvine 

informacije izkoristi sebi v prid. Žal se dogaja tudi, da žrtvino zaupanje zlorabijo 

kadrovske službe ali interni sindikalni zaupniki znotraj delovnih organizacij, v strahu pred 

izgubo svojega položaja, kljub temu da so zakonsko zaščiteni in jim žrtev plačuje za 

nudenje pomoči (plačevanje članarine sindikatu). Bolje je torej poiskati pomoč pri kateri 

od neodvisnih sindikalnih organizacij, ki prav tako nudijo svetovanje in spremljanje, 

pravno pomoč in sodelujejo z nevladnimi organizacijami. 

Internet, socialna omrežja, klepetalnice in blogi so tisti kraji, kjer lahko žrtve anonimno 

spregovorijo o svoji izkušnji in dobijo povratne informacije, nasvete in podporo. Žal pa 

tudi to ni pravi kraj za iskanje pomoči. Naj se zdi še tako anonimen, to sploh ni resnica. 

Internet je namreč danes najslabši kraj za skrivanje informacij. Ko namreč lansiramo v 

omrežje neke informacije, ki naj bi bile zaupne, npr. našo zgodbo o naši izkušnji trpinčenja 

na delovnem mestu, postane le-ta dostopna vsem. Zdi se nam, da jo lahko preberejo le 

naslovniki, naši prijatelji na socialnem omrežju, urejevalci blogov, svetovalci … Žal pa 

imajo vse večje delovne organizacije tudi svoje računalniške mojstre, programerje in 

hekerje, ki z nekaj računalniškega znanja in trikov zlahka vdrejo v žrtvino spletno pošto, 

račun na socialnem omrežju, poiščejo spletne strani, ki si jih je ogledala in izbrskajo vse 

njene izpovedi, kar lahko potem uporabijo v pravdnem postopku. Bolje je informacije in 

nasvete na spletu le prebirati, včasih pa so tudi ti zelo laični in nestrokovni in kvečjemu 
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žrtev napeljujejo k maščevanju in nasilju, kar lahko še poslabša njen položaj in 

psihofizično počutje.  

Prav tako je nesmiselno iskati podporo v medijih, ki sicer prisilijo vodstvo, da se odzove, 

vendar le-to za vse okrivi žrtev in jo običajno predstavi kot nekoga, ki se stalno pritožuje, 

nadleguje ostale sodelavce in je slab delavec/ -ka. Poleg tega bo delodajalec vztrajno trdil, 

da je naredil vse, da bi delavca/ -ko spodbudil in usmeril k boljšemu obnašanju, da bi se 

izognili neprijetni situaciji (Harper, 2013). 

To so torej tiste oblike pomoči, ki niso priporočljive. Nekateri ljudje pa imajo srečo in 

dobijo podporo pri družinskih članih in prijateljih, ki so res razumevajoči. Pri tem pa je 

potrebno spet poudariti, da mora tudi žrtev dati besedo poslušalcu, da z njo podeli kakšno 

podobno zgodbo, upošteva njegovo mnenje, se od njega uči in ga ne samo »bombardira« z 

informacijami z delovnega mesta (Harper, 2013). Najbolj pomembno pa je že takoj v 

začetni fazi rehabilitacije skrbeti za ohranjanje psihofizične kondicije. Le tako bo žrtev še 

vedno lahko vsak dan odšla na delo in se borila v težkih trenutkih ter se izognila slabemu 

počutju, omotici, glavobolom, zgagi, bolečinam v trebuhu, nespečnosti in nočnim moram. 

Brez dobre telesne in duševne pripravljenosti se bo raje umaknila na bolniški dopust. 

Pomagajo torej že redna in zdrava prehrana, dobra hidracija, veliko fizične aktivnosti na 

svežem zraku, veliko spanja, izogibanje prevelikim količinam kave, alkohola, pomirjeval. 

Pri vsem tem ne smemo pozabiti tudi na to, da smo ljudje družabna in duhovna bitja, kar 

pomeni, da bo koristna tudi udeležba v katerikoli družabni aktivnosti in priključitev kateri 

od skupin, ki delujejo v žrtvinem okolju (npr. športne aktivnosti, razna društva, pevski 

zbor, molitvene skupine, organizirana predavanja ipd.), ki žrtvi na svoj način nudijo 

podporo, ji vlivajo samozavest, ji dajejo občutek pripadnosti in ji zapolnjujejo misli 

(Schwindt, 2013). 

Strokovno podporo pa žrtvi ponujajo različne pravne službe, osebni zdravniki ali specialisti 

medicine dela, psihologi in psihiatri, socialni delavci, drugi svetovalci in terapevti ter 

sindikati. V nekaterih primerih lahko intervenirajo službe, kot npr. policija, delovno 

sodišče, Inšpektorat za delo RS (Sektor za varnost in zdravje pri delu) ali Urad varuha 

človekovih pravic RS ter Urad za enake možnosti. Ker je trpinčenje na delovnem mestu 

oblika nasilja in vrsta kaznivega dejanja pa lahko žrtev poišče pomoč tudi pri kateri od 

nevladnih organizacij, ki nudi pomoč in podporo žrtvam nasilja, ki je običajno učinkovita 

in brezplačna. 
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 2.3 POMOČ Z UMETNOSTJO 

Pomoč z umetnostjo ali umetnostna terapija (art therapy) je ena od oblik psihoterapije. V 

svoji osnovi izhaja iz psihoanalize in humanistične psihologije in ponuja celostni in 

neinvaziven pristop k obravnavi posameznice/ -ka. Umetnostni terapevt z umetnostnim 

medijem (likovni, dramski, glasbeni, gibalno-plesni), ustvarjalnim procesom in končnim 

izdelkom vodi posameznico/ -ka k raziskovanju njegovih/njenih čustev, razreševanju 

notranjih konfliktov, ohranjanju samozavedanja, izboljšanju socialnih veščin ipd. 

(www.arttherapy.org)  

»Domnevajo, da je termin 'umetnostna terapija' ('art therapy') skoval leta 1942 umetnik 

Adrian Hill, da bi opisal dejavnosti, ki jih je opravljal z bolniki, ki so okrevali po 

tuberkolozi, v sanatoriju King Edward VII v Sussexu. Ugotovil je, da slikanje ni samo 

zaposlilo bolnikov, da jim je hitreje minil čas, ampak jim je nudilo tudi medij za izraz 

tesnobe in travme.« (Waller, 2015, str. 9) 

»Umetnostna terapija je tako prilagodljiva in primerna oblika pomoči, saj nudi možnost za 

hiter/takojšnji izraz notranje stiske, ki je posameznik ne more ubesediti. Za osebo, katere 

življenje je kaos, predstavlja umetnost red, za nekoga, ki se je znašel v nekem prehodnem 

obdobju ali se nikakor ne more ustaliti, pa predstavlja nekaj trajnega.« (Rubin, 1998, str. 

292) 

V slovenskem prostoru se umetnostna terapija razvija in integrira v vsakdanjo prakso še 

zelo počasi. Kljub temu jo pedagoški delavci ponesejo v vrtce in šole, zdravstveni delavci 

k svojim bolnicam/ -kom in v domove ostarelih, socialni delavci in psihologi k svojim 

uporabnicam/ -kom v razna društva, centre za rehabilitacijo, svetovalne centre in še kam. 

Vsi mi pa se s pozitivnimi, terapevtskimi učinki umetnosti srečujemo prav vsak dan, ko 

uživamo v branju dobre knjige, se v svojem prostem času ukvarjamo s slikanjem ali 

fotografijo, si prepevamo priljubljeno melodijo, medtem ko smo obtičali v prometnem 

zastoju ali pod mizo bingljamo in tresemo z nogami v napetem pogovoru s šefom. Za 

sodelovanje v procesu umetnostne terapije ni potrebno nikakršno predznanje, kot mnogi 

pogosto mislijo. Primerna je tako za majhne otroke, mladostnike kot tudi za odrasle, 

starostnike, bolnike, pare in skupine ljudi v stiski. 

2.3.1 Oblike pomoči z umetnostjo 

Umetnostni terapevti pomagajo uporabnicam/ -kom z izbranim umetnostnim medijem ali s 

kombinacijo več medijev doživeti posebno interpersonalno izkušnjo. Terapija lahko poteka 

individualno, v paru ali skupinsko.  

Glede na umetnostni medij razlikujemo likovno, dramsko, glasbeno ali plesno-gibalno 

terapijo. Pri likovni terapiji se uporabnica/ -k izraža z ustvarjanjem z likovnimi materiali, 

bodisi z risanjem ali slikanjem, kiparskim oblikovanjem, grafiko, fotografijo ter raznimi 

drugimi kreativnimi tehnikami. Pomembno je že, da je oseba pripravljena sodelovati, nato 

pa v samem ustvarjalnem procesu prihaja v stik s seboj in včasih tudi do uvida v svoje 

težave. Zato je tako pomemben že sam proces ustvarjanja. Seveda pa skupaj s terapevtom 

http://www.arttherapy.org/
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ustvarjeni likovni izdelek tudi analizirata (podobotvorno in oblikotvorno), saj tudi izdelek 

pripoveduje zgodbo uporabnice/ -ka in je predmet komunikacije. 

Pri dramski terapiji gre za uporabo dramske igre in gledališča za doseganje terapevtskih 

rezultatov. Podobno kot pri ostalih umetnostnih terapijah gre tudi tu za aktivni in 

izkustveni pristop k reševanju težav in izražanju čustev. »Pod krinko igre in pretvarjanja se 

lahko – vsaj včasih – vedemo drugače. Nekaj distance od vsakdanjega življenja, ki nam ga 

privošči drama, nam omogoča, da pridobimo uvid v naše resnične življenjske vloge, vzorce 

in dejanja, in da aktivno eksperimentiramo z alternativami.« (Emunah, 1994 , str. xiii) 

Glasbena terapija nudi možnost izražanja čustev in doživetij z glasbeno improvizacijo. 

Tudi pri tej obliki terapije ni potrebno nobeno glasbeno predznanje, ampak je dovolj želja 

po ustvarjanju zvokov, glasov, ritma, melodije, pesmi, pri čemer se vse zgodi spontano. Z 

igranjem, petjem, gibanjem ob glasbi ali preprosto poslušanjem, oseba pride v stik s 

svojimi najglobljimi čustvi in razmišlja o novih možnostih za reševanje svojih težav. 

»Glasbena terapija je zame glasbena izvedba brez ega. Ne gre toliko za zabavo kot za 

empatijo. Če lahko uporabiš glasbo, da ublažiš bolečino in dobiš vpogled v delovanje uma 

nekoga drugega, lahko začneš reševati problem.« (Jodi Picoult, 2011) 

Tudi plesna/gibalna terapija nudi uporabnicam/ -kom poseben medij, in sicer gibanje 

njihovega telesa v prostoru za raziskovanje sebe, svojih občutkov in sveta naokoli. Gre za 

povezavo med gibanjem in emocijami. Ko plesni terapevt zrcali uporabnikovo gibanje, 

lahko opazi, kako se prepletajo uporabnikovi in njegovi nameni in želje po sprostitvi, 

izboljšanju, doseganju harmonije ipd. Terapevti pri delu z uporabnicami/ -ki uporabljajo 

različne vrste plesa in gibanja, npr. avtentično gibanje, folkloro in standardne plese, 

orientalske plese, trance dance, ples s prevezo na očeh, ples petih ritmov idr. 

2.3.2 Likovna terapija 

Naj še malo podrobneje opišemo likovno terapijo. Pri likovni terapiji, tako kot tudi pri 

ostalih umetnostnih terapijah, je pomemben predvsem ekspresivni ustvarjalni proces, ki 

ima že sam po sebi zdravilno moč. »Likovno ustvarjanje je priložnost, da izrazimo sebe na 

avtentičen način, spontan in imaginativen, izkušnja, ki sčasoma lahko privede do 

samouresničitve, celjenja čustvenih ran in do preobrazbe.« (Malchiodi, 2009, str.15) 

Likovna terapija je v svoji osnovi psihoanalitična, in tu moramo omeniti že likovna dela 

Freudovih pacientov, ki so se kopičila na njegovi mizi in po policah njegove pisarne. Freud 

je ugotovil, da sanje doživljamo pretežno v podobah, prisotna so lahko tudi čustva, ki se 

prepletajo z mislimi; tudi drugi čuti doživijo neko izkustvo, vsekakor pa so v ospredju 

podobe. Sanjači pogosto pravijo: »Lahko bi narisal, ne vem pa, kako bi to povedal.« 

Louise Bourgeois, dolgoletna bolnica Freudovih naslednikov, ki je na terapije hodila kar 

trideset let, je svoja dela razstavila v Freudovem muzeju v Londonu (Turner, 2012). 

»Bourgeois je pojmovala umetnost kot vzporedno »obliko psihoanalize«, ki ponuja 

privilegiran in edinstven dostop do podzavesti, kot tudi obliko psihološke sprostitve.      Na 

košček rožnatega papirja je načečkala slogan: »Umetnost je garancija za razumskost.« 

(Turner, 2012)  
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Glede na terapevtski cilj se likovni terapevt odloča za izbiro likovne tehnike in likovnih 

materialov, ki jih bo ponudil uporabnici/ -ku. Tudi vsak material in vsaka tehnika nista 

primerna za vsakega uporabnico/ -ka. Terapevt se za izbiro odloča glede na populacijo, s 

katero dela (otroci, najstniki, odrasli, bolniki, starostniki ipd.) ter se prilagaja željam, 

potrebam, idejam in počutju posameznice/ -ka. Še vedno se terapevti velikokrat 

poslužujejo spontanega ustvarjanja, spontane risbe, še posebej ob akutnih stanjih in 

intervencijah, ko je npr. potrebno umiriti živahnega otroka, tesnobnega odraslega, 

obupanega svojca ipd. Največkrat pa ne gre le za klasične likovne tehnike, kot so risanje, 

slikanje, kiparstvo, ampak so tu tudi kolaži in različne prostorske postavitve, ustvarjanje 

dnevnikov in urejanje fotografij, oblikovanje nakita in ročnih del, ustvarjanje s tekstilom in 

naravnimi materiali, igra v peskovniku in ustvarjanje s sodobnimi mediji (računalniki, 

telefoni, videom). Vsekakor pa izbrana likovna tehnika in material usmerjata uporabnico/ -

ka v resnično podobo sveta/realnost, svobodo izražanja, stimulirata čute ter nudita 

možnosti za sprejemanje odločitev in izboljšanje (Hyland Moon, 2010).  

 Slika 1: Avtoportret odvisnika v 

dnevnem centru 
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 2.3.3 Prednosti likovne terapije pri delu z žrtvami travmatičnih dogodkov 

Izražanje z umetnostjo ponuja možnost, da se izognemo nezmožnosti/odsotnosti govora in 

območju molka, ki je posledica grozljivih dogodkov. Umetnostna terapija aktivira 

subkortikalne predele možganov in omogoča izražanje vsega predverbalnega, 

neverbalnega in implicitnih spominov. Ni pa samo spominska narava travmatičnih 

dogodkov tista, ki človeku onemogoča, da bi o travmi govoril. Velikokrat ljudje molčijo, 

ker čutijo, kako njihova pripoved poslušalce obremenjuje oz. jih sploh ne zanima. Tudi 

svojci in prijatelji preživelih velikokrat ne kažejo razumevanja ali jim preprosto zmanjkuje 

potrpljenja in zato so le-ti prisiljeni ohraniti svoje zgodbe, spomine, občutja in mnenja 

zase. Terapevti se pogosto srečujejo z zmedenostjo in mutizmom, zato uporabnic/ -kov ne 

smejo še dodatno obremenjevati s podrobnostmi (Van der Kolk, 2014). 

Pri delu z žrtvami travmatičnih dogodkov je najprej in najbolj pomembno ustvariti varno 

okolje, ki bo uporabnici/ -ku dalo občutek, da je vse v redu in da se lahko izrazi. 

Travmatizirani posamezniki morajo najprej vedeti, da je varno imeti čustva in občutke 

(Van der Kolk, 2014). Grajenju zaupanja in varnega okolja moramo včasih posvetiti kar 

nekaj začetnih srečanj, vendar naj nas to ne skrbi, saj je varnost temelj vsega in brez 

občutka varnosti in zaupanja ne moremo nadaljevati terapevtskega procesa. »Ko je terapevt 

prepričan, da je potrebna varnost za uporabnico/ -ka zagotovljena in da lahko le-ta usmeri 

svojo pozornost vase/v svoje telo, terapevt povabi uporabnico/ -ka, naj postane pozorna/ -

en na svoje čute in občutja ter si izbere nek simbol v obliki podobe (ali besede, fraze, geste, 

zvoka), preveri, ali se le-ta zrcali/odseva v njem in ga izrazi v ustvarjalnem procesu.« 

(Rappaport, 2015, str.130) Poudariti moramo, da je pomembno, da varnost 

vzdržujemo/ohranjamo ne le na začetku, ampak skozi celoten terapevtski proces. Občutek 

varnosti vzpostavljamo, tako da gradimo zaupanje, poskrbimo za primerno fizično distanco 

med terapevtom in uporabnico/ -kom, prostor, v katerem se srečujemo, naj bo prijeten, 

topel, poskrbimo, da smo kot terapevt sproščeni, vendar strokovno pripravljeni na srečanje, 

uporabnico/ -ka seznanimo s potekom terapevtskega procesa, da se ne bi kasneje počutili 

neprijetno.  

Še eden od poglavitnih pogojev za uspešno izpeljan terapevtski proces je uglaševanje 

terapevta z uporabnico/ -kom. »Uglaševanje se začne z empatijo in predstavlja tisto 

kvaliteto odnosa, na kateri uspeva medsebojni kontakt. Kolikor je terapevt uglašen s 

klientom, toliko se klient počuti spoštovanega in hkrati zaščitenega.« (Radovanović, 2008, 

str. 67) Z drugim se lahko uglašujemo na več načinov, tega ne počneta samo terapevt in 

njegova uporabnica/ -k v terapevtskem odnosu. Pomislite samo na mamo, kako se uglašuje 

s svojim novorojenčkom, na zaljubljenca, na dolgoletna zakonca, na dva strastna 

raziskovalca … Gre za to, da poskušamo dihati v ritmu drugega, naše telo zavzame 

podobno držo, premike in gibe, za uporabnico/ -kom ponavljamo pomembnejše besede ali 

stavke, ki jih izreče, ipd. »To ustvarja pogoje za razreševanje travme: nihanje med območji 

raziskovanja in varnosti, med jezikom in telesom, med spominjanjem preteklosti in 

občutenjem sedanjosti.« (Van der Kolk, 2014, str. 245) Cilj vseh umetnostno-terapevtskih  

metod je, da vodijo posameznico/ -ka do čustev in občutkov, ki so bili dolgo pozabljeni.  
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Pomembna sprememba se zgodi, ko se uporabnica/ -k odloči, da se bo premaknila iz 

verbalne v vizualno, kinestetično (gibalno) ali senzorno govorico, od čopiča do barve, od 

barve do podobe, z namenom, da bi se aktiviralo delovanje obeh možganskih polovic. 

Opisani spremembi se posebej posvečajo nekateri likovni terapevti, še posebej Carole M. 

McNamee, ki je razvila t. i. »metodo bilateralnega ustvarjalnega protokola«, v 

prizadevanju, da bi prebudili spomine, ki so shranjeni v obeh polovicah možganov 

(Talwar, 2007). »Vizualno razmišljanje desne polovice možganov olajša samoizražanje in 

omogoča osebnostno rast. Na ta način iščemo odzive tako z leve kot tudi z desne polovice 

možganov, da bi združili in uravnotežili prepričanja, spoznanja in občutja z obeh strani.« 

(McNamee, 2006, str. 8) Prav tako povezujemo v bilateralnem procesu sodelovanje 

dominantne in nedominantne roke pri likovnem ustvarjanju. List papirja, ki je razdeljen na 

levo in desno polovico, predstavlja levo in desno polovico možganov. Uporabnica/ -k se 

osredotoči/fokusira na neko občutje, čustvo ali dogodek (običajno negativen) in si izbere 

roko, ki je nekako bolj povezana s tem fokusom ter z njo nariše podobo tega (negativnega) 

fokusa (npr. misel »Nihče me ne mara.«), nato pa na drugo polovico papirja, z drugo roko 

nariše pozitivno podobo fokusa (»Ljudje me obožujejo.«). Na takšen način uporabnica/ -k 

ustvarja zrcalo, v katerem vidi svoje misli (McNamee, 2006). 

Učinki bilateralnega protokola so le ena od množice pozitivnih učinkov, ki jih ponuja 

likovna terapija. Naj povzamemo še enkrat, zakaj je še posebej priporočljiva pri delu z 

osebami, ki so preživele travmatične dogodke: 

- povedali smo že, da se posledice travmatičnega dogodka naselijo in vztrajajo v našem 

telesu; travmatični dogodek se lahko zgodi, še preden se otrok nauči govoriti ali pusti 

odraslega povsem brez besed, zato do spominov na ta dogodek težko dostopamo le s 

pogovorno terapijo, 

- oseba se ne počuti dovolj varno v svojem okolju, da bi izrazila težke spomine, občutja 

in čustva, lahko pa to varno stori v terapevtskem procesu, kjer si uredi svoje zmedene 

misli, pogled nase in na druge, sprejme dobre in slabe plati vseh nas ter zapusti 

terapijo s prijetnim občutkom, 

- nekateri spomini in občutja so tako grozljivi, sramotni, obremenjujoči in predvsem 

neopisljivi, predvsem pri delu z otroki in mladostniki, tako da le-ti z likovnim 

ustvarjanjem opišejo tisto, česar sploh ni mogoče opisati, 

- nevroznanost nam danes pomaga, da tudi podrobneje opazujemo učinke umetnostne 

terapije na naše možgane; kot že povedano, je zelo pomembno približevanje desni 

možganski polovici (s podobami, zvoki, gibi), ki v komunikaciji z levo polovico vodi 

do novih uvidov in spoznanj o travmatičnem dogodku (Rubin v Carey, 2006), 

- terapevtski proces, še posebej, če se odvija v skupini uporabnic/ -kov, pomaga žrtvi k 

boljši rehabilitaciji v družbo, nudi podporo, daje občutek spoštovanja in sprejetosti ter 

preprečuje izoliranost in osamljenost; znano je, da je v plemenskih skupnostih v 

terapevtskem procesu, ki ga je potrebovala posameznica/ -k, sodelovalo celo pleme, 

ravno zaradi pozitivnih, podpornih učinkov skupine na posameznico/ -ka (Bloom, 

2010). 
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2.3.4 Težave in priložnosti v terapevtskem procesu 

 

Poleg tega, da je ljudem nerodno in neprijetno poiskati pomoč, se še vedno, sploh v 

slovenskem prostoru, srečujemo z nepoznavanjem pomoči z umetnostjo kot stroke, pa tudi 

obisk in udeležba na terapevtskih srečanjih ostajata tabu tema. O težavah v terapevtskem 

procesu, predvsem pri skupinski obliki terapije, veliko pišeta terapevtki Diane Waller in 

Karen Drucker. Druckerjeva v svojem prispevku »Plavati proti toku … (v Liebmann, 

1990)« opisuje težave, s katerimi se srečuje terapevt pri delu v skupini odprtega tipa, ki jo 

udeleženke/ -ci prosto obiskujejo, kjer obisk ni obvezen, je pa priporočljiv. Pri teh 

skupinah postane moteča spreminjajoča se »postava« udeleženk/ -cev, kar ustvarja 

napetosti. Nekatere udeleženke/ -ci pridejo po pomoč, ko je stanje akutno, lahko gre tudi 

samo za en obisk skupine in nato ne želijo več sodelovati v terapevtskem procesu, v 

katerem pa bi lahko prišli do dolgoročnih rešitev svojih težav ali se naučili učinkovitih 

strategij spopadanja z njimi. Tako tudi ostale udeleženke/ -ci, ki sicer na terapijo prihajajo 

redno, čutijo, da ni vredno obvezati se k udeležbi. Kljub vsemu pa mora terapevt ostati 

profesionalen in skupino voditi redno, brez prekinitev in odpovedi. Skupino naj vodi 

strokovnjak, sicer terapevta uporabnice/ -ki ne bodo jemali resno. Tudi delovanje skupine 

in pravila/meje naj bodo jasni. Druckerjeva zaključuje, da postaja vodenje take skupine 

pravi izziv, pa vendar  nudi veliko prostora za raziskovanje, tudi če ne dosegamo 

pričakovanih rezultatov (Drucker v Liebmann, 1990). 

 

Tudi Diane Waller spregovori o težavah skupine odprtega tipa in udeleženkah/ -cih, ki 

skupino obiščejo v akutnem stanju, ko jim je najbolj hudo. Terapevtov cilj v takšnem 

primeru je, da poskuša uporabnico/ -ka vključiti v terapijo. Cilji naj bodo realni in 

povezani s trenutnim stanjem uporabnice/ -ka (najpogosteje so tesnobni, zmedeni, 

depresivni in tisti trenutek niso v stanju razmišljanja o nekih globljih ciljih, npr. osebni 

rasti). V tako kratkem času ni mogoče delati na razreševanju težav, poleg tega so tu še 

moteči dejavniki, saj je uporabnica/ -k prišel v akutnem, neprijetnem stanju, morda obupa, 

žalosti, strahu, jeze, besa … Kot že rečeno, ne v iskanju osebne rasti ali samorazumevanja, 

ampak, da bi se rešil iz trenutne stiske (Waller, 2015). 

