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POVZETEK
Diplomsko delo obravnava doţivljanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi
teţavami, ki so bili zaradi različnih ogroţajočih dejavnikov nameščeni v vzgojni zavod.
Zanimalo me je, kako mladostniki doţivljajo sebe in bivanje v vzgojnem zavodu ter kako
se spoprijemajo s svojo ţivljenjsko situacijo.
V teoretičnem delu je predstavljeno obdobje mladostništva, ki je eno najbolj viharnih in
kriznih obdobij v razvoju posameznika. V tem obdobju se mladostniki soočajo z novimi
izzivi, se učijo prevzemati različne vloge, pripravljajo se na prehod v samostojno in
odraslo ţivljenje. Nekateri se uspešno spopadajo in razvijajo, na druge vplivajo številni
dejavniki iz oţjega ter širšega okolja, ki jih v razvoju omejujejo in zavirajo.
Predstavljene so različne klasifikacije in značilnosti mladih, kar nam sluţi kot usmeritev
pri razumevanju spektra raznolikih vedenjskih in čustvenih značilnosti mladih, ki jih
usmerjamo kot mlade z vedenjskimi ter čustvenimi teţavami. Le-te nam pomagajo
vzpostaviti most med diagnostiko, triaţo, potekom vzgoje in psihosocialne pomoči, ki
mora biti interdisciplinarna in zajemati vsa ţivljenjska področja.
Predstavljeni so dejavniki v posameznikovem razvoju, med katerimi je najpomembnejši
dejavnik druţina, ki je otrokova osnovna celica ţivljenja. Poleg druţine na razvoj
čustvenih in vedenjskih teţav vplivajo tudi osebnostne značilnosti, vrstniki ter širša druţba.
V empiričnem delu smo s kvalitativno raziskavo na podlagi samoocen izbranih mladih
pridobili podatke o njihovem doţivljanju sebe in bivanja v vzgojnem zavodu. Izvedeni so
bili štirje intervjuji z različno starimi mladostniki iz vzgojnega zavoda, ki so podali svoj
pogled na ţivljenjsko situacijo. Pomembno je, da k obravnavi otrok in mladostnikov v
vzgojnih zavodih aktivno vključimo tudi njih same. Raziskava je zajemala vsa področja
njihovega ţivljenja od otroštva do zdaj. Podatke intervjujev smo dopolnili s podatki iz
osebne mape.
Ugotavljamo, da je oddaja v vzgojni zavod mladostnikom predstavljala pomembno
prelomnico v ţivljenju. Njihovo doţivljanje je bilo burno. V začetku so se s situacijo teţko
spoprijemali, a kasneje spoznali, da je namestitev zanje pomenila tudi začetek novega in
boljšega ţivljenja. V zavodu jim je bilo omogočeno varno in stabilno okolje, kjer so lahko
ponovno uredili svoje ţivljenje, pridobili socialne veščine, izboljšali vedenje in strategije
spoprijemanja v kriznih situacijah. Kot negativne vidike zavoda so navajali lego na
podeţelju, prepovedano uporabo mobilnih telefonov in preveč učnih ur.

Bivanje v vzgojnem zavodu jim je dalo dobro popotnico za naprej. Kako se bodo soočali z
izzivi ţivljenja v prihodnje, pa je odvisno tudi od podpore in stabilnosti, ki jo bodo imeli v
sebi in okolju.
Ugotovljeno je bilo, da nam lahko samoprezentacije oziroma samoocene otrok pomembno
pomagajo pri razumevanju njihove doţivljajske plati. Brez čustvenih elementov ostaja
vzgojno načrtovanje in obravnavanje mladostnika površno.
Ključne besede: mladostništvo – čustvene in vedenjske teţave – vzgojni zavod –
doţivljanje otrok in mladostnikov.

ABSTRACT

The graduation thesis discusses the experiences of children and adolescents with emotional
and behavioural problems who have been placed in a juvenile correctional facility due to
various life-threatening factors. One area of interest was the way the adolescents
experience themselves and living in a juvenile correctional facility, and how are they
dealing with their living situation.
The theoretical part of the thesis provides an introduction into adolescence, one of the most
turbulent and crisis-oriented stages in development of an individual. During this period,
adolescents are faced with new challenges, they learn to adopt new roles, and are prepared
for the transition into self-sufficient adulthood. While some are able to successfully cope
and develop, others are affected by a myriad of factors both from immediate and wider
environment that is limiting and impeding their development.
Various classifications and characteristics of adolescence are introduced that serve as a
guide for understanding the spectrum of diverse behavioural and emotional traits of
adolescents who are treated and guided as people who are experiencing behavioural and
emotional problems. The latter help to establish a bridge between diagnostics, triage,
development course, and psychosocial support which needs to be interdisciplinary and
include all areas of life.
The thesis also introduces the factors in the development of an individual, including family
as the most important factor and a child's basic cell of life. Besides family, the
development of emotional and behavioural problems is also affected by personal traits,
peers, and society at large.
The empirical part of the thesis consists of a qualitative study that was based on data
acquired from self-assessments of selected adolescents, pertaining to the way they
experience themselves and living in a juvenile correctional facility. Furthermore, four
interviews with adolescents of different ages living in a juvenile correctional facility were
carried out; they provided their views on their living situations. When discussing children
and adolescents living in a juvenile correctional facility, it is important they are actively
included as well. The study included all areas of their lives, from childhood to present life.
The data gathered from the interviews were supplemented with the data from personal
records.
It was determined that putting an adolescent in a juvenile correctional facility had been a
significant turning point in their lives. They experienced it as very turbulent. At first, they

had difficulties coping with the situation; however, later on they realized that having been
put in a juvenile correctional facility also meant a beginning of a new and better life. The
facility provided them with a safe and stable environment where they were able to sort out
their lives, acquire social skills, improve on their behaviour, and develop strategies for
coping with crises. Among the negative aspects of living in a juvenile correctional facility,
they listed its location in a rural area, the prohibited use of mobile phones, and too many
study lessons.

Living in a juvenile correctional facility gave them good support to start anew. On the
other hand, how will they face life’s challenges in the future depends also on the support
and stability that they can get both from themselves and the environment.
In conclusion, self-presentations or self-assessments of children are of significant help
when trying to understand their side of the experience. By not including the emotional
elements, planning childhood education and discussing adolescents is superficial at best.
Key words: adolescence – emotional and behavioural problems – juvenile correctional
facility – experiences of children and adolescents.
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I

UVOD

Od nekdaj nas je zanimalo področje otrok in mladostnikov s čustvenimi ter vedenjskimi
teţavami, ki bivajo izven druţinske oskrbe. Študijsko prakso smo opravljali v enem izmed
vzgojnih zavodov in tam smo se seznanili z različnimi ter teţkimi zgodbami otrok in
mladostnikov. Nekateri starši, kljub temu da je njihova naloga nuditi varno in stabilno
okolje, skrbeti za svoje otroke, jih pripravljati na samostojno ţivljenje, v tej vlogi iz
različnih razlogov zatajijo. Namestitev v vzgojni zavod ali druge oblike izven druţinske
vzgoje je zaradi ogroţajočih dejavnikov v nekaterih primerih nujna in neizbeţna. Otroci in
mladostniki s čustvenimi vedenjskimi teţavami so v vzgojne zavode nameščeni prek
odločb, ki jih izda center za socialno delo ali sodišče.
Namestitev v vzgojni zavod za mladostnike in starše predstavlja stresno situacijo s katero
se spoprijemajo na različne načine. Večina jih je dobesedno iztrgana iz primarnega okolja
in v vzgojni zavod nameščena proti njihovi volji. Raziskave iz tujine, vse več pa tudi iz
Slovenije, kaţejo, da imajo osebe, ki bivajo izven druţinske oskrbe, specifične ţivljenjske
poteke. V diplomskem delu smo zato ţeleli bolj podrobno raziskati biografske poteke
mladostnikov v vzgojnih zavodih, poleg tega se seznaniti z njihovim doţivljanjem sebe,
ţivljenjske situacije ter bivanja v vzgojnem zavodu.
V teoretičnem delu se osredotočamo na obdobje mladostništva (v katerem so trenutno vsi
mladostniki, ki smo jih zajeli v raziskavo) in le-to predstavlja pomembno obdobje v
razvoju osebnosti ter identitete. Nadalje so predstavljene klasifikacije otrok s posebnimi
potrebami, ki nam sluţijo kot pripomoček pri usmerjanju in obravnavi populacije s
čustvenimi ter vedenjskimi teţavami. Večje poglavje je namenjeno dejavnikom, ki
pomembno vplivajo na pojav in razvoj čustvenih ter vedenjskih teţav.
Pomembno se nam zdi, da se mladostniki sami aktivno vključijo v obravnavo in
načrtovanje individualne pomoči, saj jim tako damo vedeti, da jih vidimo, sprejemamo,
slišimo, upoštevamo ter jih imamo za sposobne – sposobne lastno ţivljenje spraviti v red in
se razviti v zdrave ter samostojne odrasle osebe. Mladostnikom moramo dati moţnost, da
povedo svojo zgodbo skozi lastne oči.
V empiričnem delu namenjamo vso pozornost ţivljenjskim zgodbam mladostnikov in
njihovemu doţivljanju.
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II TEORETIČNI DEL
1

IZZIVI IN PASTI MLADOSTNIŠTVA

Mladostništvo ali s tujko adolescenca (lat. Adolescere) pomeni dozorevati. Gre za razvojno
obdobje med koncem otroštva in začetkom zgodnje odraslosti, med pribliţno 11. in 12. ter
22. in 24. letom starosti. Obdobje se začne s pred puberteto, ki ji sledi puberteta z
intenzivnim telesnim razvojem ter razvojem reproduktivne zrelosti. Puberteta se primarno
nanaša na biološke spremembe, vendar moramo opozoriti tudi na psihološke posebnosti
tega obdobja (Lerner, 1992, v Zupančič, 2004). Za določitev zgornje meje mladostništva v
Sloveniji uporabljamo enega ali več naslednjih vidikov: 1) pravno-legalni (18 let), 2)
sociološki, 3) ekonomski (neodvisnost od primarne druţine) in 4) psihološki vidik, kamor
prištevamo razrešitev razvojnih nalog mladostništva, doseganje relativne spoznavne,
čustvene, socialne in moralne zrelosti. Z razvojem sodobne druţbe se zgornje meje
mladostništva pomikajo vedno višje, saj posamezniki vse pozneje dosegajo navedena
merila (Zupančič, 1997, v Zupančič, 2004, str. 511).
Otroštvo in mladostništvo sta označena z razvojnimi obdobji, ki jih opredeljujejo
psihološke značilnosti na eni ter druţbeno pogojene dimenzije ţivljenjskih kontekstov na
drugi strani. Psihologija razlaga navedeni obdobji predvsem skozi psihične, socialne in
kognitivne razvojne naloge. Sociologija pa jih umesti v odnos do socialnih in druţbenih
pričakovanj, ki se izrazijo predvsem v zahtevah in ravnanjih druţin ter vzgojnoizobraţevalnih ustanov (Kobolt in Pelc - Zupančič, 2010, str. 57).
Mladostništvo je bilo skozi vso kulturno zgodovino pojmovano kot problematično in
krizno ţivljenjsko obdobje posameznika. Antropologinja R. Benedikt (1950, v Zupančič,
2004) je v svojih raziskavah ugotavljala, da »mladostniška teţavnost« ni samoumevna in
univerzalna, ampak izvira iz diskontinuitete v učenju socialnih vlog in nastaja v druţbenem
kontekstu. Mladostnik se namreč mora v tehnološko razvitih druţbah v razmeroma
kratkem času naučiti otroških socialnih vlog in se istočasno učiti nasprotnih (odraslih),
medtem ko je bil ta razvoj v tradicionalnih druţbah postopen. Hitri obrati v pričakovanju
odraslih pri mladostnikih povzročajo čustveno napetost, ki se lahko izraţa v obliki
nesprejemljivega vedenja in konfliktnosti v odnosu z odraslimi (Muuss, 1988, v Zupančič,
2004).
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Fisher in Münchmeier (1997, v Ule, 2008) pravita, da je druţbena kriza dosegla tudi
mladino. Mladostništvo namreč ne pomeni več relativno neobremenjenega ţivljenjskega
obdobja, usmerjenega predvsem v učenje in pripravo na ţivljenje.
Ţe dolgo ni več le obdobje preizkušanja in eksperimentiranja, ampak postaja obremenjeno
z vprašanji prihodnosti. Je obdobje ogromnih potencialov, a primarno naj bi bilo obdobje
nabiranja izkušenj, učenja, poizkusov in zmot, progresivnih ter regresivnih procesov. Starši
in druţba postavljajo mladostnikom včasih prevelike zahteve ter omenjena dinamika in
spremembe vplivajo na to, da se na povečanje socialnih zahtev (po odgovornosti,
samostojnosti, upoštevanju vrednot, obvladovanju čustev in impulzov) mladostniki
odzivajo z vse večjo anksioznostjo, neustreznimi obrambami, zatekanjem v kulturo lastne
generacije in podobno (Tomori, 1998). M. Ule in M. Kuhar (2003) pravita, da umik v
zasebnost ne pomeni umika v samoto, saj mladi kaţejo največje zanimanje za informacije
o prijateljstvu. Iz tega lahko sklepamo, da mladi pripisujejo veliko pomembnost
prijateljstvu in izraţajo visoko potrebo po druţenju ter sprejetosti, vendar v oţjih socialnih
mreţah.
M. Tomori (1998) navaja, da se v mladostništvu poveča moţnost tveganih oblik vedenja,
saj se poveča manevrski prostor, kjer si mladostniki sami postavljajo vedno več meja.
Motiv za določanje meje za mladostnika ni več zaščita, ampak ţelja po vznemirjenju,
ugodju, samopotrditvi; včasih za vsako ceno. Tvegano vedenje vključuje eksperimente,
občasna vedenja, dejavnosti in vedenjske vzorce, ki odstopajo od sprejetih norm in
prinašajo določeno tveganje za posameznika ter njegovo okolje. Njihov pomen, kot navaja
avtorica (prav tam), je velik zaradi moţnih in verjetnih posledic, ki so neposredna ali
posredna ogroţenost mladostnikovega zdravja (uţivanje nedovoljenih snovi, spolno
prenosljive bolezni) ali celo ţivljenja (rizični športi, tvegane igre) in vključitev škodljivih
navad v ţivljenjski slog (nedovoljene droge, neustrezne prehranjevalne navade).
Tvegano vedenje je posebej ogroţajoče:


kadar se začne zgodaj v procesu razvoja, kadar je kontinuirano, kadar je povezano z
ţivljenjskim slogom, ki je za mladostnika neustrezen,



kadar poteka v krogu vrstnikov, ki to vedenje spodbujajo, odobravajo in občudujejo
ter kadar se med seboj povezuje in dopolnjuje več oblik tveganega vedenja (prav
tam).

4

Mašič Tadeja (2016) - MLADOSTNIKOVO DOŽIVLJANJE SEBE IN BIVANJA V VZGOJNEM ZAVODU

Mladostnikovo tvegano vedenje je povezano s pozitivnimi teţnjami, kot so ugodje,
sprostitev, vznemirjenje, občutek odraslosti, neodvisnosti, poguma in moči, nadomešča pa
tudi druge oblike samopotrditve, veča sprejemanje s strani vrstnikov, ugled in veljavo,
napolni prosti čas, lajša neugodna čustva in razpoloţenja, veča zadovoljstvo s seboj ter
druge vire samospoštovanja (Tomori, 1998).
Odraščanje v disfunkcionalni druţini je lahko eden izmed dejavnikov za razvoj tveganega
vedenja pri mladostniku. Tudi vrstnike uvrščamo med dejavnike, ki povečujejo
pripravljenost za tvegano vedenje. Ne moremo mimo šolske neuspešnosti in pomanjkanja
moţnosti za uveljavitev, ki lahko zaradi dokazovanja prav tako privede do tveganih oblik
vedenja. Veliko raziskav dokazuje, da je pomemben dejavnik tudi večja socialna in osebna
ranljivost. Mladostniki z niţjim samospoštovanjem, ki so bolj impulzivni, se teţje
obvladujejo in niso gotovi vase, lahko prej razvijejo tvegane oblike vedenja (Tomori,
1998).
Furlong A. in Cartmel F. (1997, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010) pravita, da je v
modernem svetu otroštvo odvezano socialne odgovornosti, mladostništvo pa je
zaznamovano s pripravami in prehodi v odraslost, predvsem na področjih dela, druţine ter
drţavljanske vloge. M. Ule (2008) se strinja, da se je poloţaj mladih v zadnjem desetletju
korenito spremenil. Skupna značilnost mladih pri nas in po vsem zahodnem svetu je, kot
kaţejo raziskave, vedno večja negotovost prehodov v odraslost. Za mladost je najprej in
nasploh značilen biografski prehod iz otroštva v odraslost, ki zajema več faz ali
ţivljenjskih ciklov:


prehod od fluidne in disperzne zavesti posameznika o sebi k zgrajeni podobi o sebi
in svojem mestu v druţbi (identiteta),



prehod od razmeroma omejenega spektra socialnih vlog otroka in mladostnika k
bolj kompleksnim ter celostnim socialnim vlogam odraslega človeka,



prehod od šolskih dejavnosti in porabniško ter prostočasno usmerjenih dejavnosti k
svetu dela in zaposlitve,



prehod od ekonomske odvisnosti drugih k ekonomski neodvisnosti in
samoodgovornosti,



prehod od preteţnega sprejemanja znanja ter informacij k njihovi uporabi,



prehod od pravno in politično nekompetentne k politični polnoletnosti in pravno
odgovorni osebi (Ule, 1995, str. 16).
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Obdobje mladostništva je najpomembnejše obdobje v razvoju identitete. Vsak mladostnik
se v tem obdobju sooča z vprašanji o sebi in svoji podobi ter doţivlja krizo identitete.
Krizo identitete označuje intenziven razvoj telesnih in duševnih sposobnosti ter večja
pričakovanja druţbe glede dejanj, odločitev in načinov sprejemanja različnih socialnih
vlog. Govorimo o ogroţenosti notranjega ravnovesja mladostnika med subjektivno sprejeto
podobo o sebi ter pričakovanji in zahtevami druţbe ter okolice (Ule in Miheljak, 1995).

Nevarnost tega obdobja je difuzija oziroma izguba identitete, do katere pride v primeru
zavračanja in neodobravanja s strani druţine, vrstnikov ter širše druţbe (Ule, 2008). M.
Ule (2002) nadaljuje, da so problemi mladih vezani tudi in predvsem na področja
izobraţevanja, zaposlitve, odnose z vrstniki idr., ki odločilno vplivajo na vstop v odraslost.
Izobraţevalni poteki so vse daljši, zajemajo vedno več otroštva in mladosti, širijo se tudi v
območje prostega časa in izven šolskih dejavnosti. Kopici mladih so spremembe odprle
moţnosti za uspeh, kariero, materialni standard in ţivljenjski stil. Na drugi strani pa so
druţbene spremembe veliki skupini mladih, predvsem tistim iz niţjih socialnih slojev in
manjšinskim etničnim skupinam, prehod v odraslost precej oteţile. Skrčile so se njihove
priloţnosti za enakovredno vključevanje v druţbo in dostopnost do materialnih, socialnih
ter kulturnih virov. V postmoderni druţbi so se poteki odraščanja institucionalizirali in
postali soodvisni od načinov upravljanja z izobraţevalnimi sistemi ter razvitostjo socialne
drţave (Ule, 2008).
Institucija obveznega šolanja ima pomemben vpliv v obdobju mladostništva. Šola kot
institucija je dobila prevladujočo nadzorno funkcijo nad odraščajočimi mladimi ljudmi
(Ule, 2008). Vlaganje v izobrazbo otrok in mladostnikov predstavlja druţinam vedno večji
in glavni strošek, poleg tega pa je uspeh mladih v šoli in zunaj nje tudi merilo uspešnosti
druţin (prav tam). Problematičnost mladostnikov tako daje različnim vzgojnim,
izobraţevalnim, socialnovarstvenim, političnim in religioznim institucijam legitimiteto za
različne posege v ţivljenja mladostnikov. To pravico še posebej resno jemljejo tedaj, ko
njihovo vedenje pomembno odstopa od splošnih druţbenih norm in pričakovanj (Ule,
2000a).
A. Kobolt in K. Pelc Zupančič (2010) pravita, da načini, kako posameznik obvladuje
pomembne prehode iz otroštva v mladostništvo in naprej v odraslost, določajo uspešnost
njegove kasnejše biografije, psihosocialnega (ne)ravnoteţja in socialne umeščenosti.
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Ţivljenjske moţnosti mladih so danes konkretno zoţene, pravi M. Ule (2008). Mladi se na
krizne izkušnje odzivajo z zapiranjem v individualne svetove. V druţbi, ki teţi predvsem k
uspehu in storilnosti, se število tistih, ki izgubljajo, veča. Tako nas ne sme presenetiti
dejstvo, da se sorazmerno dviga število izstopajočih, označenih, stigmatiziranih
posameznikov, ki ne razpolagajo z individualnimi, socialnimi in druţbenimi viri, ki bi jim
omogočili kvaliteto ţivljenja. Modernizacija zahteva od mladih hitro prilagajanje na
spremenljive razmere, a na vse ne deluje enako.
Mladi se različno odzivajo na ţivljenjske situacije in različno se tudi soočajo z druţbenimi
zahtevami. Pri tem so eni bolj ranljivi kot drugi. Govorimo o konceptu socialne ranljivosti,
ki se nanaša na vsakdanje ţivljenjsko okolje in na pogoje, ki jih le-to postavlja.
Tako določene socialne okoliščine (npr. slab socialni status) povečujejo socialno ranljivost
mladih in večje moţnosti za tvegano vedenje (Šelih, 2000).
M. Ule (2000b) meni, da je bistvo socialne ranljivosti stopnjevanje in kopičenje nerešenih
teţav, ki izhajajo drug iz drugega. Za primer navaja slab šolski uspeh, iz katerega izhaja
nizka izobrazba, slabe zaposlitvene moţnosti, materialne, socialne, čustvene in zdravstvene
teţave.
Tako druţba proizvaja na eni strani zmagovalce, ki razpolagajo z viri, s katerimi dosegajo
priloţnosti, ki jim jih nudi modernizacija, na drugi strani pa poraţence, ki ne razpolagajo z
osebnimi, druţinskimi in okoljskimi viri, posledično pa so biografije njihovih ţivljenjskih
potekov neuspešne (Rener, 2000).
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2
2.1

ČUSTVENE IN VEDENJSKE TEŽAVE
Spreminjanje razumevanja področja čustvenih in vedenjskih teţav
skozi čas

V strokovni literaturi zasledimo celo paleto različnih izrazov in terminov, ki skušajo
opredeliti čustvene in vedenjske teţave oziroma motnje otrok ter mladostnikov.
Poimenujejo jih kot moteči otroci, vzgojno teţavni otroci, otroci s teţavami v socialni
integraciji, otroci z motnjami vedenja in osebnosti, otroci z disocialnim sindromom, otroci
z vedenjskimi motnjami, otroci s čustvenimi motnjami, zanemarjeni otroci itd. Schultheiss
(1974, v Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010, str. 48) pravi, da izrazi, s katerimi označujemo
otroke in mladostnike, odraţajo stanje ter druţbeno razumevanje otrok in vzgoje značilno
za določeno obdobje. Tako je na prelomu 18. in 19. stoletja prevladovala normativnopatološka paradigma, ki je odklon od norme razumela kot bolezen ali moralni
primanjkljaj. Norme niso bile jasno definirane, toda vsako odstopanje od njih je bilo
označeno in razumljeno kot osebnostna pomanjkljivost ali psihična bolezen. Termini, ki so
jih takrat uporabljali, so bili: pedagoška patologija, otroška motnja in psihopatska
manjvrednost. V času reformne pedagogike se je uveljavila pedagoško-integrativna
paradigma, ki je poudarjala pomen vzgoje, prek katere je bil otrok vpeljan v druţbo. Če leta ni bila uspešna, je odstopanje bilo opredeljeno kot vzgojna zanemarjenost. Teţja
vzgojljivost je bila definirana kot pedagoški deficit ali pomanjkljiva vzgoja, ki jo je bilo
treba nadoknaditi s sistematično vzgojo utemeljeno na discipliniranju in kaznovanju (prav
tam).
Vse od leta 1950 je bila druţba usmerjena v obravnavanje motečega vedenja otrok in
mladine ter njihovo boljšo integracijo v druţbo. Integracija je razumljena kot prilagajanje
osebe pričakovanjem okolja. Danes lahko govorimo o socialnem vključevanju (inkluziji)
marginaliziranih skupin, ki odstopajo od normativnih standardov zaradi socialnih,
emocionalnih in vedenjskih značilnosti. Termin inkluzija v ospredje postavlja večjo
aktivnost druţbe in okolja, da se prilagaja ter spreminja tudi glede na potrebe tistih, ki se
vključujejo. Omeniti moramo tudi paradigmo druţbenega krmiljenja, ki nakazuje
druţbeno aktivnost uravnavanja in prilagajanja vedenja pričakovanjem druţbe. V primeru
nezmoţnosti posameznika, da izpolni pričakovanja druţbe, druţba s pomočjo
strokovnjakov usmerja in vpliva na posameznika, da bi se prilagodil (prav tam).
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Postmoderna je prinesla nove značilnosti predvsem v razumevanju nastajanja individualnih
teţav in posledic, ki jih povzročajo procesi socialne neenakosti, socialne marginalizacije in
izključevanje. Prav slednje je po besedah N. Zrim Martinjak (2006) eden temeljnih
konceptov socialne pedagogike. Empirične raziskave dokazujejo, da so čustvene in
vedenjske teţave povezane s socialno-ekonomskimi dejavniki, dejavniki druţinskega
odraščanja, socialnega ozadja ter šibkega socialnega kapitala in slabih podpornih mreţ, ki
se s socialno izključenostjo še zmanjšujejo.
M. Horvat (2000) pravi, da so otroci in mladostniki v slovenskih institucijah za vedenjske
ter osebnostne motnje skozi čas dobivali različne nazive. Precej časa se je uporabljal izraz
»otroci in mladostniki z motnjami vedenja in osebnosti (MVO)«, ki ga je uvedel Leopold
Bregant. Izraz je bil uporabljen tudi v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami iz
leta 2000, kar danes ni več sprejemljivo. Naziv otroci z motnjami vedenja in osebnosti se je
leta 2007 v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami spremenil. Danes se za
omenjeno populacijo uporablja izraz otroci in mladostniki s teţavami v socialni integraciji
ter otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi teţavami (Horvat, 2000). Metljak in
sod. (2010) se strinjajo, da je najbolj smiselno uporabljati izraz »otroci in mladostniki s
teţavami v socialni integraciji« ali »otroci in mladostniki s čustvenimi, vedenjskimi in
socialnimi teţavami/motnjami (ČVST)«.
Izraz socialno integracijske teţave poudari teţavo, ki jo ima posameznik in hkrati vpelje
tudi socialno ter okoljsko raven. Z izrazom čustvene, vedenjske in socialne teţave pa
opozorimo na moţnost, da se teţave lahko pojavijo na čustvenem ali vedenjskem področju,
kjer je ena izmed dimenzij lahko bolj izrazita od druge. Kljub temu obe nastopata skupaj,
torej sta soodvisni. Obe dimenziji pa sta tesno povezani s socialnim kontekstom. Odzivi
posameznikov so odvisni od preteklih izkušenj, sedanjih pričakovanj, doţivljanja lastne
socialne umeščenosti in socialnega poloţaja, ki ga le-ta zavzema v različnih socialnih
okoljih. Čustvena dimenzija teţav se lahko pojavi pred vedenjskimi ali po njih. Pogosto so
prav čustvene teţave tiste, ki prinašajo draţljaj za razvoj motečega vedenja, ki lahko
postane tudi napadalno in ogroţajoče. Tukaj se pojavi socialna dimenzija kot tretji
dejavnik. Na zunaj nevidne, skrite otrokove emocije so lahko povzročitelj vedenja otrok, ki
ga druţba sprejema ali zavrača. Socialne reakcije odobravanja tako lahko okrepijo
negativno vedenje, negativne reakcije pa ne zadovoljijo otrokove primarne potrebe po
sprejetosti in pripadnosti. Na podlagi tega lahko trdimo, da so čustveni in vedenjski odzivi
odvisni na eni strani od dogajanja v posamezniku, na drugi strani pa so posledica dogajanja
v socialnem kontekstu (prav tam).
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2.2

Opredelitve in definicije čustvenih ter vedenjskih teţav

Opredeljevanje in diagnosticiranje čustvenih ter vedenjskih teţav je kompleksna naloga.
Odgovoriti moramo na številna vprašanja posameznih strok, npr. sociologije, psihologije,
pedagogike, medicine, prava itd. O tem, da so čustvene in vedenjske teţave zelo raznolike,
priča cela paleta raznovrstnih izrazov za izstopajoče, moteče ali izzivalno vedenje, s
katerimi se srečujemo v vsakdanjih pogovorih: vzgojna nevodljivost, nagajivost,
agresivnost, nesramnost, hiperaktivnost, kljubovalno vedenje, anksioznost, psihosocialne
teţave, socializacijske motnje, socialna oškodovanost, odklonsko vedenje, impulzivno
vedenje in še bi lahko naštevali. Termine pogosto uporabljamo sinonimno, hkrati pa
označujejo zelo različne odzive, pravijo Metljak in sod. (2010).
Kot vidimo, se vsakodnevno srečujemo z izrazi, ki nakazujejo velike razlike v pristopih ter
razumevanju čustvenih in vedenjskih teţav. Strokovnjaki tako tudi podajajo različne
definicije in opredelitve, kaj so čustvene in vedenjske motnje. Niso enotni glede
terminologije in definicij ČVT, saj vsak gleda le-te s svojega zornega kota in področja
delovanja. Morda je vzrok neenotnosti tudi dejstvo, da se pri nastajanju čustvenih in
vedenjskih teţav prepletajo tako biološki, psihološki kot socialni dejavniki. Pri nastajanju
teh gre za »izredno heterogenost tako pojavnih oblik kot tudi dejavnikov, ki vplivajo na
njihovo nastajanje in utrjevanje«, pravi A. Kobolt (2011, str. 160).
Čustveno in vedenjsko moteč otrok ne obstaja sam po sebi. Šele naša pričakovanja, norme
in pravila so tista, ki definirajo, kaj bomo opredelili kot moteče, teţavno, moteno (prav
tam).
Dyck (1982, v Kobolt, 2010a, str. 13) pravi: »Moteno je tisto, kar nas moti«. Vprašanja,
kaj je normalno, za nekoga ogroţajoče in druţbeno sprejemljivo se dotikajo v prvi vrsti
vrednot človeške druţbe, zato lahko trdimo, da je čustvene in vedenjske teţave/motnje
mogoče opredeliti le znotraj socialno-kulturnega konteksta ter izven tega sploh ne
obstajajo (Vzgojni program, 2011). Danes je druţbeni razvoj vse hitrejši in neprizanesljiv.
Poloţaj posameznika je vedno odvisen od globalnega druţbenega konteksta, pravi N. Zrim
Martinjak (2006) in doseganje izobrazbenega standarda kot tudi usvajanje moralnih
norm/vzgojenosti je pogoj za uspešno vključevanje v druţbo.

10

Mašič Tadeja (2016) - MLADOSTNIKOVO DOŽIVLJANJE SEBE IN BIVANJA V VZGOJNEM ZAVODU

»Vedenjsko moten je otrok, ki se ne more ali noče prilagoditi socialno sprejemljivim
normam vedenja, zaradi česar ima sam teţave, obenem pa povzroča motnje in teţave v
svojem okolju« (Mikuš Kos, 1991, str. 103). S. Svetin Jakopič (2005) se strinja, da o
motnjah vedenja govorimo, če je vedenje v nasprotju z normami in pričakovanji druţbe
oziroma socialnega okolja.
Po Skalarjevi (2003) definiciji so otroci s ČVT tisti, »ki s svojim vedenjem ogroţajo same
sebe, svoje ţivljenje in zdravje, svojo osebnostno in socialno integriteto, ter otroci, katerih
vedenje je ogroţajoče za socialno okolje, ki je uperjeno proti pravilom, vrednostim in
vrednotam, tudi proti veljavnim moralnim normam in zakonom«. Avtor (prav tam) navaja,
da v kategorijo otrok s ČVT uvrščamo samo otroke, pri katerih predstavljajo neustrezni
vedenjski vzorci trajnejša in hujša odstopanja od vedenjskih vzorcev, značilnih za otroka v
določenem razvojnem obdobju. S tem se strinja K. Kesič Dimic (2010) in meni, da so vsi
otroci kdaj nagajivi, kljubovalni, uporniški ali impulzivni, saj je takšno vedenje običajno za
obdobje odraščanja. V primeru, da neprimerno vedenje traja dalj časa in se ponavlja ter
imajo otroci zaradi tega teţave v socialni integraciji, pa lahko ţe govorimo o čustvenih in
vedenjskih motnjah. Tudi A. Kobolt (2010b) navaja kriterije, ki morajo biti prisotni, da
lahko govorimo o čustvenih in vedenjskih motnjah, in sicer pravi, da se čustvena ter
vedenjska slika mora pojavljati skozi daljše časovno obdobje, mora biti vedenjski ali
čustveni problem resen, da ogroţa posameznikov razvoj in ga z običajnimi ter
razpoloţljivimi spremembami okolja/ravnanja nismo uspeli ublaţiti.
Na tem mestu se nam zdi pomembno poudariti tudi razliko med izrazoma teţava in motnja.
»Če nek način čustvovanja ali vedenjskega odziva ne moti posameznikovega razvoja niti ni
izrecno moteč za okolico, lahko rečemo, da gre za teţavo. Teţave so lahko tudi prehodne
in z njimi se lahko posameznik kot tudi oklica precej dobro spoprime in jih obvlada./…/.
Stabilizirane teţave pa rade prerastejo v motnje, bodisi razvojne, psihične, osebnostne,
emocionalne, socialne ali odnosne. Motnja takrat postane resna ovira za posameznika,
njegov psihosocialni in osebnostni razvoj ter na drugi strani moteča tudi za okolje. Motnja
postane tako problem posameznika kot problem okolja« (Metljak idr., 2010, str. 89–90).
Krajnčan (2010) piše, da je termin »motnja« preveč determiniran in stigmatizirajoč. Prav
tako pravi, da je teţko govoriti o tem, da je populacija v zavodih motena ali ima neko
motnjo. Vendar pa se strinja, da je izraz otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi
teţavami najbolj primeren za populacijo v vzgojnih zavodih.
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Otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi teţavami so v primerjavi z drugimi
otroci s posebnimi potrebami v najslabšem poloţaju. Otroci z drugimi primanjkljaji v nas
zbudijo neko sočutje in ţeljo, da bi jim pomagali, medtem ko otroci in mladostniki s
čustvenimi ter vedenjskimi teţavami v nas prebudijo jezo in ţeljo, da bi njihovo moteče
vedenje preprečili ter kaznovali (Skalar, 2003).
O prikrajšanju lahko govorimo tudi v zvezi z zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je za pomoč in podporo
učencem uvedel kategorialni pristop, ki izhaja iz medicinskega modela. Pomanjkljivost
tega modela je, da izpostavlja predvsem individualno motnjo posameznika in pomoč
opredeli glede na pomanjkljivost, oviro ali teţavo posameznika. Vemo pa, da so čustvene
in vedenjske teţave socialno/druţbeno povzročene ter soodvisne, zato so ravno te skupine
posameznikov zaradi kategorialnega pristopa prikrajšane. Kategorije nam ne omogočajo
razumeti posameznika kot celovitega psihosocialnega bitje v razvoju in spreminjanju.
Otrok je kljub individualnemu nudenju pomoči izključen in prikrajšan za spodbudno,
razumevajoče ter primerno strukturirano okolje, zanesljivo osebo in občutek pripadnosti, ki
ga potrebuje, da lahko izboljša svoje vedenje ter nadomesti utečene odzive z ustreznejšimi
(Metljak idr., 2010).
Tudi v praksi se kaţe, da v številnih primerih zaradi neustreznega kategoriziranja otrok s
čustvenimi in vedenjskimi teţavami le-ta ne dobi ustrezne pomoči, ker ga raje razvrstijo v
kategorijo z bralno-napisovalnimi teţavami (v smislu: bolje biti »nepismen« kot pa
»vedenjsko moten«) ali med dolgotrajno bolne kot med otroke s čustvenimi in vedenjskimi
motnjami. Kakšen je razlog za to? Mogoče je starše ali tudi otroke sram, da bi dobili
oznako čustvenih in vedenjskih motenj, morda skušajo starši otroka zaščititi pred stigmo in
negativnimi odzivi drugih pomembnih ljudi ter izločanjem iz druţbe. Razlogov je lahko
več.
Metljak (2010) zapiše, da ima kategoriziranje in diagnosticiranje velik vpliv na prepričanja
in pričakovanja, diagnoza pa posledično vpliva tudi na odnose. V ZDA je na primer v
uporabi izraz »izzivalno vedenje«, ki je manj usmerjeno na primanjkljaje in bolj na
interakcije, ki jih ima posameznik z okoljem (Metljak idr., 2010). Morda bi tudi pri nas
morali razmišljati v to smer in uporabljati izraz, ki bi bil čim manj stigmatizirajoč za otroke
in mladostnike, saj kljub spremembam v razumevanju ČVST, Evans s sod. (2003, v
Metljak idr., 2010) ugotavlja, da se še ni zgodil premik od medicinskega modela
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razumevanja ČVST kot problemov v posamezniku k socialno-participativni paradigmi, ki
temelji na nekoliko bolj interakcijskem in socialnem kontekstu, kjer je posameznikovo
čustvovanje in vedenje razumljeno kot individualni odziv na dane okoliščine.
A. Kobolt (2011) se strinja in pravi, da se otrok razvija in odrašča v socialnem kontekstu,
ki ga zaznamuje. Pogled stroke se je šele pred nekaj desetletji usmeril od otroka v proces
interakcije. In sistemski pogled je tisti, ki prikaţe medsebojni preplet dejavnikov
odgovornih za poloţaj posameznika ter takšno razumevanje predstavlja osnovo za koncept
soustvarjanja.

2.3

Značilnosti vedenja otrok s čustvenimi in vedenjskimi teţavami

Vedenj je toliko, kolikor je otrok s ČVT. Pri vsakem izmed njih se manifestirajo v
drugačni obliki. S. Svetin Jakopič (2005) pravi, da so za otroke in mladostnike s
čustvenimi in vedenjskimi teţavami pogosto značilne nizka samopodoba, nezadovoljstvo,
nizka raven samospoštovanja in samozaupanja, impulzivnost, ekstravertiranost, nizka
frustracijska toleranca, slabše sposobnosti obvladovanja čustev, slabša socialna zrelost itd.
Govorimo lahko tudi o slabši psihični odpornosti otrok s ČVT. Masten in Coatsworth
(1998, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010) pravita, da odpornost pomeni lastnost,
sposobnost, kompetentnost človeka, da zmore uspešno funkcionirati in se na ustrezen način
prilagoditi kljub izpostavljenosti teţkim ţivljenjskim situacijam ali ogroţenosti (revščini,
zanemarjanju, nasilju, zlorabi, neuspehu itd.). Za razvoj psihične odpornosti so ključni
socialni sistemi (druţina, šola, vrstniki, okolje) v katerih otrok odrašča. Le-ti pa so pri
otrocih s ČVT po navadi takšni, da ga v razvoju ne podprejo, temveč obremenijo in tako
otrok ne more razviti primernega prilagajanja ter odpornosti. V tem primeru obstaja večja
verjetnost nastajanja psihosocialnih teţav ali motenj (Masten, 2001; Bonanno, 2004;
Groteberg, 2004, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010).
Lahko rečemo, da so otroci s ČVT zaradi pomanjkanja odpornosti bolj ranljivi, tako na
individualni, socialni in druţbeni ravni. V današnji druţbi, kjer je v izobraţevanju v
ospredju tekmovalnost, storilnost in odgovornost, je najbolj ranljiva skupina mladih, ki
imajo teţave na socialnem in učnem področju ter nimajo podpore v druţini.
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Označuje jih nizka samopodoba, negotovost, strah, slabe socialne in komunikacijske
spretnosti ter izključenost iz izobraţevalnega sistema (Kobolt, 2010a).
Otroci s ČVT so moteči za okolje in pogosto pri ljudeh izzovejo negativna čustva ter
reakcije; zato so pogosto prikrajšani. Metljak idr. (2010) pravijo, da so takšni otroci lahko:


nesrečni, ne zmorejo ali ne ţelijo delati,



prejemajo manj pohvale za svoje delo,



imajo manj pozitivnih interakcij z drugimi,



imajo učne teţave ali dosegajo manj,



imajo skromne socialne veščine,



imajo nizko samo-vrednotenje,



so čustveno labilni,



so hitro prizadeti.

Bečaj (1987) dodaja še disocialno simptomatiko (agresivnost, laganje, kraja, odklanjanje
avtoritete, neupoštevanje reda in pravil itd.), slabe delovne navade, pomanjkanje interesov,
pomanjkanje pristnih stikov z vrstniki in odraslimi ter izločenost iz socialnega okolja.
K. Kesič Dimic (2010) navaja naslednje tipične vedenjske značilnosti otrok s ČVT: nasilje
do oseb in ţivali, uničevanje tuje lastnine, pomanjkanje empatije in skrbi za druge, neprevzemanje odgovornosti za svoja dejanja, neupoštevanje pravil in predpisov, odkrita
kljubovalnost, uţivanje nedovoljenih substanc, prenašanje krivde na druge, med-vrstniško
nadlegovanje, začenjanje pretepov.
Opazimo lahko, da so značilnosti otrok in mladostnikov s ČVT največkrat povezano
opredeljene predvsem z disocialnim vedenjem, ki se kaţe navzven. Ob tem pozabimo in
zanemarimo vedenje, ki ni moteče za okolico, lahko pa je enako ali celo bolj
problematično. To je internalizirano vedenje, kamor uvrščamo teţave z depresijo, motnje
razpoloţenja, motnje hranjenja, psihoze, obsesivno kompulzivne motnje, socialno
anksioznost in druge, ki ostajajo za enkrat brez ustrezne kategorije, pravi S. Kosmač
(2007).
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2.4

Klasifikacije čustvenih in vedenjskih teţav

Da bi čustvene in vedenjske motnje zaradi njihove specifikacije in neenotnosti laţje
opredeljevali, identificirali in razumeli, so številni avtorji izdelali različne klasifikacije.
Schrader (1991, v Krajnčan, 2006) pravi, da so poleg vsebinske razlage čustvenih in
vedenjskih teţav pomembne tudi klasifikacije, saj nam omogočijo vzpostaviti most med
diagnostiko, triaţo, potekom vzgoje in psihosocialne pomoči ter socialno integracijo kot
ciljem. Obstaja več klasifikacij, ki izhajajo iz različnih pristopov. Pri tem se nekateri
ozirajo bolj na vzroke nastanka čustvenih in vedenjskih teţav (etiološke klasifikacije),
drugi pa dajejo večji poudarek njihovim pojavnim oblikam (fenomenološke klasifikacije).
Kljub kritičnim presojam kategorialnega pristopa Büttner (1991, v prav tam) ugotavlja, da
nam lahko poskusi razvrstitve motenj in simptomov otrok ter mladostnikov s ČVT
pomagajo pri procesu spoznavanja posameznika in njegovega trenutnega stanja.
Klasifikacije imajo v timski obravnavi pri usmerjanju otrok s posebnimi potrebami vlogo
urejevalca in tako prispevajo k večji preglednosti (Metljak idr., 2010).
V slovenskem prostoru je posebej znana Bečajeva opredelitev, ki govori o disocialnem
vedenjskem sindromu in Bregantova etiološka klasifikacija disocialnih motenj.
Fenomenološke klasifikacije

Disocialni vedenjski sindrom
Bečaj (1987) govori o motnjah vedenja in osebnosti (MVO), ki jih danes imenujemo
čustvene in vedenjske teţave ali motnje in meni, da so le-te kombinacija bioloških,
psiholoških in socioloških dejavnikov. Ne glede na vzrok se okolje na motnjo odziva tako,
da jo vzdrţuje ali celo krepi. Posameznik oblikuje vedenje, ki ga okolje praviloma
označuje za neprimernega in nanj odreagira odklonilno. Bečaj v svoji klasifikaciji
uporablja termin »disocialnost«, ki označuje vedenje, ki ne ustreza normam socialnega
okolja in vsako disocialno simptomatiko smatra za razvojno ogroţajoče. Tako je disocialno
vedenje tisto, ki je v nasprotju z osnovnimi pričakovanji in zahtevami socialnega okolja
(Bečaj, 1989).
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Med diagnostične kriterije disocialnega sindroma Bečaj (1987) uvršča :
-

nizko delovno učinkovitost (učni neuspeh, ponavljanje razredov, teţko zaposljivost
itd.),

-

pomanjkanje aktivnih interesov (prevladujejo pasivni interesi; kajenje, pitje
alkohola, gledanje TV, video igrice, itd.),

-

pomanjkanje delovnih navad (ni vztrajnosti niti pri učenju niti pri igri),

-

pomanjkanje stikov z »normalnimi« vrstniki (se ne druţijo, niso priljubljeni med
sošolci, druţijo se s sebi enakimi),

-

izločenost iz socialnega okolja (ni vključen v noben klub, društvo),

-

pomanjkanje pozitivnega čustvenega stika z odraslimi (ni odraslega, ki bi mu
zaupali, bili nanj navezani in bili sprejeti) (prav tam).

Bečajeva klasifikacija temelji na simptomatiki in nam ne pove nič konkretnega o vzrokih
za disocialnost in njeni etiologiji. Zato je potrebno simptomatološke klasifikacije
kombinirati z etiološkimi, saj se »pojem disocialnosti nanaša predvsem na simptomatiko,
pri pojmu ČVT pa gre za etiološko oznako«, pravi Bečaj (1987, str. 25–26).
Etiološke klasifikacije
Bregantova etiološka klasifikacija
Etiološko klasifikacijo disocialnih motenj deli Bregant na pet skupin (1987 povzeto po
Horvat, 2000; Krajnčan, 2006; Metljak idr., 2010):


Situacijska reaktivno povzročena motnja zaradi izjemne obremenitve pri
normalni osebnostni strukturi. Do te motnje pride pri normalno prilagojenih
otrocih in mladostnikih, ki disocialno reagirajo le v primeru neobičajnih in
čezmernih obremenitev. Njihovo disocialno vedenje ni v skladu z običajno
osebnostno strukturo in do tega pride le v situacijah zunanje narave, kot so nenadno
hudo pomanjkanje, izredno poslabšanje ţivljenjskih razmer, nenadna zapuščenost
ali izguba svojcev, trenutna nepremišljenost, nekritičnost in podobno.
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Sekundarno peristatična motnja kot posledica motenega čustvenega razvoja.
Avtor deli to skupino na dve podskupini, in sicer na nevrotično osebnostno
strukturo in disocialno osebnostno strukturo. Pri obeh gre za čustveno moten
osebnostni razvoj. Posameznik z nevrotično osebnostno strukturo ne uspe
zadovoljiti svojih normalnih teţenj, na neprimeren način izraţa interese, se ne zna
prilagajati in slediti skupnim ciljem. Za osebe s to motnjo je značilna tudi negativna
samopodoba. Vzroki te motnje v zgodnjem otroštvu so lahko: nihanja v čustvenem
odnosu staršev do otrok, ambivalenten odnos staršev do otrok, prevelika
pričakovanja, menjavanje materinske ali očetovske figure, selitve iz ene druţine v
drugo, preveliki pritiski staršev ob razvojnih teţavah, pretirano vzgajanje, ki ima
lahko nasprotni učinek. Disocialna osebnostna struktura predstavlja stopnjevalno
posledico čustveno motenega razvoja. Gre za preteţno disocialno osebnostno
naravnanost, kjer so vrednote negativne in se mladostnik identificira z negativnimi
liki, pri tem pa nima občutka krivde. Otroci in mladostniki s to obliko motnje so
maščevalni, nezaupljivi, surovi, sovraţni do okolice, se ne ţelijo spremeniti in
imajo visoke, nerealne cilje. Vzroki za to so lahko odklonilen odnos staršev do
otrok, zapostavljanje in odklanjanje otroka, izpostavljenost surovosti in sovraţnosti
okolja ter močne čustvene obremenitve v otrokovem zgodnjem razvoju.



Primarno peristatične motnje kot posledica direktne miljejske kvarnosti in
zavajanja otroka ali mladostnika. V to skupino uvrščamo otroke, ki so ţiveli v
zavajajočem, subkulturnem okolju in ob disocialnih starših. Prevzemali so
vedenjske vzorce staršev kot »normalne« in niso čustveno, ampak socialno
oškodovani. Disocialno vedenje je pogosto druţinska disocialna tradicija, kjer starši
nimajo posluha za otrokove razvojne potrebe in potrebe druţbe; so brezbriţni.



Primarno biološko povzročene motnje kot posledica okvar centralnega
ţivčnega sistema in psihoz. Skupina zajema disocialne pojave, ki so posledica
psihičnih in organskih cerebralnih okvar. Sem prištevamo disocialne pojave pri
psihozah, epilepsiji, duševni nerazvitosti in organskih okvarah osrednjega ţivčnega
sistema, posebej tiste oblike, ki veljajo za minimalne cerebralne disfunkcije.
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Razvojno ogroţeni otroci brez disocialnih motenj, ki bivajo v zavodu. Navadno
v to skupino uvrščamo otroke, pri katerih gre za teţjo vzgojno vodljivost zaradi
napačne ali pomanjkljive vzgoje. Razvojne teţave se lahko manifestirajo tudi na
šolskem področju in storilnosti ter v odnosih z vrstniki in odraslimi. Nedvomno pri
posameznikih ne gre za disocialne motnje, ampak so v zavodu zaradi razvojne
ogroţenosti, ki je lahko posledica neugodnih vplivov okolja, motenega
emocionalnega razvoja, psihoz, organskih sprememb centralnega ţivčnega sistema.

Krajnčan in Škoflek (2000) pravita, da lahko brez večjih zadrţkov sklenemo, da so
fenomenološke klasifikacije koristna teoretična orientacija za razumevanje stvarnih
motenj, praktičen pomen pa dobijo šele tedaj, ko spoznamo tudi okoliščine njihovega
nastanka in razvoja. Same po sebi povejo bore malo.
V literaturi zasledimo tudi Škoflekov poskus sinteze nekaterih fenomenoloških klasifikacij.
Za njegovo klasifikacijo je značilen celovit pristop, kjer poskuša psihodinamično in
sociodinamično povezati vzroke ter posledice čustvenih in vedenjskih motenj (Krajnčan in
Škoflek, 2004).
Škoflekova simptomatološka klasifikacija je razdeljena na pet skupin (Horvat, 2000;
Škoflek, 1989, v Krajnčan in Škoflek, 2000mikuš kos):


Teţave/motnje pri učenju in delovni storilnosti: zanemarjanje ali zavračanje
učenja in šole, zanemarjanje ali zavračanje delovnih obveznosti, dela.



Disocialne motnje: Izostajanje od pouka, dela, brezciljno pohajkovanje, beganje
od doma, šole, negativni avanturizem, otroške tatvine v druţini in zunaj nje,
laţnivost, agresivnost (verbalna, fizična do oseb in predmetov), izstopajoča
upornost zoper avtoritete, red, pravila, tabletomanija, občasno ali pogosto pitje
alkohola, narkomanija, promiskuitetno vedenje, prostituiranje, incestni odnosi,
delinkventna dejanja.
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Psihogene motenje ali nevrotični pojavi
Porast psihogenih motenj s preteţno psihično simptomatiko: anksioznost, fobije,
depresivna stanja in reaktivne motnje, histerični pojavi, konverzivna stanja,
psihogeni napadi, motnje motorike, glavoboli, bruhanje, motnje spanja.
Motnje s preteţno somatsko simptomatiko: astmatični napadi, enureza,
enkopreza, tiki, govorne motnje.