 

Na ovire pa naletijo umetnostni terapevti že pri predstavitvi te vrste psihoterapije svojim 

uporabnicam/ -kom. V današnji poplavi vseh vrst terapij in pomoči, ki so nam na 

razpolago, si ljudje ne želijo še ene novosti, ne želijo, da jim karkoli vsiljujemo, jih 

prepričujemo in solimo pamet, še posebej, ko so v stiski. Umetnostna terapija tako ostaja 

spremljevalka pogovorni terapiji, ki so je ljudje navajeni, saj uporabnice/ -ki potrebujejo 

čas, da se seznanijo z umetnostnim medijem in ga pričnejo uporabljati, ga udomačijo kot 

svoje novo izrazno sredstvo. Otrokom izražanje na tovrsten način ne dela težav, ko pa 

imajo opravka z odraslimi, se likovni terapevti vedno znova srečujejo z istimi blokadami in 

strahovi, ki ovirajo nadaljevanje terapevtskega procesa:  

- uporabnice/ -ki pravijo »ne znam lepo risati, nisem nadarjen/ -a, to mi pa res ne gre 

…«, 
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- za umetniško ustvarjanje ni potrebno biti izobražen v tej smeri in poznati likovne 

teorije in likovnih tehnik, potrebna je le želja po ustvarjanju,  

- uporabnice/ -ki se počutijo prestari in premalo izkušeni za tovrstno početje, nekateri že 

od svojega otroštva ali od časa, ko so bili njihovi otroci majhni, niso držali v rokah 

voščenk ali flomastrov in se zato počutijo negotovi, dejstvo pa je, da ima vsak od nas 

ustvarjalne sposobnosti, ki čakajo na to, da jih bo posameznica/ -k uporabil/ -a, 

- uporabnice/ -ki tudi pravijo, da ne znajo prav narisati/upodobiti stvari, takšne kot so v 

resnici; razložiti jim moramo, da to tudi ni potrebno, saj ne želimo, da reproducirajo 

tisto, kar vidijo, ampak naj bodo njihove podobe subjektivne, 

- izjave, kot npr. »nikomur ne bo všeč moje delo« ali pa »če bi bil/ -a umetnik/ -ica, ne 

bi nihče kupoval mojih del«; tu gre za vprašanje uspeha, koliko se uporabnica/ -k 

počuti uspešen v ustvarjalnem procesu, poudariti moramo, da je pomemben sam 

proces ustvarjanja in ne samo izdelek, 

- uporabnico/ -ka obremenjuje misel, da njena/njegova družina in prijatelji menijo, da je 

umetniško ustvarjanje in ukvarjanje z umetnostjo izguba časa; opogumljajmo jih, naj 

to ne spremeni njihove odločitve in želje po ustvarjanju ter naj se ji še naprej predajajo 

z vso strastjo in negativne opazke preprosto ignorirajo, 

- uporabnicam/ -kom se zdi, da njihovi izdelki izgledajo otročje; pravzaprav je to 

spodbudno, saj so ravno otroci tisti, ki so zelo spontani in v dobrem stiku s svojo 

notranjostjo pri likovnem ustvarjanju ipd. (Nimmer, 2008). 

 

Omenili smo že, da je potrebno postaviti jasne meje v terapevtskem procesu, a včasih je to 

prav težko. Terapevt mora ohranjati primerno distanco do travmatičnega dogodka, da ne bi 

postal preobremenjen ali ga ne bi prevzela čustva. Terapevt postane ob uporabnici/ -ku 

nekakšna priča travmatičnega dogodka in prevzame s tem neko odgovornost. Judith 

Herman je v svojem delu poudarila pomembnost terapevtove čustvene in etične 

vpletenosti, terapevt mora imeti občutek za empatijo in hkrati zavzeti določeno moralno 

držo. Vztraja, da »za terapevta ni dovolj, da ostaja 'nevtralen' ali 'neobsojajoč', ampak je 

terapevtova vloga […] utrditi položaj moralne solidarnosti s preživelim (Herman, 1992, str. 

178).« Navaja tudi, da so »zgodnji raziskovalci občutili močno osebno navezanost in 

politično solidarnost s preživelimi travmatičnih dogodkov in nanje gledali bolj kot na 

sodelavce v skupnem primeru, kot pa na svoje uporabnice/ -ke. Ta oblika bližine in 

vzajemnosti pa otežuje obstanek v znanstveni kulturi, kjer nepristransko opazovanje 

pogosto zahteva distanco in neosebno držo (Herman, 1992, str.240).« Osebno mislim, da 

terapevt ne bi smel igrati zgolj vloge raziskovalca in skrbeti za objektivnost metod in 

pridobljenih podatkov, ampak postaviti v ospredje predvsem subjekte v tem terapevtskem 

procesu.  

 

Veliko novega prostora za raziskovanje in eksperimentiranje v umetnostno-terapevtskem 

procesu nudijo tudi nekatere druge oblike pomoči, ki jih je smiselno integrirati v delo z 

žrtvami travmatičnih dogodkov. To so metode, ki žrtev pomirjajo, kot je npr. meditacija, 

tehnike dihanja, masaža, akupunktura, joga, biofeedback in neurofeedback metodi, ki žrtev 

učita fiziološkega ravnovesja in zavedanja lastnega telesa, EFT (Emotion Focused 
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Therapy) oz. tapkanje, EMDR (Eye Movement Desensitisation and Retraining) ter 

družbeno usmerjene intervencije. Vse to so novi mejniki zdravljenja travme (Van der Kolk, 

2010). 

 

Tako kot so v naših glavah shranjeni vsi spomini na travmatične dogodke, čustva in težave, 

ki nas bremenijo, so prav tam shranjene tudi rešitve zanje in ena od poti do rešitev je 

umetniško ustvarjanje. Naj zaključim teoretični del specialističnega dela z naslovno 

pesmijo ene od poučnih oddaj za otroke na hrvaški televiziji (HRT2):  

 

»Moja je glava 

čudežna naprava, 

spreminja težave 

v ideje in rešitve. 

Ena, dva in tri, 

poskusi tudi ti, 

'izum mundi' z nami ustvariti.« 

 

                                                                             Dinko Brazzoduro (Prevod: Daša Šarkanj) 
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3  EMPIRIČNI DEL 

 

3.1  OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJEV 

V podpornih skupinah za samopomoč se voditelji poslužujejo večinoma metode 

poslušanja, pripovedovanja, izmenjave izkušenj, pisanja dnevnika ipd. Kot alternativo že 

obstoječim metodam lahko še posebej pri srečevanju z uporabniki, ki svojo stisko težko 

ubesedijo, uporabimo likovne dejavnosti, ki so bolj ekspresivne. Paleta čustev, ki se 

kopičijo v žrtvah, sega vse od presenečenja, gnusa, strahu, žalosti do jeze. Vsako od teh 

čustev bi lahko še bolj razčlenili, vendar bo v ospredju raziskave predvsem jeza, ki je 

posledica dolgega obdobja sramotenja žrtve, groženj, poškodb in izključitve. Žrtev se 

počuti ranjeno in v njej naraščajo frustracije, bes, sovražnost in agresija (Brett in Ostroff, 

1985). Zanima nas torej, ali lahko likovna dejavnost pomaga preusmeriti tovrstne občutke 

jeze v konstruktivno razmišljanje in vpogled v možne rešitve težav in na kakšen način se ti 

občutki z likovnimi dejavnostmi izrazijo (oblikotvorno, z likovnimi izraznimi sredstvi, 

obliko, barvo, linijo in podobotvorno, skozi podobe) (Muhovič, 2015). S posamezno 

uporabnico/-kom sem se najprej pogovarjala in na tak način skušala vzpostaviti zaupanje, 

nato pa ob pogovoru ponudila material za likovno ustvarjanje, s pomočjo katerega je lahko 

uporabnica/ -k stopil v globlji stik s seboj in s tem priklical bolj zapletena čustva. 

Osnovni cilj raziskave je integracija metod pomoči z umetnostjo v delo skupine za 

samopomoč in preučevanje učinkov pomoči z likovnimi dejavnostmi. Pri delu z 

uporabniki, ki so doživeli travmatično izkušnjo, so v ospredju predvsem cilji s področja 

ohranjanja zdravja: izraz čustev v zaupanja vrednem okolju, občutek olajšanja ob sprostitvi 

nakopičenih čustev, posledično boljše telesno počutje, stabilno stanje pri kronično bolnih 

zaposlenih, izbira dolgoročnih rešitev in ne hitrih rešitev (kajenja, uživanja alkohola, 

prenajedanja, uživanja pomirjeval …). Srečevanje v skupini za samopomoč je imelo v 

ospredju cilje s področja socializacije, kot so podpora v skupini ter izstop žrtve iz osame in 

izolacije. Z uporabo metod pomoči z umetnostjo so se uresničevali cilji s področja osebne 

rasti: krepitev notranje moči in samozaupanja žrtve, povrnitev samospoštovanja in večja 

skrb zase. Pomembni pa so tudi cilji s področja preventive: prepoznavanje trpinčenja na 

delovnem mestu in »skrite populacije«, detabuiziranje trpinčenja na delovnem mestu in 

ozaveščanje okolice o tej obliki kaznivega dejanja ter promocija zdravih odnosov na 

delovnem mestu. 

3.2  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V specialističnem delu preučujem naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kako vzpostaviti stik z žrtvami trpinčenja na delovnem mestu, ki so v našem okolju še 

vedno »skrita populacija«? 
 Ali se z uporabo likovnih dejavnosti v skupini za samopomoč krepi samospoštovanje 

ter sproščajo čustvene napetosti, ki so se nakopičile v žrtvah med doživljanjem 

trpinčenja na delovnem mestu? 
 Ali je mogoče likovne dejavnosti uporabiti za: a) razreševanje travme; b) 

opolnomočenje osebe, ki je doživela nasilje, da postane sposobna konfrontacije z 

nasilnežem (morda prijavo)? 
 Kako se osredotočiti na vprašanje jeze? Kako se jeza izraža v likovni obliki in kako 

jezo, ki je izražena v likovni obliki, konstruktivno uporabiti za prekinitev z nasiljem in 

konfrontacijo nasilneža? 
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 Ali obstajajo posamezne skupine, ki so trpinčenju bolj naklonjene (npr. glede na spol, 

starost, etničnost, stopnjo izobrazbe, prisotnost kroničnih obolenj …)? 
 

3.3  RAZISKOVALNE METODE 

 

Za preučevanje raziskovalnega problema bom uporabila mešano kvalitativno 

metodologijo, kar pomeni vključevanje različnih tehnik: intervjuji z osebami, ki obiskujejo 

skupino; pogovori z osebami, ki ne obiskujejo skupine, a so bili žrtve trpinčenja na 

delovnem mestu; analiza nastale fokusne skupine po metodi snežne kepe; analiza 

dokumentov (izdelkov uporabnic/ -kov, z namenom ugotavljanja pomena, smisla 

sporočila). Preučevanje problema bo temeljilo na razlaganju učinkov namernega vnašanja 

eksperimentalnega dejavnika (likovnih dejavnosti) v raziskovalno okoliščino (skupina za 

samopomoč).  

 

Intervjuji, ki sem jih opravila z žrtvami trpinčenja na delovnem mestu, so kvalitativni in 

nestandardizirani, kar pomeni, da vprašane/ -ni ne odgovarjajo na vnaprej pripravljena 

vprašanja, ampak med spraševalcem in vprašanim poteka prost pogovor (»fluidna 

interakcija«), v katerem spraševalec sproti oblikuje vprašanja. Pri intervjujih sem 

preverjala osnovne informacije in veljavnost že povedanega, tako da sem intervju 

razporedila na več srečanj, s polstrukturiranimi vprašanji odprtega tipa (npr. »kakšno je 

danes vaše počutje«, »kako se je stanje na vašem delovnem mestu spremenilo od našega 

zadnjega srečanja« ipd.) pa poskrbela za okvir intervjujev. Nestandardizirani intervju je 

zelo odprta raziskovalna metoda, pri kateri je raziskovalčev cilj čim bolj poglobiti se v 

doživljanje in problem spraševanca in opazovati stvari z njegove perspektive, za kar je 

potrebna tudi precejšnja mera empatije (Uhan, 2008). Da pa ne bi zašli v preveliko 

skrajnost, ki jo omogočajo kombinacija nestandardiziranega intervjuja, odprtih vprašanj in 

empatije, in se prepustili prijateljskemu kramljanju, prav s pomočjo polstrukturiranih 

vprašanj ohranjamo rdečo nit intervjuja in dajemo intervjuvancem vedeti, da ima naš 

pogovor točno določen cilj. 

 

Lahko bi rekli, da je intervju prva faza sledeče metode, ki jo uporabim pri svojem 

raziskovalnem delu, in sicer t. i. metodo snežne kepe, ki označuje sodobni pristop k 

preučevanju 'skritih populacij' ljudi. »Za neko populacijo pravimo, da je 'skrita', ko zanjo 

še ne obstaja nek vzorec za preučevanje in za katero velja, da pripadnost tej populaciji 

predstavlja za posameznico/ -ka grožnjo. Dostopanje do takih populacij je težko, ker 

standardne verjetnostne metode vzorčenja proizvajajo nizko stopnjo odziva ali pa 

neiskrene odzive.« (Heckathorn, 1997, str. 174) Velikost in obseg takšne 'skrite' populacije 

sta neznana, ker želijo njene pripadnice/ -ki ohranjati svojo zasebnost, so stigmatizirani ali 

pa je njihovo početje nezakonito (npr. intravenski uporabniki prepovedanih drog, oboleli 

za nalezljivimi boleznimi, kot sta hepatitis C in HIV, prostitutke ipd.). Ena takih populacij 

so tudi žrtve trpinčenja na delovnem mestu, saj zaradi sramu in strahu želijo ostati skrite. 

Oblikovanje vzorca oz. fokusne skupine se začne z naključnim pristopom do ene same 

predstavnice/ -ka 'skrite' populacije, ki ga poprosimo, če nam lahko posreduje kontaktne 

podatke oseb, ki ustrezajo raziskovalnim kriterijem oz. so tudi del te populacije. Osebe, 

katerih podatki so nam bili zaupani, povabimo k sodelovanju v raziskavi in njih ravno tako 

prosimo, ali poznajo še koga, ki bi ustrezal kriterijem, in tako vzorec raste. Pri tem je 

pomembno poskusiti navezati stike tudi s tistimi subjekti, ki imajo slabo razvito socialno 

mrežo in ostajajo izolirani v manj očitnih družbenih nišah.  
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Vzorčenje je končano, ko dosežemo stabilno sestavo glede na lastnosti, na katere se 

raziskava osredotoča (oblikuje se fokusna skupina). Vzorec, ki ga dobimo, je 

reprezentativen, saj tudi v najslabšem primeru obstaja pozitivna in znatna povezava med 

vzorcem in celotno populacijo (Heckathorn, 1997). 

 

Subjekti, ki so sodelovali pri gradnji fokusne skupine, so bili po intervjuju povabljeni v 

skupino za samopomoč žrtvam trpinčenja na delovnem mestu. Tistim, ki so se vabilu 

odzvali in so postali del fokusne skupine, je bila poleg metode pogovorne terapije 

predstavljena tudi pomoč z umetnostjo, natančneje likovna terapija in integracija le-te v 

delo skupine za samopomoč. Poleg kvalitativne analize in evalvacije poteka posameznih 

delavnic skupine za samopomoč, bodo podrobneje analizirani likovni izdelki uporabnic/ -

kov. Eno od pomembnih načel pomoči z umetnostjo je, da mora terapevt prepustiti analizo 

likovno-terapevtskega procesa in zaključnega izdelka uporabnici/ -ku samemu. Gre namreč 

za, podobno kot pri humanističnih teorijah, k človeku usmerjeno vrsto terapije, kjer na ta 

način, ko uporabnica/ -k sam analizira svoje delo, prihaja do notranjih uvidov in novih 

spoznanj. Poleg analize uporabnic/ -kov, bom njihova dela podrobneje analizirala tudi 

sama. Še posebej se bom posvetila oblikotvornemu in podobotvornemu vidiku vsebine 

likovnih del ter analizi del s pomočjo prikazovanja, urejanja, primerjanja ter opisne razlage 

(interpretacije).  

 

3.3.1  Opis vzorca 
 

Raziskava poteka na vzorcu uporabnic/ -kov skupine za samopomoč žrtvam trpinčenja na 

delovnem mestu. Skupino obiskuje od 3 do 5 uporabnic/ -kov, ženske in moški, vsi stari 

nad 30 let. V delavnice pomoči z umetnostjo se posameznice/ -ki vključijo prostovoljno, 

skupina je odprtega tipa, tako da lahko uporabnice/ -ki po lastni presoji prenehajo 

obiskovati skupino ali pa se ji kasneje znova pridružijo. Ker ima skupina malo uporabnic/ -

kov, vzorec razširim še na deset posameznic/ -kov, ki ne obiskujejo skupine za 

samopomoč, so pa doživeli nasilje na delovnem mestu . Kot terapevt hranim pisne izjave 

uporabnic/ -kov, v katerih dovoljujejo predstavitev svojih likovnih izdelkov v tem 

specialističnem delu. Ker gre za pripadnike t. i. 'skrite' populacije oseb, ki so doživele 

trpinčenje na delovnem mestu, so imena oseb in imena delovnih organizacij spremenjena. 

Večina jih je namreč ostala na svojem delovnem mestu, nekateri pa so udeleženi v 

pravdnem postopku proti svojemu delodajalcu kot tožeče stranke, zato je uporaba njihovih 

osebnih podatkov v javnosti občutljiva, nedopustna in nevarna.  

 

3.3.2  Opis poteka dejavnosti 

 

Že ob prvem srečanju z uporabnico/ -kom sem opravila intervju, v katerem me je žrtev 

seznanila s situacijo, v kateri se je znašla. Kot že omenjeno, sem uporabnice/ -ke 

intervjuvala tudi ob naslednjih srečanjih (preverjanje že povedanega). Vsako posameznico/ 

-ka sem že ob prvem srečanju tudi prosila, naj povabi k sodelovanju (obisku delavnice) 

koga od sodelavcev ali znancev z izkušnjo trpinčenja na delovnem mestu. Pogosto se 

trpinčenje dogaja celi skupini zaposlenih, ki pa si ne upajo ali ne zmorejo poiskati pomoči 

in običajno se opogumi le eden iz skupine.  
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Uporabnice/ -ki imajo namreč lažji dostop do žrtev v njihovem delovnem okolju in mi 

pomagajo oblikovati fokusno skupino. Uporabnice/ -ke sem takoj tudi seznanila, naj 

pričnejo s pisanjem dnevnika, ki bo služil ne le kot dokazno gradivo za zdravnika, 

pravnika, sindikalnega zaupnika, ampak bo tudi terapevtu pomagal kronološko razbrati 

povezavo dogodkov ter doživljanje in počutje žrtve. Uporabnica/ -k je bil nato povabljen k 

udeležbi na delavnici skupine za samopomoč. Potek vsake delavnice bo podrobno opisan 

in opremljen s fotografijami izdelkov uporabnic/ -kov in fotodokumentacijo z njihovimi 

soglasji. Podrobno bom opisala vsebino skupinskih pogovorov, likovnih izdelkov in 

drugega foto gradiva. Vsi podatki so bili pridobljeni in obdelani v skladu s kodeksom 

umetnostnih terapevtov in s soglasjem uporabnic/ -kov. 

 

3.3.3  Opis zbiranja podatkov 

 

Naj še enkrat povzamem, kateri merski inštrumenti so bili uporabljeni za pridobivanje 

podatkov: 

 kvalitativni intervju (avto/biografski intervju oz. pričevanja uporabnic/ -kov o izkušnji 

trpinčenja na delovnem mestu, ki so ga podale uporabnice/ -ki že ob prvem srečanju, 

ko so opisali svojo izkušnjo trpinčenja od 1. faze, ko je prišlo do konflikta na 

delovnem mestu, ter skozi naslednje faze, ko so se odnosi slabšali in je stanje postalo 

nevzdržno; že v intervjuju lahko ugotavljamo, da katere faze trpinčenja je prišlo v 

primeru posamezne uporabnice/ -ka), 

 oblikovanje fokusne skupine s pomočjo metode snežne kepe (gre za metodo, ki se 

uporablja za odkrivanje »skrite populacije«, kjer težko dostopamo do njenih članov, ki 

so zaznamovani s stigmo in neradi sodelujejo v raziskavah (Biernacki in Waldorf, 

1981); posamezno uporabnico/ -ka, ki je poiskal pomoč, sem prosila, naj identificira 

nove uporabnice/ -ke iz svojega delovnega okolja oz. družbe, saj so prav oni tisti, ki 

lahko najbolje dostopajo do »skritih populacij«; tako se je vzorec večal, kar je bilo 

pomembno tudi za ohranjanje kontinuitete skupine za samopomoč, ki naj bi jo 

obiskovalo od 3 do 5 ljudi (Heckathorn, 1997), 

 likovna analiza dokumentov (zajema izdelke uporabnic/ -kov in fotografije z delavnic; 

ob sklepu vsakega srečanja sem uporabnice/ -ke povabila, naj sami nekaj povedo o 

vsebini nastalega likovnega izdelka, opišejo, kako so se počutili v samem procesu 

nastajanja izdelka, likovno delo opremijo z naslovom; podrobneje smo se pogovorili o 

oblikotvornih izrazilih likovnega dela (oblikah, barvah, linijah) in o podobotvornem 

vidiku likovnega dela (ali so podobe posplošene, v prenesenem pomenu – metafori ali 

metonimiji) (Butina, 1995), kako je realizirana likovna naloga, ali v likovnem delu 

razberemo kaj posebnega, novega, kar uporabnica/ -k ni mogel/ -la verbalno izraziti 

ipd.). 
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3.4  VSEBINA IN POTEK DELAVNIC SKUPINE ZA SAMOPOMOČ ŽRTEV 

TRPINČENJA NA DELOVNEM MESTU 

 

Vsaka izmed delavnic nosi neko temo, ki je za uporabnice/ -ke zanimiva in izbrana na 

podlagi tega, kar so povedali v intervjujih. Osrednje teme delavnic so nekakšna rdeča nit, h 

kateri se vedno znova vračamo, tudi med procesom likovno-terapevtskega ustvarjanja, in 

se na ta način še bolj poglabljamo vase in iščemo možne rešitve težav uporabnic/ -kov. 

 

3.4.1  1. DELAVNICA: »Moja instant pomiritvena škatlica« 

 

UVOD: Ta delavnica ni bila prva izvedena delavnica v skupini za samopomoč, je pa 

ena izmed zanimivejših. Tema za delavnico je bila zato izbrana na podlagi vsebine 

intervjujev z uporabnicami, kjer se je izkazalo, da imajo vse težave s svojo vodjo, 

ki nad njimi vrši pritisk in trpinčenje. Spregovorili smo torej o t. i. »mobbingu 

roza«. To naj bi bila oblika trpinčenja, ki ga nad svojimi podrejenimi izvajajo 

nadrejene ženske. Pogosto se zgodi, da je v podrejenem položaju ženska 

zaposlena, kar se je izkazalo tudi v primeru mojih uporabnic. Vsi smo že kdaj 

doživeli, da je bila naša vodja slabe volje, preveč osorna, nas obsojala in dražila. 

Če pa se vodje dalj časa tako vedejo, se strokovnjaki sprašujejo, čemu je tako. 

Mar zato, ker tekmujejo s sodelavci, ženskami ali moškimi? So kronično 

nesigurne in se morajo tako obnašati ali pa je njihovo vedenje rezultat vseh 

njihovih žrtev in odpovedi, ki so jih žrtvovale za kariero? (Il Nuovo, 2002) Skozi 

razmišljanje ob ustvarjanju naj se uporabnice postavijo tudi v vlogo njihove vodje 

in skušajo razumeti, zakaj se le-ta tako vede. 