Psihoorganski sindrom: hiperkinetični sindrom (sindrom minimalne cerebralne
disfukcije), posttravmatski in postencefalitični sindrom, epilepsije.



Predpsihotični pojavi: avtizem, regresije, zbeganost, afektivne psihoze (v okviru
manično-depresivnega sindroma).

Biopsihološka interpretacija motenj v otroštvu

Tabela 1: Bio-psihološka in kontekstualna razvrstitev težav v otroštvu (Van der Doef, 1992,
v Metljak idr., 2010).
ADAPTACIJA
INTENCIONALNOST

ASIMILACIJA

AKOMODACIJA

KOGNICIJA

Spekter avtističnih motenj

Motnje pozornosti (ADHD)

EMOCIJE

Anksioznost

Nevodljivost

Čustvene teţave

Vedenjske teţave

Van der Doef (1992, v Metljak idr., 2010) razlaga vzročnost vedenjskih in čustvenih teţav
s pojmom biološkega koncepta adaptacije ter psihološkega koncepta intencionalnosti.
Adaptacija se nanaša na Piagetovo teorijo o vzpostavljanju ravnoteţja pri vključevanju
otroka v druţbo (Van der Doef, 1992, v prav tam). Van der Doefov pristop je
interdisciplinaren in integrativen, saj vključuje pojme iz psihiatrije, psihologije,
pedagogike ter biologije. Motnje v otroštvu so po tem modelu razloţene s psihološko
funkcijo intencionalnosti in z biološko funkcijo adaptacije. Intencionalnost se deli na
kognicijo in emocije, koncept adaptacije pa na asimilacijo in akomodacijo. Piaget opisuje
akomodacijo kot način posameznikovega odzivanja na zahteve okolja in njegovo
naravnanost k spremembam.
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Asimilacija pa je proces, ki akomodacijo dopolnjuje ter dodatno opisuje posameznikov
način vključevanja elementov iz zunanjega okolja v lastno psihološko strukturo.
Van der Doef razdeli motnje v štiri skupine psihosocialnih motenj in teţav v otroštvu.
Prva skupina so otroci z avtizmom, za katere so značilne teţave v raziskovanju okolja
(asimilaciji) zaradi manjše kognitivne zmogljivosti (Van Engeland, 1990, v Metljak idr.,
2010). Vedenje avtističnih otrok je rigidno in ritualizirano, zato so tudi njihove sposobnosti
vključevanja novih elementov v psihično in vedenjsko strukturo slabše. Avtistični otroci
imajo prav tako teţave z akomodacijo, to je z odzivanjem na zahteve okolja.
Kazalnik motnje pozornosti (ADHD) je otrokova nezmoţnost akomodacije – to je
primernega odzivanja na okolje. Otroci z motnjami pozornosti trpijo zaradi slabših
sposobnosti obvladovanja in zadrţevanja lastnih impulzov ter zaradi pomanjkanja
koncentracije, pravi Verhlust, 1990, v Metljak idr., 2010).
Zaradi podobnosti motenj pri otrocih z ADHD in nevodljivimi otroci teţko ločimo med
kognitivnimi in emocionalnimi teţavami. Čustvene teţave so namreč odraz šibkosti v
procesu asimilacije in čustvenih procesov, kognitivne teţave pa so poleg nestabilnega
čustvovanja tudi odraz teţav v prilagajanju.
Anksioznost (preteţno emocionalna motnja) in nevodljivost (preteţno vedenjska motnja)
sta obe čustveno zaznamovani motnji. Pri anksioznih otrocih se emocionalni problemi
pojavijo vedno, kadar se od njih zahteva asimilacija in morajo delovati samostojno brez
prisotnosti staršev. Nevodljivi otroci kršijo druţbene norme in pravila, tako da je njihovo
vedenje v nasprotju z izobraţevalnimi zahtevami okolja in imajo zato teţave v akomodaciji
(prav tam).
V zadnjem času je vse več otrok in mladostnikov s čustvenimi teţavami, ki so razvajeni
kot jih imenuje Ţorţ (2002). Razvrstili bi jih lahko v zadnjo kategorijo Bregantove
klasifikacije, to je med razvojno ogroţene otroke brez disocialnih motenj.
O njih Ţorţ (2002, str. 56) piše: »Razvajen otrok se obnaša kot da je vse okrog njega
ustvarjeno samo zato, da izpolnjuje njegove potrebe, ţelje in pričakovanja. Razvajen otrok
odrašča v udobnem okolju, kjer ni stisk, napetosti, naporov, v okolju kjer so njegove
potrebe takoj zadovoljene. Na tak način se ne nauči pomembnih strategij za spoprijemanje
in premagovanje problemov z ţivljenjem izven druţinskih zidov. V obdobju adolescence se
praviloma pojavijo večje teţave, kot so šolski neuspeh, pasivnost otroka, nič ga ne zanima
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in veseli, z ničemer se ne ukvarja, doma postaja neodziven na prošnje, njegove ţelje in
pričakovanja po materialnih dobrinam postajajo vse večje.
Druţina se znajde v zaprtem krogu neprestanih konfliktov, neizpolnjenih pričakovanj in
kroničnega nezadovoljstva vseh druţinskih članov« (prav tam).
Vedenjske motnje pri teh otrocih nastanejo kot posledica nezmoţnosti odrekanja,
prilagajanja, napora, vztrajanja, kar se pogosto odraţa tudi na področju čustvovanja. Poraja
se vprašanje, zakaj se kriteriji čustvene in vedenjske motnje definirajo predvsem skozi
disocialno vedenje mladostnikov. Poudariti je potrebno, da disocialnega vedenja ne
moremo pripisati celotni populaciji otrok in mladostnikov s ČVT kakor pravi Bregant
(1987), ki v svoji klasifikaciji navede kategorijo »razvojno ogroţenih otrok brez
disocialnih motenj«. Pomembno je, da motnjo razumemo ne le kot posameznikovo
lastnost, ampak kot problem, ki je neločljivo povezan s socialnim okoljem v katerem
nastaja (Medveš, 2003, v Kosmač, 2007).
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3

DEJAVNIKI RAZVOJA ČUSTVENIH IN VEDENJSKIH
TEŽAV

Prehod iz otroštva v odraslost je povezan z nemalo izzivi tako za mladostnika kot njegovo
druţino. Mladostništvo je eno najpomembnejših razvojnih obdobij, ki mladostnika
primarno in pomembno sooblikujejo. Pomemben vpliv v tem obdobju ima tudi šola. Oba
dejavnika, tako druţina kot šola, lahko mladostnika v razvoju podpirata ali predstavljata
zanj vir obremenitev in teţav. Šolski prostor odraščajočemu nudi moţnosti za navezovanje
stikov z vrstniki, prav tako lahko posameznik utrjuje stare in se uči novih socialnih veščin
ter zavzema različne socialne poloţaje v skupini. Odraščajoči glede na odnose, ki jih
ustvarjajo v vrstniških skupinah, dosegajo boljši, višji ali obrobni socialni poloţaj. Prav
socialna umeščenost pomembno vpliva na razvoj samopodobe in samospoštovanja, kar
posledično vpliva tudi na oblikovanje motivacijskih mehanizmov ter vedenjskih strategij.
Načini, kako posameznik obvladuje prehode iz otroštva v mladostništvo in iz
mladostništva v odraslost, določajo uspešnost njegove biografije, psihosocialnega
(ne)ravnoteţja in socialne umeščenosti, pravita A. Kobolt in K. Pelc Zupančič (2010).
Vedenjske in čustvene teţave ter motnje so si od vseh razvojnih motenj najmanj podobne
in enotne. Vsaka med njimi ima svoj poseben, specifičen preplet vzrokov za nastanek in
patogeni razvoj, pa tudi intenzivnost njihovega ponavljanja ni predvidljiva (Krajnčan in
Škoflek, 2004). Vedenjske motnje spadajo med najteţje motnje v psihosocialnem razvoju
otroka in mladostnika. Problematično je predvsem to, kot pravi S. Svetin Jakopič (2005),
da je mladostnik vpet v kup začaranih krogov, ki vedenjske in čustvene motnje utrjujejo.
Tako je pri mladostniku prizadeto celotno funkcioniranje in konflikti se pojavljajo na vseh
ţivljenjskih področjih.
Vzroki za nastanek ČVT so lahko socialni, biološki ali psihološki, pogosto pa gre za
interakcijo med vsemi tremi dejavniki. Teţave so posledica številnih neugodnih
dejavnikov, ki jim je otrok ali mladostnik izpostavljen daljše časovno obdobje, praviloma
skozi celotno otroštvo. Izjemoma ČVT ali motnje nastanejo tudi zaradi enkratnih akutnih
ţivljenjskih dogodkov, osebnostnih obremenitev, pritiskov ali stresov (npr. izguba staršev).
Dejavniki v razvoju imajo lahko za otroka ali mladostnika varovalno ali ogroţajočo vlogo.
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Odsotnost varovalnih dejavnikov, slabo spoprijemanje, razvojne obremenitve in
ponavljajoče se travmatske izkušnje ter individualni, socialni in druţbeni dejavniki
ranljivosti so glavni dejavniki nastajanja psihosocialnih, emocionalnih in vedenjskih teţav,
pravita A. Kobolt in K. Pelc Zupančič (2010).
Pomembno je, da se za obravnavo mladostnika s teţavami odločimo čim bolj zgodaj in
zajamemo vsa področja njegovega delovanja ter si tako ustvarimo celostno sliko.
Po Brofenbrennerjevem ekološkem oziroma sistemskem pristopu sta posameznikov
razvoj in nastanek psihosocialnih (vedenjskih) teţav odvisna od celotnega ţivljenjskega
sistema. Ta sistem tvorijo otrok sam, mikrosistemi (njegovi pomembni drugi, druţina,
vrstniki, prijatelji, šola …), mezosistemi (interakcije med mikrosistemi), ekosistemi
(lokalne, šolske oblasti, socialna politika itd.) ter makrosistemi (ideologija, vrednote,
kultura, vedenjski vzorci naroda, socialni razred, etnična skupina itd.). Odnosi med
posameznikom in drugimi sistemi so dinamični ter potekajo v vse smeri (Batistič Zorec,
2000, v Svetin Jakopič, 2005). V prvih letih ţivljenja imajo na otrokov razvoj največji
vpliv starši in celoten druţinski mikrosistem, kasneje pa tudi druge osebe, institucije in
podsistemi. Na razvoj vpliva tudi otrok sam, saj vpliva na okolje in ga soustvarja. Sistemi
so med seboj odvisni in prepleteni, zato se vplivi enega sistema odraţajo tudi na drugih.
Nekateri med njimi imajo večji vpliv na posameznika; npr. druţina in šola (Svetin Jakopič,
2005).
V vsakem izmed sistemov se lahko pojavijo neugodni dejavniki, ki različno vplivajo na
posameznika. Tako nekateri posamezniki ob neugodnih dejavnikih razvijejo čustvene in
vedenjske teţave, medtem ko se drugi normalno razvijajo kljub izpostavljenosti istim
neugodnim dejavnikom (Mikuš Kos, 1991). Bronfenbrenner (1986, v Kobolt in Pelc
Zupančič, 2010) nadaljuje, da objektivni ţivljenjski pogoji sami po sebi niso nujno dobri
ali slabi. Pomembnejši je način interakcije med značilnostmi posameznika in pogoji okolja.
Ta vidik je celostno zajet v interakcijskem modelu psihosocialnega razvoja, kjer se
poudarja pomembna in dejavna vloga posameznika v odnosih ter dogajanjih v njegovem
socialnem kontekstu (Bronfenbrenner, 1986, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010, str. 60).
Kakšen bo razplet vplivov travmatskih dogodkov in kronično neugodnih okoliščin je
odvisno od (Rae Grant, 1991, v Mikuš Kos, 1999a, str. 31):


števila stresorjev v otrokovem širšem okolju,



števila stresorjev in dejavnikov tveganja v druţinskem okolju,
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ranljivosti otroka,



narave posamičnih neugodnih izkušenj,



odpornosti otroka in varovalnih dejavnikov v otroku,



varovalnih dejavnikov v druţini,



varovalnih dejavnikov v širšem okolju (prav tam).

Stroke, ki se ukvarjajo z mladimi s teţavami, se v zadnjih letih vse bolj usmerjajo v iskanje
moči, individualne in socialne vire ter načine, kako jih aktivirati in spodbuditi, da bo
posameznikov ţivljenjski potek čim boljši ter uspešnejši. Govorimo o varovalnih
dejavnikih posameznikovega razvoja. Varovalni dejavniki ali dogajanja delujejo kot
»protiuteţ neugodnim, stresnim in travmatskim dejavnikom, zmanjšujejo otrokovo
prizadetost, spodbujajo pozitivne razvojne izide ali pa omogočajo otroku, da razvije
zadovoljive strategije obvladovanja problemov« (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000; Papalia,
Olds in Feldman, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010). A. Mikuš Kos (1991, str. 21) zapiše,
da je poznavanje varovalnih dejavnikov pomembno za preprečevanje psihosocialnih
motenj.

Pri otroku so v razvoju prisotni tudi dejavniki tveganja, s katerimi opredeljujemo tiste
pogoje (objektivne ali subjektivne značilnosti), katerih prisotnost v ţivljenju posameznika
poveča moţnost in verjetnost za pojav problematičnega vedenja ali motnje (Tomori, 2000
in Smolič Ferkolj, 2003). Sama prisotnost dejavnikov tveganja še ne pomeni, da se bodo
pri otroku ali mladostniku razvile ČVT. Razvoj le-teh je odvisen od mnogih dejavnikov in
od tega ali je posameznik psihično odporen ali ranljiv. O tem bomo spregovorili kasneje,
najprej pa povejmo nekaj o obvladovanju oziroma o sposobnosti spoprijemanja
posameznika v stresnih in ogroţajočih situacijah.
Koncept spoprijemanja ima danes več različnih pomenov. Najpogosteje ga uporabljamo
kot obvladovanje, obrambo ali adaptacijo posameznika v različnih situacijah z okoljem ali
kot naučene vedenjske vzorce, ki zniţujejo psihofizično neravnovesje (Kobolt in Pelc
Zupančič, 2010). Spoprijemanje je slovenski prevod angleške besede »coping«, ki pomeni
spoprijeti se, boriti se, ogledati se, meriti se, biti dorasel in obvladati (SSKJ, 1997, str.
1284).
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Lazarus in Launier (1984, v Pečjak in Košir, 2008) spoprijemanje pojmujeta kot
intrapsihično (kognitivno-emocionalno dogajanje) na vedenje usmerjeno prizadevanje
posameznika, da bi učinkovito obvladoval zahteve in pričakovanja okolja, svoje lastne
zahteve ter konflikte med obojimi.
Viri spoprijemanja, kot navajata avtorja (prav tam), lahko predstavljajo zdravje, energijo,
pozitivna prepričanja, veščine reševanja problemov, socialne veščine, komunikacijske
sposobnosti, sposobnost zagotavljanja socialnih podpor, ki jih človek lahko ima le, če
pripada različnim socialnim mreţam (prav tam).
Frydenbergova (1997 v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010) se strinja in pravi, da zdrav biopsiho-socialen razvoj mladim zagotavlja predvsem pripadnost konstruktivno vrstniški
skupini in sodelovanje v socialnih odnosih. Mladi skozi te povezave in odnose razvijejo
občutek lastne vrednosti, naučijo se sprejemati odločitve, v svoj prid uporabiti podporne
sisteme ter izraţati konstruktivno in raziskovalno vedenje.
V zadnjih letih se je uveljavil tudi koncept psihične odpornosti (angl. resilience), ki je
prav tako pomemben, ko govorimo o obvladovanju ţivljenjskih situacij. Izvorno izraz
»rezilientnost« pomeni proţnost, elastičnost in se nanaša na zmoţnost vračanja v ustrezno
stanje kljub delovanju pritiskov in obremenitve. Torej ga lahko razumemo kot sposobnost
hitrega okrevanja, sposobnost prilagajanja spremembam ali kot odpornost, ki omogoča
prilagoditev brez škode za človekovo fizično, psihično ali socialno ravnoteţje (Masten,
1994, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010). A. S. Masten in Coatsworth (1998, v Kobolt in
Pelc Zupančič, 2010) opredelita odpornost kot lastnost, sposobnost, kompetentnost
posameznika, da zmore uspešno funkcionirati in se na ustrezen način prilagoditi, kljub
izpostavljenosti hudi razvojni in/ali ţivljenjski ogroţenosti (zanemarjenost, revščina,
nasilje v druţini, spolna zloraba, šolski neuspeh itd). Kadar ključni socialni sistemi, kot so
druţina, šola in vrstniki, posameznika ne podprejo, temveč ga obremenijo, otrok ne more v
zadostni meri razviti primernega prilagajanja ter odpornosti. Takrat pri otroku obstaja večja
verjetnost razvoja psihosocialnih motenj (Masten, 2001; Nonanno, 2004; Groteberg, 2004,
v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010).
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A. S. Masten in Coastsworth (1998, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010) pravita, da se
značilnosti psihične odpornosti kaţejo na treh področjih individualnem (značilnosti
posameznika), druţinskem področju (povezanost z druţinskimi člani) in na področju
zunanje podporne mreţe (vrstniki, šola). Prikazujemo jih v spodnji tabeli (Tabela 2).

Tabela 2: Značilnosti psihično odpornih otrok in mladostnikov (po Masten in Coatsworth,
1998, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010, str. 71)
Vir

Značilnosti

Posameznik

Dobro intelektualno funkcioniranje.

(individualni atributi)

Druţabnost, strpnost.
Samoučinkovitost, samozaupanje, samospoštovanje.
Različne nadarjenosti.
Zaupanje.

Druţina

Tesen odnos z vsaj enim skrbnim staršem.

(druţinski atributi)

Avtoritativno starševstvo: toplina, strukturiranost, primerno visoka
pričakovanja.
Druţbeno-ekonomske ugodnosti.
Povezanost z razširjeno druţinsko mreţo, ki zagotavlja podporo.

Zunaj

druţinsko Vezi s prosocialnimi odraslimi zunaj druţine.

okolje

Povezanost s prosocialnimi organizacijami.

(Skupnostni atributi)

Obiskovanje učinkovitih šol.

Groteberg (2004, 2005, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010) pravi, da psihično odpornost pri
otroku predstavlja prepleten skupek vseh treh zgoraj naštetih dejavnikov in otrok ni
psihično odporen, če upravlja le z enim ali dvema dejavnikoma. Poudariti moramo tudi, da
psihična odpornost ni stalna lastnost posameznika, ampak se spreminja skozi čas in glede
na okoliščine. Tako lahko oseba, ki v določenem času in okoliščinah obvladuje situacijo,
lahko ob drugih teţavah deluje povsem neprilagojeno (prav tam).
Pomanjkanje odpornosti, o kateri smo govorili zgoraj, lahko pomeni večjo ranljivost in
ima tri dimenzije – individualno, socialno in druţbeno. A. Mikuš Kos (2001) pravi, da je
»v individualnem smislu ranljiv tisti, ki se ţe na manjše nevšečnosti, stiske in neuspehe
močno emocionalno in vedenjsko odzove«, to pa vodi v nadaljnje konflikte z okoljem.
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Kot socialno ranljive skupine Cole (1997 v Rener, 2000) navaja tiste skupine mladih, za
katere se prehodi v odraslost kaţejo kot posebej teţavni. To so mladi s posebnimi
potrebami, mladi, ki odraščajo v skrbništvu ali ustanovah izven druţinske vzgoje ter mladi
vpleteni v prestopniška vedenja. Pedopsihiatrija in razvojna psihologija sta raziskovali tudi
individualne vidike ranljivosti.
Garmezy (1983, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010) ugotavlja večjo dovzetnost deklet za
rizične vplive (procesi v druţini) v obdobju pubertete in večjo ranljivost dečkov v
predhodnih, zgodnejših razvojnih obdobjih na dogajanje v druţini.
T. Rener (2000), ki zastopa socialno in druţbeno dimenzijo, meni, da ranljivost danes ni
več domena manjšine in ocenjuje, da postaja ranljivost večinski socialno-kulturni milje
sodobne odraščajoče generacije.
Ob tem se nam poraja vprašanje, kaj je tisto, kar omogoča dober izid v psihosocialnem
smislu,

kljub

travmatskim

izkušnjam

in

kronično

neugodnim

okoliščinam

v

posameznikovem razvoju? Avtorji (Alvord in Grados, 2005; Benard, 1995; Masten in
Coatsworth, 1998, v Mikuš Kos, 1999a) navajajo naslednje zaščitne oziroma varovalne
dejavnike v treh kategorijah: otrokova osebnost, dobri druţinski odnosi in dosegljivost
zunanjih podpornih sistemov. Garbarino (1994, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010) pa
vseeno opozarja, da lahko isti dejavnik deluje kot rizični dejavnik v eni in kot varovalni
dejavnik v drugi situaciji.

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili varovalne dejavnike in dejavnike tveganja, in
sicer v naslednjih skupinah:


Socialno-ekonomske razmere.



Druţina.



Osebnostne značilnosti.



Šola in vrstniki.
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3.1

Socialno ekonomske razmere

Dejavniki tveganja oziroma ogroţajoči dejavniki, ki lahko negativno vplivajo na otrokovo
rast in razvoj, so številni ter zapleteni. Poleg preučevanja odnosnih in komunikacijskih
kontekstov druţinskega ţivljenja, nimajo nič manjšega pomena tudi neposredne okoliščine
druţinskega ţivljenja, kot so socialno-ekonomske razmere (gmotni poloţaj, stanovanjski
pogoji, izobrazba, kulturna raven itd) in sestava druţine (velikost, vrstni red rojstev,
nepopolna druţina itd.). Trdimo lahko, da bolj kot so rešene socialno-ekonomske zadeve v
druţini, kakovostnejše odnose lahko pričakujemo v druţini (Singer, Mikšaj Todorović,
1993, v Krajnčan, 2006).
Socialno-ekonomske indikatorje v opredeljevanju dejavnikov tveganja za nastanek ČVT
postavljajo v ospredje mnogi avtorji. Drugi dejavniki tveganja so z njimi neposredno
povezani, pravi Krajnčan (2006). Dejavnike, ki vplivajo na počutje in vedenje otrok ter
mladostnikov s ČVT, povezujemo z urbanizacijo, ki povzroča segregacijo po spolu,
starosti, stopnji izobrazbe, vrsti druţine in podobno.
Mikša Todorović, Kovčo in Cajner (1993, v Krajnčan, 2006) navajajo, da se s starostjo
stopnjuje teţa kaznivih dejanj mladoletnikov in pri delinkventnih prestopnikih prevladuje
predvsem moški spol. Farrington (1997, v Tomori, 2000) navaja, da je prestopniško
vedenje fantov pribliţno desetkrat pogostejše kot pri dekletih. Prestopništvo moškega dela
populacije je povezano s socializacijo, odnosom do avtoritet, preţivljanjem prostega časa,
ideologijo in metodologijami (uradne statistike, socialne sluţbe, policije itd.).
Kulturna merila in vzgojna sporočila dajejo fantom in dekletom različne napotke ter
moţnosti za socialno vedenje, samopotrjevanje in izraţanje stiske, pravi M. Tomori
(2000). Pri fantih se ţe od začetka spodbuja samostojno in dejavno uveljavljanje, zato jih
tako ali drugače nagrajujejo za izkazovanje moči in obvladovanje okolja. Dekleta celo
posredno spodbuja k izraţanju nemoči in nebogljenosti, k umiku vase. Pri njih so zato
pogostejše čustvene in nevrotske teţave ter motnje.
Mikša Todorović, Kovčo in Cajner (1993, v Krajnčan, 2006) so ugotavljali tudi, da več
mladoletnih prestopnikov prihaja iz urbanih okolij, kjer so otroci in mladostniki veliko bolj
izključeni iz vsakodnevnega ţivljenja ter dela odraslih.
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M. Tomori (2000) pravi, da prenapolnjena naselja subjektivno ali objektivno prikrajšanih
prebivalcev z malo moţnostmi za zdravo uveljavitev in neškodljivo sprostitev kar kličejo k
vedenju prestopanja meja. Skupaj s pomanjkanjem druţinskih vplivov, spodbud in
neugodno osebno naravnanostjo tako socialno okolje predstavlja dejavnik tveganja za
pojav prestopniškega vedenja.
»Revščina in slab socialni poloţaj mnogih druţin je danes ţal konkreten del resničnosti«,
zapiše M. Tomori (1999). A. Mikuš Kos (1999b) navaja naslednje dejavnike tveganja, ki
izhajajo iz revščine: okoljski dejavniki (slabo stanovanje, neugodno širše bivalno okolje),
zdravstveni dejavniki (slabša odpornost, prehrana, večja obolevnost, slabši nadzor otrok,
več nezgod), psihosocialne obremenitve in stres (slaba druţinska klima, stiska, skrb za
preţivetje, slaba samopodoba, več psihosocialnih in psihiatričnih motenj), brezposelnost
staršev (negotovost, čustvena prizadetost, depresija, nestrpnost, prizadeto dostojanstvo,
spremenjene vloge v druţini), vzgojne in izobraţevalne spodbude ter moţnosti (manj
ukvarjanja z otrokom, manj pomoči ob šolskem neuspehu, manj učnih spodbud, manj
kulturnega

udejstvovanja,

manj

dodatnega

zunajšolskega

izobraţevanja,

manjša

vključenost v razne prostočasne dejavnosti).
Brezposelnost je poglavitni vzrok revščine in tudi ena glavnih oblik marginalizacije ter
vzrok za izgubo pozitivnih socialnih vlog, trdi Krajnčan (2006). Druţine, ki so prikrajšane
ţe v osnovnih ţivljenjskih potrebah, teţko izpolnjujejo čustvene, razvojne in socialne
vloge ter potrebe svojih članov. Nezaposlenost, gmotna stiska, pomanjkanje perspektiv,
negotovost, napetost, nezadovoljstvo ter strah pred prihodnostjo uravnavajo druţinsko
ozračje. Takšno okolje je za otroka pogosto nespodbudno, mučno in vpliva tudi na duševno
ravnovesje staršev. Stanje staršev posledično vpliva tudi na duševni razvoj otrok in
mladostnikov. Mladi iz socialno ogroţenih druţin so bolj ranljivi in imajo manj
zaposlitvenih moţnosti.
Psihosocialni poloţaj demoraliziranosti mladih se kaţe v občutkih nemoči, socialni
izolaciji, občutku nesmisla in praznine, občutku nepravičnosti ter avtoritarnosti. Prav tako
se kaţe še v nezaupanju do ţivljenja. Najbolj ranljivi so brezposelni mladi, saj jim ta status
prinaša dolgoročne in prikrite posledice, ki lahko privedejo tudi do razvoja ČVT
(Krajnčan, 2006). Brezposelnost mladih vpliva na spremenjeno samopodobo in odnos do
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okolja, ki se kaţe v oblikovanju negativne identitete in integritete ter negativnem odnosu
do dela (Kraševec Ravnik, 1999).
Starši iz druţin s socialno niţjim statusom se pogosto zatekajo v škodljive tolaţbe,
največkrat v alkohol, tablete, umik v kronično brezvoljnost, apatijo, depresijo ipd. Druţine,
ki ţivijo na obrobju socialnega dogajanja ne morejo svojim otrokom ali mladostnikom
ustrezno pomagati pri vključevanju v okolje, saj ga le-ti prek staršev doţivljajo kot
odklonilnega in nespodbudnega, kar lahko pogosteje pripelje do delinkventnega in
disocialnega vedenja, pravi M. Tomori (1999).
Revščina in nizki dohodki vplivajo tudi na moţnost, da bi si druţine priskrbele ustrezen
ţivljenjski prostor. Ţivljenje v marginalnih miljejih odraslim, posledično pa tudi otrokom,
slabi in zmanjšuje čustvene ter motivacijske vire za opravljanje druţinskih in kakršnihkoli
drugih nalog. Istočasno se s tem poslabšajo tudi razvojne moţnosti otrok in mladostnikov
(Krajnčan, 2006).