 

LIKOVNA TEHNIKA: kolaž 

 

LIKOVNI MATERIALI: prazne škatlice vžigalic in podobne manjše škatlice (npr. od 

zdravil, bombonov …), škarje, lepilo, flomastri, barvice, voščenke, revije in 

časopisi 

 

LIKOVNA NALOGA: zunanjost škatlice uporabnice/ -ki likovno opremijo s podobami, 

simboli, barvami, besedami, stavki, ki sporočajo, kaj jih muči, preganja, žalosti 

(svoje negativne izkušnje in čustva torej), notranjost pa opremijo s podobami ali 

besedami, ki jih pomirjajo, sproščajo, dajejo občutek varnosti … 

 

CILJI DELAVNICE:  

 majhne škatlice od vžigalic ipd. so primerne za nošnjo s seboj v torbici, žepu, v 

avtomobilu, na delovnem mestu (v pisarni, na pultu, v omarici, v garderobi …) 

in jih imajo uporabnice/ -ki lahko vedno s seboj in pokukajo vanje, ko jih 

preganjajo najhujše emocije, ves čas imajo lahko nekaj s seboj, kar jih 

opogumlja; izredno pomemben način za vzpostavljanje občutka varnosti; 

 opazujemo, ali se pojavijo na zunanji strani škatlice podobe in besede, povezane 

s strahom, grožnjo, tesnobo, neuspehom, slabostjo, obupom, depresijo ali 

konkretni prizori oz. imena sodelavcev ipd.; 

 opazujemo, kakšne podobe in besede se pojavljajo v notranjosti škatlice z 

namenom, da bi ugotovili, kaj je tisto, kar uporabnici/ -ku ponuja največjo 

varnost, zavetje, podporo, sprostitev v najhujših trenutkih na delovnem mestu; 

 v povezavi z uvodom v to delavnico in glede na obliko trpinčenja, ki ga 

uporabnice doživljajo na delovnem mestu (vertikalna oblika trpinčenja, s strani 
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ženske vodje), se pogovorimo o možnih razlogih za vedenje vodje in njeno 

izvajanje trpinčenja – iz svojih izkušenj uporabnice lahko sklepajo, ali je motiv 

vodje zavist, želja po moči ipd., ali je res samo preobremenjena, nezadovoljna, 

utrujena, neusposobljena … 

 

VIR: Emerlye, Cynthia. (2014). Instant comfort – today's art therapy project.  

emerlyearts.blogspot.com/ 

 

 

3.4.2.  2. DELAVNICA: »Ko ga/jo zagledam …« 

 

UVOD: Žrtve trpinčenja na delovnem mestu se v službi počutijo kot na vojnem 

območju. Vsakodnevno je njihovo telo izpostavljeno zelo velikemu stresu, ko se 

znajdejo v bližini osebe, ki nad njimi izvaja nasilje. Ob tej osebi se počutijo slabo, 

prestrašeno, ne vedo, kaj pričakovati, in njihovo telo se odziva na tak stres na 

različne načine: žrtev se trese, muči jo nenehna slabost in bolečine v želodcu, 

glavoboli, omotica, preganjajo jo različne misli … Kako zelo veliko škodo ji 

povzroča takšna izpostavljenost trpinčenju, se niti prav ne zaveda. Smisel te 

delavnice je torej, da se žrtev poglobi vase in ozavesti, kaj vse se dogaja v njenem 

telesu, medtem ko je v bližini sodelavke/ -ca (ali skupine sodelavcev), ki nad njo 

izvajajo nasilje, in pomisli na to, kako bi se zaščitila, kako bi poskrbela za svojo 

psihofizično kondicijo, saj ji edino ta lahko omogoči, da se vsak dan znova vrne v 

takšno delovno okolje, se tam bori za svoje dostojanstvo in svoje pravice ter ostaja na 

svojem delovnem mestu. 

 

LIKOVNA TEHNIKA: risanje 

 

LIKOVNI MATERIALI: barvice, flomastri, risalni list A3, predloga »Ko ga/jo 

zagledam …«, ki jo uporabnica/ -k izpolnjuje 

 

LIKOVNA NALOGA: na risalni list uporabnica/ -k nariše obris človeškega telesa in z 

barvicami ali flomastri v njem označi, kaj se dogaja v njenem/ njegovem telesu, ko je 

v bližini osebe, ki nad njo/ njim izvaja trpinčenje (bodisi, da del telesa obarva, 

izpolni s simboli, vpiše besede …), lahko pa dogajanje v telesu označi tudi na 

listu/predlogi »Ko ga/jo zagledam …« 

 

CILJI DELAVNICE:  

 gre za eno izmed prvih delavnic, ko uporabnice/ -ki šele spoznavajo likovno 

terapijo in bi se običajno raje pogovarjali; s to metodo jim kljub vsemu 

omogočimo, da nam povejo, kako se telesno počutijo; o telesnem počutju tudi 

prej spregovorimo kot o svojih notranjih občutkih (npr. nekomu je lažje 

povedati, da ga boli glava, kar je precej vsakdanje, kot da ga je strah biti v 

službi); 

 pomembno je tudi, da se uporabnice/ -ki zavejo, da takšno počutje (npr. tresenje, 

bolečine v želodcu, glavobole ipd.) ne smejo jemati samoumevno, kot del 

njihove službe (kot npr. trditev: »Tako je pač v službi.«), ampak spoznajo, da 

imajo pravico na delovnem mestu počutiti se dobro, sproščeno in zdravo (v 

formi); 

 vsakodnevno izpostavljanje takšnim fizičnim šokom lahko pušča dolgotrajne 

posledice na človekovem zdravju, še posebej pa je to nevarno za zaposlene, ki že 
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trpijo za kroničnimi obolenji (npr. sladkorno boleznijo, povišanim krvnim 

pritiskom, boleznimi srca, nevrološkimi obolenji), zato v skupini razmišljamo, 

kako svoje telo pripraviti na vsakodnevno soočanje s stresom; 

 ob vsem naštetem promoviramo izbiro dolgoročnih rešitev in zdravega 

življenjskega sloga ter opuščanje slabih navad, kot so kajenje, zloraba alkohola 

in pomirjeval, prenajedanje ipd. 

 

VIR: predloga »Ko ga/jo zagledam …«, oblikovana po vzorcu na strani 

www.welke.nl/lookbook/monikeetje/scrapbook 

 

3.4.3  3. DELAVNICA: »Moj dan v službi« 

 

UVOD: Uporabnicam/ -kom predstavim t. i. »čustveni krog«, ki predstavlja shemo 

(paleto), v kateri je šest osnovnih čustev, razčlenjenih na bolj podrobne odtenke 

čustev, da bi lahko uporabnice/ -ki čim bolj jasno definirali, kako se počutijo. Iz 

»čustvenega kroga« uporabnica/ -k izbere tista čustva, ki jo/ga trenutno najbolj 

okupirajo, prevzemajo. Ob koncu srečanja se ponovno vrnemo k tej paleti in se 

pogovorimo, ali se po terapevtskem procesu počutijo drugače, bi kaj dodali, 

spremenili …? 

 

 
Slika 2: »Čustveni krog« (povzeto po Parrott, 2001) 

 

LIKOVNA TEHNIKA: risanje 

http://www.welke.nl/lookbook/monikeetje/scrapbook
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LIKOVNI MATERIAL: svinčniki, barvice, risalni listi A4 

 

LIKOVNA NALOGA: uporabnice/ -ki so povabljeni, naj narišejo svoj delovni dan v 

službi; osredotočijo naj se na prvi prizor, ki se jim je ob tem povabilu k 

ustvarjanju pojavil pred očmi, ali pa narišejo več prizorov; gre za na videz zelo 

preprosto nalogo, vendar so risbe, ki nastanejo, vedno zelo »zgovorne«; 

 

CILJI DELAVNICE: 

 uporabnice/ -ki opazujejo »čustveni krog« in poskušajo čim bolj natančno 

izbrati, katera čustva označujejo njihovo počutje na delovnem mestu; pri tem jim 

pomagam s podrobnejšim opisom posameznih čustev (npr. nekdo, ki čuti 

tesnobo, je lahko bodisi zaskrbljen bodisi preobremenjen); 

 ko razmišljajo o tem, kateri prizor iz svojega delovnega dne bodo narisali, naj 

razmišljajo tudi o izbranih čustvih; ob zaključku bomo opazovali, ali izbrana 

čustva kakorkoli opazimo na risbi (npr. v podobah na prizoru, linijah ali izbranih 

barvah, simbolih, naslovu risbe ipd.); 

 uporabnice/ -ki se pričnejo zavedati, natančno katera čustva v njih vzbujajo 

dogodki in osebe na delovnem mestu ter jih lahko natančno poimenujejo, v 

bodoče pa bodo vedeli in prepoznali, katero čustvo se v njih pojavlja, in se učili, 

kako ga lahko izrazijo z likovnim ustvarjanjem. 

 

VIR: Parrott, W. (2001). Emotions in social psychology. Psychology Press. 

Philadelphia.  

 

3.4.4  4. DELAVNICA: »Ogled likovnih del velikih umetnikov« 

 

UVOD: Tokrat se v delavnici poslužujem metode, pri kateri so uporabnice/ -ki pasivni 

opazovalci likovnih del drugih umetnikov in niso aktivno udeleženi v likovno-

terapevtskem procesu. Toda tudi ta terapevtska metoda je izjemna, ker ponuja 

uporabnici/ -ku vpogled v stisko nekoga drugega, daje mu vedeti, da ni sam, da 

se tudi drugi kdaj počutijo grozno, predvsem pa vzgaja k umetnosti 

občudovanja umetnin. Uporabnice/ -ke povabim, naj razmišljajo o naslednjem: 

»Ste, ko pridete v službo, podobni osebi na Munchovi sliki "Krik"? So vaši 

dnevi v službi, kot bi bili iz obdobja chiaro-scuro? Bi svojega šefa razkosali, da 

bi visel kot na sliki Francisa Bacona?«  

 

LIKOVNI MATERIAL: fotografije – reprodukcije izbranih likovnih del, prenosni 

računalnik, knjige ali revije z reprodukcijami likovnih del; 

 

 

LIKOVNA NALOGA: uporabnice/ -ki opazujejo izbrana likovna dela, katerim je 

skupna bogata čustvena simbolika, zato so uporabnice/ -ki pozvani k podajanju 

komentarjev, mnenj in občutkov, ki se jim porajajo ob opazovanju likovnih 

del; morda je katero od izbranih del še posebej naredilo vtis nanje in v njih 

vzbuja močnejša občutja kot druga dela; 
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               Slika 3: Edvard Munch – »Krik« 

 

 
 

 

Slika 4: Francisco Goya – 

»Saturn požira svojega sina« 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Francis Bacon – »Second version of painting« 
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   Slika 6: Salah Edine Sallat – »Brez naslova« 

 

 

 

                                
Slika 7: Pablo Picasso – »Guernica« 

                                                      

 

CILJI DELAVNICE: 

 ob opazovanju izbranih likovnih del se uporabnice/ -ki vprašajo, kakšne občutke 

jim vzbuja slika, ki je pred njimi, morda strah, gnus, presenečenje, grozo, 

tesnobo, upor, osamljenost ipd.; 

 so ti občutki v čemerkoli podobni tistim, na katere so postali pozorni ob 

opazovanju »čustvenega kroga« in občutkom, ki jih vsakodnevno izkušajo na 

delovnem mestu, v čem vidijo podobnost; 

 ko uporabnice/ -ki opazujejo likovna dela velikih umetnikov, se pričnejo 

zavedati, kakšna velika umetniška dela lahko nastanejo z izrazom tako groznih 

občutij, kot jih občutijo sami, in jim to lahko postane inspiracija; travmatične 

izkušnje, kot so vojne, izgube bližnjega in duševne stiske, so pogosto izražene v 

velikih umetniških delih; 

 v današnjem svetu hitenja in naglice si ne znamo več vzeti časa za občudovanje 

umetniških del; uporabnicam/ -kom svetujemo, naj si pogosteje privoščijo 

postanek pred likovnim delom, prisluhnejo klasični glasbi, obiščejo gledališče 

ali plesni nastop, saj vrhunska umetniška dela omogočajo identifikacijo z 

umetnikom samim ali njegovim likom in s tem doseganje katarze. 
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3.4.5  5. DELAVNICA: »Moj čustveni obraz« 

 

UVOD: Z uporabnicami/ -ki si ponovno ogledamo risbe iz 3. delavnice, spomnimo se 

»čustvenega kroga« in čustva jeze, ki je dominiralo. Tokrat uporabnice/ -ke 

spomnim na »čustvene obraze« (t. i. emotikone ali smeškote, »smile«), ki se danes 

pogosto pojavljajo v sporočilih na telefonih in na spletnih socialnih omrežjih. Na 

tako preprost, shematičen način lahko izrazimo mnoga čustva. 

 

LIKOVNA TEHNIKA: slikanje 

 

LIKOVNI MATERIAL: risalni listi A4, tempere, čopiči, paleta, voda 

 

LIKOVNA NALOGA: uporabnice/ -ki naslikajo svoje razpoloženje s preprostim 

izrazom v krogu, ki predstavlja obraz, in ga opremijo z barvo, dodajo podrobnosti, 

posamezne simbole, besede, naslov … 

 

CILJI DELAVNICE:  

 uporabnice/ -ki naj se prepustijo čustvom in naslikajo tisto, kar v danem trenutku 

čutijo; kolikor se le da, naj se izogibajo slikanju že vnaprej izbranih, stereotipnih 

podob; 

 lahko naslikajo tudi svoj čustveni obraz, ki je drugačen, ko so v službi, ali pa je 

ves čas enak, če se na splošno slabo počutijo. Pri tem opazujejo, kakšna podoba 

nastaja pred njimi, saj naj bi bila le-ta nekakšno zrcalo; 

 primerjajo čustveni izraz na nastali sliki s čustvi, ki so jih izbrali v »čustvenem 

krogu«, ter opazujejo, ali se je kaj spremenilo, so čustva ista ali drugačna … 

 

3.4.6  6. DELAVNICA: »Kaj zmorem, česa ne zmorem?« 

 

UVOD: V naši okolici, v službi in v medijih se pojavljajo ljudje, ki se ves čas 

pritožujejo, »jamrajo«, kako ne zmorejo več, kako se jim godi krivica, kako se 

drugim godi bolje, kako so na dnu. Skupaj z uporabnicami/ -ki razmišljamo, ali se 

tudi mi pritožujemo in zakaj? Ali bi lahko storili kaj, kar bi nam pomagalo, da bi 

se počutili bolje, in kdo nam lahko pri tem pomaga? 

 

LIKOVNA TEHNIKA: risanje 

 

LIKOVNI MATERIAL: kemični svinčniki, flomastri, listi A4 

 

LIKOVNA NALOGA: uporabnice/ -ki na desni polovici lista prikažejo stvari, ki jih 

počnejo vsak dan (običajne dogodke, ki so že dolgo del njihovega vsakdana), na 

levi polovici lista pa prikažejo stvari, ki jih veselijo in ki jih radi počnejo; 

dejavnosti lahko narišejo, prikažejo s simboli, besedami, opisi … 

 

CILJI DELAVNICE:  

 s primerjanjem obeh stolpcev uporabnice/ -ki ugotavljajo, ali bi lahko bilo v 

njihovem vsakdanu več tistega, kar jih veseli, in manj tistega, kar »morajo« 

početi, in ali bi to izboljšalo kvaliteto njihovega vsakdana in življenja in bi se 

posledično tudi manj pritoževali; 

 uporabnice/ -ki dobijo vpogled v svoj vsakdanjik in razmišljajo o tem, kaj bi lahko 

načrtno spremenili; tudi če jim je na delovnem mestu težko, lahko v prostem času 
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opustijo katero od aktivnosti, ki jih po nepotrebnem bremeni in jim dela skrbi, ter 

tako ohranjajo energijo ter moči, ki jih potrebujejo, ko se vsak dan vračajo na 

delo; 

 v okolju, kjer se dogaja nasilje, in na nestabilnem delovnem mestu je pomembno 

zavedati se, da obstaja tudi čas izven dela, čas, ko se uporabnice/ -ki sprostijo, se 

veselijo in počnejo stvari, ki jih veselijo, zato naj bo takih trenutkov čim več, prav 

tako pomaga, če na prijetne prostočasne dejavnosti pomislijo kdaj med delom, ko 

jim je še posebej hudo; 

 ena takih prijetnejših dejavnosti naj bi postal tudi obisk skupine za samopomoč, ki 

uporabnicam/ -kom nudi kontinuirano pomoč v varnem in stabilnem okolju. 

 

3.4.7  7. DELAVNICA: »Skupinska slika – Vulkan« 

 

UVOD: Skupinsko ustvarjanje neke podobe je poznano že dolgo, spomnimo se samo na 

stare kulture, Indijance ali slikarje, ki so s svojimi ogromnimi freskami želeli 

obeležiti določen dogodek ali se pokloniti božanstvu. V umetnostnem procesu 

skupinskega ustvarjanja se katalizirajo interakcije med udeleženci – udeleženci 

skupaj načrtujejo, predvidevajo, se usklajujejo, skupaj rešujejo probleme, ob 

zaključku pa s svojim prispevkom dobijo tudi občutek pripadnosti (Malchiodi, 

2009). 

 

LIKOVNA TEHNIKA: slikanje 

 

LIKOVNI MATERIALI: risalni list A3 ali A2 format, tempere, čopiči, paleta 

 

LIKOVNA NALOGA: uporabnice/ -ki skupaj naslikajo »Vulkan« kot simbol spominov 

na neljube, neprijetne dogodke na delovnem mestu, ki pa so jih potlačili in sedaj 

»tlijo« v njihovi notranjosti, vendar lahko kadarkoli, tako kot ognjeniki, spet 

izbruhnejo na dan; 

 

CILJI DELAVNICE:  

 tudi če se žrtve trpinčenja na delovnem mestu trenutno dobro počutijo, lahko 

zaradi določenih sprožilcev iz okolja spet postanejo ranljive (npr. nove, 

nepričakovane situacije na delovnem mestu, novega zaposlenega, odhoda nekoga 

od zaposlenih, s katerim je bila žrtev v prijateljskih odnosih …); 

 ti sprožilci povzročijo pri žrtvi ponovno podoživljanje prizorov, občutenj in 

čustev, ki so del njenih spominov na travmatični dogodek; ta naloga je namenjena 

prav temu, da bi se uporabnice/ -ki zavedali, da se lahko znajdejo v takšni 

situaciji; 

 občutenje in zavedanje, da spomini na travmatično izkušnjo še vedno tlijo v 

notranjosti in lahko kadarkoli izbruhnejo na površje; zato se z uporabnicami/ -ki 

pogovorimo o strategijah soočanja v takšnih situacijah in spomnimo na ohranjanje 

psihofizične kondicije, ki bo tudi v takih trenutkih izjemno pripomogla, da 

uporabnice/ -ki ostanejo mirni, zbrani in aktivni pri soočanju s svojimi težkimi 

izkušnjami; 

 z ustvarjanjem skupinske slike uporabnice/ -ki občutijo varnost in pripadnost 

skupini, ki jih potrebuje, potrebuje njihov ustvarjalni delež/prispevek in ne gleda 

na njihove strahove, padce, neuspehe, nemoči, brez njihovega prispevka slika ne 

bi bila popolna. 
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3.4.8  8. DELAVNICA: »Moj notranji plamen« 

 

UVOD: Pot zdravljenja travme vsake posameznice/ -ka je edinstvena. »Zdravilni 

plamen«, ki simbolizira notranji plamen posameznice/ -ka, predstavlja pomembne 

stopnje – elemente, ki sodelujejo pri okrevanju po nasilnem dogodku. Začenja se z 

najmanjšim – notranjim plamenom in še siri navzven. Pomembne stopnje so 

naslednje: 

         Poimenujem zlorabo: uporabnica/ -k identificira neprijeten dogodek, ki ga je 

nekoč morda imel za običajnega, in se sedaj zaveda, da je šlo v resnici za zlorabo; 

razbije oklep in pot okrevanja se lahko začne; 

         Poiščem varnost: zaščiti se od ponovne/nadaljnje zlorabe; uporabnice/ -ki 

razmišljajo, kje bi lahko bil tak prostor, katere stvari, ki jih počnejo, jim dajejo 

občutek varnosti; ko iščejo varnost, hkrati preletijo vse možne scenarije, tako da 

bodo ob nevarnosti pripravljeni na ukrepanje, pomislijo naj na svoje strahove in 

kako bi se jim lahko izognili; 

         Zbiram sredstva: z zlorabo (travmatičnim dogodkom) se lažje spopadamo, če 

imamo ob nas podporo (družino, skupino …); uporabnice/ -ki gradijo mrežo 

zaupanja, ko iščejo podporo, beležijo imena ljudi, kontakte ipd.; 

         Odločim se za drugačno pot: uporabnice/ -ki se odločijo za nekaj boljšega zanje; 

razmišljajo o svojih novih ciljih in prihodnosti ter o tem, kaj želijo izločiti iz že 

obstoječih odnosov; 

         Drugače poimenujem ljubezen: ljubezen ni le romantična ali dramatična, kot jo 

vidimo na televiziji oz. vsemogočna in nadzirajoča, kot so jo mnogi občutili v 

družini; uporabnice/ -ki razmišljajo o tem, kaj želijo v svojih odnosih z drugimi, 

določijo novo definicijo ljubezni, jo na novo poimenujejo; 

         Spoznavam sebe: ko umaknemo pogled z oseb oz. osebe, ki nad nami vrši 

trpinčenje, imamo možnost spoznati nekoga drugega, sebe. Uporabnice/ -ki 

izpuščajo naučene stavke, trditve o njih samih, ki so jim jih vcepili drugi, in raje 

nekaj časa posvetijo opazovanju sebe, učijo se sprejemati in ne obsojati; 

         Razvijam zdrave meje: uporabnice/ -ki se pogosto čutijo odgovorne za dejanja 

drugih (mnoge žrtve trpinčenja celo krivijo sebe) ali vedenje drugih; zavedati se 

morajo, da imajo pravico do spoštovanja in lahko odločajo, kako bodo drugi z 

njimi ravnali; ne morejo obvladovati vedenja drugih, lahko pa okrepijo meje do 

tistih, ki jih ne spoštujejo; 

         Žalujem in opuščam preteklost: ko se uporabnice/ -ki znajdejo v varnem in v bolj 

zdravem okolju, je čas za žalovanje, solze, sprostitev jeze in bolečine na nenasilen 

način; uporabnice/ -ki si dovolijo čutiti, karkoli že čutijo, žalovanje je proces in 

čustva lahko prihajajo v »valovih«; 

         Sprejemam svoj trenutni položaj, da se lahko premaknem naprej: uporabnice/ -ki 

se zavedajo, da je bilo tisto, kar se jim je zgodilo, narobe; svoj pogled naj 

usmerijo naprej, v prihodnost in se osredotočijo na nekaj boljšega v življenju; 

         Gojim svoj plamen: delček okrevanja je že učenje, kako se postaviti zase in kako 

razvijati sebe; uporabnice/ -ke spomnimo, naj si poklonijo veliko komplimentov, 

potrditev in opogumljajočih besed na svoji poti okrevanja in tako ohranjajo svoj 

plamen. 

 

VIR: Tessneer, Taryn. (2014). Letting your light shine – Teen healing from abuse. 

https://alexhousemn.wordpress.com/2014 

 

 

https://alexhousemn.wordpress.com/2014
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LIKOVNA TEHNIKA: pobarvanka 

 

LIKOVNI MATERIALI: pripravljena predloga za barvanje, flomastri, barvice 

 

LIKOVNA NALOGA: uporabnice/ -ki so povabljeni, da posamezne dele plamena 

opremijo z barvo, ki simbolično ponazarja besede v tem delu plamena – faze 

procesa okrevanja; če se ne morejo odločiti za barvo, lahko uporabijo simbole, 

izpolnijo dele z risbo ali kaj napišejo, npr. imena oseb ali skupin, ki jim nudijo 

podporo ipd. 

 

CILJI NALOGE: 

 na kaj vse postanejo pozorni uporabnice/ -ki pri reševanju te naloge, je podrobno 

opisano že v uvodu, zato naj samo še enkrat poudarimo, da vsak trak – pas 

plamena predstavlja novo stopnjo v procesu okrevanja po travmatičnem dogodku, 

tako da uporabnice/ -ki dobijo celosten vpogled v to, kaj vse je pomembno pri 

okrevanju; 

 izpolnjeno predlogo lahko še večkrat pogledajo in ob njej premišljujejo, kako se 

njihov plamen spreminja – kako se spreminja njihov proces okrevanja in se 

vprašajo, ali napredujejo, ostajajo na isti točki ter znova najdejo ideje in rešitve, 

kam po pomoč, kje poiskati varnost ter kdo so pravzaprav oni sami. 

 

3.4.9  9. DELAVNICA: »Jezen/ -na sem!« 

 

UVOD: Eno glavnih raziskovalnih vprašanj mojega specialističnega dela je, kako se 

jeza izraža/artikulira z likovno dejavnostjo. Jezo občutijo vse žrtve nasilja v 

določenem obdobju, ko razmišljajo, ali se spominjajo travmatičnega dogodka. 

Izražanje jeze v simbolični obliki (podobi, metafori, barvi, črti …) je ena bolj 

znanih tehnik likovne terapije. V likovnem delu uporabnic/ -kov opazujemo 

oblikotvorni in podobotvorni vidik ter v kakšnem aspektu, dobrem ali slabem, se 

jeza izraža. 

 

LIKOVNA TEHNIKA: risanje 

 

LIKOVNI MATERIALI: risalni listi, voščenke 

 

LIKOVNA NALOGA: s pomočjo uporabe likovnega materiala, ki je pred njimi, 

uporabnice/ -ki poskušajo izraziti (upodobiti) svoje občutke jeze, ki so povezani z 

izkušnjo trpinčenja na delovnem mestu; 

 

CILJI DELAVNICE:  

 ob ustvarjanju uporabnice/ -ki razmišljajo o naslednjih vprašanjih: »Zakaj sem 

jezen/ -na, na kaj/koga?«, »Kaj se dogaja v mojem telesu, ko sem jezen/ -na?«, 

»Kako se vedem, ko sem jezen/ -na in kako svojo jezo pokažem?«; 

 skupaj z uporabnicami/ -ki se spomnimo »Čustvenega kroga« iz 3. delavnice in 

razmišljamo o tem, katere »odtenke« jeze čutijo: sovraštvo, bes, agresijo, 

ljubosumje, zamero, sram, sarkazem …; 

 jeza je eno najbolj obremenjujočih čustev tako za žrtev kot tudi za njene bližnje, 

prav tako je eno najbolj destruktivnih čustev in zato je nadvse pomembno, da 

uporabnice/ -ke naučimo, kako izraziti jezo na tak način, da ne bodo nikogar 

prizadeli; 
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 izjemno pomembno je, da uporabnice/ -ki spoznajo, da imajo pravico do čustev, 

tudi do jeze, in ugotovijo, da jo je mogoče izraziti na nov, poseben, konstruktiven 

način – z ustvarjanjem posebnih likovnih del. 