Mnogi otroci in mladostniki v vzgojnih zavodih izhajajo iz izredno slabih stanovanjskih
razmer (Bűrger, 1998, v Krajnčan, 2006). Dekleva in Š. Razpotnik (1999, v Krajnčan,
2006) poudarjata izobrazbo kot varovalni dejavnik pred socialno izključenostjo. Socialni
uspeh in integracija mladih sta najbolj odvisna od podpore staršev, ki je večinoma odvisna
od izobrazbe, pravita M. Ule (2000b) in T. Rener (2000). Za otroke in mladostnike,
nameščene v vzgojnih zavodih v Sloveniji, velja, da ima večina njihovih staršev nizko
izobrazbo (Škoflek, 1989, v Krajnčan, 2006).
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3.2

Druţina

»Vse, kar je za otroštvo res bistvenega, se zgodi v druţini« (M. Tomori, 1994, str. 11).
Z. Zalokar Divjak (2001) zapiše, da je druţina tista, za katero pravimo, da je temelj vseh
relacij, ki jih kot posamezniki vzpostavljamo v svojem ţivljenju. Je mesto, ki mu druţba
priznava temeljno funkcijo socializacije novih članov druţbe in velja za najkvalitetnejše
okolje za vzgojo ter varstvo otroka (Tomori, 2000). Za otroka naj bi bila druţina večinoma
varno, udobno in zaščitno okolje, kjer starši skrbijo za otrokove potrebe ter ţelje, poleg
tega pa opravljajo svojo vzgojno vlogo (Šelih, 2000, str. 100).
Nega, varovanje in zaščita so osnovne naloge, ki jih druţina prevzema v svoji
odgovornosti za otroka, pravi M. Tomori (1999). Če so te naloge in otrokove potrebe
zadovoljene, je moţen zdrav (duševni) razvoj otroka in njegovih potencialov, nadaljuje
avtorica (prav tam).
M. Ule (2008) pa pravi, da je ena temeljnih psiholoških nalog druţine ohranjanje
ravnoteţja med navezanostjo in samostojnostjo.
Velika večina ljudi preţivi v druţini obdobje svojega najbolj dejavnega razvoja. M.
Tomori (2000) med naloge druţine, ki lahko najbolj odločilno vplivajo na socializacijo
otrok, prišteva: razvijanje občutka lastne vrednosti, razvoj odnosa do avtoritete, učenje
sposobnosti obvladovanja stresov in socialnih spretnosti ter oblikovanje vrednostnega
sistema, ki usmerja motive, vedenje in ravnanje posameznika. Druţina prek svoje
zapletene dinamike nedvomno pomembno vpliva na osebnostni razvoj otroka in vseh
svojih članov; razvoj otroka je neločljivo povezan z razvojem druţine. Vsak posamezni
član po svoje oblikuje, usmerja in utrjuje druţinske odnose ter dogajanja, ki se zrcalijo v
vedenju vseh njenih članov tudi v širšem okolju (Tomori, 1994). Vplivi druţine na otrokov
razvoj se med seboj prepletajo, povezujejo, seštevajo ali pa se med seboj ovirajo.
Prestopniško vedenje je le eno od moţnih znamenj, da je druţina odpovedala pri eni ali več
funkcijah, pravi M. Tomori (2000). Avtorica še omenja, da se prestopniško vedenje in
vedenjske ter čustvene teţave povezujejo z disfunkcionalnostjo druţinskega sistema,
seveda ob drugih dejavnikih tveganja, kot sta npr. neugodna otrokova konstitucija, splošna
socialna in kulturna prikrajšanost okolja v katerem druţina ţivi (Tomori, 1997).
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Zdrava, funkcionalna druţina npr. ekstravertiranega in impulzivnega otroka usmerja v
neškodljive dejavnosti in ga spodbuja v načine samopotrditve, ki so v skladu s socialnimi
ter druţbeno sprejetimi merili (prav tam).
Ugotavljamo, da se v druţini pojavlja mnogo ogroţajočih in varovalnih dejavnikov, ki
vplivajo na doţivljanje ter vedenje otroka. Najpomembnejša ugotovitev novejših raziskav
(Murray, 1990; Segalman in Marsland, 1989, v Rener, 2000) je, da so dejavniki družinskih
procesov (druţbene interakcije, oblike nadzorovanja in discipline, izraţanje čustev,
druţinska (ne)kohezivnost …) bistveno pomembnejši od dejavnikov družinske strukture
(ločeni starši, nepopolna druţina, slabše ekonomske in materialne razmere, starševska
kriminaliteta …). To pomeni, da razveza in ločitev staršev delujeta šibko, kompleksno in
posredno na vedenje otrok, medtem ko dejavniki druţinskih procesov, kot sta močna
čustvena povezanost in intenzivne interakcije med starši in otroki, delujejo intenzivneje ter
bolj odločilno za posameznikov razvoj. Notranje ţivljenje druţinskega sistema, osebnost in
vedenje staršev, njihovi medosebni odnosi, odnosi do otrok ter njihove značilnosti so
najbolj rizični dejavniki, ki lahko ogrozijo otrokov optimalen razvoj (Vodopivec Glonar,
1987).
Tudi kvalitativna študija, ki so jo opravili Van Voorhis, Cullen, Mathers in Garner (po
Rodger, 1996, v Rener, 2000, str. 106), je pokazala, da so dejavniki, ki spodbujajo
prestopništvo, pretepanje, zanemarjanje in zlorabo otrok slabi domovi (»bad homes«), ne
pa razdrti domovi (»broken homes«).

M. Vodopivec Glonar (1987) navaja raziskavo Sheldona in Glueckove, ki sta ugotovila, da
so disocialni otroci največkrat odraščali v druţinah z malo razumevanja in ljubezni ter s
premalo stabilnosti in moralne trdnosti. »Spremenljivke, kot so starševska disciplina,
nadzor, izkazovanje čustev in ljubezni do otrok, druţinska kohezija in pomanjkanje
kohezije, so vse po vrsti povezane z delinkvenco, bodisi kot zadrţevalci (inhibitorji) ali
pospeševalci (promotorji) prestopništva« (Laub in Samson, 1988, v Rener, 2000, str. 106).
Tudi na Inštitutu za kriminologijo so potrdili, da delinkventni otroci prihajajo iz druţin z
več otroki, kjer je več fizičnega kaznovanja in za katere so značilni hladni ter brezbriţni
odnosi (Vodopivec Glonar, 1987).
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Čustvena navezanost, starševski nadzor in dobro počutje doma so dejavniki, ki
prestopništvo preprečujejo. Do podobnih ugotovitev sta prišla Gove in Crutchfield
(Rodgers, 1997, str. 156, v Rener, 2000, str. 106), ki pravita, da je emocionalna
nepovezanost med starši in otroki najpomembnejši napovedovalec deviantnosti.
Pri vzgoji otrok sta pomembna oba starša. Za zdrav optimalen razvoj otrok potrebuje
zavezništvo obeh staršev in skladnost vzgojnih postopkov, pri tem pa oče in mati ne smeta
biti odvisna od otrok, ampak morata najti oporo drug pri drugem (Jurič, 2009). Raziskave
(v Jurič, 2009) so pokazale, da je kakovost partnerskega odnosa tista, ki pomembno vpliva
na definiranje ugodne ali manj ugodne druţinske klime.
A. V. Kušar (1998) pravi, da je vzdušje v druţini najprej rezultat odnosa med partnerjema
in šele nato odnosa staršev do otrok. Zdrav partnerski odnos namreč omogoča delovanje
celotnega druţinskega sistema in vzdrţevanja ravnoteţja v tem sistemu. Ogroţajoči
dejavnik v razvoju predstavlja nepopolna druţina (smrt, razveza, samohranilstvo). Čeprav
neposredno ne vpliva na razvoj vedenjskih in čustvenih teţav pri otroku ali mladostniku,
pa kljub temu prinaša vrsto teţav. Pri takih druţinah so prisotne teţave ekonomske,
socialne, pravne, psihološke, vzgojne in duhovne narave, piše Krajnčan (2006, str. 26).
Pogosteje se v nepopolnih druţinah pojavlja tudi alkoholizem, prostitucija, kriminal in
disocialno vedenje enega ali več članov druţine (prav tam).
Pri nastanku vedenjskih in čustvenih teţav je primarna socializacija, ki poteka v druţini,
ključnega pomena. Tako je druţina najmočnejši dejavnik, ki vpliva na nastanek vedenjskih
in čustvenih teţav (Tomori, 2000). M. Vodopivec Glonar (1987) pravi, da je pri
oblikovanju otrokove osebnosti pomemben predvsem čustven odnos otroka s starši. V
najzgodnejšem obdobju je to predvsem odnos z mamo. Otrok v tem obdobju potrebuje
nego, toploto, neţnost in dotik. Mati mu tako pomeni prvi izvor ljubezni in varnosti. Ta
odnos pomeni osnovo procesa identifikacije, ki je proces usvajanja znanj, čustev in vrednot
staršev ali drugih pomembnih oseb. Raziskave o otrocih, ki so jih v zgodnjem obdobju
otroštva starši zapustili ali iz različnih razlogov oddali, so pokazale, da so se pri otrocih
pojavile dolgotrajne čustvene posledice. Čustvena prikrajšanost v tem obdobju povzroča
pri otrocih številne vedenjske in čustvene teţave (prav tam).
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»Če otrok v svoji druţini ni deleţen ljubezni, pohval, topline, spodbud, varnosti, je pogosto
kaznovan, kritiziran in ignoriran ali prepuščen samemu sebi, se v njem naselijo mučna
občutja tesnobe, nesreče in strahu, ki sčasoma začnejo delovati razdiralno navzven in
navznoter« (Svetin Jakopič, 2005). S tem se strinja K. Kesič Dimic (2010) in opozarja na
dognanja znanstvenikov, ki potrjujejo, da so neprijetne socialne izkušnje ali
zapostavljenost v druţini pomembne za razvoj čustvenih in vedenjskih teţav.
Obdobje adolescence in mladostništva je obdobje oblikovanja osebne in socialne
identitete ter samopodobe, na kar močno vpliva dogajanje v druţini, vzgoja in odnosi v
njej. Otrok iz druţinskih odnosov črpa občutje vrednosti in gradi samospoštovanje
(Tomori, 1999). Druţina je tako lahko eden glavnih varovalnih dejavnikov, če otrok v
druţini pridobi izkušnjo medsebojne povezanosti, zaupanja in sprejemanja. Druţinska
skupina vpliva na oblikovanje otrokove zdrave samopodobe in samozaupanja, ki sta
ključna elementa za konstruktivno poseganje v okolje. Identitetni razvoj mladostnika
spremljajo različne teţave, saj se sooča z raznimi zahtevami ţivljenja, kot so
osamosvajanje, spreminjanje odnosov s starši in vrstniki, izbira poklica ipd., pravi M.
Vodopivec Glonar (1987). Pride lahko do oblikovanja nejasne slike o sebi, ki se kaţe s
strahom, notranjo izolacijo ter izogibanjem obveznostim. V večini primerov je to le
začasen pojav v adolescenci, lahko pa se razvije v vsakršno odklanjanje avtoritet in izbiro
negativne identitete ter predvsem tistih vlog, ki so jih starši ali druge pomembne osebe
predstavljale kot edine pravilne in veljavne. Do tega prihaja večinoma v druţinah, kjer
starši postavljajo otrokom prevelike zahteve in pričakovanja. Taka vzgoja je značilna za
ambiciozne starše, ki zahtevajo od otroka realizacijo njihovih neizpolnjenih pričakovanj.
Otrok ţivi in raste v strahu, da pričakovanj staršev ne bo mogel izpolniti. V taki druţini je
v ozadju pogosto oče, ki vse zna in je nezmotljiv. Navzven je druţina srečna in urejena do
trenutka, ko postane mladostnik iz take druţine problematičen. Postane ravno takšen,
kakršen naj ne bi bil (prav tam).
A. S. Masten in Coatsworth (1998, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010) menita, da ima otrok
s pozitivno izkušnjo, izkušnjo ljubečih in skrbnih staršev ali druge pomembne osebe, več
moţnosti za razvoj sposobnosti obvladovanja. Vključenost in pripadnost določeni skupini,
ki je ena temeljnih človekovih potreb, poveča tudi priloţnost za razvoj sposobnosti
spoprijemanja z ţivljenjskimi stresi in preizkušnjami (prav tam).
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Zdrav razvoj otrokovega samospoštovanja kot navaja M. Tomori (2000), pa ovirajo in
onemogočajo pogosti spori, očitki, neustrezne kazni, ţalitve, poniţevanja, razvrednotenja,
neprestane zavrnitve, brezbriţnost za otrokove čustvene potrebe, razne druge oblike
psihološkega nasilja, kot tudi telesno nasilje in zlorabe. Tak otrok se v druţini ne počuti
ljubljenega, spoštovanega in samega sebe ne ceni. Posledično občutje nevrednosti usmerja
v vedenje zunaj druţinskega okolja in na neustrezen način skuša dobiti samopotrditev, in
sicer s podrejanjem ter obvladovanjem šibkejših in bolj nemočnih (prav tam).
Za zdrav otrokov razvoj so odločilni predvsem čustveni odnosi v druţini. Poleg teh
druţinsko stvarnost tvorijo tudi norme in vrednote. Otrok se uči prvih socialnih in
moralnih norm po zgledu ter vedenju svojih staršev. Pomanjkanje ustrezne moralne vzgoje
je lahko dejavnik razvoja ČVT.
»Razvoj odnosa do avtoritet poteka v funkcionalni druţini ob likih odraslih, ki spodbujajo,
ščitijo, pomagajo, učijo in hvalijo«, pravi M. Tomori (2000). Otrok namreč prek zaupanja
v druge, trdnejše od sebe postopoma razvija tudi zaupanje vase. Meje, ki mu jih postavljajo
odrasli, mu pomagajo, da razvije odnos do stvarnosti in njenih smiselnih omejitev brez
osebne ogroţenosti ter prikrajšanosti. Otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi
teţavami imajo običajno le malo izkušenj s tako avtoriteto, ki bi jim omogočala varno ter
spodbudno odraščanje v samostojne osebnosti. Njihove izkušnje z avtoritarnimi liki so bolj
neugodne. Deleţni so predvsem kazni, prepovedi, omejitev in poniţevanja. Posledično ob
tem raste tudi ţelja po uporu, kljubovanju in boju z vsakršno avtoriteto. Posameznik do
oseb, ki so povezane z avtoriteto (učitelj, policist, sodišče, druţba …) začne gojiti odpor in
sovraţnost, s čimer si zmanjšuje strah pred ogroţenostjo, poniţanjem ter kaznijo. Občutja
nemoči, ki izhajajo ţe iz druţinskega okolja, začne mladostnik prenašati na širše socialno
okolje (Perret Catipovič in Ladame, 1998, v Tomori, 2000).

Zastavljanje meja je nujen del vzgoje, pravi M. Tomori (1998), prav tako pa je tudi
najpogostejši izvor napetosti in konfliktov med mladostniki ter njihovimi starši. Ob
zadostni in ustrezno izraţeni čustveni opori, postavljenim mejam niso travmatske in
ogroţajoče za mladostnikov razvoj. Bolj kot omejitve pa ogroţajo zdrav mladostnikov
razvoj pomanjkanje čustvene opore staršev, odnosi, ki mladostniku onemogočajo
osamosvajanje ter represivni vzgojni postopki, ki ga razvrednotijo in poniţujejo. Otrokov
razvoj ne ogroţa le pomanjkanje varnosti in ljubezni, ampak tudi stroga, agresivna
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druţinska klima in vzgoja. Meje, ki jih postavljajo avtoritarni starši, so ozke, toge in ostre,
njihovemu kršenju pa sledi stroga kazen (prav tam).
V večini primerov je to v druţinah, kjer oče s svojo agresivnostjo usmerja druţinsko
ţivljenje in vzgojo. Govorimo lahko o identifikaciji z agresorjem, kjer se otrok skuša rešiti
strahu pred njim, tako da se z agresorjem enači po vedenju. Tovrstno identifikacijo v
strokovni literaturi večkrat navajajo kot pomemben dejavnik razvoja ČVT (Vodopivec
Glonar, 1987).
Vzroke za vzgojne neuspehe najdemo tudi v preveliki popustljivosti staršev do otrok. Otrok
ali mladostnik je povsem prepuščen naključju. Nepredvidljivost spravlja otroka v stisko.
Tak otrok je negotov in zbegan, saj odrašča v okolju, kjer ni nikakršnih omejitev, kjer je
vse dopustno in prepuščeno njegovi trenutni odločitvi.
Otrok ne ve, kaj je prav in kaj narobe. Teţave se pojavijo zunaj druţinskem okolju (npr. v
šoli), ko se ţe ob najmanjših omejitvah počuti ogroţenega in prikrajšanega. Ob tem mu
primanjkuje tudi sposobnosti za obvladovanje lastnega vedenja in usklajevanje ţelja ter
teţenj s tistim, kar dopušča realnost, pravi M. Tomori (2000).
Izrazito ogroţajoča je tudi nestalna vzgoja staršev. V druţinski klimi, kjer se medsebojni
učinki izničujejo, je polno zmede. Otrok se temu ne more prilagajati, ob tem pa se mu
zmanjša tudi zmoţnost za ustrezno identifikacijo. V tako druţinsko klimo spadajo starši, ki
so v svoji vlogi negotovi in nihajo med vzgojnimi prijemi. Včasih so to starši, ki so
osebnostno labilnejši, preobremenjeni in nezadovoljni s seboj ali drugimi v okolju
(Vodopivec Glonar, 1987, str. 72).
M. K. Alvord in J. J. Grados (2005, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010, str. 78) izpostavljata
avtoritativni vzgojni slog, ki je močno povezan z vzpostavljanjem optimalnih kompetenc
pri otroku. Avtoritativni starši so odgovorni, a hkrati zahtevni. Odgovorni starši so topli,
ljubeči, podpirajoči in otroku omogočajo stimulativno okolje. Zahtevajo doslednost, a ne
pretiravajo v kontroli in s previsokimi pričakovanji do svojih otrok.
Nezdravo druţinsko klimo povzročajo tudi konflikti in napetosti med zakoncema
(staršema), ki tekmujeta v naklonjenosti do otroka in konflikte razčiščujeta v odnosu do
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njega. Otrok se pogosto znajde v vlogi posrednika med staršema (Vodopivec Glonar,
1987).
M. Tomori (2000) navaja, da so za odraščanje delinkventnih otrok značilni tudi neustrezni
liki staršev. V skupini neustreznih »očetov« so (Tomori, 2000, str. 101):


odsotni ali čustveno nedostopni oče (ni identifikacijskega vzora in spodbud,
negotovost sina, hči nima varnega občutja s strani moškega lika),



agresivni, kaznujoči, trdi oče (upor otrok in mladostnikov, kljubovalnost,
nezaupanje vase),



alkoholizirani, neobvladani, impulzivni oče (ne spodbuja se stabilnost, vztrajnost in
strpnost, zbuja se negotovost in bojazen),



oče, ki ni vključen v širše socialno okolje (ne daje pravih smernic, spodbud,
vzorov).

V skupini neustreznih »mater« so (Tomori, 2000, str. 101):


nemočna, resignirana, pasivna, pogosto depresivna mati (ne spodbuja volje, vedrine
in pozitivnega odnosa, sin se teţko osamosvaja, hči se boji, da bi ji bila podobna in
se vede sovraţno do nje),



hiperaktivna, brezpogojno in nesmiselno zaščitniška mati (ponuja vzorec
narcisizma, nerealna pričakovanja, ni empatije),



dominantna, oblastna in lastniška mati (v otroku spodbuja občutja nepomembnosti,
neustrezno prilagojenost, razdiralnost).

Poleg neugodnih osebnostnih značilnosti staršev v mnogih druţinah z mladoletnimi
prestopniki zasledimo podatke o duševnih motnjah enega ali obeh staršev. Duševne
motnje, kronične bolezni in invalidnost staršev predstavljajo dejavnike tveganja za razvoj
ČVT. Druţinske motnje prinašajo neugodne učinke na otroka in se lahko pojavljajo v
obliki socialne stigmatizacije, motenj v vzgoji, neprimerni skrbi za otroka ipd. (Krajnčan,
2006).
O dejavnikih tveganja za nastanek teţav v druţini govorijo tudi Garner, Green in Marcus
(1994, v Ferič Šlehan, Bašič, 2007). Navajajo naslednje dejavnike: konflikte v druţini,
druţinsko nasilje, neorganiziranost, pomanjkanje druţinske povezanosti, socialno
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izolacijo, pogoste in hude stresne situacije, pomanjkljiv nadzor in neustrezno
discipliniranje ter nerealna pričakovanja staršev.
Loeber in Stouthamer Loeber (1986, v Ferič Šlehan, Bašič, 2007) prav tako opozarjata na
povezanost vedenjskih teţav otrok s pomanjkljivo odgovornostjo staršev, z neustreznim
starševskim nadzorom, s premalo kakovostnega časa, ki ga starši in otroci preţivijo skupaj
ter z nezanimanjem staršev za aktivnosti njihovih otrok. Tudi Krajnčan (2006) omenja
neustrezen nadzor staršev, predvsem pomanjkanje skrbi zanje in brezbriţnost v situacijah,
ki otroka ogroţajo kot rizičen dejavnik za razvoj ČVT.
Krajnčan (2006, str. 27) navaja neposredno okolje kot ogroţajoč dejavnik v razvoju. Sem
spadajo neprimerna situacija staršev, kot je npr. vzgoja v komuni, zaporu,
homoseksualnem paru ipd. Rizičen dejavnik predstavljajo tudi akutni ţivljenjski dogodki,
kot so izguba pomembnega čustvenega odnosa (smrt, odhod, novo rojstvo), neprimerno
spremenjeni modeli druţinskega odnosa (prihod nove odnosne osebe), dogodki, ki
povzročajo izgubo samospoštovanja (neuspeh, poniţanje), osebne zastrašujoče izkušnje
(bolezni, poplave potresi, nezgode, kraje itd.) (Krajnčan, 2006).
Tudi stresogeni dogodki in okoliščine v zvezi z otrokovimi teţavami lahko vplivajo na
nastanek in razvoj ČVT. Sem uvrščamo vplive zavodske vzgoje, stigmatizacijo in izgubo
samospoštovanja zaradi svoje prikrajšanosti ali videza (prav tam). V zadnjo skupino pa
zajamemo še druţbene stresorje, kot so izgnanstvo, diskriminacija, migracije ali socialne
selitve (kultura, jezik, socialni status, prekinitev odnosov) (prav tam).
M. Lebedina Manzoni in I. JeĎud (2008, str. 379) sta v svoji raziskavi ugotovili, da so
najpomembnejše osebe v ţivljenju otrok najoţji druţinski člani (starši, bratje, sestre). Ne
glede na to ali so starši izpolnjevali svoje dolţnosti na ustrezen ali neustrezen način,
ostajajo v zavesti otrok s ČVT še vedno najpomembnejše osebe in tako doţivetja
pripadnosti prevladajo nad negativnimi izkušnjami.
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3.3

Osebnostne značilnosti

V ţivljenju se biološki in psihosocialni vplivi prepletajo, povezujejo ali nevtralizirajo, zato
jih je med seboj teţko ločiti. Nekatere osebnostne lastnosti so določene ţe biološko, druge
pa pridobimo z razvojem v interakciji z okoljem (Tomori, 2000).
Osebnostne značilnosti v veliki meri določata oziroma sooblikujeta temperament in
konstitucijske lastnosti posameznika, ki ju uvrščamo med prirojene ter biološko pogojene
lastnosti. Med varovalnimi dejavniki in dejavniki tveganja oba zavzemata pomembno
mesto. Lastnost temperamenta je prilagodljivost (hitrost, kakovost in napor otrokovega
prilagajanja) na nove okoliščine, zlasti neugodne spremembe, pravi Rutter (1987, v Kobolt
in Pelc Zupančič, 2010). K temperamentu sodi tudi občutljivost, ki določa prag in jakost
odzivov na travmatske situacije, prav tako pa temperament določa tudi kakovost odziva.
Otroci s teţavnim temperamentom so pogosto bolj ranljivi in pri njih obstaja tudi večja
verjetnost, da se bodo pojavile čustvene ter vedenjske teţave (Kobolt in Pelc Zupančič,
2010).