 

3.4.10  10. DELAVNICA: »Če bi me zares poznali …« 

 

UVOD: Pri proizvodnih delavcih, ki trenutno obiskujejo skupino za samopomoč, je 

stiska zelo velika. Eden od udeležencev je celo dobil odpoved, tako da me večkrat 

pokliče po telefonu, tudi ob neprimernih urah, ker se zelo slabo počuti. Prav zato 

se mi je zdelo pomembno jim ponuditi sledečo likovno nalogo, pri kateri 

uporabnica/ -k dobi vpogled v svojo notranjost, najgloblja čustva, v tisto, kar 

ostali, ki osebe ne poznamo prav dobro, ne vidimo. Tako se uporabnica/ -k znova 

spomni svojih dobrih lastnosti, spretnosti in znanj, na katere je ponosna, kar ji 

pomaga krepiti samozavest in povrniti samospoštovanje. 

 

LIKOVNA TEHNIKA: slikanje 

 

LIKOVNI MATERIALI: predloga za barvanje na pisarniškem papirju A4, flomastri 

 

LIKOVNA NALOGA: uporabnica/ -k opremi skico na papirju, ki prikazuje ledeno 

goro, del, ki je viden iz vode, izpolni s podobami in simboli, ki označujejo to, kar 

okolica misli o uporabnici/ -ku, spodnji del pa s podobami, ki označujejo tisto, kar 

drugi ne poznajo in ne vidijo; 

 

CILJI DELAVNICE:  

 uporabnice/ -ki naj razmišljajo o tem, kako jih drugi vidijo in doživljajo »na 

zunaj«, ter kaj je tisto, kar še skrivajo v sebi (svoje lastnosti, občutke, sposobnosti 

in spretnosti, znanja, darove, zamisli …); 

 naloga jim pomaga, da se spomnijo vseh svojih močnih področij in dobrih 

lastnosti, ki so jih zasenčili slabi odnosi in trpinčenje na delovnem mestu; 

 uporabnice/ -ki velikokrat čutijo notranjo praznino, počutijo se izgubljene, ne 

vedo več, kdo so, ker so obremenjeni z izjavami in obsodbami, ki jih slišijo od 

sodelavcev, ta naloga pa jim daje možnost, da znova pridejo v stik s seboj in s 

svojim resničnim jazom. 

 

3.5  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

3.5.1  Predstavitev intervjujev z žrtvami trpinčenja na delovnem mestu 

 

Sledi predstavitev enajstih intervjujev z ljudmi, ki so izkusili trpinčenje na delovnem 

mestu, od teh se jih je šest udeležilo tudi delavnic. Osem intervjuvanjih subjektov je 

ženskega spola, trije so moški. Kot že omenjeno, so intervjuji nestandardizirani, vprašanja 

pa so odprtega tipa, potekali so v obliki razgovora z žrtvami. Večina intervjujev je nastala 

ob prvem srečanju z žrtvijo, ko so bile žrtve še zelo pod vplivom travmatičnih dogodkov 

na delovnem mestu in so prosto pripovedovale o dogajanju. Gre torej za subjektivne opise 

stvarnosti, kot jih vidijo žrtve. Šele kasneje, ko se z žrtvami ponovno srečam, dodam 

polstrukturirana vprašanja in intervju tudi usmerjam, vodim k razmišljanju o določeni 

tematiki, ki je nakazana v uvodu v posamezno delavnico.  



Šarkanj, Daša. (2016). Uporaba likovnih dejavnosti za pomoč žrtvam trpinčenja na delovnem mestu. Specialistično delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

51 
 

Intervju z Anico 

 

Anica je že dolgo let trgovka v marketu, že 28 let je zaposlena pri istem delodajalcu. 

Poiskala je pomoč, ker se na delovnem mestu počuti zelo slabo in nima več moči, da bi se 

sama spopadala s težavami, prav tako že čuti posledice na telesnem zdravju. Je namreč 

gospa srednjih let, ki ima že nekaj časa sladkorno bolezen, zato vsakodnevna 

izpostavljenost stresu in konfliktnim situacijam na delovnem mestu ogroža njeno zdravje, 

težave ima z nihanjem vrednosti krvnega sladkorja, pogosto se ji kar na delovnem mestu 

pojavita omotica in hipoglikemija. Omenja, da trpinčenje traja že nekaj mesecev in da je 

bil ključni konfliktni dogodek spor z namestnico poslovodje. Tako močno sta se sprli, da je 

Anica planila v jok, postalo ji je zelo slabo, spomni se, da je postala omotična, klicala je 

moža, da bi nekdo prišel ponjo v službo, ker je čutila, da v takem stanju ne more več 

nadaljevati z delom. Kasneje se ni spomnila niti, kako je prišla tisti dan domov. Povedala 

je, da je imela že prej slab odnos z namestnico poslovodje, vse odkar se je ta zaposlila pri 

njih. Sicer je namestnica poslovodje do vseh zelo nesramna in arogantna, tudi do moških 

zaposlenih. Anica dela v delikatesi, kjer mora biti še posebej previdna in natančna pri 

sprejemanju hrane, postrežbi strank, nadziranju datumov, peki mesa, ohranjanju svežine 

postreženega in čistoče cele delikatese. Namestnica poslovodje pa ves čas poudarja, da je 

delikatesa umazana in delavkam govori, da so tudi one umazane. Namestnica dela samo v 

dopoldanskem času, zaposlene nadzira iz svoje pisarne v skladišču – s kamerami, skladišče 

pa je razmetano in nihče noče prevzeti odgovornosti za ohranjanje reda, sprejemanje robe 

ipd. Anica je večkrat na to opozorila namestnico in tudi samega poslovodjo, ki je večkrat 

odsoten in še neizkušen mlajši delavec in nima nikakršne avtoritete na svojem delovnem 

mestu. Najbrž je prav zato, ker glasno opozarja na nepravilnosti, ker je delavna in 

natančna, še posebej v napoto namestnici poslovodje. Anica sicer zelo rada hodi v službo, 

pravi, da ji služba pomeni »drugi dom«, vedno je točna in zanesljiva v vsem, kar počne. V 

svoji stiski se je najprej zaupala poslovodji, ki pa je v podobnem položaju kot ona, saj se 

tudi sam svoje namestnice »po tihem« boji in ji zato ni mogel pomagati. Zato je pomoč 

poiskala v neodvisnem sindikatu in se pridružila skupini za samopomoč. Ves čas pa je bila 

še pod posebnim nadzorom osebnega zdravnika in diabetologa. Zelo veliko podporo ji nudi 

njena družina, mož in dve hčerki, ki jo povsod spremljajo, tudi v skupino za samopomoč. 

Pri pogovoru z mano se je počutila varno in se toliko sprostila, da je pričela pripovedovati 

tudi o svojem težkem otroštvu, nasilju v družini in povedala, da se že nekaj let zdravi za 

depresijo, trenutno jemlje manjši odmerek antidepresivov. Psihiatra je prvič obiskala pred 

nekaj leti, ko je doživela prvo izkušnjo trpinčenja na delovnem mestu, v isti trgovini, 

vendar pravi, da je bilo takrat huje, da je bila samo doma, apatična in zaprta vase ter 

večinoma ležala. Tokrat pa je bila odločena, da se bo s težavami spopadla in se borila za 

boljše počutje na delovnem mestu. V službi je zahtevala pogovor s področnim vodjo, 

vendar ta nikoli ni bil dosegljiv oz. se je srečanju izmikal. Da s svojim opozarjanjem ne bi 

povzročala težav, so jo kazensko poslali dva tedna na dopust, vmes je bila tudi sama 

bolniško odsotna in do razgovora z nadrejenim še po enem letu ni prišlo. Stvari so počasi 

potihnile v pozabo, osebno se počuti močnejša, pri čemer ji je pomagal tudi obisk na 

delavnicah skupine za samopomoč, vendar ostaja previdna, da se izkušnja ne bi ponovila. 
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Intervju s Saro 

 

Sara se je udeležila srečanja skupine za samopomoč na moje povabilo, saj se tudi osebno 

poznava in sva se že nekajkrat pogovarjali o težavah na delu. Zaupala mi je, da je že dalj 

časa brezposelna, a je imela v preteklosti hudo izkušnjo, ko je, zaradi slabih odnosov z 

vodjo, službo izgubila (niso ji podaljšali pogodbe o zaposlitvi). Po poklicu je trgovka, 

izkušnjo trpinčenja na delovnem mestu ima tudi ona iz trgovine. Takoj pove, da težav s 

poslovodjo ni imela samo ona, ampak cela ekipa prodajalcev. Na začetku, ko je bil 

poslovodja sodelavec, niso imeli težav, z njim so se dobro razumeli, tudi kot ekipa so se 

zelo dobro razumeli in bili bolj učinkoviti, poudari, da so bili »kot družina«. Nato pa je 

prišla na njegovo delovno mesto nova sodelavka in klima na delovnem mestu je postala 

vse hujša. Poleg vsega gre za podjetje, ki že od začetka svojega poslovanja krši 

delovnopravno zakonodajo, ker ne zagotavlja pogojev, ki jih navaja v pogodbi o zaposlitvi 

(npr. neplačevanje nadur ali ne dovolijo koriščenja nadur, med dvema izmenama ne 

preteče 12 ur, tako da delavci niso deležni dovolj počitka ipd.). Nova poslovodja je 

delovala destruktivno na odnose med sodelavci, klima na delovnem mestu se je začela 

hitro spreminjati. Sara se je s sodelavci zelo dobro razumela, z nekaterimi je v 

prijateljskem odnosu še danes in zdi se ji, da je poslovodjo motilo prav to, da so se 

sodelavci družili tudi po delu in bili prijatelji tudi v prostem času. Njena zavist je sprožila 

proces trpinčenja. Kljub pripombam in kritikam vodje pa je bilo delo vedno opravljeno, 

tako da so bile vsakršne njene obtožbe neutemeljene. Ker so se delavci družili tudi izven 

delovnega časa, so se sprva vsi dogovarjali, da bodo ukrepali in nekaj naredili, da bi 

zaustavili proces trpinčenja in zahtevali, da se vodja začne primernejše – bolj spoštljivo 

vesti do podrejenih, a začetno navdušenje je kmalu potihnilo in v ospredje so začeli 

potiskati Saro. Spodbujali so jo, naj se vodji upre ona, saj je pogumna, močna, hkrati pa 

tudi dobra in »pridna« delavka, tako da jo bo vodja zagotovo poslušala. Vodji se je 

zamerila, pogodbe o zaposlitvi za določen čas ji niso podaljšali in tako je ostala brez 

zaposlitve. Takrat je zapadla v hudo duševno stisko, večino časa je preživela doma, otopelo 

je ležala na kavču … Stanje se ji je poboljšalo, ko je začela hoditi na sprehode, se začela 

ukvarjati s hitro hojo in avtogenim treningom. Sedaj zaključuje poklicno prekvalifikacijo 

za delo socialne oskrbovalke in je sprejela novo zaposlitev v domu upokojencev. Kljub 

temu da prihodnost vidi v dobri luči, je spomin na izgubo službe in vse tiste dogodke še 

vedno močan. Pred vstopom v novo službo pa jo je potrl neljub dogodek, ki je znova 

zamajal njeno samozavest. Ko je bila na zdravniškem pregledu pri specialistu medicine 

dela, jo je ta poslal po potrdilo k svojemu psihiatru, ker naj bi to zahteval nov delodajalec. 

Pomoč psihiatra je rabila pri sedemnajstih letih zaradi najstniške krize, sedaj pa ni 

razumela, zakaj bi to morala razlagati delodajalcu. Mar bo ostala zaznamovana za vse 

življenje? Psihiater je potrdil, da je z njo vse v redu in da ni več v psihiatrični obravnavi. 

Toda moti jo že dejstvo, da je sploh morala po potrdilo in bo sedaj njen novi delodajalec 

vse to bral in bo »označena«, še preden jo bodo imeli možnost v živo spoznati. Delodajalcu 

vendar ni potrebno poznati diagnoze zaposlenega, sploh v Sarinem primeru, saj njeno novo 

delovno mesto negovalke tega ne zahteva. 
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Intervju z Robijem 

 

Po pomoč je prišel tudi zaposleni, ki je prosil, da mu pomagamo z razjasnitvijo, ali gre tudi 

v njegovem primeru za trpinčenje na delovnem mestu s strani nadrejenega. Več let je bil 

redno zaposlen v zavarovalniški družbi kot cenilec škode na terenu. Deloval je samostojno 

v eni od podružnic, medtem ko je bil njegov prvi nadrejeni na drugem koncu Slovenije. 

Komunikacija med njegovim nadrejenim in njim je tako potekala samo z e-sporočili, ki jih 

je Robi vse dokumentiral, saj je dobival vedno več neprimernih sporočil. Kot že rečeno, je 

vseskozi delal sam, pa vendar je bil nekajkrat v dvomih in je želel za mnenje vprašati še 

koga, zato je vprašanja naslovil na svojega nadrejenega. Ta mu je odgovarjal z veliko mero 

nestrpnosti in nesramnosti, z izjavami, kot npr.: »Ali nisi dovolj pameten/sposoben, da sam 

to rešiš?«, »Če si nesposoben, bomo poslali koga drugega …« ipd. Kmalu se je Robi začel 

počutiti ogroženega. Želel se je osebno srečati z nadrejenim, z avtom se je na lastne stroške 

odpeljal do uprave, toda ta je bil vedno nedostopen oz. je trdil, da srečanje ni potrebno. Ker 

se je slaba komunikacija nadaljevala in se je počutil v službi vedno slabše, je začel sam 

raziskovati in ugotovil, da je mogoče žrtev trpinčenja na delovnem mestu. Sam primer je 

podal komisiji podjetja, ki je zadolžena za obravnavo primerov trpinčenja in je primer 

obravnavala, žal je bilo po tem vse huje, dokler ni izgubil zaposlitve. Primer tega 

uporabnika kaže na to, kako preprosto je nekoga diskreditirati in izločiti iz delovnega 

okolja, že samo z uporabo elektronske pošte. 

 

Intervju z Manco 

 

Manca je srednja medicinska sestra, zaposlena za določen čas v domu upokojencev, kjer 

dela že nekaj let. Pred približno enim mesecem se je zapletla v konflikt z nadrejeno 

(glavno sestro). Osebno se ji zdi, da ni bila ona kriva, ampak da je bila reakcija glavne 

sestre zelo kruta, le-ta je Manco zaprla v previjalnico in nanjo kričala. V tem času ni bilo 

nikogar od zaposlenih v bližini, tako da prič nima, je pa možno, da se je kričanje slišalo na 

hodnik in so ga lahko slišali varovanci. Od tega dogodka naprej čuti, da se šikaniranje še 

bolj stopnjuje. Pravi, da ji nadrejena »gleda pod prste«, kot bi čakala, kdaj bo storila kaj 

narobe. Zdi se ji tudi, da je nagovorila drugi dve sestri, iz drugih dveh oddelkov, naj jo 

opazujeta. Ni pa prepričana, ali je to res, zaveda se namreč, da jo zaradi strahu in nelagodja 

daje preganjavica in se ji lahko vse samo dozdeva. Pove tudi, da pije pomirjevala (Persen), 

da se lahko sploh odpravi v službo in ker ima težave s spanjem. Ker ima majhnega otroka, 

ki ni v varstvu, pravi, da brez teh tablet ne bi imela moči za igro z njim, saj jo misli na 

težave v službi preganjajo tudi izven delovnega časa. Jemanje Persena pa je slabo oz. s 

strani proizvajalca nepriporočljivo, ker otroka še doji. Manci se zdi, da se glavna sestra 

sedaj boji, da bi Manca dogodek prijavila, saj je njen mož kriminalist, poleg vsega pa je 

šikanirana tudi zaradi tega, ker opravlja štiriurni delavnik. Ostali zaposleni naj bi zaradi 

tega delali več, možno pa je tudi, da so ljubosumni, ker si ona lahko to privošči (ker ima 

njen mož dobro plačo ipd.). Podpore s strani moža pa žal nima, saj pravi, da se ne želi 

»vmešavati« v njeno delo. Uporabnica je tako prestrašena, lahko bi rekli, da je terorizirana, 

saj sem intervju z njo opravila na njenem domu, pod pogojem, da mi ne izda svojih pravih 

osebnih podatkov, celo priimka mi ni povedala, da bi ji lahko pozvonila na domofon, 

ampak sem morala poklicati po telefonu, da je odprla vrata. Zelo se boji, ker stanuje v 

bližini službe, in pove, da je zato še bolj tesnobna in zaskrbljena. Povedala je, da si želi 
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obiskovati skupino za samopomoč. Posebno pomembno bi bilo začetno ustvarjanje 

varnega, zaupnega okolja in iskanje načina, kako preživeti dan na delovnem mestu brez 

pomirjeval in se vsakodnevno soočati z vršilcem trpinčenja. Žal na skupino uporabnica ni 

prišla, še nekajkrat sem jo srečala, vendar ji strah ali sram nista dovolila niti, da bi mi 

odzdravila. 

 

Intervju s Tadejo 

 

Tadeja je zaposlena v marketu kot prodajalka. Gre za manjšo, prenovljeno trgovino, v 

turističnem kraju, ki ima še posebej poleti precej obiskovalcev, saj jo obišče veliko 

turistov. Najprej omenja slabe delovne pogoje: zaposlenih je premalo, zato počnejo vsi 

zaposleni vse, odmora skoraj nikoli nimajo in so tako ves čas pod pritiskom. Pred nekaj 

tedni pa je prišlo do konfliktnega dogodka med njo in stranko v trgovini, kar je sprožilo 

kup kritik in sankcij ter spremenilo vedenje sodelavcev do nje. Stranka, mlajši moški, je pri 

njej v delikatesi tisti dan zahteval, naj mu pred postrežbo salame odbije težo ovojnega 

papirja. Prijazno mu je pojasnila, da tega ne počnejo, saj je teža papirja zanemarljivo 

majhna (0,0002g) in jo imajo že posebej drugje zaračunano. Toda moški je postajal 

napadalnejši in začel vpiti, zato mu je ugodila. Tadeja ocenjuje, da se je stranka pretirano 

razburila, nanjo vpila in povzročila veliko škode, ker se je nato še pisno pritožila v upravo 

trgovine. Moškega so videle še štiri druge stranke, ki so stale v vrsti delikatese, med njimi 

tudi neka gospa, ki jo Tadeja pozna in ji je lahko priča, ter njena sodelavka. Moški jo je 

zatožil tudi poslovodji, z obsodbami, da je nestrokovna, neprijazna, nenasmejana … V 

majhni poslovalnici so kmalu dobili nenapovedani – kontrolni obisk z uprave. V času 

obiska je le Tadeja morala nositi tablico z imenom na delovni halji (vse ostale sodelavke in 

sodelavci je nikoli ne nosijo), tako da so jo vodje »izpostavili« in »označili«, da bi 

nadzorni vedeli, koga naj opazujejo. Nadzorni so se postavili v vrsto pri delikatesi, med 

ostale, redne stranke, da bi ob svojem naročilu opazovali njeno postrežbo. Od tistega 

obiska nikoli ne ve, kdaj bo spet prišla kontrola iz uprave in se ves čas trudi biti nasmejana 

in še vedno je edina v poslovalnici, ki mora nositi tablico z imenom. Pove tudi, da sebe 

ocenjuje kot zelo delavno osebo, nikoli ne gre na bolniški dopust in ker je v poslovalnici 

vedno gneča, razume, da mora poprijeti za vsako delo in ji to ni težko. Istočasno mora 

streči v delikatesi, paziti na živila v cvrtniku, paziti na pecivo v pečici, zato še težje ostaja 

zbrana in nasmejana, še posebej sedaj, ko se zaveda, da jo vsi opazujejo. Kljub temu, da se 

čuti močna in v formi, ji v skupini za samopomoč svetujemo, naj si vzame, brez slabe 

vesti, tudi v času turistične sezone nekaj dni bolniškega dopusta, ker je to njena pravica. V 

poslovalnici naj preveri, ali imajo »knjigo pohval in pritožb« ter kaj vse je v njej zapisano, 

in naj takoj začne s pisanjem dnevnika. 

 

Intervju z Vesno 

 

Vesna je zaposlena v domu upokojencev kot srednja medicinska sestra. Trenutno je že 

sedem mesecev na bolniškem dopustu in tik pred začetkom porodniškega dopusta, vendar 

že razmišlja o tem, kako hudo bo, ko se bo vrnila na delo. Vodja – glavna sestra v 
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nadstropju doma, kjer dela, je zelo mlada, stara 27 let in še zelo neizkušena ter nedorasla 

vodenju svojega oddelka. Vesna pravi, da je edino, kar dobro zna, manipulirati in 

»mešetariti« z osebjem, saj se pretvarja, da je prijazna, se nasmiha, a je v resnici zelo 

zahrbtna. Vesna pa je starejša in ima več izkušenj s področja nege starostnika, več let je 

delala tudi s starostniki v tujini. Je zelo delavna, praktična, odločna, ne prenese površnosti 

in hitro opazi napake. Zato je glavno sestro že večkrat opozorila na določene nepravilnosti, 

vendar vedno v smislu konstruktivne kritike, v dobro varovancev in zaposlenih. Nikoli ni 

tožarila ali z imenom označila, kdo naj bi delal kaj narobe, in nikoli ni želela, da bi koga 

kaznovali za njegove napake. Toda glavna sestra je njeno kritiko ostalim predstavila 

drugače, kot slabo. Od tedaj so odnosi ostalih zaposlenih do nje vedno slabši. Ena od 

najbolj nestrokovnih (»slabih«) sester je nagovorila še neko drugo zaposleno, da sta šli po 

domu spraševat, kakšne napake dela Vesna. Najpogostejša napaka je bila, da varovancem 

prepogosto daje Portalak, sirup proti zaprtju. Počuti se ogroženo, vse več je pritiskov tudi s 

strani vodstva. Nekoč je naletela na dve negovalki, ki sta pustili umirajočega bolnika v zelo 

neprijetnem stanju – umazanega, bolnik se je pomočil in ponečedil in imel na hrbtu veliko, 

črno preležanino. Zdelo se ji je nedopustno in nečloveško, da sta bolnika pustili v takem 

stanju, da ga nista niti previli niti obrnili na bok, da ne bi ležal na rani.  

Opozorila ju je nekako takole: »Ne morete ga pustiti tako, tudi če bo umrl, naj bo vsaj čist 

in preoblečen …« Negovalki sta jo zatožili vodstvu, da je pred bolnikom izjavila, da bo 

umrl. Sama pravi, da se ji to ne zdi strokovna napaka, ampak dejstvo. Ni mislila nič 

slabega, mislila je le na to, da je tudi bolnik, ki se poslavlja, še vedno vreden človekovega 

dostojanstva in ga ne moremo kar zanemariti. Najbrž pa je bila preveč direktna in ni 

uporabila pravih besed, smrt je v naši družbi namreč še vedno tabu. Več časa tudi že 

opozarja, da je na oddelku z dementnimi starostniki zaposlena ena sama sestra, kar je 

premalo, saj sama ne more skrbeti za 15 dementnih oseb. Prav tako je premalo zaposlenih 

sester, ki bi bile za to delo izobražene, zaposlene so namreč tudi frizerke, bančnice idr., ne 

pa izšolani zdravstveni tehniki. Nad slabimi bivanjskimi razmerami v domu se pritožujejo 

tudi svojci starostnikov, saj so razočarani, da največkrat ni poskrbljeno niti za najbolj 

osnovne potrebe njihovih dragih. Vesno so njene pripombe stale že veliko, dobila je že 

prvi, drugi in tretji opomin pred odpovedjo delovnega razmerja. Pravi, da je stanje na 

delovnem mestu večino časa prav nemogoče. 95 % medicinskih sester in negovalk naj bi 

bile mlade ženske, ki niso motivirane za delo, niso usposobljene, zdi se, da v službo hodijo 

le zaradi plačila, ves čas postopajo, čakajo, da odidejo domov, nakupovat in ponočevat. 

Velikokrat neupravičeno vzamejo odmor za kajenje, brskajo po spletu prek telefona, 

telefonirajo, medtem pa bolniki čakajo. Vodstvo pa take ljudi, kot je Vesna, ene redkih 

pozornih in usposobljenih ljudi v njihovi organizaciji, le premeščajo iz nadstropja v 

nadstropje, da bi pogasili konflikte in stare zamere. Skupaj s še nekaj sodelavkami je 

Vesna ustanovila svoj sindikat, in če bo potrebno, se bodo skupaj borile tudi po pravni poti. 