Raziskovalci neprilagojenega vedenja mladih najpogosteje navajajo njihovo impulzivnost
(Earls, 1995; Graham, 1999, v Tomori, 2000). To je način vedenja brez predhodnega
premisleka, ki vključuje tudi nestrpnost, slabše obvladovanje čustev (zlasti jeze) ter
splošen slabši nadzor lastnih impulzov. Razvit samoregulacijski sistem oziroma razvita
sposobnost samokontrole, predstavljata enega glavnih varovalnih dejavnikov pri razvoju
psihosocialnega zdravja.
A. S. Masten in Coatsworth (1998, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010) definirata
samoregulacijo kot lastnost oziroma sposobnost kontrole lastnega mišljenja, emocij in
vedenja, ki pa je pri otrocih in mladostnikih s ČVT slabša.
Za otroke in mladostnike s ČVT je značilen tudi zvišan prag vzburjenja, ki ga raziskovalci
povezujejo z niţjo ravnijo adrenalnih glukokortikoidov v organizmu, k so povezani z
odvisnostjo na stres, kar pomeni, da otroci in mladostniki s ČVT za svoje dobro počutje
potrebujejo veliko intenzivnega dogajanja (Olweus, 1987, v Tomori, 2000).
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Med konstitucijskimi lastnostmi značilnih za posameznike s ČVT je tudi ekstravertiranost,
to je usmerjenost navzven. Otroci in mladostniki s ČVT so veliko bolj naravnani v akcijo
in zunanja dogajanja kot pa poglabljanju vase. Za njih je značilna tudi dobra energetska
opremljenost in vitalnost (prav tam).
Vse naštete osebnostne značilnosti se kaţejo navzven in pogojujejo vedenje posameznika
ter vplivajo na njihove interese, socializacijo, izobraţevanje, način obvladovanja stresnih
situacij ipd. (Tomori, 2000). Poudariti pa moramo, da so zgoraj naštete lastnosti
konstitucijsko pogojene lastnosti, lahko so tudi del psihoorganskih motenj, ki nastanejo
zaradi resnejših poškodb centralnega ţivčevja (Krajnčan, 2006).
M. K. Alvord in J. J. Grados (2005, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010) omenjata proaktivno
orientacijo kot enega ključnih dejavnikov za psihosocialno zdravje. Posameznik, ki je
proaktivno usmerjen, je prepričan v lasten uspeh in samoiniciativno posega v svoje
ţivljenje. Zanj so značilni pozitivni občutki do samega sebe in moč, da zmore sam poseči v
situacijo ter jo spreminjati in prilagajati pogoje sebi v korist. S pojmom proaktivne
orientacije sovpada tudi notranji lokus kontrole kot še eden izmed varovalnih dejavnikov,
ki ga omenjata Palmer in Puri (2006, prav tam). Gre za vero in moč, da človek sam določa,
sodoloča svojo usodo in ni prepuščen zunanjim silam.
Med dejavnike za nastanek in razvoj ČVT štejemo tudi psihološke značilnosti
posameznika. Mnogi mladoletni prestopniki in posamezniki s ČVT imajo nizko
samopodobo in nizko raven samospoštovanja, kar se kaţe v njihovem vedenju, ko začnejo
delovati obrambni mehanizmi. S svojim dominantnim in poudarjenim vedenjem, ki jim
daje občutek moči in obvladovanja, skušajo prikriti svoje šibke točke (Tomori, 2000).
Druţijo se s posamezniki s podobnimi obrambnimi mehanizmi, s katerimi se identificirajo
in jim dajejo ţeleni občutek pripadnosti. Potreba po vzpostavljanju odnosov z ljudmi ter
pripadnost druţini in prijateljem je ena izmed temeljnih človekovih potreb. Vključenost in
pripadnost določeni druţbeni skupini ponujata moţnost za razvoj sposobnosti
spoprijemanja z ţivljenjskimi stresi in preizkušnjami (Masten in Coatsworth, 1998, v
Kobolt in Pelc Zupančič, 2010).
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M. K. Alvord in J. J. Grados (2005, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010) pravita, da ustrezna
socialna integracija spodbuja občutek sprejetosti, samozavesti in samoučinkovitosti.
Prijateljstva, ki jih ima posameznik, predstavljajo podporni sistem, zaščito pred
preizkušnjami in nudijo prostor za razumevanje, sprejemanje ter priloţnost za
spoprijemanje in prilagoditve ţivljenjskim teţavam (Kobolt in Pelc Zupančič, 2010).
Značilnost otrok in mladostnikov s ČVT je tudi slabša socialna zrelost, ki jim pogosto
oteţuje razumevanje socialnih situacij in izbiro ustreznih, dogajanju prilagojenih načinov
vedenja. S slabšo socialno zrelostjo je povezana tudi značilna nesposobnost za
prevzemanje odgovornosti za lastno vedenje ter projekcija krivde na druge (Tomori, 2000;
Krajnčan, 2006). Krajnčan (2006) piše, da tudi zloraba psihoaktivnih snovi (alkohola,
mamil …) rahlja notranji nadzor, manjša sposobnost obvladovanja ter povzroča laţno
občutje neranljivosti in poguma.
Tudi inteligentnost je večkrat izpostavljen dejavnik, zapiše isti avtor, vendar se več
avtorjev (po Krajnčan, 2006; Ţiţak, 1992, Mikuš Kos, 1991) strinja, da inteligenca variira
med prestopniki enako kakor pri splošni populaciji, razlike pa se lahko pojavijo le zaradi
dodatnih vplivov in neugodnih dejavnikov okolja.
Nedvomno je kognitivna sposobnost eden izmed varovalnih dejavnikov pri nastajanju
psihosocialnih teţav ali motenj, saj imajo inteligentni otroci boljše kognitivne strategije za
analizo problema, predvidevanje posledic, odlaganje zadovoljitev in obvladovanje
impulzov. Posledično je s temi sposobnostmi boljši tudi šolski uspeh in ta je pomemben
dejavnik pri krepitvi pozitivne samopodobe (Mikuš Kos, 2001).
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3.4

Šola in vrstniki

Vzporedno s starostnim razvojem otroka se druţinska vzgoja vse bolj povezuje z druţbeno.
Kako bo otrok ali mladostnik posegel v ţivljenje izven druţine, kako se bo prilagajal in
znašel, je v veliki meri odvisno izkušenj, ki si jih je nabral v primarnem okolju. Če doma ni
bil deleţen ljubezni, varnosti, stabilnosti in podpore, bo najverjetneje naletel na teţave tudi
v obdobju sekundarne socializacije, to je v šoli, med vrstniki in v širšem okolju
(Vodopivec Glonar, 1987).
Z vstopom v šolo se začne proces sekundarne socializacije, ko otroci in mladostniki dobijo
nove obveznosti, postavljeni so pred mnoge nove zahteve in naloge, spoznavajo novo
okolje in oblikujejo odnose z drugimi ljudmi. Pri tem morajo upoštevati nova pravila in se
prilagajati različnosti vrstnikov, učiteljev in drugih. A. Mikuš Kos (1991) se strinja, da je
šola poleg druţine nedvomno najpomembnejši dejavnik duševnega zdravja otrok in
mladostnikov, ki vpliva na doţivljanje ţivljenja ter na njegov razvoj. Intenzivno in
dolgotrajno poseţe v otrokovo ter mladostnikovo ţivljenje v obdobju, ki je zelo pomembno
za oblikovanje osebnosti in med drugim lahko vpliva tudi na pojavljanje, vzdrţevanje ali
razraščanje ČVT (prav tam).
V moderni druţbi se vse bolj povečuje pomen izobrazbe, ki vpliva na socialni status in
ţivljenjske pogoje ljudi. Izobrazba je kapital, ki posamezniku odpira moţnosti na področju
zaposlovanja in naj bi zagotavljala socialno varnost. To ne drţi v celoti, saj tudi ustrezna
izobrazba ne pomeni več zanesljive moţnosti zaposlitve in iz izkušenj vemo, da
brezposelnost mladih z univerzitetno izobrazbo vse bolj narašča (Nastran Ule, 2002).
Pritisk, da morajo mladi doseči čim boljši uspeh in izobrazbo, povzroči osebnostno krizo
pri tistih, ki pri tem niso uspešni. Neuspeh jim onemogoča zaključiti izobraţevanje, s tem
pa jim je oteţeno tudi napredovanje na socialno druţbeni lestvici. Izpad iz izobraţevalne
vertikale predstavlja izjemno rizičen dejavniki pri razvoju ČVT (Kobolt, 2010a).
Za uspešno vključevanje in delovanje v šoli je pomembnih veliko otrokovih individualnih
lastnosti. »Velika drugačnost ali različnost teh lastnosti glede na večino ali prevladujočo
domišljijsko predstavo o povprečnem otroku ima lahko za različnega otroka zelo neugodne
posledice« (Mikuš Kos, 1991, str. 16).
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Mnogo čustvenih, vedenjskih, psihosomatskih in psihosocialnih teţav otroka izhaja ravno
iz neskladnosti med otrokovimi lastnostmi ter pričakovanji in zahtevami šole (prav tam).
Šoli se očita, da učence preobremenjuje, se ne prilagaja, ni pravična, proizvaja in utrjuje
razlike ... Obenem tudi drţi, da je šola edini prostor, kjer se otrok ali mladostnik lahko
dokaţe kot uspešen. Da bi se kot tak izkazal, se mora zahtevam šole čim bolj prilagoditi.
M. Tomori (2000) navaja, da so za uspešno šolanje poleg primarnih intelektualnih
sposobnosti potrebne še vsaj temeljne sposobnosti socialnega prilagajanja, pripravljenosti
za sodelovanje v šolskem procesu, zmoţnost odpovedovanja trenutnim drugačnim ţeljam
na račun šolskega dela, prizadevanje za uspeh, delovne navade, vztrajnost, ki pa jih otroci s
ČVT velikokrat nimajo in zato teţje sledijo šolskemu procesu. Pomanjkanje pozitivnih
izkušenj in slabše sposobnosti za vztrajno in potrpeţljivo delo so pogosti vzroki za
neustrezno vedenje ter šolsko neuspešnost. Za otroke s ČVT je značilno tudi pomanjkanje
notranje discipline, odgovornosti in samostojnosti, zato so za večino stvari, kjer je
potrebno vloţiti nekaj truda, bolj ali manj nemotivirani (prav tam).
Prilagajanje zahtevam šole, odpovedovanje lastnim ţeljam in tekmovanje ni za vse otroke
enostavno ter smiselno. Problem nastane, ko začne otrok teţave izraţati na način, ki je za
šolski prostor in procese v njem moteč. Moteče vedenje pa je tisto, ki so mu učitelji in tudi
starši najteţje kos, saj jim povzroča največ občutij nemoči in neuspešnosti. S tem so
povezane tudi različne teţave od izgorevanja in fluktuacije na delovnem mestu pa vse do
občutij nekompetentnosti ter celo psihosomatike, navaja Vec (2011).
Pri motečem vedenju gre vedno za vedenje v socialni interakciji. Prav zato takšno vedenje
ni moteče za tistega, ki ga izraţa, temveč je moteče za socialno okolje. Za otroke so
moteče šele posledice takega vedenja, ki so jih deleţni od socialne okolice (npr.
odklanjanje s strani vrstnikov, kazni in graje učiteljev in/ali staršev, agresija, sovraţna
nastrojenost ipd.) (Vec, 2011).
A. Mikuš Kos (1991) pravi, da na moteče vedenje in neuspešnost vplivajo splošno niţje
umske sposobnosti, specifične sposobnostne okrnjenosti in specifične učne teţave, slabša
biološka opremljenost (pomanjkanje energije, zdravje), druţinske razmere, ki otroku
onemogočijo ustreznega predznanja in izobrazbene ravni pred vstopom v šolo, otrokove
čustvene in nevrotske motnje, ki zavirajo proces učenja in izkazovanje znanja, krizne
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situacije, ki začasno zamajejo otrokovo notranje ravnovesje, nekaterim otrokom pa je šola
preprosto nezanimiva.
Vec (2011) izpelje model SIVI, iz katerega so razvidni štirje dejavniki, ki vplivajo na pojav
in razvoj motečega vedenja. To so dejavniki skupinske dinamike (S), individualne
značilnosti (I), dejavniki, ki izhajajo iz značilnosti in načinov vodenja (V) ter dejavniki, ki
jih oblikujejo institucije s svojo kulturo (I). Dejavnike osebnostnih značilnosti smo bolj
podrobno obravnavali ţe v prejšnjem poglavju, sedaj se bomo osredotočili predvsem na
dejavnike skupinske dinamike, dejavnike vodenja ter dejavnike, ki izhajajo iz delovanja
institucij, v našem primeru šole.
Med dejavnike, ki pomembno vplivajo na vedenje v šoli A. Mikuš Kos (1991. Str. 42–44)
prišteva:


sestavo mnoţice otrok (razlike v populaciji otrok, ki vstopajo v šolo) – vedenje in
šolski uspeh sta slabša v šolah, kjer je nesorazmerno veliko otrok s teţavami v
vedenju in s slabšim učnim uspehom; šola tako ne bi smela sprejeti preveč otrok s
teţavami/motnjami v vedenju, ker s tem ogroţa raven vedenja celotne šolske
populacije, temveč bi morala teţiti k normalizaciji populacije,



kakovost šole kot socialne organizacije (npr. različna šolska okolja, četrti, šolska
klima, kriteriji zaznavanja teţav, motenj in delovanja …),



učinkovitost tehnik učiteljevega delovanja v razredu (stili poučevanja, način
ravnanja in obravnavanja disciplinskih problemov, razredna klima itd.).

Do dokaj popolne klasifikacije dejavnikov učne uspešnosti so prišli tudi na podlagi
metaanalize 260 raziskav učnega uspeha v ZDA (v Marentič Poţarnik, 2000). Dejavnike so
razdelili na bliţnje ali neposredne dejavnike ter oddaljene ali neposredne dejavnike.
V skupino bliţnjih ali neposrednih dejavnikov sodijo:


značilnosti učencev (sposobnosti, predznanja, čustveno-vedenjske značilnosti, meta
kognicija, učne strategije),



dogajanje v razredu (pravila vedenja in komunikacije, sporočanje ciljev in
pričakovanj, metode poučevanja in preverjanja, interakcije),



domače razmere (socialno ekonomski status, podpora staršev, zunajšolske
dejavnosti, vrstniki).

44

Mašič Tadeja (2016) - MLADOSTNIKOVO DOŽIVLJANJE SEBE IN BIVANJA V VZGOJNEM ZAVODU

Med neposredne oziroma oddaljene dejavnike so uvrstili:


kurikularno načrtovanje in izvajanje pouka (izbor vsebin, učnih metod, oblike
individualizacije in diferenciacije, učna tehnologija in učbeniki, sistem ocenjevanja
in sporočanja rezultatov, velikost razreda, integracija otroka s PP),



dejavniki s strani šole (način vodenja in odločanja, šolska klima, kultura, odnosi
med učitelji, velikost šole, pravila, priznavanje doseţkov),



šolska politika (šolski sistem, način upravljanja in odločanja, sistem preverjanje
znanja, izobraţevanje učiteljev) (prav tam).

Danes je druţba individualna, tekmovalna in storilnostno naravnana. Takšna je tudi
šola. V storilnostno in tekmovalno usmerjenih šolah je merilo uspešnosti učni uspeh.
Znanje učencem s ČVT ne pomeni veliko, zato jim šolanje predstavlja predvsem muko in
prisilo, to pa vpliva na njihovo neuspešnost in moteče vedenje (Svetin Jakopič, 2005).
Otroci s ČVT so v skladu s svojo teţavo negotovi, imajo negativno samopodobo ter
dvomijo vase, kar predstavlja dodaten ogroţajoč dejavnik. V to skupino spadajo tudi
nemirni učenci in učenci s šibko koncentracijo. Tekmovalna situacija v šoli sili
posameznika v stalno dokazovanje in primerjanje z drugimi. Problematičen otrok je vase
negotov, tekmovalnih situacij ga je strah in je pogosto frustriran. Otrok ali mladostnik s
ČVT v takšnih situacijah pogosteje neprimerno in agresivno odreagira, kar je njegova
obrambna reakcija, saj se skuša izogniti potrditvi manjvrednosti (Bečaj, 1987).
»Šola, ki zahteva od otrok visoko stopnjo storilnosti, kontroliranosti in discipline, bo za
negotovega in nesprejetega otroka, ki se ne zna in ne zmore ustrezno uveljaviti, postajala
prostor nenehne ogroţenosti in neuspehov. To pa je tudi razlog za še večje pritiske in
očitke doma ter ţarišče stalnih napetosti in konfliktov, ki otrokovo teţavnost le še
stopnjujejo« (Vodopivec Glonar, 1987). Tekmovalna situacija ni nujno samo slaba, saj
posameznika spodbudi, da se trudi in uporabi vse svoje sposobnosti ter zmoţnosti, da se
dokaţe in nekaj doseţe.
Vedenjska problematika je pogosto povezana s šolsko neuspešnostjo in z različnimi
specifičnimi učnimi teţavami. Učne teţave predstavljajo enega izmed ključnih
dejavnikov tveganja za nastanek ČVT (Bečaj, 1987). Šola in šolski proces sama
ustvarjata ogroţajoče dejavnike, saj ranljivo skupino učencev predstavljajo učno manj
uspešni učenci.
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Od učencev se zahteva vedno več znanja in mnogo mladih, predvsem iz socialno šibkejših
in manj spodbudnih druţin, ne zmore pritiskov, ki jih doţivljajo v šoli. Posledice, ki se
pojavijo pri neuspešnih otrocih in mladostnikih, so izostanki od pouka, doţivljanje učnega
neuspeha, pogosto šole ne dokončajo, na koncu lahko ostanejo brez izobrazbe ter
oblikujejo tudi negativen odnos do šole in učenja nasploh (Bezič, 2001).
Moţnost šolske neuspešnosti je večja pri otrocih in mladostnikih, ki odraščajo v
disfunkcionalnih druţinah ter tistih, ki osebnostne značilnosti in načine vedenja ter
odzivanja oteţujejo vključevanje in prilagajanje procesu šolanja. Manj uspešni ali
neuspešni so tudi otroci in mladostniki, ki niso deleţni ustreznih spodbud, opore, pomoči
in razumevanja, tisti, ki jih stresi in čustvene prizadetosti jemljejo moč, voljo in zbranost,
pa tudi tisti, ki jim druţina ne omogoča razvoja zdrave samozavesti in samopodobe ter jih
bremeni z nerealno visokimi pričakovanji in gradi vrednostno oceno otroka le na podlagi
šolske uspešnosti (Tomori, 2002). Šola vrednoti učence po dveh kriterijih, in sicer po
znanju (to je učnem uspehu) in primernosti vedenja. Vedenjska problematičnost zahteva
veliko plastičnosti in prilagajanja. A vendar je za šolski sistem značilna togost, ki se kaţe
predvsem v nekritičnem oklepanju šolskih pravil (Bečaj, 1987).
Bečaj (1987) pravi, da mora otrok, ki ţeli biti sprejet in dobiti priznanje, biti poleg učne
uspešnosti še miren, tih in nemoteč. V primeru, da pričakovanj šole ne izpolni, sledi
odklanjanje v obliki kazni, svaril, pridig ali čustvenega odklanjanja. Poleg motečih
učencev v šoli najdemo tudi veliko takih, ki ne izstopajo in so bolj introvertirani ter zaradi
tega pogosto tudi spregledani. Škoflek (2005) zapiše: »Če je posameznik čustveno moten,
ni nujno moten tudi vedenjsko. Lahko se namreč povsem zapre vase in nikogar ne moti ali
ogroţa s svojim vedenjem«.
Iz tega lahko izpeljemo, da je za šolo problematičen otrok, ki svoje teţave izraţa navzven,
na posameznike s čustvenimi teţavami pa ob tem pozabljamo in jim ne posvečamo dovolj
pozornosti.
Šolski uspeh je doseţek, ki odpira vrata v prihodnost in je podlaga za dobro ţivljenje v
odrasli dobi. Zaradi tega in vrednosti, ki jo pripisuje ocenam današnja druţina, šola in
celotna druţba, šolska neuspešnost povzroča otroku čustvene teţave. Za neuspehe je
marsikateri otrok ali mladostnik javno zasmehovan, kaznovan in zmerjan.
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Poleg vedenjskih teţav se v šoli pojavijo tudi čustvene teţave, ki se kaţejo z občutki
tesnobe, depresijo, psihosomatskimi znaki, vedenjskimi teţavami ter zmanjšano delovno
učinkovitostjo (Mikuš Kos, 1991). Nekateri posamezniki si nadenejo masko neprizadetosti,
posmehljivosti in omalovaţevanja uspeha kot obrambnega mehanizma, da prikrijejo svojo
prizadetost (Mikuš Kos, 1991).
A. Mikuš Kos (1991) dodaja, da je stopnja in narava čustvene prizadetosti otroka ali
mladostnika vedno splet preteklih izkušenj in trenutne ţivljenjske situacije, obenem pa tudi
presečišče okoliščin in odnosov ter njihove specifične odzivnosti nanje. Tako lahko na eni
strani govorimo o neodpornih ali ranljivih otrocih in mladostnikih, ki jih ţe običajne ali
manjše nevšečnosti čustveno obremenijo, na drugi strani pa se čudimo zelo odpornim
otrokom ter se sprašujemo, kako so kljub neugodnim okoliščinam in travmam ostali
uspešni ter psihično zdravi. Čustvene motnje so redko vzrok trajnega šolskega neuspeha,
pa vendar sodijo k dejavnikom, ki bistveno prispevajo k neuspešnosti. Pomembno je, da se
strokovni delavci na šoli in vsi, ki delajo z otroki in mladostniki s ČVT, začnejo zavedati,
da so učne teţave in moteče vedenje le posledica ter zunanji izraz nakopičenih razvojnih,
socialnih in čustvenih primanjkljajev ter teţav (Kobolt, Cimermančič, Rapuš Pavel,
Verbnik Dobnikar., 2010). Otroke in mladostnike, pri katerih šolski neuspeh povzroči
čustvene teţave, potrebujejo strokovno pomoč in ne le dodatne učne ure.
Bečaj (1999) pravi, da je šolska neuspešnost eden glavnih razlogov za socialno
ogroţenost in ranljivost mladih, saj le-ta v precejšnji meri vpliva na doţivljanje samega
sebe, oblikovanje in vzdrţevanje stikov, razvoj interesov in pridobivanje spretnosti
obvladovanja raznih problemskih in socialnih situacij, s tem pa tudi na oblikovanje
samopodobe.
Dokazano je dejstvo, da se otrok, ki v šoli ne dosega splošnega merila uspešnosti, samega
sebe doţivlja kot nesposobnega, odrinjenega, manj vrednega ali v celoti slabega, pravi M.
Tomori (2002).
M. Tomori (2002) dodaja, da lahko izkušnje neuspehov in neizpolnjenih pričakovanj
okolja ter najbliţjih ogrozijo otrokovo in mladostnikovo samospoštovanje ter
samopodobo. Šolski neuspeh vpliva tudi na šolsko samopodobo. Pri tem imamo poleg
ocen v mislih še neskladje v pričakovanjih (otroka, staršev, strokovnih delavcev, okolja),
kar lahko otroka v enaki meri prizadene. Čustvene teţave lahko predstavljajo vzrok ali
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posledico šolskega neuspeha. Govorimo o občutkih nezmoţnosti, manjvrednosti,
nesposobnosti in strahu, ki vplivajo tudi na posameznikove izven šolske dejavnosti ter ţal
neposredno tudi na odnose v druţini. Povečane zahteve, nerazumevanje, obsojanje in
kaznovanje v druţini pomenijo za otroka ali mladostnika dodaten pritisk (prav tam).
Učenci s ČVT sodijo med otroke s posebnimi potrebami kot tudi med vedenjsko teţavnejše
in učitelji so prav njim v šoli najmanj naklonjeni. Scruggs in Mastropieri (2004, v Peček
Čuk in Lesar, 2010) sta analizirala ugotovitve 28 raziskav in ugotovila, da dve tretjini
učiteljev podpira inkluzijo, a le tretjina jih je naklonjena vključitvi učencev s ČVT v redne
razrede. Podobni rezultati izhajajo tudi iz slovenske raziskave (Peček Čuk in Lesar, 2010),
ki je pokazala, da bi 80 % učiteljev v razred sprejelo učenca s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja (z govorno-jezikovnimi motnjami in gibalno ovirane učence), a le slaba
polovica učence s ČVT. Vedenjska problematika je gotovo področje, ki ga v šoli najteţje
obvladujejo in pri delu z vedenjsko problematičnimi učenci so pogosto neuspešni. Iz tega
lahko izpeljemo, da se tudi po raziskavi L. Magajna, S. Pečjak, C. Peklaj, G. Bregar, G.
Čačinovič Vogrinčič, M. Kavkler, S. Tancig (2005) učitelji čutijo najmanj kompetentne in
strokovno usposobljene za teţave povezane s hiperaktivnim in nemirnim vedenjem ter za
teţave s čustvenega področja. Prav tako za te teţave izraţajo največjo ţeljo po dodatnem
strokovnem izobraţevanju na tem področju.
Šolska klima
Ob raziskovanju motečega vedenja v šolo pogosto pozabljamo na pomemben dejavnik, ki
je šolska klima. Klimo lahko primerjamo z emocijami v izobraţevalnem sistemu, saj kot
dokazujejo raziskave (Poulou in Norwich, 2000, v Kobolt, 2010a), učitelji opazijo
večinoma le navzven vidno, izstopajoče vedenje, spregledajo pa internalizirano
doţivljanje.
Razredni prostor in odnose v njem preveva psihosocialna klima razreda, ki je močan
dejavnik duševnega zdravja tako otrok kot zaposlenih. Od klime v razredu in tudi nasploh
v šoli je odvisno počutje ter delovanje posameznih članov, pa tudi odnosi in delovanje
celotne razredne ter šolske skupnosti, pravi A. Mikuš Kos (1991).
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Dobra psihosocialna klima prispeva k razvoju samospoštovanja in občutka lastne
učinkovitosti. Ena izmed poti razvijanja samospoštovanja in samozaupanja vodi prek
delovne uspešnosti (učnega uspeha) in doseţkov. Vendar pa učni uspeh ni edini moţen
uspeh, saj se otrok ali mladostnik lahko dokaţe in je uspešen tudi v drugih izven šolskih
dejavnostih (prav tam).
Tudi A. Kobolt in K. Pelc Zupančič (2010) navajata, da sodelovanje zunaj šolskih
dejavnosti daje otrokom in mladostnikom moţnost participacije v prosocialnih skupinah.
Jessor in sodelavci (1995, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010) pa dodajajo, da se pozitivna
šolska orientacija in različne šolske ter izven šolske aktivnosti kaţejo kot zaščitni dejavnik
pri razvoju čustvenih in vedenjskih teţavah.
Poleg posameznikovih lastnosti na počutje v šoli pomembno vpliva tudi odnos med
druţino in šolo. Zelo pomembno je njuno sodelovanje. Situacija se zaplete, če delujeta
sistema druţine in šole v nasprotno smer. Sodelovanje mora biti uravnoteţeno, saj lahko v
nasprotnem primeru pritiski in visoka pričakovanja obeh sistemov otroka ali mladostnika
paralizirajo ter onemogočijo. Pazljivi moramo biti, da šola ne preplavi druţine, kar se
lahko kaj hitro zgodi v primeru šolskih teţav in takrat, kadar se šolskemu uspehu pripisuje
prevelik pomen (Mikuš Kos, 1999a). Sodelovanje s starši bi moralo biti poleg
izobraţevalnega področja vezano tudi v razvoj socialno-emocionalnih kompetenc pri
otroku, menijo Elias, Patrikakou in Weisberg (2007, v Vec, 2011).
Na počutje v šoli in dobro šolsko ter razredno klimo vpliva tudi vidna organizacijska
struktura in procesi, pravi Vec (2011). Sem prištevamo vse od arhitekture, jezika,
tehnologije, stilov oblačenja, ritualov, organizacijskih procesov itd. Lee (2007, v Vec,
2011) zapiše, da lahko k izraţanju motečega vedenja prispeva ţe samo fizično okolje, učni
kontekst ter ponudba dejavnosti izven razreda. Drugi še bolj pomembni elementi dobrega
počutja v šoli ali izvora motečega vedenja so sprejeta prepričanja in vrednote, ki jih lahko
označimo kot zdravo organizacijsko kulturo (tako jo imenujeta Olsen in Cooper (2001, v
Vec, 2011)) ali šolski etos (tako jo imenuje Lee (2007, v Vec, 2011)).
Za šolo, ki spodbuja dobro delovanje in vedenje učencev, A. Mikuš Kos (1991, str. 43)
navaja naslednje lastnosti:


ustrezno visoka pričakovanja glede dela in vedenja učencev,



dobri vedenjski vzorci učiteljev,
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spoštovanje otrok in nudenje priloţnosti, da otroci prevzemajo čim več
odgovornosti in dejavno sodelujejo pri upravljanju ţivljenja v šoli,



dobra disciplina s poudarkom na prosocialnem vedenju ob jasno izraţenih
pričakovanjih do otrok,



široko, a razumno nagrajevanje in spodbujanje ter minimalna uporaba kaznovanja,



posluh za potrebe otrok, zlasti glede ustvarjanja ugodnega delovnega okolja in
dobrih odnosov med učitelji ter učenci,



organizacijska struktura, ki spodbuja šolske delavce k skupnemu delovanju z
dogovorjenimi cilji in splošno sprejetimi vrednotami ter normami vedenja, ki so
očitne tudi učencem (prav tam).

Poleg omenjenih so pomembne še nezavedne bazične predpostavke, ki so bistvo kulture,
pravi Schein (2004, v Vec, 2011). To so prepričanja članov v katera verjamejo in
uravnavajo njihovo vedenje ter medsebojne odnose.

Vrstniki
Šola (in znotraj tega tudi razred) ni le socialni kontekst v katerem se usvaja znanje, ampak
predstavlja tudi socialni prostor za učenje socialnega vedenja, piše K. Košir (2013).
Tudi portugalski raziskovalci so mnenja, da je prav šola center otrokovih in
mladostnikovih druţbenih povezav ter odnosov (Mencin Čeplak, 2002). Goodenow (1992,
v Košir, 2013, str. 11) se strinja, da sta vzgoja in izobraţevanje v osnovi socialna,
predvsem pa medosebna procesa, ki dogajanju v šoli in razredih predstavljata pomemben
vidik za razumevanje učnega vedenja učencev.
Odnosi v šoli so zelo pomemben dejavnik počutja učencev. Potreba po vzpostavljanju
odnosov z ljudmi ter pripadnosti druţini in prijateljem je ena temeljnih človekovih potreb,
ki nam nudi priloţnost za razvoj sposobnosti spoprijemanja z ţivljenjskimi stresi ter
preizkušnjami (Masten in Coatsworth, 1998, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010).
Pozitivni vrstniški odnosi imajo ključno vlogo v otrokovem socialnem razvoju. K dobri
samopodobi učenca prispeva veliko tudi socialni poloţaj, ki ga ima otrok ali mladostnik v
šoli ter spoštljivi medosebni odnosi.
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A. Mikuš Kos (1991, str. 45) navaja, da so raziskave v šolah in organizacijah pokazale, da
ljudje delajo in se bolje vedejo takrat, ko imajo občutek, da so cenjeni in spoštovani,
odgovorni ljudje skrbijo zanje, kaţejo razumevanje zanje in se odzivajo na njihove potrebe.
Šolsko okolje predstavlja kontekst, ki učencem omogoča zadovoljevanje potrebe po
pripadnosti, zlasti v odnosih z vrstniki in učitelji. Vrstniki za učence predstavljajo modele
primernega učnega kot socialnega vedenja (Košir, 2013).
Za otroke in mladostnike so odnosi z vrstniki osrednjega pomena in ravno ţelja po
sprejetosti ter pripadnosti predstavlja motiv za številna dejanja (primerna in neprimerna),
pravi K. Košir (2013). Teţave v vrstniških odnosih so pogosto razlog za neprijetno počutje
v šoli. Vrstniki postajajo v adolescenci veliko bolj pomembni, saj začnejo zadovoljevati
mnoge potrebe, za katere je prej skrbela druţina. Mladostnik se v tem obdobju začne
osamosvajati od druţine, odklanjati sprejete vrednote in načine vedenja ter začne iskati
lastno identiteto. V odnosih z vrstniki se mladostniki učijo sodelovati, tekmovati, izraţati
čustva, reševati konflikte, vţivljati v druge, podrejati in prenašati neuspehe. Pomembno
vlogo imajo vrstniki še posebej v primerih, ko mladostnik v odnosu s starši ni deleţen
dovolj naklonjenosti, razumevanja in pozornosti.
Vendar lahko vrstniki predstavljajo tudi neugodni razvojni kontekst. Negativen vpliv
vrstnikov je povezan s problematičnim in disocialnim vedenjem (Horvat in Magajna, 1989;
Zupančič in Svetina, 2004).
Weiner (1996, v Košir, 2013) poudarja, da so učne in socialne spremenljivke lahko zelo
prepletene in se pozitivni vrstniški odnosi povezujejo z ugodnejšimi učnimi izidi, zlasti z
večjo učno motivacijo in učnimi doseţki. Občutki zavrnjenosti, pomanjkanje socialne
opore in nezadovoljenost socialnih potreb učinkujejo na učno motivacijo, zato učenci, ki so
v razredu osamljeni, pogosto hitreje odnehajo v učnih situacijah ter pogosteje izpadejo iz
učnega sistema. Izkazalo se je, da se učenci s podobnimi doseţki pogosteje povezujejo v
skupine.
Bukowski, Motzoi in Meyer (2011, v Košir, 2013) navajajo, da lahko prijateljstvo
predstavlja pomemben zaščitni dejavnik v posameznikovem razvoju. Izkušnja
prijateljstva in pripadnost dajeta posamezniku občutek zadovoljstva ter potrditve, kar
vpliva na razvoj (pozitivne) samopodobe.
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Prijateljstvo predstavlja pomemben zaščitni dejavnik otrokom in mladostnikom iz
disfunkcionalnih druţin ter oporo pri premagovanju teţav in izkušenj od doma. Predstavlja
tudi zaščito pred vrstniškim nasiljem in priloţnost za učenje moralnosti, kjer učenci lahko
razvijajo občutljivost za potrebe drugih.
Poleg pozitivnih lahko ima prijateljstvo tudi negativne učinke (Pellegrini in Blatchford,
2000, v Košir, 2013). Negativni učinki se kaţejo predvsem v prijateljstvih med
zavrnjenimi učenci, saj se ti odnosi pogosteje oblikujejo med učenci, ki se vedejo podobno,
to je antisocialno.
Za pozitivno usmerjanje vedenja in razvoja otroka sta zelo pomembni organizacija in
delovanje šole, ki onemogočata nastajanje in oblikovanje odrinjenih, odtujenih ter
zavrnjenih skupin učencev. Otroci in mladostniki iz teh podskupin se pogosteje nagibajo k
oblikovanju delinkventne šolske subkulture, vanje pa pogosto teţijo otroci ter mladostniki,
ki so v šoli diskriminirani – otroci iz migrantskih druţin, iz socialno prikrajšanih okolij,
otroci in mladostniki s slabšim učnim uspehom, s slabšimi sposobnostmi izraţanja, otroci,
ki se drugače vedejo ali imajo primanjkljaje na specifičnem področju, pravi A. Mikuš Kos
(1991, str. 43–44).
Učiteljeva vloga
Zavedati se moramo, da k boljšim odnosom učenca z vrstniki lahko najbolj pomembno
vpliva učitelj sam. Na socialne odnose v razredu pomembno vpliva ţe sam način, kako
učitelj strukturira pouk. M. T. Hallinan (1976, po Maxwell, 1990, v Košir, 2013) je
delala primerjave socialne strukture razreda z različnimi tipi razredne organizacije.
Ugotovila je, da je v bolj odprtih razredih, kjer učitelj uporablja več skupinskega dela in
spodbuja interakcijo med učenci, manj učencev na ekstremnih pozicijah, da so stabilnejše
tudi vzajemne izbire, socialna struktura pa je prav tako bolj fleksibilna.
Zgled za učenca so tudi učiteljevi odnosi z drugimi ljudmi – kolegi, sodelavci in zlasti z
učenci. Raziskave kaţejo, da še posebej mlajšim učencem učiteljevo vedenje predstavlja
nekakšen model, na podlagi katerega oblikujejo svoje vedenje do določenega učenca
(White, Sherman in Jones, v Košir in Pečjak, 2008, str. 71). Zelo pomembno je, da se
učitelj zaveda pomena svojega vedenja do socialno nesprejetih učencev, saj le-to vpliva na
oblikovanje predstav o teh učencih pri njihovih sošolcih.
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Tako to predstavlja pomemben element pomoči socialno nesprejetim učencem (poleg
učenja socialnih spretnosti) prav osredotočanje na njihov odnos z učiteljem. Pomen
interakcij med učiteljem in učencem potrjuje tudi raziskava, ki jo je izvedel Morrison
Maclean (2000, v Peček Čuk in Lesar, 2010), ki je na podlagi razrednega opazovanja
ugotovil, da nobeden od opazovanih učencev ni »univerzalno« moteč. Izkazalo se je
namreč, da je na moteče vedenje pomembno vplivala zveza učenca z učiteljem, saj so bila
moteča vedenja odraz različnih razrednih situacij ter vedenja učitelja in razredne klime.
Učitelji lahko (moteče) vedenje posameznika s svojimi neprimernimi reakcijami okrepijo.
Pomembno spremenljivko predstavljajo tudi učiteljeva pričakovanja, ki vplivajo na
razvoj učenčevih pričakovanj in dobijo vlogo samouresničujoče se prerokbe (Blöte, 1995,
v Košir in Pečjak, 2008).
B. Tivadar (2000) zapiše, da se učiteljeva pričakovanja zrcalijo na vedenju učencev in
posredno tudi v učnem uspehu. Z. Cugmas (1995, v Košir in Pečjak, 2008) navaja rezultate
raziskav, ki kaţejo, da se različno vedenje učitelja do učencev glede na njegova
pričakovanja kaţe predvsem v načinu dajanja povratnih informacij.
Učitelji učencem, ki jih zaznavajo kot slabše sicer namenjajo več pozornosti, vendar jim
posredujejo več negativnih povratnih informacij in to predvsem glede šolskega dela ter
pravil. V interakcijah z boljšimi učenci učitelji izraţajo večja pričakovanja in zahteve ter
jim tako dajejo tudi večje moţnosti za uspeh in večjo moţnost izbire (prav tam).
Pettilon (1987, v Košir in Pečjak, 2008, str. 32–34) pravi, da bo učno neuspešen učenec
slabše sprejet s strani vrstnikov in učiteljev, kar mu posledično daje manjši občutek
čustvene varnosti in hkrati vpliva na stopnjo njegovega samovrednotenja. Slabše
vrednotenje na področju učnih sposobnosti zmanjšuje učenčevo motivacijo za delo, kar
vodi do slabše učne uspešnosti. Potrdijo in ojačajo se manjša pričakovanja sošolcev kot
tudi učiteljev do učenca, s tem pa je sklenjen začaran krog neuspeha. Socialno manj
sprejeti učenci imajo manjše moţnosti za sodelovanje s sošolci kot tudi moţnosti za
razvijanje empatije ter manj moţnosti za učenje reševanja konfliktov, kadar do njih pride.
Prav tako tudi odklanjanje s strani vrstnikov negativno vpliva na samovrednotenje
učencev. Neugoden socialni poloţaj se povezuje z negativnimi pričakovanji s strani
sošolcev in učiteljev, le-ta pa negativno vpliva na samopodobo (prav tam).
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Pogosto se na šoli soočamo z vprašanjem, kdo je tisti, ki se naj ukvarja s problematičnim
učencem in z njim nekaj naredi. Šola skuša najti osebo, ki bo z učencem delala
individualno, to je po navadi prav šolska svetovalna sluţba ali pa šola išče rešitev na nivoju
institucije, kjer gre za izvajanje različnih oblik kazni (opomin, ukor, premestitev iz razreda,
izključitev ipd.), ki naj bi pripeljale do ustreznejšega vedenja. Ko gre za kompleksno
teţavo, ambulantni pristop ni dovolj. Izkaţe se, da je edini, ki lahko z vedenjsko
problematičnim otrokom uspešno dela zagotovo učitelj, ki je z njim v stalni interakciji. Vsi
drugi strokovni delavci in zaposleni na šoli mu lahko pri tem le pomagajo, pravi Bečaj
(1987).
Stil vodenja (vzgoje) kot varovalni ali ogroţajoč dejavnik
Pri pojavu in razvoju motečega vedenja individualni dejavniki pogosto delujejo skupaj s
skupinskimi značilnostmi kot tudi s stili vodenja oziroma vzgoje. Teţave pri vodenju se
pojavijo pri avtoritarnem stilu, ki je osnovan na podrejanju. Starši ali učitelji, ki
uporabljajo ta stil, pričakuje od posameznika, da se bo podrejal njihovim navodilom, pri
tem pa ne upoštevajo njihove starosti, zrelosti in potreb.
Posledice avtoritarnega stila vodenja so, da otrok prevzema vedno manj odgovornosti za
svoje lastno ravnanje, saj za vse vedno poskrbijo drugi. Zgodaj se začne upirati povsod,
kjer se lahko in začne uveljavljati podoben stil vedenja, kot ga je bil sam deleţen (npr.
druge si poskuša podrediti ali pa postaja pretirano prilagodljiv) (Vec, 2011).
Problematično je tudi popustljivo vodenje, ki pripelje do pretirano razvajenega,
nesocialnega ali celo antisocialnega otroka, pravi Vec (2011). Za popustljivo vodenje je
značilno popuščanje in vzgajanje otroka brez omejitev. Otroka omejujejo predvsem
njegove lastne meje. Odrasli ob takem otroku postanejo vzgojno nemočni, otrok pa
pogosto prezre potrebe drugih tudi na njihovo škodo. Najkasneje z vstopom v šolo je vsak
otrok prisiljen prilagajati svoje vedenje tudi potrebam drugih, takrat se pojavijo številni
konflikti in teţave, saj mu zunaj druţine nihče ni pripravljen v vsem ugoditi (prav tam).
Teţavno in ne najbolj primerno je tudi kaotično vodenje, za katerega je značilen cel spekter
različnih stilov. V vodenju torej ni stalnice in otrok nima orientacije, kaj lahko in česa ne
sme. Posledice takšnega stila vodenja so različne. Sigurno bo otrok iskal neko stalnico, ki
je od staršev ali drugih oseb ne dobi.
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Lahko pride do zatekanja v bolezen ali moteče in disocialno vedenje, saj le s tem vedenjem
doseţe relativno stalnost v reagiranju odraslih (to je kaznovanje). Poleg naštetih stilov
nekateri omenjajo še brezbriţnost in zanemarjanje, ki se pojavita kadar odrasli niso
sposobni ali ne znajo vzpostaviti čustvenega odnosa z otrokom. Otrok je ob brezbriţnem
vodenju sam in sam uravnava vedenje, ali pa brezbriţnost dojema kot kazen, ki se ji z
motečim vedenjem skuša upreti (Vec, 2011).
Najbolj primeren od vseh je demokratičen stil vodenja (to je fleksibilno, permisivno in
avtoritativno vodenje). Pri tem stilu vodenja se postavljajo v ospredju vrednote, kot so
enakost, svoboda in odgovornost. V mislih imamo svobodo, vendar z določenimi
omejitvami, upoštevajoč potrebe in ţelje posameznika.
Značilnost tega stila vodenja je, da ne temelji na podrejanju, ampak predvsem na
dogovarjanju in postavljanju meja, primernim otrokovemu razvoju, zrelosti, stopnji
samostojnosti in sposobnosti. Kljub značilnostim lahko tudi demokratični stil izzove
moteče vedenje, sploh pri otrocih in mladostnikih, ki takega stila vedenja niso vajeni (ker
so bili prej deleţni avtoritarnega vodenja) in tistih, ki imajo ţe izoblikovane motnje
vedenja, saj ga lahko razumejo kot popustljivo ali celo kaotično vodenje (prav tam).
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III EMPIRIČNI DEL
1

RAZISKOVALNI PROBLEM

V ţivljenju se vsi soočamo z različnimi izzivi in problemi, ki jih bolj ali manj uspešno
premagujemo in obvladujemo. Odrasli pridobimo več izkušenj in znanj ter se z različnimi
situacijami laţje in bolj ali manj konstruktivno spoprijemamo. Otroci in mladostniki so
šibkejši člani naše druţbe, ki so v razburkanem obdobju največje rasti in razvoja, ki šele
nabirajo izkušnje. Če v njihovem ţivljenjskem okolju prevladujejo nespodbudni ali
ogroţajoči dejavniki, to zamaje njihov zdrav razvoj. Ko postanejo ogroţajoči dejavniki
močnejši od korektivnih sredstev, je oddaja v vzgojni zavod nujni in neizbeţen ukrep,
pravi Bečaj (1987). Oddaja v vzgojni zavod je za otroke in mladostnike zelo stresna
izkušnja. Razlogi in vzroki za namestitev v ustanovo izven druţinske vzgoje so zelo
različni, vsem pa je skupno, da je bil ta ukrep zadnji in nujen, saj so se vse druge
predhodne oblike pomoči otroku ali mladostniku izkazale kot neuspešne (Krajnčan, 2006).
V diplomskem delu se bomo osredotočili na raziskovanje mladostnikovega doţivljanja
sebe in bivanja v vzgojnem zavodu na podlagi njihovih samoocen. Raziskati ţelimo potek
biografij izbranih otrok in njihov subjektivni pogled ter doţivljanje svoje ţivljenjske
situacije. Raziskati ţelimo pogled odraslih (vzgojiteljev, socialnih pedagogov, socialnih
delavcev in drugih, ki so svoje ugotovitve o izbranih mladostnikih opisovali v poročilih in
drugi dokumentaciji) ter pogled in samooceno izbranih otrok. Primerjati ţelimo oba vidika
in tako pridobiti bolj celostno podobo o potekih otrokovih biografij, varovalnih ter
ogroţajočih dejavnikih, ki so vplivali na njihovo doţivljanje in ravnanje ter odnos do
bivanja v vzgojni ustanovi.

2

CILJI

Na osnovi pogovorov z izbranimi mladostniki/-cami ţelimo pridobiti njihove opise in
ocene:


o dosedanjem ţivljenjskem poteku, doţivljanju sebe in druţine,



o vzpostavljanju odnosov z oţjim in širšim okoljem,



o doţivljanju šolanja, bivanja v vzgojni ustanovi in odnosov z vzgojitelji ter
vrstniki,



o njihovih pričakovanjih o prihodnosti.
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3

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

1. Kako lahko na osnovi pripovedi mladostnikov razumemo in analiziramo njihove
biografske poteke in kako se biografski poteki zrcalijo skozi dokumentacijo in poročila
ustanov?
2. Kako izbrani mladostniki vidijo in doţivljajo svojo druţino in kako ocenjujejo svoje
mesto v njej?
3. Kako ocenjujejo in doţivljajo odnose z vrstniki in sošolci v vzgojnem zavodu?
4. Kako doţivljajo zavod, odnose z vzgojitelji v domu, učitelji na šoli in drugimi
strokovnimi delavci?
5. Kako izbrani mladostniki/-ce razmišljajo o svoji prihodnosti in česa si ţelijo?

4

METODOLOGIJA

4.1

Metoda

Uporabili smo kvalitativno metodo raziskovanja, ki je bolj subjektivna in omogoča bolj
poglobljeno proučevanje. Kvalitativno raziskovanje je pristop, kjer pri zbiranju in
analiziranju

podatkov

dajemo

prednost

besedam

in

doţivljanju

posameznega

intervjuvanca, kar nam omogoča globlje spoznavanje pojavov (Mesec, 1998).

4.2

Vzorec

Vzorec je namenski. Sestavljajo ga mladostniki iz vzgojnega zavoda, ki obiskujejo 8. in 9.
razred interne osnovne šole s prilagojenim programom ter dodatno strokovno pomočjo.
Vzorec predstavljajo mladostniki iz vzgojnega zavoda, in sicer 2 fanta ter 2 dekleti.
Mladostniki so se za sodelovanje odločili prostovoljno.

4.3

Instrument

Podatke smo ţeleli pridobiti s pomočjo poglobljene samopredstavitve mladostnika, a smo
zaradi manjše zgovornosti intervjuvancev načrt spremenili in uporabili polstrukturiran
intervju. V njem si raziskovalec vnaprej oblikuje nekaj splošnih vprašanj, ki ga vodijo
skozi pogovor, preostala vprašanja pa oblikuje sproti med potekom intervjuja (Sagadin,
1995).
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Pripravili smo nekaj vprašanj odprtega tipa, ki so bila rdeča nit pogovora. Med pogovorom
smo se prilagajali sogovornikom in ostala vprašanja oblikovali sproti. Intervjuje smo
izvedli v vzgojnem zavodu in jih posneli z diktafonom.
Podatke iz intervjujev smo dopolnili s podatki iz dokumentacije posameznega
intervjuvanca, da smo dobili bolj celostno sliko biografskega poteka, ţivljenja in
doţivljanja mladostnikov. Iz njihovih osebnih map smo pridobili večinoma objektivne
podatke o njihovem ţivljenjskem poteku, s pomočjo intervjuja pa njihove ocene, ki so
zajemale tudi čustva in doţivljanje ter podrobnejše opise in razlage dogodkov njihove
ţivljenjske zgodbe.

4.4

Postopek zbiranja in obdelave podatkov

Z vzgojnim zavodom smo bili v stiku ţe tekom študijske prakse. Pri izvedbi empiričnega
dela zato nismo imeli teţav. Decembra 2015 smo kontaktirali vodjo vzgojnega zavoda.
Razloţili smo ji cilje diplomskega dela ter jo prosili za sodelovanje. V sodelovanje je
privolil tudi ravnatelj. Po privolitvi smo se z vodjo vzgojnega zavoda dogovarjali o
primernih kandidatih za izvedbo intervjujev.
Izbrali smo mladostnike iz 8. in 9. razreda osnovne šole, ki so v vzgojnem zavodu ţe dlje
časa in so se prostovoljno odločili za sodelovanje v raziskavi. Z vodjo zavoda smo se sproti
dogovarjali za termine izvedb. Intervjuji so bili izvedeni v mesecu aprilu in maju 2016.
Vsak teden smo izvedli en intervju. Izvedli smo šest intervjujev, uporabili pa štiri najbolj
povedane. Dva pogovora zaradi slabše zgovornosti in nezainteresiranosti sogovornikov
nista bila dovolj kvalitetna.
Prvi intervju smo izvedli 20. 4. 2016, z mladostnico iz vzgojnega zavoda, staro 15 let, ki
obiskuje 9. razred. Pogovor je trajal pribliţno 35 minut. Vzdušje pred začetkom pogovora
je bilo nekoliko napeto, kasneje pa smo se vsi sprostili in pogovor je lepo stekel.
Intervjuvanka 1 je prosto pripovedovala svojo ţivljenjsko zgodbo. Dodatna vprašanja smo
ji postavili šele na koncu, ko ji je ţe zmanjkovalo tem za pogovor in tako smo si lahko
razjasnili še določene stvari.
Drugi intervju smo izvedli 11. 5. 2016 z mladostnikom starim 15 let, ki obiskuje 8.
razred. Pogovor je trajal 38 minut. Intervjuvanec 2 se je sam ponudil za sodelovanje in z
veseljem pripovedoval o sebi in svojem ţivljenju.
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Tretji intervju smo izvedli 18. 5. 2016 z mladostnico staro 15 let, ki obiskuje 8. razred
osnovne šole. Pogovor je trajal 34 minut. Sogovornica nas je ob prihodu v pisarno šokirala
s svojo zunanjo podobo, saj je bila vsa porezana. Bila je ţivčna, a se je potem sprostila.
Brez zadrţkov je pripovedovala svojo ţivljenjsko zgodbo. Pripovedovala je prosto,
samoiniciativno, medtem pa se ji je glas ves čas rahlo tresel. Med pogovorom nas je
zmotila socialna delavka, ki je odhajala domov, kar je vplivalo na nadaljnji potek
pogovora. Intervjuvanka je postala zmedena, začele so jo zanimati druge stvari in ni bila
več popolnoma prisotna. Zdelo se je, da komaj čaka konec pogovora.
Četrti intervju smo izvedli 25. 5. 2016 z mladostnikom starim 15 let, ki zaključuje
osnovnošolsko obveznost, torej 9. razred. Pogovor je trajal 51 minut. Sogovornik je bil
precej zgovoren in vzdušje med samo izvedbo je bilo sproščeno ter prijetno.