 

Intervju z Janezom 

 

Janez dela v proizvodnji že odkar je končal srednjo šolo, že vrsto let v istem podjetju. Že 

pri prvem pogovoru z njim sem ugotovila, da je v hudi stiski. Želel se je hitro z nekom 
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pogovoriti, saj se je počutil obupno, raztreseno. Samo na kratko mi je opisal konfliktni 

dogodek izpred nekaj dni, ko se je v službi skregal. Pove, da je bil povod za ta konflikt dalj 

časa trajajoča slaba komunikacija med nadrejenimi iz njegovega oddelka in podrejenimi. S 

sodelavcem naj bi šla ta dan v pisarno direktorja, kjer naj bi opozorila na slabo 

komunikacijo in slabe delovne pogoje, ki so že dolgo stalnica v podjetju. Direktorju naj bi 

v imenu vseh sodelavcev povedala, da so razmere nevzdržne, da nova vodja oddelka kriči 

nanje, preklinja, jih zmerja (»jih nekam pošilja«), čeprav je sama še zelo mlada in 

neizkušena na tem področju (kovinske industrije), saj je po poklicu kuharica in je prišla do 

tega delovnega mesta po čudni poti. Nespoštljiva je do delavk/ -cev, ki so večinoma vsi 

starejši od nje in zelo dobri delavci. Velik delež zaposlenih v tem podjetju je tujcev, ki so 

zaposleni prek različnih agencij, zato poslušajo žaljivke tudi na račun svoje etničnosti. Do 

nepravilnosti prihaja pri razporeditvi delovnega časa, delavke/ -ci niso pravočasno 

obveščeni o novem urniku (delo poteka triizmensko, tudi ponoči in med vikendi), običajno 

zvedo zadnji trenutek, da bodo delali za vikend ali ponoči. Ko sta se s sodelavcem vrnila s 

pogovora, je eden od nadrejenih ravno obešal plansko tablo z novim urnikom, na katerem 

so se spet pojavile nepravilnosti (delavci niso bili vnaprej obveščeni, da bodo delali med 

vikendom), zato je Janeza »zaneslo« in je s pestjo udaril v tablo in se glasno razjezil. Vnel 

se je pravi prepir, trije nadrejeni so poklicali policijo, ker naj bi jim grozil s pretepom (sam 

pravi, da je to nesmisel, saj je sam precej drobne postave, oni trije pa vsi močnejši od njega 

in tega ne bi nikdar izjavil), nato pa naj bi rekel tudi, da se gre ubit. Janez je nato sam 

poklical policijo, da bi dokazal, da je pripravljen sodelovati. Mirno se je pogovoril s 

policisti in odšel z ženo, ki je prav tako zaposlena v istem podjetju, na policijsko postajo 

podat izjavo o dogodku. Policisti so mu svetovali, naj za tisti dan zaključi z delom in gre 

domov počivat. Tako je tudi naredil, saj je bil zelo pretresen in nezmožen za delo. Odšel je 

k osebnemu zdravniku in ostal od naslednjega dne na bolniški, tudi zaradi groženj, da ga 

bodo kaznovali z disciplinskim postopkom. Osebni zdravnik ga je napotil k psihiatru, ki 

mu je predpisal več zdravil, pomirjeval in uspaval. Zgraža se, da ga je dogodek na 

delovnem mestu pripeljal do psihiatra, saj je še zelo mlad in zdrav in prej nikoli ni 

potreboval tovrstne pomoči. Počuti se zaznamovano in se boji, da ga bodo ljudje zato 

obsojali. Na srečo mu stoji ob strani žena. Po disciplinskem postopku je žal dobil izredno 

odpoved, izključno zaradi enega samega konfliktnega dogodka. V podjetju je delal skoraj 

12 let in to ga je zelo prizadelo. Pomoč je poiskal v neodvisnem sindikatu in si najel 

odvetnika ter sedaj podjetje toži. Najprej se je obrnil na interni sindikat v podjetju 

(kateremu je plačeval članarino vrsto let), se v pismu opravičil za svoj neljubi izbruh, ki 

naj bi bil posledica slabih delovnih pogojev in slabe komunikacije, in pričakoval je pomoč. 

Žal je interni sindikat izrabil njegovo zaupanje in pismo izročil vodstvu, tako da sedaj služi 

kot dokazno gradivo v pravdnem postopku. Janez še vedno hodi k psihiatru in jemlje 

močna pomirjevala, tako da ne more voziti avta. Kljub zdravilom ga še vedno mučijo 

nočne more, veliko razmišlja o vsem dogajanju in osebah, nikomur ne želi nič slabega in 

ne čuti sovraštva do njih, najbolj pa ga obremenjuje sram. Izvedel je, da je enemu od vodij, 

ki so ga spravili v neugodno situacijo, sedaj žal, in da je priznal, da je to le eden od 

načinov, ki ga podjetje uporablja za odpuščanje odvečnih delavcev. Obisk delavnic in 

podpora skupine za samopomoč mu zelo pomagata, še posebej sedaj, ko je brezposeln, saj 
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stanuje daleč na vasi, kar predstavlja dodatno tveganje, da zapade v brezdelje in postane 

izoliran. 

 

Intervju z Mašo 

 

Maša je zaposlena v istem proizvodnem podjetju kot Janez že devet let. Po pogovoru z njo 

in Janezom smo ugotovili, da gre v njunem primeru za vertikalno obliko trpinčenja nad 

zaposlenimi enega oddelka, ki imajo isto vodjo. Maša je priseljenka iz ene vzhodnih držav, 

letos pa je dobila tudi slovensko državljanstvo. Lansko leto je imela operacijo kolkov, 

njena osebna zdravnica je pisno obvestila delodajalca, da ji morajo izrecno zagotoviti 

sedeče delo. Prav tako so njene težave s kolki posledica obremenitev na delovnem mestu. 

Po operaciji je invalidska komisija podala sklep, da je invalid III. kategorije, delodajalec pa 

je dobil navodila v zvezi z njenim delom. Le-ta je povedal, da nima ustreznega delovnega 

mesta zanjo in jo dal za pet mesecev »na čakanje«. »Diskriminacija zaradi invalidnosti /…/ 

vključuje vse oblike diskriminacije, tudi odklonitev primerne prilagoditve.« (Nasilje nad 

invalidnimi osebami, 2008, str.3) Nato so jo prosili, ali bi sama podpisala sporazumno 

odpoved. Ni pristala, ker ji veliko pomeni, da je zaposlena za nedoločen čas in si želi ostati 

na delovnem mestu. Žal je v tem času doživljala težko situacijo tudi doma, saj se je ravno 

ločila od zelo nasilnega moža, odvisnega od alkohola, ki jo je pretepal, tudi ko je bila 

noseča. Zatekla se je v varno hišo in tudi od tam ves čas redno hodila na delo. Sedaj živi 

sama s sinom. Ker ima veliko obveznosti z otrokom, redno je v kontaktu s CSD in 

odvetnikom v zvezi z ločitvenim postopkom, včasih, med delovnim časom, pogleda na 

telefon, ali ima kakšen zgrešeni klic, sporočilo ipd. Ker delodajalec »ne ve, kam naj z njo«, 

išče vse mogoče načine, da bi jo nadziral in se je znebil. Nadrejeni ji očita, da preveč 

telefonira, da posluša glasbo na telefonu in s tem ogroža sebe in druge, ker dela za tekočim 

trakom. Ves čas jo premeščajo na druga delovna mesta, iz proizvodnje v skladišče, nato na 

info točko idr. Kljub svoji oviri še vedno dela dve izmeni in stoječe delo. Tukaj gre tudi za 

izkoriščanje ljudi z ovirami. Pomoč je najprej poiskala na sindikatu, vendar ne znotraj 

podjetja, saj jim ne zaupa (vodja izmene naj bi bil obenem tudi sindikalni zaupnik). 

Napisala je tudi pismo, v katerem opisuje, kako se vodja, ki sem jo omenila že v intervjuju 

z Janezom, vede do zaposlenih (poniževalno, oblastno), predvsem do starejših delavcev, ki 

so v podjetju zaposleni tudi 30 let in več in nanje kriči. Njen prihod na položaj vodje se ji 

le z dvema letoma delovnih izkušenj in neprimerno izobrazbo zdi sumljiv. Delavci v 

podjetju so izpostavljeni zelo slabim delovnim pogojem, delovna oprema je stara, zaščita 

neprimerna, delajo s težkimi kovinami (cinkom), brez zaščitne maske ali očal, kar je še 

posebej neprijetno poleti, ko v proizvodni hali temperatura zraka naraste do 40 ˚C in več in 

je delavcem slabo. V pismu sindikatu opisuje tudi konfliktni dogodek, ko je vodjo prosila 

za nove zaščitne rokavice, le-ta pa se je z njo najprej kregala in ji jih nato vrgla v obraz. 

Preden je dobila državljanstvo, so jo vodje žalili tudi glede njene etnične pripadnosti. 

Poudarja, da čuti izreden strah, stalen nadzor in pritisk nadrejenih. Ne uživa pa nikakršnih 

pomirjeval ali zdravil, trudi se uživati zdravo prehrano in sebe doživlja kot močno, 

pogumno in bojevito osebo, ki je doživela že marsikaj. Redno obiskuje skupino za 

samopomoč in je zelo angažirana v boju proti trpinčenju nad njenimi sodelavci. Kljub 
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pisnemu opozorilu, ki ga je prejela od delodajalca, ko se je obrnila na sindikat, je ona 

ostala zaposlena. Svetovali smo ji, naj v kadrovski službi prosi za fotokopijo pravilnika o 

trpinčenju na delovnem mestu. Maša je pravilnik pogumno priskrbela, ob enem pa dala 

vodilnim vedeti, da se zna informirati, pozna svoje pravice in se ne bo predala, čeprav je 

prišla kot tujka in ima nizko izobrazbo.  

 

Intervju z Matejem 

 

Matej je zaposlen v supermarketu kot prodajalec in skladiščnik že petnajst let. Njegovo 

počutje na delovnem mestu se je močno poslabšalo, ko je ena od sodelavk postala 

poslovodja. Njeno vedenje do večine delavcev se je spremenilo, postalo je nevzdržno, 

Matej pravi, da se je začela obnašati kot diktator. Novim zaposlenim in »tihim« 

zaposlenim (tako jih označuje Matej) je diktirala navodila, kar pomeni, da je nanje kričala, 

jim »komandirala«, delila dela, ki so zahtevala pol ure delovnega časa, čez nekaj minut pa 

jim je naložila še dodatno delo (preobremenitve, nemogoče/nesmiselne zadolžitve). Kdor 

dela ni opravil, ga je okarala, večinoma so sledile prazne grožnje, včasih pa tudi sankcije. 

Spomni se, da mu je nekoč zaradi ene napake rekla: »Takih ljudi tukaj ne rabimo!«, drugič 

pa, da kvari renome trgovine. V stresnih trenutkih, ko je bila v trgovini gneča ali akcije, se 

ni znala obvladati in ni ravnala profesionalno. Njena prizadevanja, da bi z diktiranjem in 

grožnjami obvladala situacijo, se niso uresničila, učinkovitost dela je bila slabša, 

zaposlene/ -i so bili napeti in pod stresom in povečal se je absentizem. Mateju se zdi, da se 

je tako obnašala, ker ni bila sposobna vodenja, pa tudi po naravi je bila takšna. Kmalu je 

postalo očitno, da išče šibke tarče (Matej jih je označil za »tihe«), nekatere sodelavke/ -ci 

pa so se ji upali upreti. Predvsem moški, skladiščniki, so se branili z ostrimi izjavami in 

takrat se je še posebej znašala nad šibkejšimi zaposlenimi. Delovno mesto je zapustila 

zaradi prihoda nove področne vodje, ki je vse spremenila in poslala to poslovodjo v drugo 

poslovalnico. Te zaposlene/ -i so imeli srečo, saj se je trpinčenje, čisto slučajno, kmalu 

končalo. Poleg tega ni imela poslovodja nad seboj nikogar od nadrejenih, ki bi podpiral in 

zagovarjal njen nesmiseln način vodenja. 

 

Intervju s Tatjano 

 

Tatjana je zaposlena v eni od nevladnih organizacij in mi je opisala svojo izkušnjo 

trpinčenja izpred nekaj let, ki jo je doživljala še z dvema sodelavkama. Trpinčenje je 

trajalo nekaj let, po tem, ko so ga zaposlene prepoznale, so začele iskati pomoč in pošiljati 

pisne pritožbe na delovno inšpekcijo, na socialno zbornico, na neodvisni sindikat, 

nekajkrat so celo obvestile lokalne medije, saj je bilo stanje na delovnem mestu prav 

nevzdržno. Tatjana je strokovna delavka v nevladni organizaciji, ki se ukvarja z ljudmi, ki 

imajo težave v duševnem zdravju. Težava se pojavlja pri tem, da so uporabnice/ -ki tudi 

člani izvršnega odbora društva, ki je v društvu organ, ki odloča o vsem. Še posebej 

neprimerno se jim je zdelo obnašanje sodelavca, prav tako člana izvršnega odbora in 

nekdanjega uporabnika društva. Sodelavec ni izpolnjeval delovnih nalog, ki so izhajale iz 

njegove pogodbe o zaposlitvi, in se je neprimerno vedel do Tatjane (slaba komunikacija, 
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neresnične obtožbe, žalitve, vmešavanje v strokovno delo ipd.). Kot strokovna vodja je o 

njegovem obnašanju poročala na sestankih in prosila, da pojasni razloge za svoje vedenje, 

vendar se je vedno končalo tako, da je sodelavec demonstrativno zapustil sestanek. 

Obtoževanja, ustrahovanje, besedna in posredna agresija se je sprevrgla v odkrite grožnje. 

Zaradi sodelavčevih agresivnih izpadov, kričanja, izrazitega besa in njegovega 

nagovarjanja uporabnikov k nasilnemu vedenju, so morali za nekaj tednov v enem mesecu 

zapreti prostore društva. Kljub temu da so Tatjana in njene sodelavke redno obveščale 

predsednico društva in supervizorko, ki sta obe po poklicu psihologinji, o tem, kaj se 

dogaja, jim nihče ni verjel oz. ni nihče zavzel njihovega stališča. Na superviziji so jih 

zasliševali, tako da so lahko razbrale, da je sodelavec manipuliral tudi s predsednico in 

supervizorko, ki bi morala ohraniti objektiven, nepristranski pogled na problem. Vsi 

njihovi klici na pomoč in vsi dogovori, ki so jih sklenili kasneje z novim predsednikom 

društva, so ostali le zapisani na papirju. Izvršni odbor je te strokovne delavke potreboval le 

kot krinko oz. marionete, da je zadovoljil pogoje financerjev, društvo pa so v resnici vodile 

uporabnice/ -ki, ki so onemogočali pravo strokovno delo in razvoj programa. Te 

nepravilnosti in hude kršitve so se dogajale na zelo prefinjen in manipulativen način, ki je 

velikokrat težko dokazljiv. Najbolj se je sodelavkam zdela nedopustna zloraba uporabnic/ -

kov društva, ki zaradi svojih težav v duševnem zdravju (nekateri so namreč odvisniki, v 

duševni stiski, brezdomci …), včasih ne znajo presoditi situacije in so lahka tarča zlorab.  

S pomočjo pravnikov iz neodvisnega sindikata je trem sodelavkam uspelo doseči pravico. 

Ena sodelavka je podala izredno odpoved zaradi trpinčenja na delovnem mestu in v 

pravdnem postopku dosegla poravnavo, ena od njih (njena izkušnja bo opisana v 

naslednjem intervjuju) je prav tako dosegla poravnavo in se nato upokojila, Tatjana pa je 

obdržala delovno mesto, in sicer kot strokovna vodja dislocirane enote društva (v novih 

prostorih) in novega programa, ki ga je sama zasnovala in zanj pridobiva sredstva. 

 

Intervju z Bredo 

 

Tudi Breda je bila torej zaposlena kot strokovna sodelavka v isti nevladni organizaciji kot 

Tatjana. Na to delovno mesto je prišla že prej, ob sami ustanovitvi društva, in pravi, da so 

bili pogoji za delo v tem društvu vedno slabi. Člani izvršnega odbora so se vedno 

vmešavali v delo strokovnih delavk/ -cev, tudi sama se spomni groženj s strani 

uporabnikov, predsednice in celo računovodje, ki naj bi imela povsem postransko vlogo. 

Ko je bilo društvo majhno, je še nekako šlo, toda sčasoma je narastlo število uporabnic/ -

kov in število zaposlenih, saj naj bi se tudi strokovni program razširil, za to so dobili tudi 

sredstva – davkoplačevalski denar. Ker je Breda starejša, je zaradi dolgotrajne 

izpostavljenosti trpinčenju začela čutiti posledice na telesnem zdravju, pojavljali so se ji 

glavoboli, bolečine v želodcu, težko je spala, jemati je začela pomirjevala. Skupaj s 

Tatjano in drugo sodelavko je delodajalca prijavila za trpinčenje na delovnem mestu. V 

sodnem postopku je tudi ona dosegla poravnavo, odvetnik ji je odsvetoval nadaljnjo tožbo, 

saj naj bi bila ta dolgotrajna (več let trajajoča) in draga, poleg vsega pa bi bilo to slabo tudi 

za njeno zdravje. Breda je povedala, da imajo tudi pravniki malo izkušenj s primeri 

trpinčenja na delovnem mestu, sodna praksa na tem področju se pri nas šele razvija, zato se 
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tudi sami slabo znajdejo in težko svetujejo svojim strankam. Po tej hudi izkušnji se je 

upokojila in se odločila, da si privošči oddih in se odpravi na potovanje. Toda prav tam je 

zbolela, dobila visoko vročino in vnetje, vse, kar je zadnje čase doživljala na delovnem 

mestu, se je še zadnjič manifestiralo v obliki bolezni, ko je najmanj pričakovala. 

 

3.5.2  Analiza nastale fokusne skupine po metodi snežne kepe 

 

Kot že navedeno v opisu raziskovalnih metod, sem za dostop do žrtev trpinčenja na 

delovnem mestu uporabila metodo snežne kepe, saj gre za družbeno »skrito populacijo«, 

katere posameznice/ -ke je težko identificirati. V pomoč pri analizi nastale fokusne skupine 

mi bo razlaga francoskega sociologa Karla M. van Metra, ki navaja, da je metoda snežne 

kepe ena od metod »naraščajoče metodologije«, za katere je značilno, da vsebujejo 

raziskovalne strategije, ki so prilagojene študijam posebnih družbenih skupin, katerih ni 

mogoče analizirati s klasičnimi statističnimi postopki. Pridobljene podatke zato 

analiziramo s kvalificiranjem/razvrščanjem v skupine, pogosto imenovane »grozdi« (angl. 

clusters) ali drevesa oz. analiziramo socialna omrežja. Van Meter tudi poudarja, da sta pri 

takih populacijah bolj pomembna podatka »kdo« in »kje«, kot pa »koliko« (velikost 

vzorca), da lahko identificiranim uporabnicam/ -kom čim prej ponudimo pomoč, kar je tudi 

cilj naloge (van Meter, 1990). 

 

V spodnjem grafu (Graf 1) je prikazan vzorec populacije, ki je nastal po metodi snežne 

kepe. Hierarhična rast vzorca je prikazana v vodoravni obliki. Posameznice/ -ki, ki tvorijo 

prvi krog vzorca in jih imenujemo začetni respondenti, so tisti, ki so sami poiskali pomoč 

oz. sami prišli v stik z Zavodom za pomoč žrtvam trpinčenja na delovnem mestu. Začetne 

respondente sem prosila, naj v svojem okolju identificirajo še kakšnega posameznika, ki 

ima prav tako izkušnjo trpinčenja na delovnem mestu. Te posameznice/ -ki, ki so jih 

začetni respondenti prepoznali, tvorijo drugi krog vzorca. Tudi te posameznice/ -ke, ki 

tvorijo drugi krog vzorca, sem prosila, naj v svojem okolju prepoznajo še kakšnega 

posameznico/ -ka in ti nato tvorijo tretji krog. Naj poudarim, da vzorec zajema le 

posameznike, s katerimi sem prišla osebno v stik, polovica (9 posameznic/ -kov oz. 50 %) 

se je tudi udeležilo delavnic skupine za samopomoč. V svojih intervjujih in v pogovoru na 

delavnicah so uporabnice/ -ki lahko identificirali še več primerov trpinčenja na delovnem 

mestu v svojem okolju ali širše, tako da iz tega lahko sklepamo na razširjenost pojava 

trpinčenja v našem okolju in v določenih strokah. Če povzamemo pričanja uporabnic/ -kov 

v njihovih intervjujih in opazujemo graf, lahko ugotovimo, da je veliko primerov 

trpinčenja na delovnem mestu na področju storitev (trgovine), proizvodnje, zdravstva ter v 

pisarnah (zavarovalništvo, bančništvo, uprave posameznih podjetij ipd.), pojavljajo pa se 

tudi primeri trpinčenja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in na področju kulture (v 

telefonskih pogovorih in po e-pošti so z mano navezali stik tudi zaposleni/ -e v enem od 

muzejev, v knjižnici in vrtcu).  
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                    Legenda: Ž = ženska, M = moški; 

                                     a = agencija/ zavarovalništvo, p = proizvodnja, pi = pisarna,  

                                     g = gostinstvo, k = kultura, n = nevladna organizacija, 

                                     t = trgovina, z = zdravstvo; 

                                     O = obala, Š = širše 

 
                          Graf 1: Organigram fokusne skupine, ki je nastala po metodi snežne kepe 

 
 

Pridobljeni podatki kažejo na pomembne podobnosti in razlike s trenutnimi 

predpostavkami družbe o trpinčenju na delovnem mestu. Tako kot ugotavlja tudi 

Eurofoundova študija iz leta 2012, je približno petina zaposlenih (16 %) izpostavljena 

trpinčenju na delovnem mestu. Strokovnjaki ugotavljajo, da naj bi se pojav trpinčenja na 

delovnem mestu širil predvsem zaradi globalne ekonomske krize, visoke stopnje 

brezposelnosti in vladavine neoliberalizma. Prav tako ugotavljajo, da so največkrat žrtve 

trpinčenja zaposlene/ -i s srednješolsko izobrazbo, kar je očitno tudi pri mojem vzorcu (to 

so trgovke/ -ci, zdravstvene delavke/ -ci, proizvodne delavke/ -ci, administratorke/ -ji ipd.). 

Pri vseh osemnajstih identificiranih je šlo za vertikalno obliko trpinčenja, kar pomeni 

trpinčenje s strani nadrejenega nad podrejenim (s strani vodje, poslovodje, vodje enote, 
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direktorja, predsednice ipd.), tako da ta oblika trpinčenja na delovnem mestu ostaja 

najpogosteje opažena. Sedem identificiranih (39 %) pa je obenem izkusilo tudi 

horizontalno obliko trpinčenja s strani sodelavcev, celo s strani podrejenih (npr. srednja 

medicinska sestra s strani negovalk) ali t. i. »zunanji mobbing« (trgovka s strani stranke, 

strokovna vodja s strani uporabnika ipd.). Prav tako kot v Eurofoundovi raziskavi, je 

največ identificiranih trpinčenje doživljalo več kot eno leto, kar lahko razberemo iz 

spodnjega grafa in pomeni, da žrtve relativno pozno prepoznajo trpinčenje in poiščejo 

pomoč (2012). Vseeno pa je pomembno poudariti, da je 50 % od teh, s katerimi smo 

navezali stike, ostalo v obravnavi (primere spremljamo) in obiskujejo skupino za 

samopomoč. 

 

 

     
                           0%           10%        20%         30%         40%         50% 

 
Graf 2:  Časovna izpostavljenost identificiranih trpinčenju na delovnem mestu 

 

 

Eno od raziskovalnih vprašanj je tudi, ali so trpinčenju na delovnem mestu bolj 

izpostavljene posamezne skupine ljudi, kot npr. starejše zaposlene/ -i, osebe z različnimi 

ovirami, kronično bolni ipd. Odstotek identificiranih uporabnikov, pri katerih sem zaznala 

ta problem, sem razporedila v spodnji graf: 
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Graf 3:  Prisotnost posebnih značilnosti identificiranih, ki so vplivale na intenziteto trpinčenja 

 

Skoraj vsak od identificiranih posameznic/ -kov v nastali skupini je posedoval eno od 

zgornjih lastnosti ali celo več. Opazimo lahko, da prevladuje odstotek starejših, predvsem 

se je trpinčenje starejših delavk/ -cev pojavljalo v proizvodnji in v trgovini, saj gre za 

nespoštljivo vedenje mlajših nadrejenih do starejših podrejenih. Zaskrbljujoča je tudi 

ugotovitev pogostega šikaniranja zaposlenih delavk, ki imajo majhne otroke ali otroke, ki 

še potrebujejo nego (med njimi mama, ki še doji, mati gibalno oviranega otroka in ena 

nosečnica) ter ena mati samohranilka. Med raziskavo sem prišla v stik tudi z neko 

učiteljico, ki jo je ravnateljica prosila, naj se predčasno vrne s porodniškega dopusta (otrok 

je imel devet mesecev), ker ji primanjkuje zaposlenih, v zahvalo pa si bo kasneje lahko 

izbrala, kateri razred želi učiti. Pri delavkah/ -cih, ki opravljajo fizično delo, se pogosto 

pojavijo kronična obolenja (npr. kostno-mišična obolenja) in včasih z njimi povezana 

oviranost. Kljub temu da je večina teh delavcev delovnih invalidov, ker so se razdajali za 

svoja podjetja in njihovo učinkovitost, so sedaj tarče trpinčenja. Prav tako so, predvsem v 

proizvodnji, tarče trpinčenja in manipulacij delavke/ -ci z nižjo stopnjo izobrazbe in 

različne etnične pripadnosti, veliko tujih delavk/ -cev je namreč zaposlenih prek različnih 

agencij (iz Albanije, Romunije, Bolgarije, Ukrajine …).  

Pomembna je tudi ugotovitev, da je bilo od osemnajstih identificiranih posameznikov kar 

13 ženskega spola (72 %), le 5 pa moškega spola (28 %). 