Pogovore smo snemali z diktafonom, kar nobenega od sogovornikov ni motilo. Vsi
intervjuvanci so bili seznanjeni z namenom intervjuja in zagotovljena jim je bila
anonimnost.
Po izvedbi intervjujev smo pregledali tudi osebne mape sogovornikov in podatke vključili
v raziskavo. Dokumentacija je predstavljala pomemben in nepogrešljiv vir podatkov, s
katerimi smo si pomagali ustvariti celotno sliko o ţivljenjskem poteku mladostnikov.
Izvedene intervjuje smo najprej dobesedno prepisali. Izluščili smo pomembne dele in
izjave ter določili enote kodiranja – kode. Kode smo razvrstili po področjih in jih zdruţili v
kode drugega reda, potem pa jih smiselno povezali v kategorije. Te kategorije so:
biografski potek, druţina, sošolci in vrstniki, vzgojni zavod, odnosi z vzgojitelji in
učitelji, prihodnost.
Namen študije je pojasniti posamezne primere, jih razumeti in razloţiti (Mesec, 1998).
Zbrane podatke smo kvalitativno analizirali z vsebinsko analizo in navajanjem dobesednih
izjav iz intervjujev. Pri analizi smo kombinirali dva vira informacij, in sicer informacije iz
intervjujev ter osebnih map mladostnikov. Analiza posameznega primera je potekala po
ţivljenjskih področjih. Pomembne izjave smo uredili po področjih oziroma kategorijah, ki
smo si jih ţe vnaprej okvirno oblikovali in so nam predstavljali okvir pri izvedbi
intervjujev. Tudi podatke iz dokumentacijskih virov smo razvrstili po področjih, enako kot
izjave iz intervjujev in jih potem med seboj primerjali ter dopolnjevali. V skupni
interpretaciji smo povzeli vse intervjuje in oblikovali končno teorijo. Pri tem ne gre za
splošno veljavno teorijo, saj ugotovitve raziskave ni mogoče posploševati. Utemeljena
teorija torej velja le za intervjuvane osebe.
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5

ANALIZA INTERVJUJEV
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5.1

Analiza prvega intervjuja – INTERVJUVANKA 1

Shema 1: Časovni potek - INTERVJUVANKE 1

(2011/2012)
Stopnjevanje čustvenih
in vedenjskih teţav
(stara 9-10 let)

Zanemarjanje in
nasilje v druţini

Poročena
starša, dve
starejši sestri in
brat

2002 Rojstvo
intervjuvanke
1

(2009)
Ločitev staršev –
mama odide k drugemu
partnerju (stara 7 let2. razred)

(2007)
Obravnava na CSD
zaradi neurejenih
druţinskih razmer

Mami in
partnerju se
rodi otrok

(marec 2012)
Zdravnica prijavi nasilje v
druţini. Mamo obravnavajo
zaradi nasilja v druţini in
surovega ravnanja
(stara 10 let)

Intervjuvanka 1 se
vmes preseli k
mami

Začne obiskovati
1. Razred OŠ

(2012)
Očim je nasilen do intervjuvanke
1 – ta nasilje prijavi šolski
psihologinji

jih učenja
V zavodu se dobro
počuti, počasi
napreduje

Oče je vzgojno
nemočen – teţave se
stopnjujejo, ne
obvladuje več situacije
doma

Pade v slabo druţbo – »bando«

Problemi v šoli – ne
dobi pomoči pri
učenju jezika,
šolskem delu

(maj 2012) Usmerjena preko
zavoda za šolstvo v Program s
prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo in
med otroke s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja

Mati pretepe
Intervjuvanko 1 (stara
10 let – 5. razred)

Intervjuvanka 1 se
zaradi nasilja pri mami
preseli nazaj k očetu
(marec 2012)

(2015)
Stiki z mamo se
prekinejo – mama odide
v tujino
(2014/2015)
Intervjuvanki 1 se začnejo
nabirati stiske in problemi
– obremenjuje jo druţinska
situacija - bega iz zavoda,
šole

MD Maribor

(2014) Mati je drugič
noseča

Stikov z mamo nima, mama ne sodeluje pri obravnavi, tudi stiki s sorojenci so slabi
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(Junij 2016)
Končuje 9. Razred
OŠ (stara 14 let)

(2014) brat odide iz
zavoda, začne se krizno
obdobje (stara 12 let)

(maj 2012) Ogled in
namestitev v vzgojni zavod
skupaj z bratom,Intervjuvanka
1 obiskuje 5. Razred OŠ
(stara 10 let)

Intervjuvanka 1 in brat eksperimentirata z alkoholom in drugimi
drogami, sta člana dveh različnih »band«, prisotno je nasilje
večino časa sta sama,…itd.

(Marec 2016)
Vpis na Srednjo šolo
za prehrano in
ţivilstvo Maribor –
smer Kuhar - natakar

(2016)
Oče ima novo
partnerico in ţivi v
samskem domu
Oče se več ne udeleţuje
obravnav v vzgojnem zavodu,
se izmika, išče izgovore…
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DRUŢINA
Intervjuvanka 1 svojo zgodbo pripoveduje z ţalostnim tonom, polnim razočaranja. Ni ji
bilo teţko govoriti o tem, vendar je skozi naš pogovor vse znova podoţivljala.
Starša Intervjuvanke 1 sta prišla v Slovenijo pred njenim rojstvom. Imata bosanske
korenine. Intervjuvanka 1 je najmlajši otrok štiričlanske druţine. Ima še dve starejši sestri
in enega brata. Z razočaranjem in ţalostjo pripoveduje o druţini in ţivljenju v njej. O
otroštvu ima predvsem negativne spomine. Pripoveduje, da je bila v druţini vedno na
stranskem tiru (…Am … Ţe od malih nog so me zanemarjali v druţini, so me pretepali. Hm
... pač ...(tišina) niso me pač … niso me neki … nisem bla pomembna glih v druţini. Sem
bila pač na … na stranskem tiru…). Mogoče bi lahko predvidevali, da je imela vlogo črne
ovce, ki je bila za vse kriva. Iz dokumentacije izvemo, da je bila druţina ţe pred njenim
prihodom v vzgojni zavod obravnavana na CSD zaradi neurejenih druţinskih razmer.

SOCIALNO-EKONOMSKE RAZMERE
Socialno-ekonomsko stanje druţine je bilo slabše. Oče je bil zaposlen kot hidrotehnik,
mama je bila nekaj časa brezposelna. Zaradi slabše ekonomske situacije so bili otroci
velikokrat tudi materialno prikrajšani (oblačila, igrače ipd.; dok.). Očetu še zdaj očita, da je
delal velike razlike med njo in ostalimi sorojenci (…Pa razlike je tut delu med mano in
med bratom in pa sestrami. Am, vedno, oče je mel najmanj po 200 evrov al še več u
denarnici. Bratu je pred mojimi očmi kupu za 100 evrov superge, meni niti za 10 evrov ni
hotu kupit. In sm mu rekla, da tega ne bom nikol pozabla…). Pripoveduje o razmeroma
velikih vsotah denarja, kar se ne sklada z njihovim slabim finančnim stanjem. Mogoče
zato, ker hoče ta podatek prikriti, saj v intervjuju ne pripoveduje o pomanjkanju. Kasneje
sicer omeni, da so očetu odvzeli druţinsko hišo, ker ni plačeval poloţnic …(Moja, pač
naša, ko sm bla ţe od malih nog tam, u Ribnci, a ne, k sm drgač z Dolenjskega, am, je pa,
ni več bajta prepisana na očeta, ker ni plačal poloţnic, ne nič /…/ Pol ko je oče pač ni
mogu več preţivljat nas … mene pa brata, je mogo beţat od doma, si je začel sposojat
dnar…).
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ODNOSI S STARŠI IN SOROJENCI
Odnosi v druţini so bili večinoma nefunkcionalni (… ţe pač od malih nog smo se tut vsi
kregal, so me zafrkaval…). Starša sta se veliko prepirala in zmerjala, tudi vpričo otrok
(…Oče je govoru čez mamo, mama čez očeta, pol, ne vem, vse je bilo na kupu…).
Odnos med staršema je bil slab in kljub pomoči ter svetovanju CSD se ni nič izboljšal, zato
sta se kmalu ločila (… mmm …sta se starša ločla.). Intervjuvanka 1 je v času ločitve
obiskovala tretji razred osnovne šole. Razvoj otrok je bil ogroţen na vseh področjih, saj
jim starša nista zagotavljala pogojev za optimalni razvoj (dok.). Po ločitvi so najbolj trpeli
otroci. Intervjuvanki 1 se je poslabšalo v šoli (…In potem ja valda, men se je poslabšalo v
šoli, k nisem pač, kr nisem začela dojemat, kaj mi razlagajo...). Otroci so postali posredniki
med staršema in ob tej priloţnosti začeli z njima tudi manipulirati. Zaradi vsega tega in
neustreznim odnosom v druţini so hodili k šolski psihologinji na predavanja in delavnice o
odnosih, spoštovanju, ljubezni (dok.).
Tako kot odnosi med staršema tudi odnosi med sorojenci niso najboljši. Otroci se med
seboj prepirajo in so ljubosumni drug na drugega. Intervjuvanka 1 v intervjuju omenja
dogodek z bratom, ki bi se lahko slabo končal (… enkrat sm prijela noţ in sm ga skor
zaštihala, brata. Sam to mi je tkoj šlo vn iz glave, k sm tkoj mogla spustit noţ, k nism hotla
tega narest. In sem raj šla vn, s prijatli, namest da bi kaj nardila…). Tu se kaţe
intervjuvankina neustrezna impulzivna in agresivna reakcija v kritični situaciji.
Intervjuvanka 1 se primernejših vzorcev ravnanja v primarni druţini ni mogla naučiti.
Ugotovimo, da gre za strategijo umika iz situacije. Intervjuvanka 1 namreč dovolj hitro
ugotovi, da ne dela prav in se raje umakne kot bi se vse skupaj slabo končalo.

VZGOJNI STIL
Vzgoja staršev je bila mešana. Oče ni znal na ustrezen način vzpostaviti avtoritete, zato je
posegal po nasilju, naj je bilo to fizično ali psihično. Intervjuvanka 1 pove, da je bila tudi
mama pogosto nasilna do nje (… res je to, da me je mama ful pretepala…).
SEPARACIJA IN NASILJE PO LOČITVI
Mama se je preselila k novemu partnerju, otroke pa pustila pri očetu. Po ločitvi sta si jih
razdelila. Dve starejši sestri sta bili dodeljeni mami, brat in Intervjuvanka 1 pa sta ostala
pri očetu. Kljub neustrezni vzgoji in nasilju je mama navsezadnje le ena in edina mama, ki
otroku predvsem v zgodnjem otroštvu predstavlja pomemben lik. Separacija od mame je
intervjuvanko 1 zelo prizadela.
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Kljub maminemu neustreznemu odnosu, se je hitro po njenem odhodu preselila k njej, saj
kot pravi, je bila nanjo zelo navezana (… res je to, da me je mama ful pretepala in sem se
rajš preselila k mami, ne zato, ker me je pretepala, ampak ne vem, k sem bla navezana
nanjo ...).
Teţave so se samo še stopnjevale, saj je mama intervjuvanko 1 zaradi novega partnerja še
bolj zanemarjala. Z maminim partnerjem je intervjuvanka 1 imela konflikten odnos, to pa
je hitro preraslo tudi v nasilje (…in pol, ko je spoznala partnerja, se nismo razumel .. .hm
... In pol mama ni mela cajta k je .. .se je ubadala s tem svojim partnerjem. In potem ja
valda, men se je poslabšalo v šoli, k nisem pač kr nisem začela dojemat kaj mi razlagajo.
Pol pa valda so me začel pretepat. Še očim me je začel pretepat, kar ne bi smel. (to
poudari)..ker je ţivel komaj en teden pr nam...). Intervjuvanka 1 je o nasilju maminega
partnerja povedala šolski psihologinji (…Potem ... ne pol ... tistega dne, ko me je pretepel,
sem šla, naslednji dan k šolski psihologinji, sem ji povedala in sem ji rekla, če lahka mi
zrihta, da grem k očetu ţivet al pa naj zrihtajo sestanek, da bom js lahko normalno
ţivela….). Tu se je pokazal njen pogum in ţelja po spremembi na boljše, saj tako ni mogla
več ţiveti. Psihologinja je poklicala mamo in ji vse povedala.
Intervjuvanka 1 je zato, ker je spregovorila o nasilju doma, bila spet hudo tepena (…In
tistega dne, ta psihologinja ... socialna ... je poklicala mamo, se ji je marsikaj zlagala in ni
povedala po resnici ... Je mama pršla mene pač v šolo iskat in ko smo pršli domov, je vzela
dve kuhaunici in je zlomla na meni ... sem bla cela krvava. Vse sem pač mela odtiske na
hrbtu. Potem je še očim je reku, da če bo ona mene stepla, bo on še mene in je prijel stol in
je hotu vrčt u mene. Js sem se nekok izmuznla, pa sem šla v kopalnico in sem se zaklenila.
Medtem ko sm se nagnila pač nad … nad umivalnik, se mi je zvrtelo in od straha sem
padla v nezavest…).