 

 Graf 4: Prikaz deleža identificiranih glede na spol 
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3.5.3  Kvalitativna analiza in evalvacija poteka delavnic 

 

Praktična izvedba delavnic skupine za samopomoč žrtvam trpinčenja na delovnem mestu 

naj bi potekala enkrat tedensko, dve uri. Kot terapevtka sem vztrajala ter bila vsakokrat 

prisotna in pripravljena, zato da bi lahko tudi ena sama uporabnica/ -k bil deležen celovite 

pomoči in podpore. Na začetku (konec leta 2014) je bil obisk skupine še zelo majhen, saj je 

identifikacija uporabnikov komaj potekala in je bila skupina šele v fazi oblikovanja. Sedaj 

pa kot terapevtka že čutim, da skupina dosega pravo skupinsko dinamiko, ki je potrebna, 

da žrtve čutijo podporo skupine. Čeprav je v specialističnem delu opisanih deset delavnic, 

jih je bilo realiziranih več, izbrane pa so le najbolj učinkovite. Ko so uporabnice/ -ki 

postali stalni udeleženci/ -ke, je urnik skupine postal bolj dinamičen oz. fleksibilen, saj so 

nekateri potrebovali več pomoči in smo se srečali večkrat v istem tednu, pa tudi delo imajo 

večizmensko (npr. tisti, ki so trgovci, zdravstveni delavci in proizvodni delavci), tako da 

smo se sproti usklajevali. Tudi takrat, ko nisem imela ničesar posebnega pripravljenega, saj 

so me uporabnice/ -ki nekajkrat tudi presenetili, sem na mizo položila svinčnike in 

flomastre, v upanju, da bo nastala kakšna čačka, skica, vinjeta … A pričakovala sem 

preveč, sploh na začetku. Spomnim se svojega pogovora z nizozemsko profesorico, 

terapevtko Heleen Schuld, ki me je opozorila, naj nikar ne hitim z likovnimi aktivnostmi, 

ampak naj najprej poskrbim za varnost in zaupanje, tudi če bo to zahtevalo več zaporednih 

srečanj. Pri svojem prejšnjem delu z otroki in odvisniki od drog nisem imela teh težav, saj 

gre za populaciji, ki jima je takšno izražanje naravno in vsakdanje. Otroci večkrat na dan 

spontano likovno ustvarjajo, saj je to del njihove igre, odvisniki, zlasti mlajši, pa radi 

ustvarjajo, da bi pregnali dolgčas in izkoristili navdih, ki jim ga ponuja stanje omame, ko 

rišejo stripe, grafite in tetovaže in to ostaja del ulične kulture. Zato je bila moja največja 

napaka, ko sem pred svoje odrasle uporabnice/ -ke postavila prazne bele liste. Belina 

papirja in velikost formata je bila zanje naravnost zastrašujoča. Zato smo začeli s 

škatlicami vžigalic, manjšimi listki papirja in že prej pripravljenimi predlogami za barvanje 

in izpolnjevanje. Čeprav včasih ni nastala niti čačka, pa je pomembno, da se uporabnice/ -

ki navadijo na stalno prisotnost likovnega materiala, saj se ga bodo le tako spet navadili in 

ga udomačili. Že samo dotikanje in premeščanje flomastrov različnih barv po mizi, 

medtem ko žrtev pripoveduje o svojih najhujših trenutkih in strahovih, ki jih doživlja na 

delovnem mestu, nudi trenutno sprostitev, pomaga k osredotočanju na občutke in 

fokusiranju na posamezne prizore v spominu ter ustvarjanju varnega okolja. Uporabnica/ -

k bo namreč vedel, da bo ob naslednjem srečanju na mizi spet likovni material, prav tako 

kot je prisotna terapevtka, in to ne bo več nelagodno presenečenje, ampak nekaj 

vsakdanjega. Učinkovitost vnašanja likovno-terapevtskih dejavnosti v delo skupine za 

samopomoč ocenjujem kot zelo dobro, ne zaradi števila uporabljenih terapevtskih metod 

ali zaradi količine likovnih izdelkov, ki so jih uporabnice/ -ki izdelali, pač pa zaradi tega, 

ker so sedaj že ob vsakem našem srečanju »navajeni« vzeti v roke likovni material in celo 

vprašati: »Kaj bomo pa danes delali?« To je vendar cilj terapevtskega dela, da terapevt 

uporabnico/ -ka pripravi oz. usposobi za soočanje s svojimi težavami in mu pomaga pri 

raziskovanju novih načinov in poti za izražanje sebe z umetnostnim medijem.  



Šarkanj, Daša. (2016). Uporaba likovnih dejavnosti za pomoč žrtvam trpinčenja na delovnem mestu. Specialistično delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

65 
 

Uporabnice/ -ki so, zlasti na začetnih srečanjih, likovne naloge »odnesli domov« in se jim 

posvetili kot domačim nalogam. Zdi se mi, da s tem ni nič narobe, saj si tako tudi doma 

vzamejo čas za konstruktivno refleksijo in ne le premlevajo preteklih dogodkov na 

delovnem mestu. Obenem jim lahko pri tem pomaga kdo od družinskih članov in tako 

postane podporni člen v procesu okrevanja. Glede uspešnosti likovne terapije pri delu z 

žrtvami trpinčenja na delovnem mestu, bi si lahko postavili vprašanja: »Ali smo žrtvam 

pomagali ustaviti trpinčenje? So v metodah likovne terapije našle recept, kako ustaviti 

trpinčenje?« Nekatere da, druge ne. Proces trpinčenja na delovnem mestu je tako zapleten 

in specifičen za vsako posameznico/ -ka, da bi bilo nemogoče pričakovati kaj takšnega. 

Nekatere žrtve so namreč prišle po pomoč po tem, ko so službo že izgubile. Tisti, ki so 

trpinčenje prepoznali dovolj zgodaj in obiskali skupino za samopomoč večkrat zapored ter 

izkusili metode likovne terapije, ostajajo na svojih delovnih mestih in se vračajo v skupino, 

saj se zavedajo, da se razmere v službi kaj kmalu lahko spet poslabšajo in da je pomembno 

vzdrževati psihofizično kondicijo ter sproti razreševati nakopičena čustva. Posebej pozorno 

spremljamo tiste, ki so na bolniškem dopustu, tik pred odpovedjo delovnega razmerja oz. v 

pravdnem postopku proti delodajalcu. Te posameznice/ -ki so še posebej občutljivi in 

ranljivi. 

 

Tudi v nadaljnje bo skupina za samopomoč poleg pogovorne metode uporabnicam/ -kom 

nudila likovno-terapevtsko pomoč. Sčasoma bo, zlasti pri uporabnicah/ -kih, ki so postali 

stalni in obiskujejo skupino že več kot leto dni, potrebno opustiti že vnaprej pripravljene 

predloge (pobarvanke) in jih spodbuditi k čim večji spontanosti, da bi izkusili vso svobodo 

ustvarjanja in eksperimentiranja z materialom. Pobarvanke so kot take že za otroke 

škodljive in likovno-didaktični nesmisel. Čemu jih torej ponuditi uporabnicam/ -kom? Kot 

je nekoč lepo opisala plesno-gibalna terapevtka Helen Payne, je od ljudi, ki so preživeli 

neko travmatično izkušnjo težko pričakovati, da se bodo kar naenkrat prepustili gibanju in 

plesu. Nekateri niso zmožni niti dvigniti pogleda in vzpostaviti očesnega stika, kaj šele, da 

bi dovolili, da se jih nekdo dotakne. Podobno je pri likovno-terapevtskem delu. Odraslim 

uporabnicam/ -kom se je težko izražati s pomočjo likovnosti, ne samo, zaradi tega, ker že 

dolgo niso uporabljali tovrstne govorice, ampak na splošno težko spregovorijo o svoji 

travmi. Predloge za barvanje, kot so oblika človekovega telesa, notranji plamen, ledena 

gora … pa uporabnice/ -ke spodbudijo k razmišljanju in jih opogumljajo, naj nekaj 

ustvarijo. Gre tako rekoč za poskuse terapevtskega ustvarjanja, ki omogočajo 

uporabnicam/ -kom varen okvir. Kasneje v procesu so uporabnice/ -ki dovolj sproščeni, da 

se spopadejo z »golim« materialom: belino risalnega papirja, praznim platnom, svežo glino 

… in izrazijo vse svoje najgloblje občutke izven že izbranega okvira, ki jim je na začetku 

sicer nudil varnost, kasneje pa jih lahko utesnjuje. Le tako jim bo uspelo odkriti tiste 

globine sebe, ki jih ni mogoče izraziti po navodilu, v nekem kalupu oz. v že vnaprej 

pripravljenem okviru. Tako bodo odkrili tiste prave, dolgoročne učinke likovne terapije. 

Vse tiste, ki se bodo na novo pridružili skupini, pa bodo stalni člani kmalu navdušili za 

ustvarjanje in olajšali delo terapevtu. Trenutno zavod uporablja prostore študentske 

kavarne, ko pa bo imel lastni prostor, bodo izdelki uporabnic/ -kov lahko razstavljeni, 

različen material bo vedno na razpolago, pa tudi prostor za ustvarjanje bo na razpolago več 
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kot enkrat tedensko. Uporabnicam/ -kom želimo torej ponuditi prostor za ustvarjanje, ki 

jim bo kontinuirano na voljo, odprti atelje, v katerem bodo našle zatočišče nove 

uporabnice/ -ki in v njem osebnostno rastli tisti, ki so že dalj časa z nami. 

 

3.5.2  Likovna analiza izdelkov uporabnic/ -kov 

 

Sledi likovna analiza izdelkov uporabnic/ -kov, ki so nastali v desetih opisanih delavnicah. 

Poleg moje analize izdelkov ob vsakem povzamem tudi samoanalizo, ki so jo po 

ustvarjanju podale uporabnice/ -ki sami. Predstavljeni izdelki so tisti, ki so mi jih 

uporabnice/ -ki podarili in s podpisom soglasja dovolijo njihovo objavo v tem 

specialističnem delu. Kot terapevtka pa spoštujem izdelke uporabnic/ -kov in njihovo 

odločitev, kaj bodo z njimi naredili. Lahko jih obdržijo, odnesejo domov, jih podarijo 

terapevtu ali drugi osebi oz. uničijo. Nekaj izdelkov so uporabnice/ -ki želeli obdržati, da 

bi ob njih doma razmišljali, nobenega niso zavrgli, ostali pa so pred nami. 
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Izdelki s 1. delavnice: »Moja instant pomiritvena škatlica« 

 

      
 Slika 8: »Zunanjost škatlic« 

 

 
     Slika 9: »Notranjost škatlic« 
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Delavnice so se udeležile štiri uporabnice/ -ki. Likovna naloga se jim je zdela »domiselna« 

in uporabna. Zlasti uporabnice so takoj povedale, da bodo škatlico z veseljem nosile v 

torbici. Matej pa mi je svojo škatlico podaril in jo vidimo na fotografijah. Pri Anici me je 

presenetilo, da je na zunanjost škatlice, kjer naj bi bil prostor za izraz slabih, negativnih 

izkušenj, predvsem tistih na delu, napisala besedo »BOLEZEN«. Prej bi pričakovala, da bo 

napisala besede, kot so služba, namestnica poslovodje ipd. Povedala je, da jo je trenutno 

bolj strah poslabšanja njenega bolezenskega stanja (sladkorne bolezni), kot pa samega 

dogajanja na delovnem mestu, čeprav le-to negativno vpliva na njeno telesno počutje. V 

notranjost je napisala imena družinskih članov, ki so ji svetla točka in podpora, ko ji je 

hudo. Pri ustvarjanju ji je pomagala hči, ki je bila prisotna na delavnici. Na naslednjem 

srečanju je povedala, da je škatlico že uporabila, in sicer, ko ji je bilo hudo, ko je 

razburjena prišla iz službe in se tresla, je hči stekla ponjo in tako sta skupaj ob njej 

razmišljali in se pogovarjali. V škatlico sta na delavnici dodali še manjši list, zgiban v 

»harmoniko« in nanj napisali še več zanjo pomembnih stvari, ki jo pomirjajo: sprehodi v 

naravo, druženje s prijateljicami, ogled filma, dobra glasba … Tudi uporabnica Sara je 

izdelala svojo škatlico in na sprednjo stran napisala »NOVA SLUŽBA«, saj se kljub 

veselju, da je dobila zaposlitev, še vedno boji, da bi jo znova izgubila in bi to zanjo 

pomenilo nov poraz. Matej je povedal, da se lažje izraža skozi simbolno risbo kot z 

besedami, ker »stvari vidi v glavi«. Večina ostalih uporabnikov pa še vedno uporablja 

besede, čeprav počasi uporabljajo tudi likovno govorico, ki jim bo omogočila dostop tudi 

do tistih spominov in občutkov, ki se jih ne da izraziti verbalno. Bomba na zunanjosti 

njegove škatlice (Slika 8) predstavlja napetost na delovnem mestu, vsak dan naj bi bil 

kakor pred pričakovanjem eksplozije. Na drugo stran je narisal nemški križ, ki naj bi 

simboliziral diktatorsko držo njegove vodje. V notranjosti škatlice pa je preprosta 

panorama morja in hribov v ozadju ter sonca, ki odseva v morju (Slika 9). Uporabnik pove, 

da čuti olajšanje, takoj ko stopi iz službe, takoj se mu zazdi, da je rešen, da so težave za 

njim in veseli se preostanka sončnega dneva. Ker so ostale uporabnice svoje škatlice 

odnesle domov, je na fotografiji večja škatlica z napisom »tesnoba« in je primer izdelka z 

delavnice v neki drugi skupini uporabnic/ -kov. 
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Izdelki z 2. delavnice: »Ko ga/jo zagledam …« 

 

Analizirana bosta dva izdelka uporabnice Anice. Izdelek je nastal na enem izmed začetnih 

srečanj, ko se je Anica počutila še zelo slabo, bila je tudi na bolniškem dopustu, zaradi 

težav, ki so bile posledica trpinčenja na delovnem mestu (poslabšala se ji je sladkorna 

bolezen, pojavila se je nespečnost, visok krvni pritisk, nemir ipd.). 

 

     
     Slika 10: »Kaj se dogaja v mojem telesu …«  
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Sliko 10 je Anica pobarvala doma, pri tem ji je pomagala odrasla hči, ki se je z njo 

pogovarjala in razmišljala o njenem počutju. Gre za velikokrat uporabljano terapevtsko 

nalogo, kjer dobi uporabnica/ -k narisan obris telesa in nato njegovo notranjost 

izpolni/opremi z barvo, linijami, simboli, podobami … Anica se ni prestrašila velikosti 

formata; gre za risalni papir A3, ravno zato, da bi poudarili velikost in celoto telesa. 

Obstaja tudi podobna različica te naloge, pri kateri uporabnice/ -ki obrišejo svoje telo na 

ogromen papir na tleh in ga nato likovno opremijo. Opazimo lahko, da se je posebej 

posvetila barvanju treh predelov telesa (vrha glave, pljuč in srca), saj so le ti natančneje 

pobarvani in po vrsti našteti v legendi. Najbolj natančno, skoraj brez praznin, je pobarvala 

debelo linijo na vrhu glave, ki sega približno od levega do desnega ušesa in označuje 

glavobol. Najbrž je na tem delu začela izpolnjevati svojo podobo in je bila še zelo zbrana. 

Nato je z ovalno obliko označila predela na sredini prsnega dela podobe, ki naj bi 

označeval predel pljuč, in zgoraj na njegovi desni, predel srca. Ostalo površino telesa je 

pobarvala z bolj grobimi potezami, najbrž na koncu, in tako označila splošno slabo počutje, 

kar je razvidno tudi iz legende. Če se ozremo nekoliko na njeno izbiro barv, lahko 

pomislimo, da se je najprej odločila za upodobitev glavobola in za to izbrala oranžno 

barvo, ki sicer ni tako intenzivna kot rdeča, a kljub temu simbolizira neko nevarnost 

(prezaposlenost, vznemirjenost, nestrpnost), alarmantno stanje, v njenem primeru glavobol. 

Ovalni predel okrog pljuč je obarvan vijolično, nekoliko manj intenzivno, toda vijolična v 

tem primeru simbolizira preobremenjenost in tesnobo, morda tudi obup. Ovalni predel 

okrog srca pa je rjave barve in simbolizira tesnobo v srcu ter strah in zaskrbljenost. Ostala 

površina telesa je pobarvana s črno, vendar z zelo naglimi potezami, tako da ostaja med 

linijami veliko praznine. Z izbiro črne barve uporabnica označi splošno slabo počutje 

celega telesa, saj črna barva na splošno pri ljudeh simbolizira »slabo«. V njenem primeru 

bi lahko označevala tudi to, da je celo telo napeto in pod stresom, k čemur pripomorejo 

tudi poteze črne barvice, ki ustvarjajo nekakšno naelektrenost v telesu in mu jemljejo težo 

(telo deluje nestabilno, nekako zračno). Uporabnica opremi notranjost telesa samo z 

oblikotvornimi elementi (linijami, oblikami in barvnimi ploskvami), medtem ko se ne 

poslužuje nobenih podob ali detajlov. 

 

Poleg zgoraj analiziranega dela je uporabnica izpolnila še predlogo »Ko ga/jo zagledam«, 

ki jo vidimo na Sliki 11. Predloga dopolnjuje njeno risbo telesa. V predlogi pa se ni mogla 

izraziti z obliko ali podobo in je raje svoja doživetja opisala z besedami. Predvsem je 

zanimiv opis »tresenje celega telesa«, kar je sicer uporabnica napisala pod vprašanje: »Kaj 

se dogaja v mojem srcu?«, a se povsem sklada s potekom njenih potez, ki jih je ustvarila s 

črno barvo in na nek način ponazorila nekakšno vibriranje, premikanje telesa. 
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   Slika 11: »Ko ga/jo zagledam« 

 

 

Izdelki s 3. delavnice: »Moj dan v službi« 

 

 
 

Slika 12: »Prvi dan dela po dveh mesecih in pol« 
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Tudi zgornjo risbo (Slika 12) je ustvarila uporabnica Anica, po daljšem obdobju odsotnosti 

z dela. Vrnila se je po dveh mesecih in pol bolniškega dopusta in rednega dopusta, na 

katerega pa je morala kazensko, saj so nadrejeni potrebovali čas za odločanje, kako rešiti 

težave med njo in namestnico poslovodje, in razmišljanje celo o tem, da bi Anico 

premestili v drugo poslovalnico. Kljub vsemu se to ni zgodilo in povedala je, da je 

soočenje z nadrejenimi in sodelavci kar dobro prenesla. Večer prej je bila zelo zaskrbljena 

in je morala vzeti pomirjevalo. Drugo jutro pa je bila v službi presenečena, saj ji je 

poslovodja izrekel celo dobrodošlico in jo prišel osebno pozdravit. Žal pa konfliktna oseba 

– namestnica poslovodje – ni pokazala nobenega zanimanja za dialog. Tako je uporabnica 

na »čustvenem krogu«, ki so ga uporabnice/ -ki spoznali na tej delavnici, prepoznala 

čustvo presenečenja (natančneje osuplost in zmedenost), saj takega odziva ni pričakovala, 

še vedno pa se počuti tudi jezno (natančneje opustošeno, ranjeno, osovraženo – čuti, da so 

ji zamerili, blazno – razjarjeno, frustrirano – nestrpno, oddaljeno – umaknjeno, sumničavo 

in kritično – skeptično). Kot lahko opazimo, pri njej prevladuje čustvo jeze, saj ob misli na 

službo občuti kar vse odtenke tega čustva. Na risbi (Slika 12), ki je v resnici preprosta 

skica, najprej nariše sebe za pultom delikatese (največja oseba na risbi), nato stranke in 

šele nato poslovodjo, ki je bil sprva narisan »nad vsemi«, nato pa je dodala še police in 

nekaj ljudi za njim. Zanimivo, da konfliktne osebe ni narisala, povedala je, da je to 

današnji delovni dan, ko je ni bilo v službi. Podobe na risbi so sicer skoraj vse nasmejane, 

vendar narisane z zelo jasnimi, ostrimi linijami. Ljudje so upodobljeni samo z nizanjem 

ostrih, ravnih linij, ki ponazarjajo trup in okončine, pri ženskah pa trikotnik ponazarja krilo 

– simbolizira spol. Vsem podobam je dodala lase, za katere se zdi, da »jim stojijo 

pokonci«, saj jim rastejo navpično iz glave. Risba je tudi zelo statična, kot bi bile osebe na 

njej zamrznjene v trenutku. Kljub temu, da na risbi dominira podoba uporabnice, ki je 

nasmejana, pa je ravno statičnost precej zgovorna in morda opozarja na trenutke strahu v 

njenem delovnem času, ki jih doživlja, ko pred njo stojijo stranke, jo opazujeta poslovodja, 

mesar in sodelavke ipd. 

 

Ker sem želela videti, kako bi narisala konfliktno osebo – namestnico poslovodje, za 

katero je rekla, da je ni bilo v službi, sem jo prosila, naj nariše skladišče. Čeprav je bila 

naloga narisati skladišče, je uporabnica narisala »Vodjo v pisarni« (Slika 13) in nato tudi 

povedala, da vedno, ko stopi v skladišče, vidi samo tisto majhno pisarno in »njo«. Kljub 

vsemu je to osebo narisala precej prijetno in tokrat tudi uporabila barve, povsem 

nesovražno, čeprav v resnici nimata očesnega stika in skoraj niti besedno ne komunicirata. 

Zanimiva pa je njena drža, zelo odločno in pokončno sedi na direktorskem stolčku. Na 

risbi dominira podoba vodje; čeprav je bila naloga narisati skladišče, pa nič na risbi ne 

nakazuje, da gre za skladišče. Vendar, kot je rekla uporabnica sama, ko ona stopi v 

skladišče, tudi ne vidi ničesar, razen majhne pisarne, v kateri je namestnica poslovodje. 

Tokrat človeško figuro natančneje upodobi, trup in okončine niso le ravne linije, ampak 

opazimo obris oblačila ter detajle na obrazu (izredno poudarjene oči, nos, usta) in 

mehkejše, krožne linije las. Samo sklepamo lahko, da si uporabnica želi, da bi vodja nekoč 

stopila iz svoje »trdnjave« in svoj pogled spet prijazno uprla vanjo.  
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Anica je ob koncu te delavnice povedala tudi, da so »te delavnice« kraj, kjer lahko res vse 

pove (izrazi vsa čustva). 

 

 
Slika 13: »Vodja v pisarni« 

 

Izkušnje uporabnic/ -kov s 4. delavnice: »Ogled likovnih del velikih umetnikov« 

 

Ker v 4. delavnici uporabnice/ -ki niso ničesar ustvarjali, ampak so bili samo pasivni 

opazovalci, bom navedla nekaj njihovih odzivov na izbrana dela in njihovih mnenj. Za 

ogled del sem uporabila prenosni računalnik in reprodukcije v knjigah. Delavnice so se 

udeležile tri uporabnice/ -ki in vsi z zanimanjem razpravljali o izbranih likovnih delih. 

Nekatera so jim bila že znana, kot npr. Picassova »Guernica«, večine pa niso poznali, 

čeprav v svetu že dolgo veljajo za klasike, npr. Muncha in Goye. Poleg teh, ki so prikazana 

v tem specialističnem delu, smo si ogledali še več reprodukcij istih avtorjev. Kljub temu da 

veljajo za klasike, pa v ljudeh še vedno prebujajo močne občutke nelagodja, odpora, 

strahu, celo groze. Munch, Goya in Bacon ustvarjajo nelagodje že s pomočjo sporočila, 

metafore, ki uporabnicam/ -kom ni bila povsem razumljiva. Medtem ko iraški umetnik 

Salah Edine Sallat ustvarja občutke groze prav s konkretnim prikazom mučenja 

(trpinčenja) svojega naroda. Uporabniki so se z zanimanjem odzvali tudi na dela Francisa 

Bacona, njegova popačena, groteskna, v kletke ujeta telesa. Neverjetno se jim je zdelo, 

kako si slikar upa, kako si dovoli slikati človeka skupaj z obešenimi kosi mesa. Zato so še 

posebej veliko pozornosti namenili njegovim delom in se prelevili skoraj v nekakšne 

voajerje, saj si v domačem okolju nikoli ne bi privoščili užitka občudovanja njegovih del. 

Goya in Picasso sta torej klasika in nista pritegnila toliko pozornosti. »Saturn, ki požira 

svojega sina« je res strašen lik, toda podobnih del so uporabnice/ -ki vajeni iz cerkva in 

muzejev, zato sta jih pritegnili predvsem deli Bacona in Edina Sallata. Vsa dela pa so jim 

pokazala, da je travmatična izkušnja lahko povod za nastanek velike umetnine. 
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Izdelki s 5. delavnice: »Moj čustveni obraz« 

 

 
     Slika 14: »Vesel obraz« 
 

      
      Slika 15: »Ošter obraz« 
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Uporabnica Anica se je prvič po dolgih letih spet srečala s tempera barvami. Povedala je, 

da ni slikala niti, ko so bili njeni otroci majhni, zato je rokovanje s tem materialom zanjo 

velik korak. Kljub vsemu sta končna izdelka risbi, saj sta sestavljena iz linij, ki jih je 

uporabnica ustvarila s čopičem, barvnih ploskev ni. Lahko bi rekli, da tukaj zaznamo ta 

»manko«, saj se uporabnica opogumi uporabiti čopič in barve, vendar kot risarski in ne 

slikarski pripomoček. Ni še dovolj sproščena, da bi si upala pobarvati celo ploskev. Morda 

se je nekoliko sprostila pri risanju »Veselega obraza« (Slika 14), saj opazimo detajle, kot 

so lasje, trepalnice, ušesa, uhani … Gre za njen obraz, tako rekoč avtoportret, ki upodablja 

njeno počutje na delovnem mestu, kar je razveseljivo, saj se ji stanje na delovnem mestu 

izboljšuje. »Ošter obraz« (Slika 15) pa prikazuje portret njene namestnice poslovodje, ki je 

še bolj shematičen, zelo skop v detajlih, poimenovala ga je »ošter«, kar narečno pomeni 

oster. Če risbi analiziramo še z oblikotvornega vidika, je predvsem zanimiv kontrast barv, 

»vesel obraz« je narisan v toplih tonih, medtem ko na »oštrem obrazu« prevladujeta hladna 

zelena in črna. Lahko bi rekli, da je pri »veselem obrazu« na dobri poti k slikanju, saj so 

poteze čopiča že bolj debele, opazimo ploskovit nanos barve na laseh in ustnicah. Tudi 

oblika obraza je bolj okrogla, polna, medtem ko je »ošter obraz« bolj ozek in pri bradi 

zašiljen, kar ustvarja pridih strogosti, prav tako navzdol obrnjena linija ust in privzdignjene 

obrvi. Na svojem obrazu je oči detajlno narisala, njihovo obliko, zenice in trepalnice, prav 

tako ima podoba ušesa in uhane. »Vesel obraz«, zaradi svoje izpopolnjenosti, deluje bolj 

resnično, človeško, v primerjavi z »oštrim obrazom«, ki je le obris, maska. Toda ravno 

odsotnost detajlov ustvarja nečloveškost, nezemeljsko, strah, odpor, tujost in to je tisto, kar 

doživlja uporabnica ob pogledu na namestnico poslovodje. 

 

Izdelki s 6. delavnice: »Kaj zmorem, česa ne zmorem?« 

 

 
Slika 16: »Kaj zmorem, česa ne zmorem?« 
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Izdelek sta izpolnila Anica in njen mož, ki je tako kot njena hči večkrat obiskal skupino za 

samopomoč skupaj z njo. Zlasti na začetku, ko je Anica doživljala trpinčenje najbolj 

intenzivno, in nato, ko je bila na bolniškem dopustu, je potrebovala veliko podpore, šele 

sedaj, po enem letu obiskovanja skupine, na srečanja prihaja sama. Z možem sta tako 

skupaj izpolnjevala predlogo/razpredelnico (Slika 16), ki sem jo pripravila, da bi 

uporabnice/ -ke pripravila k razmišljanju o tem, katerim dejavnostim v dnevu, ki jih 

sproščajo, veselijo, pomirjajo, tolažijo, bi se lahko bolje posvetili in katere dejavnosti bi 

lahko zanemarili ali celo opustili. Oba z možem sta se strinjala v trditvi, da »jamranje« 

poslušamo povsod in da skorajda živimo v »kulturi jamranja«. Res je, da se je veliko ljudi 

znašlo v stiski in imajo zares težave, toda običajno se pritožujejo tisti, ki bi lahko sami 

veliko spremenili in kvaliteto svojega življenja izboljšali z že zelo malo napora. Na 

lestvicah dejavnosti, ki ju veselijo in jih želita početi, se pojavijo zelo preprosta opravila in 

preproste želje. Iz njunih zapisov lahko razberemo, da uživata v družbi drug drugega in 

jima to zadošča. Zelo sta uglašena, komunicirata mirno, tudi v pogovoru na skupini se 

pogovarjata z mirnim tonom. Mož nudi ženi nežno podporo, je potrpežljiv (z ozirom na to, 

da je Anica že drugič tarča trpinčenja na delovnem mestu) ter pozoren in občutljiv do njene 

stiske. V tokratnem srečanju je bilo presenetljivo predvsem opažanje, da je večino časa 

govoril mož, ki je običajno v vlogi poslušalca (tihe podpore). Vlogi sta zamenjala, tako da 

je bila žena poslušalka, kar je bilo zanimivo opazovati in kar je bilo koristno zanjo, saj je 

tako prišla do zavedanja, da ni le ona tista, ki potrebuje moža in ga obremenjuje s svojimi 

težavami, ampak ima tudi pomembno vlogo poslušalke, zaupnice, prijateljice, katere 

mnenje je zanj pomembno. Njega pa je najbrž nagovorila tema, ali pa je po določenem 

času obiskovanja skupine začutil varnost in se sprostil. Ob preučevanju zapisanega je mož 

povedal, da ga izredno veseli, zanima in sprošča poslušanje poročil ter druženje in 

pogovarjanje z ženo, Anica pa je sklenila, da bo manj časa posvetila pospravljanju, saj jo to 

okupira, takoj ko se vrne iz službe, in še več časa posvetila druženju z možem, njunim 

klepetom, sprehodom ipd. 

 

Izdelek s 7. delavnice: »Skupinska slika – Vulkan« 

 

Delavnice sta se udeležila le dva uporabnika, vendar je izdelek kljub temu nastal, opaziti 

pa je bilo tudi zanimivo dinamiko med njima. Najprej sta, po mojem običajnem uvodu, ko 

postavim nekaj (polstrukturiranih) vprašanj o njihovem trenutnem počutju, razmerah na 

delovnem mestu ipd., porabila več kot 45 minut za pogovor o njunem počutju na delovnem 

mestu, izkušnji trpinčenja na delovnem mestu in podobnih situacijah. Oba, Matej in Anica 

sta namreč zaposlena v trgovini, zato je njuna izkušnja trpinčenja v marsičem podobna. 

Anica zelo sproščeno sodeluje pri pogovoru, težje prične s slikanjem. Odzove se na 

pobudo terapevtke in povabilu drugega uporabnika, ki pa se lažje izraža skozi likovno 

govorico, kot je povedal že na prvi delavnici. Še vedno pa ostaja na svoji polovici papirja, 

uporablja le eno barvo – črno in pove, da slika saje, kot drobne črne točke, ki naj bi 

simbolično prikazovale spomine na neprijetne dogodke na delovnem mestu in ki še vedno 

uhajajo iz vulkana (Slika 17). Zgornji del slike (za vulkanom) je pravo, izredno močno 

nasprotje, že zaradi prisotnosti barv, ki so odsotne v spodnjem delu.  
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Slika 17: »Vedri vulkan« 

 

Uporabnik Matej namreč naslika erupcijo vulkana, v ozadju pa pokrajino in nebo. V 

uvodnem delu smo se pogovarjali o tem, kako spomini in čustva, vezana na trpinčenje na 

delovnem mestu, »tlijo« v nas, kot v spečem vulkanu, in lahko kadarkoli privrejo na dan. 

Zanimivo, da vulkan na sliki ni speč, ampak delujoč. Čakal je na izbruh, tako kot bomba, 

narisana na Matejevi škatlici. Zanimivo je tudi, da sta uporabnika ustvarjala skupinsko 

sliko, a vendar ostajala strogo vsak na svojem delu papirja, mejo pa je predstavljal obris 

vulkana. Kljub neki vljudnostni razdalji sta se precej povezala in uglasila. S pogovorom sta 

nadaljevala še po tem, ko sta zaključila s slikanjem in je čas srečanja že minil. Kot 

terapevtka ne želim nasilno in pregrobo prekinjati pogovora uporabnic/ -kov, zato običajno 

prijazno namignem, da se naš čas izteka (srečanje naj bi trajalo do dve uri). Sliki sta dala 

naslov »Vedri vulkan«, kar naj bi simboliziralo, da se stanje na njunem delovnem mestu 

izboljšuje, da se počutita boljše in imata upanje. Ne moremo pa mimo opažanja, da vedrino 

na sliki ustvarja Matejev prispevek, njegove podobe in izbira barv. Skrb vzbuja pogled na 

veliko črno gmoto na dnu oz. v središču vulkana, tam naj bi vulkan tlel, je povedala 

uporabnica, od gmote pa se širijo naokrog saje. Opazim podobnost z risbo njenega telesa 

(Slika 10), ki ga v sredini prav tako obtežujeta, obremenjujeta tesnoba in bolečina 

trpinčenja, ostali deli telesa pa so le površno pobarvani z linijami, ki ustvarjajo nestabilnost 

in občutek, da se telo trese. Prav tako črne točke, saje, ustvarjajo nekakšno krhkost 

vulkana, razpoke, zato bi lahko razmišljali tudi o tem, ali vulkan predstavlja njeno telo. Ne 

moremo tudi mimo podobnosti prizora v Matejevi škatlici (Slika 9) in prizora za 

vulkanom. Zelo sta si podobna in tudi izbira barv je podobna.  
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Kljub temu da se uporabnika počutita sproščeno in dobro na delavnici, pa lahko iz njunih 

del zaznamo, da sta še v hudi stiski, da si Aničino telo še ni opomoglo in da si Matej še 

vedno želi iz službe, ven, v naravo, v manj stresno okolje. 

 

Izdelki z 8. delavnice: »Moj notranji plamen« 

 

 
Slika 18: »Moj notranji plamen« (Maša) 

 

Maša se je odločila, da bo posamezne dele plamena izpolnila z barvo in si za barvanje 

izbrala barvice (Slika 18). Barvati je začela od notranjosti plamena navzven, začela je s 

»poimenovanjem zlorabe«.  
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Predvsem je pri njej vzbudila težke spomine beseda zloraba, niti ne toliko na tisto, kar se je 

dogajalo na delovnem mestu, ampak se je spomnila grozot družinskega nasilja, ki ga je 

doživljala pred kratkim. Ob barvanju je kar pripovedovala, čutiti je bilo, da je še vedno 

zelo prestrašena, nima prave podpore. Sedaj je mati samohranilka in v Sloveniji nima 

drugih družinskih članov, ki bi ji pomagali, saj je priseljenka. Občutiti je tudi njen obup in 

osamljenost, ki ga simbolizira črna barva. Naslednji pas pobarva z vijolično in opisuje 

svojo pot iz zlorabe proti varnosti, upanju. Zelena barva pojasnjuje, kje išče pomoč, v 

nevladnih organizacijah, pri neodvisnem sindikatu, v literaturi ipd. Sledita rjava in rožnata 

barva, ki simbolizirata novo pot in novo poimenovanje ljubezni, razmišlja predvsem o tem, 

da se bo v času po vseh hudih preizkušnjah, družinskem nasilju, ločitvi, invalidnosti, 

trpinčenju na delu, sedaj posvetila sebi in svojemu otroku. Tudi naslednje tri barve, svetlo 

modra, svetlo zelena in rumena, predstavljajo njeno novo, mirnejšo pot in zdravo rast v 

duhu. Maša večkrat poudari, da se popolnoma zaveda, koliko so jo vse prestane izkušnje 

okrepile, kako je sedaj močna, pogumna in polna energije, kar simbolizirata tudi oranžna in 

rdeča barva, ki vzdržujeta njen plamen. 

 

Tudi Anica (Slika 19) se je udeležila te delavnice in v njenem plamenu je opaziti mnogo 

detajlov, ki smo jih razbrali že iz njenih prejšnjih del. Osredotočila se je na travmatično 

izkušnjo, ki jo je doživljala v službi. V vsakem naslednjem pasu plamena je z barvnim 

flomastrom nakazala, kakšna barva označuje posamezen pas, zraven pa dodala še nekaj 

besed v pojasnilo. Kot že prej povedano, ji varnost nudi družina, o kateri pripoveduje prav 

na vsakem srečanju in je zanjo izbrala nežno, mehko rožnato barvo. Poleg družine pa ji 

pomoč in informacije nudi skupina in mediji, kar je označila z optimistično, opozorilno 

rumeno barvo. Z nekoliko temnejšo rožnato je označila svojo odločitev, da gre po novi poti 

naprej. Modro vijolična označuje njeno ljubezen do sebe, kateri se posveča s sproščanjem, 

razmišljanjem, iskanjem sebe, kar ta barva tudi simbolizira. Ob napisu »spoznavam sebe« 

je to tudi potrdila, z zapisom, da se vedno več ukvarja sama s seboj. S svetlo zeleno barvo, 

ki predstavlja rast in svežino, poudarja svoje zdrave meje in pravi, da bodo ljudje do nje 

najlažje pristopili z lepo besedo in ona jih bo poslušala. Tudi vrh njenega plamena prehaja 

iz oranžne v rdečo barvo, s poudarkom, da gre polna energije samo naprej in se ne ozira na 

preteklost. Anica je odšla domov z rokami, popackanimi od oranžnega flomastra, kar je 

zanjo zelo pomembno. Pomembno je, da razume, da je dovoljeno imeti umazane roke, tako 

kot je tudi dovoljeno imeti čustva in jih izraziti. Iz intervjuja z njo se lahko spomnimo, da 

je zelo natančna, celo pikolovska pri vzdrževanju čistoče v delikatesi in kako so jo 

prizadele besede vodje, da je delikatesa umazana in da so tudi one, prodajalke umazane. 

 

Delavnice se je udeležila tudi Vesna, a sta ji bili ustvarjalna izkušnja in izdelek tako všeč, 

da ga je odnesla s seboj. Med samim ustvarjanjem/barvanjem pasov plamena in tudi med 

pogovorom je Vesna ves čas razvrščala flomastre po mizi, po odtenkih, po nazivu 

proizvajalca ipd., kar ji je pomagalo pri koncentraciji, je namreč zelo analitična. Tudi v 

prostem času se ukvarja z umetniškim ustvarjanjem, kipari in se udeležuje extemporov 

(npr. klesanja kamna na prostem), tako da ji je ta oblika izražanja zelo blizu. 
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Slika 19: »Moj notranji plamen« (Anica) 

 

Sledi še analiza Matejevega izdelka (Slika 20), ki je takoj povedal, da se veseli 

izpolnjevanja te naloge, saj ga plamen spominja na kapljo vode, ki te osveži med delovnim 

časom. Kot že na prejšnjih srečanjih, tudi tokrat ni imel težav z izražanjem v likovni 

govorici. Opazimo lahko, da mu je ljubo izražanje s simboli, ki so ponekod nekoliko 

satirični. V središču plamena je rdeča spirala, ki označuje tarčo – njega, ki je tarča 

trpinčenja na delovnem mestu. Varno mesto mu predstavlja stranišče, kamor se zateče, ko 

ima vsega preveč, ko je utrujen, ker je to edino mesto, kjer je lahko malo sam. Pomoč išče, 

tako da opazuje okolico (narisano oko), sodelavke/ -ce in je v pripravljenosti (morda to 

vključuje tudi strah).   
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Slika 20: »Moj notranji plamen« (Matej) 

Ko se odloča za drugačno pot, se najprej trudi, da ne bi slišal grdih besed in opazk vodje 

(prečrtano uho), kar simbolizira tudi naslednja sličica, ki kaže, da se trudi, da bi mu njene 

besede šle skozi eno uho notri in drugo ven. Spoznava sebe in svoje meje, tako da se 

zaveda, kolikšen fizični napor lahko prenese njegovo telo (simbol uteži), saj je zaposlen 

kot fizični delavec, skladiščnik in o svojih mejah glasno pove ostalim.  
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Ugotavlja, da se preteklost ponavlja in da je tudi trpinčenje na delovnem mestu, ki je že za 

njim (saj je poslovodja sedaj zaposlena drugje), še vedno živo v spominu. Poleg tega se 

boji, da se ne bi še kdaj ponovilo. Svoj plamen pa goji z uporabo svojih možganov, z 

razmišljanjem, sklepanjem, reševanjem težav. 

 

Izdelki z 9. delavnice: »Jezen/ -na sem!« 

 

 
Slika 21: »Jezna sem!« (Maša) 

 

Maša se je od takrat, ko se je na delovnem mestu zgodil konflikt z vodjo enote, že precej 

pomirila. Povedala je, da jeze ne čuti več, da tudi na splošno »ne sme« biti jezna in si tega 

ne dovoli, ker ji to škodi. Takrat se slabše počuti (telesno in duševno), slabše izgleda … Ne 

želi nikogar sovražiti, zato v trenutkih jeze svoje misli zapiše in nato svoje zapise uniči, 

zažge, včasih poleg napiše tudi imena oseb, na katere je jezna, in kaj jim vse zameri. 

Najbolj jo motijo govorice ljudi in zahrbtno opravljanje. Največ pozornosti v trenutkih jeze 

pa posveti svoji zaščiti, razmišlja, kako zaščititi sebe in poskrbeti zase. Pravi, da je najbrž 

to posledica hudega družinskega nasilja in dejstva, da nanjo v podjetju še vedno gledajo 

kot na tujko, poleg vsega je tudi delovni invalid in čuti, da jo sodelavci sprejemajo 

drugače. Trenutno je na bolniškem dopustu, dovoli si počitek in čas zase ter ob tem ne čuti 

krivde. Ob pogovoru ji uspe narisati le linijo z rdečo voščenko (Slika 21), ki predstavlja 

jezo v njenem telesu, toliko kot je čuti sedaj. Čeprav gre le za skromen likovni prispevek, 

pa je linijo narisala hitro, v eni potezi, od zgoraj navzdol. Brez premisleka se je takoj 

odločila za rdečo barvo in se tudi takoj izrazila. Potezo je zaključila s podaljšano linijo 

proti desni, kot bi želela nekaj podčrtati, poudariti. Kljub temu, da prepričljivo pripoveduje 

o svoji skrbi zase in svojem odpuščanju vršilcem trpinčenja in nasilja nad njo, pa je njena 

poteza zelo zgovorna in nam govori, da pa morda ni tako. Tudi Mašina neverbalna 

komunikacija (drža telesa, glasno govorjenje) v času delavnice je govorila, da je Maša še 

precej ranjena. Živo rdeča barva pa poleg njene jeze simbolizira tudi njeno ogroženost. 
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Slika 22: »Nova prihodnost« (Matej) 

Matej je ustvaril likovni izdelek (Slika 22), ki na precej satiričen način predstavlja 

»bossing« (trpinčenje podrejenih delavk/ -cev s strani nadrejenih), kar je žal tudi sam 

izkusil. Začel je z risanjem živo rdečega jabolka, ki je sicer zelo sočno in sijoče, vendar ga 

uničuje črv, kar na obeh straneh.  
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Jabolko naj bi predstavljalo delavski razred, preproste delavce, med katerimi pa se tudi 

pojavlja črv, ki simbolizira horizontalno obliko trpinčenja – med sodelavci na isti ravni. 

Noga s čevljem nad jabolkom pa simbolizira nadrejene, ki teptajo podrejene delavce, kot je 

ponazorjeno tudi s puščicami. Namesto da bi bila jabolka lepo zložena v spodnjo košaro, 

bodo tako poteptana, zmečkana, gnila. Lahko pa bi bila lepo zložena druga ob drugi, kot bi 

lahko bili zglajeni odnosi na delovnem mestu. Delu je dal naslov »Nova prihodnost«, saj se 

mu zdi, da je tega pojava vse več in da žal taka prihodnost čaka veliko delavcev. Zanimiva 

je tudi vertikalna postavitev podob v zaporedju, kar znova nakazuje, da je želel uporabnik 

predstaviti proces trpinčenja.  

Izdelki z 10. delavnice: »Če bi me zares poznali …« 

Na delavnici je bilo opaziti predvsem izrazito medsebojno dinamiko med Janezom in 

Mašo, ki sta oba zaposlena v istem podjetju in trenutno v hudi stiski. Janez je službo 

izgubil, vendar ostaja v stiku s sodelavci, ki so mu povedali, da je bilo skoraj tri tedne v 

službi mirno, sedaj pa so začeli vodje enote nadlegovati enega od sodelavcev, ki je 

zaposlen v podjetju že enajst let. Ta delavec je bil nekoč policist in je tudi sam prosil v 

kadrovski službi za pravilnik o trpinčenju na delavnem mestu, sedaj pa ga šikanirajo, 

povabili so ga na razgovor, ker naj bi delal prepočasi, motijo jih tudi nekatere njegove 

osebnostne lastnosti (naj bi bil prefinjen, eleganten). Še vedno je vodenje oddelka 

nestrokovno, vodja preklinja, kriči, kliče delavce z žvižganjem, jim nagaja in se iz njih 

norčuje, tako da jim poškoduje osebne stvari (halje, omarice, opremo …). Še vedno je v 

ospredju slaba organizacija delovnega časa, ob sobotah so delavci prisiljeni delati brez 

plačila, grozijo jim, da v primeru, če bodo trikrat odklonili, sledi disciplinski ukrep. Vse to 

so najbrž slabi delovni pogoji, ki veljajo za celo podjetje, na trpinčenje pa namiguje 

šikaniranje delavke, ki ima šesturni delavnik, ker je mati več otrok. Ko so se zadnjikrat 

»spravili nanjo«, se je jokala, saj so tudi njej grozili z disciplinskim ukrepom. Očitno je, da 

vodje izvajajo trpinčenje nad več delavci v tem oddelku. Janez si je za reševanje likovne 

naloge vzel veliko časa. Potreboval je tudi veliko moje pomoči, pa tudi z Mašo sta se 

veliko pogovarjala in na nek način držala zrcalo drug drugemu. Tako sta lažje prepoznala, 

kaj si drugi mislijo o njiju (mogoče tudi tisto, česar ne želita slišati) in kakšna sta v resnici, 

kaj lepega vse skrivata. Janez je najprej začel izpolnjevati del, ki je pod vodo, del njega, ki 

naj bi bil skrit. Vendar iz njegovih opisov izvemo, da ga ljudje dobro poznajo, naštel je kar 

nekaj svojih dobrih lastnosti in povedal, da sreča veliko sodelavcev na ulici, sedaj, ko je 

brezposeln, in vsi ga zelo pogrešajo. Ta naloga je zelo pomembna za Janeza, saj mu je 

trpinčenje na delu in izguba službe zadala hude rane, tudi v duševnem zdravju. Ob obisku 

psihiatra je začel jemati tri vrste zdravil, med njimi močna pomirjevala (Lexaurin) in 

hipnotik – uspavalo (Sanval). Sedaj jemlje samo še eno vrsto pomirjeval, pri čemer mu je 

pomagal tudi večkratni obisk skupine za samopomoč. Ob prvem srečanju je imel zelo 

izrazite tike: mežikanje – zlasti z levim očesom, brcanje pod mizo med pogovorom, 

pljuvanje. Sedaj je teh tikov vidno manj, ker se počuti bolj varno, ni več v delovnem 

okolju, pa tudi zdravila najbrž pomagajo. Lažje se mu je bilo izraziti s pomočjo besednega 

opisa, zato sem ga spodbudila, naj uporabi za pisanje flomastre različne barve (Slika 23). 

Črna barva flomastra tako simbolizira »črne ljudi«, ki o njem grdo govorijo. 
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      Slika 23: »Če bi me zares poznali …« (Janez) 

Rdeča barva pa poudarja njegovo srčnost in dobroto in dejstvo, da ga prav vsi sodelavci 

zelo pogrešajo, kar je lepo vedeti, obenem pa tudi žalostno, saj je to informacija, ki mu 

govori, da on ni kriv za situacijo, v kateri se je znašel. Proti koncu srečanja je začel z 

barvanjem morske gladine, kot bi želel povedati, da ga bodo vodje težko še kdaj doživeli v 

pravi luči, saj je s poudarkom te meje še povečal distanco do njih. 
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        Slika 24: »Če bi me zares poznali …« (Maša) 

Maša je na srečanju ta dan izstopala, glasno je govorila, s telesom je bila nagnjena naprej, 

nad mizo, delila je nasvete in tudi sama povedala, da je prišla »kričat« na Janeza, ker si 

sam ne zna pomagati in se ne znajde. Očitala mu je, da igra žrtev in pusti, da ga drugi 

vidijo kot žrtev in naj raje neha jemati zdravila.  
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Postala je agresivna, tako da sem morala posredovati, saj je bilo Janezu že neprijetno. 

Umirila se je šele, ko se je posvetila svoji nalogi. Povedala je, da se trenutno počuti zelo 

močno, saj se je srečala z vodjo enote, ki je izvedel, da si je priskrbela pravilnik o 

trpinčenju na delovnem mestu in zunanjo pomoč in je opazila njegov »živčen« obraz. 

Zanimiva pri njenem likovnem delu je izbira barv. Odločila se je, da bo skico ledene gore 

barvala in začela je na vrhu, z vijolično barvo (Slika 24). Prav zaporedje vijolične, rdeče 

rjave in zelene pa srečamo tudi v barvi njenega notranjega plamena, in sicer še čisto v 

notranjih plasteh plamena, kjer je travma še sveža in žrtev komaj išče varnost. Ob barvanju 

rjavega pasu pove, da je izbrala to barvo, ker jo spominja na kri in na vojno, ki je pred 

kratkim potekala v njeni domovini. Ravno to tudi pojasni s stranskimi besednimi opisi. 

Tako kot tudi vrh njenega plamena, ki je oranžne in rdeče barve, je tudi del nje, ki ga ljudje 

ne poznajo, oranžen, kljub vsem težavam v njenem življenju, aktiven, živahen, 

optimističen in vase prepričan jaz. 
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4  UGOTOVITVE GLEDE NA ZASTAVLJENA VPRAŠANJA 

Sledijo ugotovitve in diskusija o naslednjih raziskovalnih vprašanjih, na katera sem skušala 

odgovoriti v specialističnem delu:  

 Kako vzpostaviti stik z žrtvami trpinčenja na delovnem mestu, ki so v našem okolju še 

vedno »skrita populacija«? 
 Ali se z uporabo likovnih dejavnosti v skupini za samopomoč krepi samospoštovanje 

ter sproščajo čustvene napetosti, ki so se nakopičile v žrtvah med doživljanjem 

trpinčenja na delovnem mestu? 
 Ali je mogoče likovne dejavnosti uporabiti za: a) razreševanje travme; b) 

opolnomočenje osebe, ki je doživela nasilje, da postane sposobna konfrontacije z 

nasilnežem (morda prijavo)? 
 Kako se osredotočiti na vprašanje jeze? Kako se jeza izraža v likovni obliki in kako 

jezo, ki je izražena v likovni obliki, konstruktivno uporabiti za prekinitev z nasiljem in 

konfrontacijo nasilneža? 
 Ali obstajajo posamezne skupine, ki so trpinčenju bolj naklonjene (npr. glede na spol, 

starost, etničnost, stopnjo izobrazbe, prisotnost kroničnih obolenj …)? 
 

Ugotovitve glede na prvo raziskovalno vprašanje: 

 

Kako vzpostaviti stik z žrtvami trpinčenja na delovnem mestu, ki so v našem okolju še 

vedno »skrita populacija«? 

 

Za vzpostavljanje stika z žrtvami trpinčenja na delovnem mestu, ki v našem okolju ostajajo 

»skrita populacija«, sem uporabila raziskovalno metodo snežne kepe in tako pridobila 

majhen vzorec (18 identificiranih posameznic/ -kov) za svojo raziskavo. Nekaj 

posameznic/ -kov je samih poiskalo pomoč v Zavodu za pomoč žrtvam trpinčenja na 

delovnem mestu in ti so predstavljali začetne respondente, ki sem jih povabila oz. prosila, 

naj v svojem delovnem okolju ali širše identificirajo še kakšno žrtev trpinčenja na 

delovnem mestu in jo povabijo/opogumijo, naj o svoji izkušnji spregovori in se nam 

pridruži na skupini za samopomoč. Nekaterim začetnim respondentom je uspelo s seboj na 

skupino za samopomoč pripeljati še druge posameznice/ -ke, nekaterim od teh pa še več 

posameznic/ -kov, ki predstavljajo tretji nivo vzorca. Upoštevati moramo, da gre za zelo 

občutljivo populacijo posameznic/ -kov, ki so žrtve kaznivega dejanja trpinčenja na 

delovnem mestu, zato nekateri iz previdnosti in strahu niso dovolili analize intervjujev z 

njimi. Nekateri so poiskali enkratno pomoč in nato prekinili vse stike z menoj, polovica pa 

se udeležuje srečanj skupine za samopomoč oz. ostaja v stiku s skupino in poroča o svojem 

napredku in počutju na delovnem mestu. Raziskovalna metoda snežne kepe je pokazala, da 

je možno širiti mrežo in na ta način dostopati do žrtev trpinčenja na delovnem mestu, še 

posebej, kjer se trpinčenje dogaja skupini zaposlenih (npr. v trgovini, proizvodnji, nevladni 

organizaciji), saj tam začetni respondenti lažje prepričajo svoje sodelavce, naj skupaj z 

njimi poiščejo pomoč. Naloga Zavoda za pomoč žrtvam trpinčenja na delovnem mestu pa 

je, da stopi v stik tudi z najbolj izoliranimi žrtvami trpinčenja na delovnem mestu. To so 

največkrat tiste osebe, ki so službo že izgubile, posameznice/ -ki s slabo razvejano socialno 

mrežo, osebe s težavami v duševnem zdravju, ki ostajajo doma, mlajši zaposleni, ki si ne 

upajo poiskati pomoči ipd.  
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Ugotovitve glede na drugo raziskovalno vprašanje: 

 

Ali se z uporabo likovnih dejavnosti v skupini za samopomoč krepi samospoštovanje ter 

sproščajo čustvene napetosti, ki so se nakopičile v žrtvah med doživljanjem trpinčenja 

na delovnem mestu? 

 

Odgovor na to raziskovalno vprašanje daje predvsem analiza in interpretacija likovnih del 

uporabnic/ -kov in njihovo doživljanje delavnic skupine za samopomoč. Predvsem pri 

uporabnicah/ -kih, ki so večkrat kontinuirano obiskali delavnice skupine za samopomoč 

(Anica, Matej, Janez, Maša), je bilo opaziti izboljšave v njihovem telesnem in duševnem 

počutju ter dvigu samozavesti in samospoštovanja, saj so vseskozi ohranjali »kondicijo«, 

zato, da so vsak dan znova odšli v službo ter se spopadali s trpinčenjem. Predvsem je 

zanimiva Aničina izjava, da »so te delavnice kraj, kjer lahko res vse pove (izrazi vsa 

čustva)«. Anica je tudi nehala uporabljati Persen, saj so ji delavnice in podpora skupine ter 

družine povrnile veliko moči, samozavesti in samospoštovanja. Skozi ustvarjalni likovno-

terapevtski proces je znova stopila v stik s seboj in išče druge načine pomiritve, s sprehodi, 

poslušanjem glasbe, druženjem s prijatelji ipd. Tudi Janez je opustil uporabo Sanvala, 

predvsem pa je bilo pri njem očitno zmanjšanje tikov, ki so bili ob prvih srečanjih zelo 

očitni. Čeprav se je Janez na začetku počutil neprijetno ob obisku delavnic, predvsem zato, 

ker ga je bilo sram vsega, kar se mu je zgodilo, pa je kasneje večkrat sam poklical in dal 

pobudo za srečanje, tudi izven rednega termina delavnic. Zlasti pri ustvarjanju izdelka »Če 

bi me zares poznali …« (Slika 23), se je poglobil vase in prišel do zavedanja, kako dober 

človek je in da mu ni potrebno čutiti sramu ali krivde za to, kar se mu je zgodilo. Pri Maši, 

ki še vedno dela v delovnem okolju, kjer se izvaja trpinčenje, pa je opaziti, da je čustvene 

napetosti še veliko in jo izraža zelo očitno, ne le preko likovnih izdelkov, temveč tudi z 

glasnim govorjenjem, lahko bi rekli prepirljivostjo, telesno držo ipd. Tudi uporabnice/ -ki, 

ki so ustvarili le nekaj likovnih izdelkov (ter jih odnesli domov), so se čustveno sprostili v 

skupini ljudi, ki so doživeli podobno travmatično izkušnjo, in začutili, da niso sami in da 

jih ljudje spoštujejo, kljub njihovim neuspehom na delovnem mestu. 

 
Ugotovitve glede na tretje raziskovalno vprašanje: 

 

Ali je mogoče likovne dejavnosti uporabiti za: a) razreševanje travme; b) 

opolnomočenje osebe, ki je doživela nasilje, da postane sposobna konfrontacije z 

nasilnežem (morda prijavo)? 

 

Ugotovitve, vezane na to vprašanje, so deloma opisane že v prejšnjem odgovoru, še 

posebno drugi del vprašanja. Večina uporabnic/ -kov, ki so se udeležili delavnic in 

kontinuirano obiskujejo skupino za samopomoč, je skozi likovno-terapevtski proces znova 

pridobilo dovolj moči in poguma za vsakdanjo konfrontacijo z vršilcem trpinčenja. Če se 

osredotočimo na pomen besede opolnomočenje (empowerment) zaposlenih, ki jo 

uporabljajo predvsem v menedžmentu, kjer gre za to, da zaposleni pridobijo znanje, 

informacije in veščine za samostojno ukrepanje, lahko ugotovimo, da je večina od njih to 

dosegla. Anica se je po daljši bolniški odsotnosti vrnila na delovno mesto in zahtevala 

razgovor s področnim vodjo, da bi se pogovorili o neprimernem vedenju namestnice 

poslovodje do nje. Čeprav do tega pogovora še ni prišlo, pa je opozorila nase, na resnost 
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njenega primera in na njeno pripravljenost na boj. Povedala je, da je ni več strah, ker se ji 

je povrnila samozavest, v službo hodi z mirno vestjo in je pripravljena na morebitne 

konflikte. Sara, ki je skupino obiskala samo dvakrat, je sedaj zadovoljna v novi službi, 

kljub začetnim strahovom, da bi bila stigmatizirana. Tudi Maša je pritegnila pozornost 

vodij enote s tem, ko je na kadrovski službi zahtevala pravilnik o trpinčenju na delovnem 

mestu in zahtevala pojasnila. Sedaj pravi, da so veliko bolj obzirni do nje in jo celo prosijo, 

naj pride delat, ko pride nova pošiljka materiala. Seveda pa je za ta korak najprej 

potrebovala veliko pogovora in utrjevanja samozavesti in ohranjanja moči skozi ustvarjalni 

proces. Janez je zaposlitev izgubil, a se je, kljub hudi duševni stiski, s podporo 

neodvisnega sindikata in skupine za samopomoč ter likovno-terapevtskega ustvarjanja, 

odločil, da bo podjetje tožil. Sedaj potrebuje in zelo ceni podporo skupine, ki mu stoji ob 

strani v tem procesu.  

 

Nekateri enačijo besedi opolnomočenje in krepitev moči, kar je zgrešeno. »Opolnomočenje 

je proces, v katerem človek najprej prepozna strukture zatiranja, ki so lahko zgodovinske, 

sistemske …, in ko jih prepozna, prepozna tudi druge ljudi, ki so zatirani. Ko človek 

prepozna, kako zatiranje poteka, dobi tudi razumevanje, da se proti temu lahko upremo, 

kolektivno (kot skupina) ali tudi kot posameznik. Strokovnjaki lahko pri takšnem 

opolnomočenju človeka podprejo ali pa postanejo del problema (ovira).« (Zaviršek, 2013, 

https://www.youtube.com/watch?v=pShuKm-D-PA) Ko stremimo k opolnomočenju žrtev, 

smo bliže socialnemu modelu obravnave žrtev, ki gleda na človeka, kot na aktivnega 

posameznika/ -ico pri oblikovanju strategij in politik ter enakih možnosti. Ljudje so 

vključeni in ne izključeni iz vsakdanjega življenja. Z njimi se pogovarjamo o vprašanjih: 

»Kaj rabite, da bi se bolje počutili? Kaj vam pomaga, da ne pridete spet v stisko? Ipd.« 

(Zaviršek, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=pShuKm-D-PA) Pomembno je tudi 

»ohranjanje avtonomije žrtve (preživelega), pri čemer je žrtev pojmovana kot oseba, 

sposobna odločati o svojem življenju in o načinih reševanja svojih  stisk; v kazenskem 

sistemu pa je vloga žrtve zgolj obrobna.« (Raziskovanje nasilja nad ženskami v Sloveniji, 

2014, str. 46) 

 

Travmatična izkušnja vseh uporabnic/ -kov je zapletena in je ni mogoče razrešiti ali 

pozdraviti ob nekajkratnem obisku likovno-terapevtskih delavnic. Kot pravi Harvey, imajo 

preživeli travmatičnih dogodkov namreč simptome namesto spominov (Harvey, 1990). Gre 

za simptome, kot so tresenje, tesnoba, glavoboli, nespečnost, nočne more, ki lahko trajajo 

leta, kot je pri večini identificiranih trajalo trpinčenje na delovnem mestu. Vsekakor pa 

likovne dejavnosti pripomorejo k lajšanju teh simptomov in posledično k razreševanju 

travme.  

 

 

Ugotovitve glede na četrto raziskovalno vprašanje: 

 

Kako se osredotočiti na vprašanje jeze? Kako se jeza izraža v likovni obliki in kako 

jezo, ki je izražena v likovni obliki, konstruktivno uporabiti za prekinitev z nasiljem in 

konfrontacijo nasilneža? 

 

Čeprav ima le ena od delavnic konkreten naslov »Jezen/ -na sem!«, smo se z jezo 

uporabnic/ -kov ukvarjali na vsaki delavnici. Še posebej tisti, ki so prihajali v akutnem 

stanju, so čutili različne odtenke jeze. Predvsem nam je bila v pomoč shema »čustvenega 

kroga« (Slika 2), h kateri smo se vedno znova vračali, da bi čim bolj natančno prepoznali 

in definirali svoje občutke. Občutke ranjenosti, ogroženosti, osovraženosti, blaznosti, 

https://www.youtube.com/watch?v=pShuKm-D-PA
https://www.youtube.com/watch?v=pShuKm-D-PA
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agresivnosti, frustriranosti, oddaljenosti in kritičnosti so uporabnice/ -ki lahko še 

podrobneje razčlenili v posamezne druge odtenke. V likovnih izdelkih se jeza kaže 

predvsem v ostrih, jasnih linijah (npr. Slika 12, Slika 15, Slika 21), odsotnosti barv ali 

izbiri hladnih barv (zelene in modre, Slika 13 in 15), pa tudi pri izbiri rdeče (Sliki 21 in 22) 

ter močnem barvnem kontrastu (črno-rdeča, Slika 23). Zanimiva je tudi uporaba metafore 

pri Matejevem likovnem izdelku (Slika 22), ki na satiričen, kritičen način izraža svojo jezo 

do nadrejenih in sebi enakovrednih delavcev. Predvsem je pomembno, da se uporabnice/ -

ki zavedo in prepoznajo jezo, saj jeza ni nujno »slabo« čustvo, kot ga mnogi neupravičeno 

pojmujejo. Jeza je »dobra«, ker nas opozarja, da nekaj ni v redu in je to potrebno popraviti 

(Liebmann, 2008). Likovne dejavnosti ponujajo prostor za raziskovanje jeze in vseh njenih 

odtenkov, izzovejo razmišljanja o jezi in opazovanje lastnega telesa pod vplivom jeze. Jezo 

lahko uporabnice/ -ki izrazijo v varnem prostoru, tako da ne poškodujejo niti sebe niti 

drugih in se tega zavedajo, tudi ko so v službi. Tehnike, kot npr. čečkanje (Slika 21), 

mečkanje in trganje papirja, omogočajo hitro sprostitev čustvene napetosti, tako da se 

lahko uporabnica/ -k pomiri in razmisli ter bolj zbrano in samozavestno pristopi k vršilcu 

nasilja. 

 

 

Ugotovitve glede na peto raziskovalno vprašanje: 

 

Ali obstajajo posamezne skupine, ki so trpinčenju bolj naklonjene (npr. glede na spol, 

starost, etničnost, stopnjo izobrazbe, prisotnost kroničnih obolenj …)? 

 

V vzorcu 18 identificiranih oseb je imel vsak od teh eno ali več značilnosti, ki so trpinčenje 

in šikaniranje na delovnem mestu še stopnjevale. Opazimo lahko, da je večina (72 %) 

identificiranih oseb ženskega spola (Graf 4), prav tako le-te prej samoiniciativno poiščejo 

pomoč in tako predstavljajo večino začetnih respondentov (Graf 1). Pri tem je pomembno 

omeniti, da so trpinčenju posebej izpostavljene zaposlene ženske, ki imajo otroke (Graf 3), 

saj ostajajo predmet šikaniranja in neenakosti zaradi svoje pravice do porodniškega 

dopusta, daljše bolniške odsotnosti v nosečnosti, dopusta za nego in oskrbo otroka ipd. 

Trpinčenju so izpostavljene tudi bolj ranljive skupine žensk (starejše ženske, imigrantke, 

ženske z ovirami). (Raziskovanje nasilja nad ženskami v Sloveniji, 2014, str.36) »/…/ o 

nasilju nad ženskami z ovirami se govori veliko manj kot o nasilju nad neoviranimi 

ženskami, obenem pa ga je več kot med neoviranimi ženskami (to velja tudi za moške z 

ovirami); bolj kot je ženska ovirana, večja je verjetnost, da bo žrtev nasilja in zlorab.« 

(Raziskovanje nasilja nad ženskami v Sloveniji, 2014, str.109) »Invalidne ženske se tako 

poleg ranljivosti, nemoči in odvisnosti od drugih zaradi invalidnosti za razliko od 

invalidnih moških srečujejo še z diskriminacijo na podlagi spola.« (Nasilje nad invalidnimi 

osebami, 2008, str.11) Podobne so tudi ugotovitve italijanske raziskave, ki jo je v Italiji 

opravil, med letoma 2002 in 2006, Javni zavod za zdravje in varnost na delovnem mestu. 

Poudarek raziskave je na neenako razporejenem preživljanju časa, ki ga imajo moški in 

ženske na razpolago med dnevom. Ženske namreč veliko več časa porabijo za skrb in nego 

otrok, starejših in oseb z ovirami v svoji družini, kljub temu pa še vedno ohranjajo poln 

delavnik in tako nosijo dvojno breme v družini. Za tiste ženske, ki ne dobijo podpore in 

razumevanja s strani družine, pomeni to »dvojni mobbing« (Silvestri, 2015). Prav tako je ta 

raziskava prišla do podobnih rezultatov, da je dve tretjini oseb, ki so žrtve trpinčenja na 

delovnem mestu, ženskega spola. Graf 4 prikazuje podobno razmerje (72 %). Visok 

odstotek predstavljajo tudi tisti, ki so starejši od 40 let in imajo nižjo stopnjo izobrazbe – 

srednješolsko izobrazbo (Graf 4). Zaradi svoje etnične pripadnosti je imela več težav le ena 

identificirana uporabnica, kljub temu da ima že skoraj deset let slovensko državljanstvo in 
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tekoče govori slovensko, dva pa sta imela težave s kroničnimi obolenji. Kot že rečeno, pa 

je bil vsak od identificiranih še bolj izpostavljen trpinčenju zaradi nekaterih od omenjenih 

značilnosti. 
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5  SKLEPNE MISLI 

Z zaključevanjem tega specialističnega dela se odpira kopica novih vprašanj in nov prostor 

za raziskovanje. Delo, ki je nastalo, je edinstveno, saj v slovenskem prostoru poskusov 

integracije likovne terapije v delo z žrtvami trpinčenja na delovnem mestu skorajda ni. 

Tudi na splošno se le redki profesionalci ukvarjajo s to populacijo ljudi, ki ostaja »skrita«. 

Še vedno ostajajo tudi nekatere terminološke zagate, kot sta uporaba termina »terapija«, ki 

si le počasi utira mesto v stroki, ter uporaba tujke »mobbing« namesto (pre)dolge besedne 

zveze »trpinčenje na delovnem mestu«. In še posebej pomembno vprašanje – žrtev ali 

preživeli? V specialističnem delu sem večinoma uporabljala prvo, vendar se zavedam, da 

ima beseda »žrtev« slabšalni prizvok, posameznici/ -ku pripisuje lastnosti, kot so šibkost, 

nemoč, poraz in napeljuje na viktimizem. Beseda »preživeli« pa vzbuja občutke junaštva, 

zmage, moči in upanja. »Preživeti pomeni živeti naprej. Nanaša se na to, da se po 

življenjsko nevarni izkušnji ali kljub njej življenje nadaljuje. /…/ Preživeti torej pomeni 

obstajati naprej po življenjsko nevarni izkušnji, ki je sestavni del številnih primerov 

(spolnega) nasilja. Preživetje je pozitiven izid poskusov obvladovanja oz. upiranja.« (Kelly 

v Spolno nasilje, str.150). Preživeli se aktivno spopadajo z nasiljem, takrat, ko se dogaja, in 

pozneje. (ibid.) V literaturi zasledimo tudi besedo »tarča«, ki naj bi bila nekako nevtralna, 

vendar se največkrat uporablja ob opisovanju procesa trpinčenja, ne pa njegovih 

travmatičnih posledic.  

Ker je trpinčenje na delovnem mestu kaznivo dejanje in so preživeli predstavniki »skrite« 

populacije ljudi, prevzame terapevt na nek način vlogo raziskovalnega novinarja. Nekatere 

intervjuje sem morala opraviti na domu intervjuvancev oz. v anonimnosti in ves čas sem 

morala biti na tekočem, kaj se dogaja v službah preživelih. Skupaj smo predvidevali vsako 

naslednjo potezo nasilneža/ -ev, da bi bili vedno korak pred njimi. Tu gre za t. i. strategijo 

identifikacije s storilcem, kjer se žrtev poskuša postaviti v njegov položaj, prizadeva si 

čutiti in razmišljati tako kot on, da bi onemogočili nasilje. (Raziskovanje nasilja nad 

ženskami v Sloveniji, 2014, str.94) Likovno-terapevtske delavnice so preživelim 

omogočile, da se sami naučijo spopadati in soočati z vršilci nasilja, tudi s tem, ko so v 

likovnih delih izrazili strah, sram, jezo in nemoč. Skozi likovno-terapevtski proces so 

postajali močnejši in samozavestnejši. Dober primer likovno-terapevtske prakse pri delu s 

preživelimi trpinčenja na delovnem mestu je »Anti-mobbing-art Club« na Češkem, ki ima 

ateljeja v Pragi in Brnu, poimenovana po profesorju Heinzu Leymannu. Organizacija ima 

redne delavnice likovne terapije z gostujočimi terapevti iz vse Evrope, odprti so za 

sodelovanje z novimi sodelavci, tudi študenti, zato smo kot nevladna organizacija že 

navezali stike z njimi in se veselimo sodelovanja. »Partnerstvo z nevladnimi 

organizacijami, ki so – tako v svetu kot v Sloveniji – gonilna sila razvoja stroke, pa lahko 

pomembno pripomore k temu, da bodo oblike pomoči zares prilagojene potrebam žrtev.« 

(Nasilje nad invalidnimi osebami, 2008, str.2) Žal pa preživeli v iskanju pomoči ne naletijo 

vedno na kvalitetne programe. Nekateri so v intervjuju povedali (zaposlene v nevladni 

organizaciji), da so poiskali pravno pomoč in delodajalca tožili za trpinčenje na delovnem 

mestu in zaključili samo s sodno poravnavo. Ena od intervjuvank mi je celo zaupala, da ji 

je tako svetovala sama sodnica v pravdnem postopku, saj slovenski pravniki nimajo prakse 
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na tem področju, ker si delavke/ -ci ne upajo na sodišče, in bi bila zato pravda zanjo dolga, 

draga in zdravju škodljiva. Obstajajo pa privatne odvetniške pisarne, ki obupane delavke/ -

ce prepričujejo, da so specializirane na področju trpinčenja na delovnem mestu, saj naj bi 

pomagale številnim znotraj istega podjetja in ponujajo svoje storitve brezplačno, v primeru 

»zmage« pa izstavijo račun. Česar pa pravice željnim delavkam/ -cem ne povedo, je, kako 

dolgotrajen bo postopek na sodišču in kakšno škodo na telesnem in duševnem zdravju 

bodo skozi leta trajajoč sodni proces utrpeli.  

Če pa se zgodi, de se delavka/ -ec po premisleku odloči za sodni proces zoper delodajalca, 

naj bo čim bolj opremljen/ -a z dokazi, ki obsegajo izjave prič, zdravniška dokazila in t. i. 

zapiske iz »mobbing dnevnika.«  

Čeprav sem v začetku priprave specialističnega dela načrtovala analizo dnevniških 

zapiskov, sem pri delu z uporabnicami/ -ki ugotovila, da se neradi poslužujejo te tehnike, 

ker dogodke, ki so se jim zgodili, težko ubesedijo in jih ne želijo ob zapisovanju še enkrat 

podoživljati. Veliko lažje so sprejeli pogovor in likovno ustvarjanje. Poleg vsega je pisanje 

dnevnika neprijetna naloga, saj gre za vpisovanje v šablono, največkrat, ko si sam doma in 

prepuščen svoji bolečini. Likovno ustvarjanje v skupini ljudi s podobno izkušnjo pa jim je 

olajšalo izražanje čustev in spominov na travmatične dogodke. Kljub vsemu pisanje 

dnevnika priporočamo, saj služi kot pomemben dokaz v sodnem postopku. Ena od 

uporabnic je dnevnik pisala in zapiske tudi predložila v dokaz (fotokopija dnevniškega 

zapisa je v Prilogi 1). Tudi likovni izdelki ali drugi umetniški izdelki uporabnic/ -kov so 

lahko ob primerni interpretaciji/analizi pomemben dokaz na sodišču, ki bremeni vršilca 

trpinčenja, in pomembno je, da to uporabnicam/ -kom tudi povemo.  

Iz rezultatov v Grafu 2 ugotavljamo, da je bila skoraj polovica identificiranih izpostavljena 

trpinčenju na delovnem mestu več kot eno leto. Pri žrtvah, ki so tako dolgo izpostavljene 

travmatičnim dogodkom, se pogosto razvije komorbidnost (prilagoditveni sindrom, 

posttravmatska stresna motnja, somatske težave – glavoboli, sindrom razdraženega 

črevesja in depresija). Strokovnjaki so identificirali še eno od stresnih motenj, t. i. PTED 

(posttraumatic embitterment disorder) ali posttravmatsko zagrenjenost. Znaki le-te se 

malce razlikujejo od posttravmatske stresne motnje, je pa značilno zanjo, da oseba postane 

tako zagrenjena, da lahko komaj še funkcionira. S promocijo zdravih odnosov na delovnem 

mestu in s preventivo v smislu izobraževanja in informiranja zaposlenih, se lahko 

učinkovito borimo proti trpinčenju na delovnem mestu in z njim povezanimi težavami v 

duševnem zdravju. 

Vršilci trpinčenja uničujejo svoje žrtve, tako da jim najprej vzamejo spanec, nato nasmeh 

in na koncu še službo. Tiste, ki ostajajo v službi, gledajo, kako tvegajo, se mučijo in 

uničujejo sami sebe. Tiste, ki sami dajo odpoved, pa gledajo, kako počasi venijo. Zdi se, da 

so vršilci trpinčenja v vsakem pogledu zmagovalci. Niso. Za premagovanje trpinčenja na 

delovnem mestu ni alternativ. Treba se je boriti in ne zapadati v viktimizem ter poiskati 

pomoč zunaj delovnega mesta, v nevladnih organizacijah, neodvisnih sindikatih in pri 

pravnikih. Likovno-terapevtske dejavnosti so ena od vrst pomoči, ki omogočajo 
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uporabnicam/ -kom vzdrževati psihofizično kondicijo za boj s trpinčenjem na delovnem 

mestu. 
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7 PRILOGE 

 

 
Priloga 1: Primer zapisa iz »mobbing dnevnika« 

 