UMANJKANJE PODPORE
Vidimo, da intervjuvanka 1 ni bila in še vedno ni deleţna podpore niti v oţjem niti v
širšem okolju. Šolski psihologinji je zaupala svoje teţave v upanju, da se bodo razmere
izboljšale, a je kasneje to zaupanje izgubila in dobila občutek, da se na njo več ne more
zanesti. Niti kriminalista nista verjela njeni pripovedi o domačem nasilju (…Potem smo šli
na policijo ... aaa. Dva kriminalista nista verjela, kaj se je to zgodilo. Js sem imela okrog
7, 8 let. (vdihne)…). Intervjuvanki 1 verjame le osebna zdravnica, ki jo pregleda in mamo
prijavi pristojnim organom (…Potem smo šli k zdravniku in hvala bogu je še moja
zdravnica delala ... in je potem ona prijavla. Mama ... potem ista dva kriminalista, ki sta to
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vidla, sta komaj ... pač verjela…). Mama potem pristane v kazenskem postopku zaradi
zanemarjanja in surovega ravnanja (dok.).
Intervjuvanka 1 je zaradi tega deleţna kritik in sorojenci valijo krivdo za mamino obtoţbo
nanjo (…In pol, ko je oče pršu po mene, so se vsi drli na mene, kaj mi ni jasno, kaj sem to
mami nardila…).
Podpore v druţini intervjuvanka 1 ni dobila, med odraščanjem ji ob strani niso stali niti
sorojenci (...namest, da bi kot prava sestra bi lahko mi pomagala odraščat in ni hotla, je
šla nazaj k mami ţivet…). Najstarejša sestra se je preselila v Švico in pravih stikov z njo po
tistem ni več imela. Bila je le razočarana, ker ji je dajala prazne obljube, ki jih ni nikoli
izpolnila (...je bil problem u tem, da sestra, ko je šla v Švico ţivet, pred parimi leti, pač
pred enim letom, al nek, .je povabla mene pa brata, da greva na obisk k njej za počitnice.
In ... je rekla, pač … sam brat lahko gre, js ne morem, pa še oblubla mi je (razočarana).
Ja, sm rekla, dobr, bom pa sama doma. In pol tko, mama je rekla, da še gre v Švico, pa je
šla mama, polbrat pa polsestrca pa brat, so šli vsi v Švico, js sm bla pa doma…).
V druţini dobiva podporo od maminih sorodnikov, po očetovi strani pa se za njo ne zmeni
nihče (…Zato, glede na to, da ... zdj edino v familiji, kaj je, kdo mi stoji za … pač ob strani,
je babica pa dedek, pa teta pa stric od mame brat pa sestra. To je vse. Po očetovi strani me
vsi zanemarjajo, ko vidijo zdj, ko odraščam, in da mam neki več od njih, jih pa moti, a ne,
zlo. K vidjo, da mam neki, pač, na primer, če mam več dnarja, kokr oni, pol jih ţe moti, da
sm js ţe nesramna, da js se drogiram, pa ne vem kaj vse. Brez veze. In sem rekla, da naj
govorijo kar hočejo, mene to ne zanima. Js vem, da bom nardila svoje in naj mi noben pol
na vrata ne pride. To sem jim povedala u faco. Vsakemu. K sm rekla zdj, Včasih sm bla res
tečna, dobr, kr res mi je blo adijo, ne, da me kr zanemarjajo pa zapuščajo. Pol sem jim
rekla v obraz, naj pač naj nehajo s tem, ker so brezvezni…). Od očetovih sorodnikov se
distancira in z njimi noče imeti opravka. Spoznala je, da se je brezpredmetno ukvarjati z
njimi, saj ne bo nikoli drugače. Postavi se zase, pokaţe, da je močna in jim pove, kaj si
misli o njih. Distanciranje v odnosu z njimi in poudarjanje tega, da ji je vseeno, je lahko
tudi ena izmed strategij spoprijemanja s situacijo, ki ji omogoča, da je ne prizadene preveč.
Ob vsem skupaj ugotavlja, da je sama in mora sama poskrbeti zase, ker nihče drug ne bo.
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STOPNJEVANJE ČUSTVENIH IN VEDENJSKIH TEŢAV
Po ločitvi staršev so se pri intervjuvanki 1 začele stopnjevati vedenjske in čustvene teţave.
Iz dokumentacije razberemo, da pri intervjuvanki 1 niso bile zadovoljene potrebe po
uveljavljanju med vrstniki, pojavile so se učne teţave v šoli, prav tako je bila slaba tudi
osebna higiena. Oče je bil večkrat sluţbeno odsoten in je prihajal pozno domov (dok.).
Pogosto ju je z bratom puščal sama doma, medtem ko je on odhajal v Bosno (…Js pa brat
sva bla itak velik sama...). Ker sta bila z bratom večino časa prepuščena sama sebi, sta oba
zapadla v slabo druţbo in teţave so se poglabljale (…Pol sm še v slabo druţbo padla, sem
začela špricat, kadit, razbijat po šoli in se ukvarjat z drogo ... Brat enako, sam da je, ko
smo bli mi u bandi, sem js bla u čist drugi skupini mafije kokr moj brat. Moj brat je bil v
drugi ... v tisti k se nismo maral, s tistimi, no. In mi je blo ful teţko, da bi se pretepala s
svojim lastnim bratom, k marsikaj bi se zgodilo ... in ja….). Oče jih kmalu ni več zmogel
preţivljati, začel si je sposojati denar in velikokrat so trpeli pomanjkanje (…In ... medtem,
ko sm js bla u bandi pa doma tut, nisem nič jedla, niti za pit nisem mela, niti stikov nekih z
mamo nisem mela. Pač res, adijo je blo….). Oče ni obvladoval situacije, bil je vzgojno
nemočen, pri tem mu opore ni predstavljala niti mama (dok.). Stiki z mamo so bili vse
slabši. Zaradi ločitve staršev, druţinskega nasilja, zanemarjanja in stopnjevanja čustvenih
ter vedenjskih teţav je šolska psihologinja intervjuvanki 1 predlagala vzgojni zavod kot
najboljšo in najbolj ustrezno rešitev (… tut me je poklicala psihologinja, da pridem do nje.
Mene je ful zanimalo, ampak takrat sm bla res napadalna (globoko vdihne). In mi je
povedala ... to, da me hoče poslat sem v vzgojni zavod. Da ... da se … tok ne bom mogla
več ţivet….).
Intervjuvanki 1 ideja o zavodu nikakor ni bila všeč (…In ... zato pa, ko mi je pokazala šolo,
mi je kar srce se ustavlo. Sm rekla, da res js od svojga mesta ne grem nikamor. Da naj kr
pozabi na to in ja … Pol sm šla ven…). Očeta je krivila za odhod v zavod, saj mu je proti
koncu postajalo vseeno za vse (…Js sm prvo kar sem pomisnla ... na očeta, da je to on sam
reku. Zato kr njemu je začelo bit useen ... on je hodo vsak dan u Bosno, nas je pa doma
puščal. Reku je, da on ne zdrţi več, da nas ne more več prenašat….). Očitala mu je, da naj
jo začne vzgajat, če hoče, da bo normalna (…Čez neki cajta k sm bla doma, ko smo se pač
… moj brat … brata sem poklicala domov in očija in ko sem mu to rekla, smo se začel
kregat … sm rekla, da js ne grem nikamor, da če ţe misli, da bom normalna, naj me začne
vzgajat tko kokr je treba…). Na koncu koncev je spoznala, da tako ne more več ţiveti.
Ugotovila je, da nima druge izbire in se s tem sprijaznila (…Men je itak blo, pač vseeno, k
sm vedla, da ... da res bom ţe neki, da se ne bo moglo tak nadaljevat…).
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LOČITEV, PONOVNA POROKA IN OTROCI
Mama se je po ločitvi ponovno poročila, rodila še dva otroka in odšla ţivet v tujino
(…Potem, ko se je mama ločla, je še dobila dva otroka, fantka pa punčko. Zato je zdaj nas
vse zapustila, mislm zapustila, ja in šla v Nemčijo ...).
Intervjuvanko 1 je od vsega skupaj najbolj prizadel mamin odhod brez, da bi se poslovila
(…In … (teţko izdihne) ja, potem mama je še to pol je blo, k je šla v Nemčijo ţivet, se ni
niti poslovila od mene, nič mi ni rekla, sam spakirala se je in je šla...). Kljub vsemu si
intervjuvanka 1 še vedno ţeli stikov z mamo in potrebuje materinsko ljubezen, a je ţal ne
dobi. Mama ima zdaj še manj časa za njo, saj si je ustvarila novo druţino. Stikov z njo
sploh nima in v zavodu o njej ne govori. Oče je prav tako začel kazati vse manjše
zanimanje za Intervjuvanko 1 in se vedno redkeje udeleţuje sestankov ter obravnav v zvezi
z njo (…Sm rekla, če bi mi bil pravi foter, bi mi na vsake roditeljske sestanke sem pršu, na
delavnice, na use, kar je pomembno, ne pa da boš mene skos napadu, vsak vikend pa to…).
Nanjo je negativno vplival tudi bratov odhod iz zavoda. Ostala je »sama« in doţivljala
globoko krizo (…Pol u osmem razredu, preden, ko je brat šel ven ţe, dve leti kasneje, je šel
brat ven, sm še dve leti tle ostala. Zdaj sem ţe deveti razred, a ne. In … glavno u osmem
razredu in v sedmem nisem mogla več zdrţat, ker se mi je vse začelo nabirat v glavi…).
Poslabšalo se ji je v šoli in začela je begati iz zavoda. Razlog za beganje je verjetno tudi ţe
samo okolje in naveličanost, saj je v zavodu ţe od petega razreda osnovne šole.
Intervjuvanko 1 je druţinska situacija zelo prizadela, vedno znova se vrača v preteklost in
to jo obremenjuje.
STIKI S STARŠEMA
Stiki in odnosi s staršema so po ločitvi ter v času bivanja v vzgojnem zavodu vse slabši in
redkejši. Intervjuvanka 1 se počuti zapostavljeno in odrinjeno. Iz dokumentacije izvemo,
da je zamišljena, pogosto se sprašuje ali se sploh še na koga lahko obrne. Celotna
druţinska situacija jo hudo bremeni, kar se pozna na vseh področjih ţivljenja. Nanjo
negativno vplivajo stresne situacije doma, neizpolnjena pričakovanja in prazne obljube.
Sama izrazi ţeljo, da si ţeli v rejniško druţino (dok.).
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O SEBI
Iz dokumentacije in intervjuja smo dobili več ali manj enake podatke o Intervjuvanki 1 in
njenih osebnostnih značilnostih.
Intervjuvanka 1 pove, da je bila včasih zelo napadalna, agresivna in je impulzivno
reagirala, sploh v situacijah, v katerih se je počutila ogroţeno (… ţe pač od malih nog smo
se tut vsi kregal, so me zafrkava, in enkrat sm prijela noţ in sm ga skor zaštihala, brata.
Sam to mi je tkoj šlo vn iz glave, k sm tkoj mogla spustit noţ, k nism hotla tega narest. In
sem raj šla vn, s prijatli, namest da bi kaj nardila …). Neprimernega vedenja se je učila po
zgledu staršev, ki sta bila do nje večkrat nasilna.
Od prihoda v vzgojni zavod do zdaj se je njeno vedenje precej spremenilo. Trudi se
obdrţati nadzor, kar izvemo tudi iz dokumentacije. Prej svoje jeze, stiske in razočaranja ni
znala sproščati drugače kot z agresivnostjo.
Med bivanjem v zavodu se je naučila krotiti jezo in agresivne impulze. Sedaj je bolj
umirjena in se posluţuje mirnih ter bolj konformnih načinov reševanja problemov – ljubši
ji je miren pogovor ali pa se iz dane situacije umakne (… Kr zdj nimam se volje več tepst,
ne. Včasih sm bla tok napadalna, da mi je, ne vem, kdo kaj zinu nazaj, sm ga tkoj, a ne,
vţgala. Ampak zdj nimam več volje za to. Zdj, če se kdo hoče kregat, pač mi je najhujš to,
da, mislm, če se hoče kregat, naj se krega, sam se ne bo kregal z mano. Js sem mu rekla,
da res, ni mi do tega več. Pol pa rajš, se normalno pogovorim, kokr da se skregam z nekom
za brezveze …). Včasih je svojo jezo in agresijo sproščala v športu. Učila se je plesati hip
hop, stric pa jo je doma treniral kikboks. Pravi, da to zelo pogreša, saj so moţnosti za
športno in umetniško ustvarjanje izven zavoda omejene (… Nisem več aktivna, nimajo nič
tle. Zdj, včasih ko sm … najrajši v poušter boksnem kokr u steno, a ne. K doma mam ţe
odtise svojih rok v steni …).
Ne prenese, če se kdo zafrkava z njo (… prvič bom odpustila, a ne … drugič pa ne mislim,
ker drugič men ţe ţivci pač počjo, ne, k res ne maram, če me kdo pač zafrkava, uno.
Zanalašč, in in ne maram …). V odnosu z drugimi pa je direktna in odkrita (... pač povem
svoje meje, in povem pač kaj mene moti, če me začnejo zafrkavat, da … prvič bom
odpustila, a ne ... drugič pa ne mislim, ker drugič men ţe ţivci pač počjo, ne, k res ne
maram, če me kdo pač zafrkava, uno …). Zelo jo moti tudi, če kdo govori čez njeno
druţino .(… In sem ful napadalna glede tega, če mi kdo govori čez mojo druţino, pa ne
glede na to, kaj se je vse zgodilo, ampak ne pustim, zato k tut on men, marsikdo tut ne
pusti, da govori čez njegovo druţino. Am ... pa ja, tko ... ker mi je najhujš, ko grejo govorit
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čez druţino, da kje sm pa, kok sem bla nesramna, da sm kr tle pristala, zato mi je najhujš, k
ne vejo moje cele zgodbe… Zato rajši jst pač povem naj nehajo, zato k sm enaka kot ostali,
k smo, mislim, z enakimi problemi v zavodu. Tko, da …). Iz dokumentacija dodatno
izvemo, da je tudi zelo kritična do nesprejemljivega obnašanja in pokroviteljska do
šibkejših.
Intervjuvanka 1 rada pomaga drugim, saj je bila tudi sama v situaciji, ko je rabila pomoč, a
je ostala sama (… K jaz se z vsakih … ga sprejmem kakšen koli je, zato k tudi js vem, kok je
blo men, k sm mela probleme z jezikom, pa me noben ni razumel. No, kokr tok. Ja, in ja,
pol je blo to …).
Sprejema drugačnost in vsakega sprejme takega kot je, saj jo je izkušnja ţivljenja veliko
naučila (… Pač, sprejmem vsakega, da bo pa zdaj kdo mene izkoriščal, pa ne vem kaj vse,
tega pa ne mislim pač, s takimi se pol ne mislim druţit …).
Intervjuvanka 1 pred prihodom v zavod ni imela podpore druţine pri šolskem delu, niti
razvitih delovnih navad (… Ja, pol ko se je začelo šolstvo, mi je blo vse teţje. Zato k sem
začela odraščat, me noben ni hotu učit slovenščine, zato mi je bilo v šoli, v prvem in v
drugem razredu vse teţje … in v vrtcu se sporazumevat ...). Imela je teţave pri
sporazumevanju v slovenskem jeziku, saj sta starša bosanskega porekla. Brez njune ali
kakršnekoli zunanje podpore se je bila primorana sama učiti slovenskega jezika (… Ja …
pol ko, proti tretjemu razredu, ko sem se sama začela učit slovenščino, mmm ... sta se
starša ločla ...).
Sedaj se v šoli intervjuvanka 1 trudi za dober uspeh in kaţe svojo vztrajnost ter trmo. Zelo
veliko ji pomeni pohvala, ki ji da nekaj dodatnega zagona. Pri učenju in šolskem delu še
vedno potrebuje pomoč ter usmerjanje (dok.). Kljub teţavam pri učenju in mejnim
intelektualnim sposobnostim, verjame vase in v to, da ji bo uspelo dokončati šolo.
V dokumentaciji jo opišejo kot prijetno, dobrovoljno dekle, ki se brez problema prilagaja
in sprejema pravila. Samopodoba in zaupanje vase ji nihata, kar je povsem logično, saj ji
starša v času otroštva nista nudila potrebne ljubezni ter topline in posledično intervjuvanka
1 ni dobila občutka, da je sploh kaj vredna. Situacija se je sčasoma obrnila na bolje, vendar
preteklost na njo še zmeraj precej vpliva in bremeni. Nad druţinsko situacijo je razočarana,
počuti se osamljeno, zapuščeno. Podporo vedno najde pri učiteljih in vzgojiteljih v zavodu.
Pogosto jim zaupa svoje teţave ter prosi za nasvet. Ceni njihov trud in ima do njih spoštljiv
odnos.
Izkušnja zavoda je nanjo vplivala predvsem pozitivno in je zadovoljna, da je prišla sem, saj
se ji je ţivljenje spremenilo na boljše (… No tlele, ko se je začelo, ko sem … smo pač začel
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normalno, a ne /…/ Po eni strani sm vesela, da sm tle, po eni mi je pač mal domotoţja, ne.
In ja, tko da je pač ful, po eni strani mi je ful uredu, no, tle, ful zabavn /…/ pol zdaj tle u
zavodu imam srečo, če ne bi bla tle, ne bi niti šole nardila, ne bi si niti zadala ciljev, ne bi
nč… na ulici bi pol pristala …).
ŠOLA
Iz dokumentacije izvemo precej več o področju šole. Intervjuvanka 1 je med samim
intervjujem manj zgovorna o tej temi. Veliko več pove kasneje o vrstnikih in odnosih z
njimi.
Intelektualne sposobnosti intervjuvanke 1 so ob prihodu v zavod na meji povprečnega, kar
izvemo iz dokumentacije.
Zaradi bosanskih korenin je ţe v vrtcu in kasneje tudi v šoli imela teţave pri
sporazumevanju v slovenskem jeziku (… Ja, pol ko se je začelo šolstvo, mi je blo vse teţje.
Zato k sem začela odraščat, me noben ni hotu učit slovenščine, zato mi je bilo v šoli, v
prvem in v drugem razredu vse teţje … in v vrtcu se sporazumevat …). Doma ji nihče ni
nudil podpore pri učenju, zato se je bila sama primorana učiti slovenskega jezika (… Ja …
pol ko, proti tretjemu razredu, ko sem se sama začela učit slovenščino, mmm ... sta se
starša ločla ...)
Ob večanju druţinskih teţav in ločitvi staršev, so se pojavile tudi teţave na šolskem
področju (… Jaz sem pač takrat, mi je ţe šlo tko, kokr tolk sem začela se učit pa vse. In pol
mama ni mela cajta kje … se je ubadala s tem svojim partnerjem. In potem ja valda, men
se je poslabšalo v šoli, k nisem pač kr nisem začela dojemat kaj mi razlagajo ...).
Intervjuvanki 1 se je poslabšalo v šoli in posledično je povsem izgubila motivacijo. Po
ločitvi staršev sta z bratom ostala pri očetu, ki pa ju je pogosto puščal sama doma (… Js pa
brat sva bla itak velik sama …). Zanemarjanje staršev in vse globlje teţave so
intervjuvanko 1 pripeljale do tega, da je padla tudi v slabo, negativno druţbo. Tudi njen
brat (… Pol sm še v slabo druţbo padla, sem začela špricat, kadit, razbijat po šoli in se
ukvarjat z drogo ...). V druţini z bratom nista dobila ţelene pozornosti in potrditve, zato sta
jo iskala drugje. Postala sta člana različnih »band«. Pojavilo se je prestopniško vedenje in
iskanje pozornosti na neustrezen način.
Neprimerno in prestopniško vedenje so zaznali tudi v šoli, ki sta jo z bratom vse redkeje
obiskovala, zato je šolska psihologinja morala ukrepati (… brat ni hodu v šolo js pa … men
je itak potem šola ratala brezvezna, zato ker mi noben ni pomagal ... in mi je blo vseeno za
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šolo ...). Predlagana namestitev v vzgojni zavod, njej in bratu, ni bila všeč, a ju oče doma
ni mogel več obvladovati. Bil je obupan in vzgojno nemočen. V dokumentaciji razberemo,
da sta bila oba z bratom usmerjena v Izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo. Zaradi učnih teţav in slabšega razumevanja slovenskega
jezika sta bila deleţna tudi posebnih prilagoditev preverjanja in ocenjevanja znanja.
Problem pri Intervjuvanki 1 je predvsem učenje na pamet, saj naučenega potem ne razume.
Njen odnos do šole in učenja se je precej spremenil, do vsega tega ima sedaj veliko bolj
pozitiven odnos (dok.).
Z učitelji v šoli se kar dobro razume in ima spoštljiv odnos (dok.). Ne dopušča, da se kdo
od njih vmešava v njene teţave in jo zaradi tega na kakršen koli način drugače obravnava
(... pr fiziki, k se skos skregam z učitlom, sem rajši tiho, in ker res sem mu rekla, sem mu
rekla, pač, ne da mu grozim zdj, sem mu rekla, da bo bolš za mene pa za njega, za obadva,
da mi ne jezika nazaj. Mislim jezika, zato ker mi je najhujš, ko grejo govorit čez druţino,
da kje sm pa, kok sem bla nesramna, da sm kr tle pristala, zato mi je najhujš, k ne vejo
moje cele zgodbe. Zato rajši jst, pač povem naj nehajo, zato k sm enaka kot ostali, k smo,
mislim, z enakimi problemi v zavodu ...). Meni, da bi pri šolskem delu in ocenjevanju
morali vsi imeti enake moţnosti (… Ja, men je ... men je useno, zdj na primer, če me kdo
gleda, tko posebi, a ne. Naj me gleda. Sam pr ocenah pa to, pri učitlih, a ne, kokr se js
trudim, naj bojo enakopravni, kokr so do ostalih. Zdj tko drgač, da me pri pouku gledajo
drgač, pa mene to ne zanima. Mislim, pač, pri nekaterih, a ne ...), čeprav čuti in ve, da so
stigmatizirani.
VRSTNIKI IN SOŠOLCI
Teţave pri intervjuvanki 1 so se pojavljale tudi na področju odnosov z vrstniki. V druţini
niso bile zadovoljene potrebe po uveljavljanju med vrstniki (dok.). Gibala se je predvsem v
krogu starejših vrstnikov in zapadla v slabo druţbo – druţbo marginaliziranih,
depriviligiranih skupin (… Pol sm še v slabo druţbo padla – »bando« …), kjer se je
naučila predvsem negativnih vzorcev vedenja in dobila laţen občutek pripadnosti.
Prilagajala se je, da bi zadovoljila svoje potrebe po potrditvi in pripadnosti. V
dokumentaciji dodatno izvemo, da še vedno išče druţbo starejših vrstnikov, kar predstavlja
veliko nevarnost, da se bo spet začela prilagajati in na ta način ţelela zadovoljiti potrebo po
priljubljenosti in pripadnosti.
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Ob prihodu v vzgojni zavod so jo sošolci slabo sprejeli. Na začetku se je počutila
zapostavljeno, saj so jo sošolci in vrstniki, tudi zaradi zanemarjenega videza, odklanjali, se
norčevali in se je izogibali (dok.). Probleme z navezovanjem stikov z zavodskimi vrstniki
pa ob prihodu v zavod ni imela. Pravi, da jih je nekaj ţe poznala tudi od prej (… Pač ... to,
da sem sem, ko sm pršla, sm ţe poznala nekaj oseb. Sem poznala tut pač, kr dost prjatlov
tle, pa v marsikaterih zavodih poznam. K smo bli skupi. Tko, da mi ni problem, smo se
normalno ujel …). Kasneje se je v času bivanja v zavodu postopoma začela postavljati zase
in postajala je tudi bolj samozavestna. V odnosu z vrstniki je direktna in odkrita (… Am ...
pa ja, tko. Pač povem svoje probleme, no. Povem, če koga kaj moti, mu povem naj me pusti
pr mir, če mi kaj ne paše. Če ne pa naj ... in se pogovarja z mano. Ja, pač tle mam
normalno ... pač povem svoje meje in povem pač, kaj mene moti, če me začnejo zafrkavat,
da ... prvič bom odpustila, a ne ... drugič pa ne mislim, ker drugič men ţe ţivci pač počjo,
ne, k res ne maram, če me kdo pač zafrkava, uno ...). Pred prihodom v vzgojni zavod jo je
vsaka malenkost in izzivanje vrstnikov spravilo iz tira, sedaj se s takimi problemi več ne
ukvarja (… Pač povem svoje probleme, no. Povem, če koga kaj moti, mu povem naj me
pusti pr mir, če mi kaj ne paše. Če ne pa naj ... in se pogovarja z mano ...).
Med intervjujem poudari, da jo je izkušnja ţivljenja veliko naučila in vsakega sprejme
takega kot je, vendar se več ne pusti izkoriščati (… K jaz se z vsakih … ga sprejmem
kakšen koli je, zato k tudi js vem, kok je blo men, k sm mela probleme z jezikom, pa me
noben ni razumel. No, kokr tok. Ja ... in ja, pol je blo to. Pač, sprejmem vsakega, da bo pa
zdaj kdo mene izkoriščal, pa ne vem kaj vse, tega pa ne mislim pač, s takimi se pol ne
mislim druţit ...).
Tudi reševanja problemov z vrstniki in sošolci se loteva na drugačen način kot prej (… Kr
zdj nimam se volje več tepst, ne. Včasih sm bla tok napadalna, da mi je, ne vem, kdo kaj
zinu nazaj, sm ga tkoj, a ne, vţgala. Ampak zdj nimam več volje za to. Zdj, če se kdo hoče
kregat, pač mi je najhujš to, da, mislm, če se hoče kregat, naj se krega, sam se ne bo kregal
z mano. Js sem mu rekla, da res, ni mi do tega več. Pol pa rajš, se normalno pogovorim,
kokr da se skregam z nekom za brezveze ...). Izbira si prijatelje, ki ji ne povzročajo
vzgojnih teţav (dok.).
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VZGOJNI ZAVOD TER ODNOSI Z VZGOJITELJI IN UČITELJI
Neurejene druţinske razmere, nasilje v druţini, nefunkcionalni odnosi itd. so intervjuvanko
1 pripeljali do tega, da je morala v vzgojni zavod. S to rešitvijo jo je seznanila šolska
psihologinja (… In me je poklicala ... tut me je poklicala psihologinja, da pridem do nje. In
sem šla s kolegico gor in mi je rekla, da mi ma neki za pokazat. Mene je ful zanimalo,
ampak takrat sm bla res napadalna (globoko vdihne). In mi je povedala ... to, da me hoče
poslat sem v Verţej. Da … da se tok ne bom mogla več ţivet ...). Ob novici je bila
neprijetno presenečena in šokirana ter takoj pomislila, da je zato kriv njen oče (… Js sm
prvo kar sem pomisnla … na očeta, da je to on sam reku. Zato kr njemu je začelo bit useen
… on je hodo vsak dan u Bosno, nas je pa doma puščal. In … zato pa, ko mi je pokazala
šolo to od Verţeja, mi je kar srce se ustavlo. Sm rekla, da res js od svojga mesta ne grem
nikamor. Da naj kr pozabi na to in ja … Pol sm šla ven ...). Očetu je marsikaj očitala (…
sm rekla, da js ne grem nikamor, da če ţe misli, da bom normalna, naj me začne vzgajat
tko kokr je treba …), a odhod v vzgojni zavoda je postal neodloţljivo dejstvo (… in …
potem sm mogla it s socialno in fotrom sm, pač na ogled …).
Zavod je zanjo predstavljal tako ogroţajoči kot varovalni dejavnik. Zaradi situacije v
druţini je bil ukrep namestitve v vzgojni zavod zanjo ugodna in najboljša rešitev, ki je
pomenila začetek sprememb na boljše. Istočasno so tukaj tudi negativne posledice in vidiki
vzgojnih zavodov. Izločitev iz domačega okolja je zanjo pomenila tudi stigmatizacijo in
potrditev, da njena druţina ni funkcionalna, iz česar je sledilo veliko razočaranje. Kasneje
je ugotovila, da ni druge izbire in je bila namestitev v zavod dobra odločitev (… Men je
itak blo, pač vseeno, k sm vedla, da .. da res bom ţe neki, da se ne bo moglo tak nadaljevat
...).
O obdobju v vzgojnem zavodu pripoveduje kot nekem začetku novega ţivljenja za njo in
brata (… Pol smo pršli 2012 z bratom sem v maju in pol se je začelo novo ţivljenje … in
sva začela, pač sva se nehala kregat. In pol, k smo bli tle, se je začelo novo ţivljenje in use.
No tlele, ko se je začelo, ko sem … smo pač začel normalno, a ne ...). Vse se je začelo
obračati na bolje. Izboljšala je uspeh v šoli, tudi odnosi z vrstniki in sošolci so postajali
drugačni.
Pove, da je zadovoljna in srečna v vzgojnem zavodu, saj bi se v nasprotnem primeru lahko
njena zgodba precej drugače končala (…In … tko ja, pač … pol zdaj tle u zavodu imam
srečo, če ne bi blt tle, ne bi niti šole nardila, ne bi si niti zadala ciljev, ne bi nč … na ulici
bi pol pristala ...). Po drugi strani pa jo vseeno muči domotoţje (… Po eni strani sm vesela,
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da sm tle, po eni mi je pač mal domotoţja, ne. In ja, tko da je pač ful, po eni strani mi je ful
uredu, no, tle, ful zabavno ...).
Vmes so prihajala obdobja šibkosti, ko so jo doleteli spomini iz preteklosti. Hujšo krizo je
doţivela ob odhodu brata iz zavoda. Ta dogodek je predstavljal pomemben preobrat v
njenem ţivljenju. Istočasno so tudi stiki s staršema postajali vse redkejši in kriza se je
poglabljala (… Pol u osmem razredu, ko ... preden, ko je brat šel vn ţe, dve leti kasneje, je
šel brat ven, sm še dve leti tle ostala. Zdaj sem ţe deveti razred, a ne. In … glavno u osmem
razredu in v sedmem nisem mogla več zdrţat, ker se mi je vse začelo nabirat v glavi. Oče je
govoru čez mamo, mama čez očeta … pol, ne vem, vse je bilo na kupu. Men se je, men se je
čist odtrgalo, mislim, tko povedano ...). Kriza jo je pripeljala do tega, da je začela begati iz
zavoda, jezikala je učiteljem, kadila v okolici šole, zamujala k pouku in izostajala od pouka
(dok.) (… Pa sem začela beţati od doma, iz zavoda, pa mi je blo čist ..., k sm hotla mir, naj
me pustijo pr mir, k sem mela ţe vse plane kam bom šla, pa da me noben ne bo najdu in
use in pol valda nism mela prevoza. In tko sm ţe parkrat nardila, pač ni mi koristlo ...).
Iskala je oporo pri očetu, a je bila ponovno zavrnjena in razočarana (… In pol, očeta sem
klicala, je on reku, kaj se grem ... Sm rekla, če bi mi bil pravi foter, bi mi na vsake
roditeljske sestanke sem pršu, na delavnice, na use, kar je pomembno, ne pa da boš mene
skos napadu, vsak vikend pa to ...).
Kot pozitivne vidike zavoda navaja podporo in pomoč vzgojiteljev ter učiteljev. V njih je
videla nekakšne zaupnike in posameznike, na katere se lahko zanese. Zanjo so postali
nekakšni »nadomestni starši«. V intervjuju o njih pripoveduje z največjo hvaleţnostjo.
Zaveda se, da ne morejo delati čudeţev, ampak ceni njihov trud in vztrajnost, da se
ukvarjajo z njimi poleg vseh teţav ter obveznosti, ki jih imajo sami (… Ampak, tle je res,
včasih pač res ne morjo pomagat, kokr tok pomagajo pa kokr lahka. Ja … pač, ja.
Zadovoljna sm, no ...). Trudi se za dobre odnose z njimi in za to, da se bodo vsi imeli lepo
(… Ja ... (premišljuje) trudim se na tem, da se bomo usi mel uredu, da se ne mislim kregat,
da se počutijo pač uredu, kot brez, da … (premišljuje) ţe to cenim, ko se znajo ubadat z
našimi problemi, a ne. Da se jim pač jaz še nekak oddolţim, da jim ne vem, pomagam pri
čem, da se pogovorim z njimi, al pa karkoli. Res … k to ni pač enostavno, a ne, da se
nekdo, pač ma svojo druţino, da se za neki tut trudi. Pač to res cenim, a ne. To je pač
meni, neki na prvem mestu ...). Iz dokumentacije izvemo, da si Intervjuvanka 1 ţeli biti
slišana, zato večkrat prihaja na pogovore k psihologinji in vodji doma. Vedno znova skuša
vzpostaviti odnos z očetom in mamo. Kar pa ji ne uspeva preveč dobro, prav zaradi
nezaiteresiranosti obeh staršev.
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Zavod ji je dal veliko priloţnost in moţnost, da je svoje ţivljenje spremenila na boljše.
Edina pomanjkljivost zavoda po njenem mnenju je ta, da je na podeţelju, kjer so omejene
moţnosti za udejstvovanje v športu in ustvarjalnih dejavnostih, ki so ji blizu (… Zdj ne
morem več (ţalostni obraz). Nisem več aktivna, nimajo nič tle. Zdj, včasih ko sm …
najrajši v poušter boksnem kokr u steno, a ne. K doma mam ţe odtise svojih rok v steni.
(smeh) Ja./…/ Slabo. Nogomet, pa js nogometa tut ne smem zarad kolena. K sm mela
poškodbe ...).

PRIHODNOST
Glede prihodnosti je optimistična in pozitivno naravnana. Vpisala se je v srednjo šolo za
prehrano in ţivilstvo v Mariboru, smer slaščičar (Zdj mam namen it u srednjo šolo naprej.
V slaščičarsko triletno.). Med šolanjem v Mariboru bo bivala v Mladinskem domu
Maribor. Nekoč se ţeli tudi ustaliti in ustvariti svojo druţino (Ja pa ... tko. In ko nardim to,
najdem svoje ... si nardim svoje, mislm, ustvarim svojo druţino in mam svoj mir. To je to.).
Prepričana pa je v to, da se njena ţivljenjska zgodba, zgodba o trpljenju, ne bo več
ponovila (Pol sem tut rekla to, da kar meni starši zdj delajo, jas tega svojmu otroku nikol
ne bom nardila.).
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5.2

2011 na OŠ pri intervjuvancu 2
še vedno opaţajo znake agresije,
nasilja, učne teţave, tudi v
rejništvu poročajo o teţavah
med sorojencema.

Analiza drugega intervjuja – INTERVJUVANEC 2

Shema 2: Časovni potek – INTERVJUVANCA 2
l. 2007
Intervjuvanec začne
obiskovati prvi
razred OŠ

Mama ima iz
prejšnjega
razmerja eno
hčerko

l. 2001 se rodi
Intervjuvanec 2

Mama in oče ţivita
v zunajzakonski
skupnosti

V letih 2008/2009 opazijo v šoli,
pri bratu in intervjuvancu 2 več
poškodb in ran, ki so posledica
druţinskega nasilja, tudi sama
poročata o nasilju

l. 2006 se oče odseli v
prizidek hiše

l. 1990 se rodi
najstarejši
brat.

l. 1998 se rodi
drugi starejši
brat

10.5.2011 se prešola na
3. osnovno šolo, 3. -4.
razred

2008 Oče Intervjuvanca 2 udari v
obraz – obravnavajo ga v zvezi s
sumom kaznivega dejanja
zanemarjanja otroka in
surovega ravnanja

22.4.2011 Oče in mama oba
mladoletna otroka zaradi domnevnega
nasilja rejnikov 26.4.2011 odpeljeta v
krizni center (2.)

25.9.2010 oba brata namestijo
v 1. rejniško druţino in
prešolajo na 2. OŠ

l. 2009 se oče odseli k
partnerki

l. 2008 V šoli se kaţejo učne
teţave, slabša koncentracija,
premalo vztrajnosti, teţka
prilagodljivost, impulzivnost,
agresija, …

10.9.2009 Zaradi visoke stopnje
ogroţenost mladoletnih otrok, strokovna
komisija predlaga odvzem otrok materi in
očetu ter začasno namestitev v krizni
center (1.)

19.12.2011 Komisija za usmerjanje otrok s PP opredeli
intervjuvanca 2 kot otroka s PP (Otroka z govorno-jezikovno
motnjo in otroka z motnjo na posameznih področjih učenja)

Nov/dec 2011 Rejnica vloţi
prošnjo za preverjanje
ustreznosti namestitve za
Intervjuvanca 2nov/dec 2011

Rejnica se boji za svoje otroke,
Intervjuvanca 2 bo imela v rejništvu
do namestitve v Vzgojni zavod.
Starejši brat ostaja v rejništvu.

26.7.2011 intervjuvanca 2 in
brata namestijo v 2. rejniško
druţino

2009 se brata nastani v
dijaški dom, obiskuje IV OŠ
Ţivljenje v slabih
ţivljenjskih pogojih,
Otroštvo, polno nasilja,
zanemarjanja, vzgojne
nemoči staršev

Intervjuvanec 2 se
ambulantno psihiatrično
spremlja od decembra
2011

l. 2010/2011
ponavlja 3. razred

Eno leto še ostaja v
vzgojnem zavodu,
Čez vikende, počitnice in
zanima ga poklic
praznike odhaja na vikend
Kuharja
rejništvo v 3. rejniško
druţino
9.2.2012 se namesti v
VZGOJNI ZAVOD,
v kombinirani 4. In 5.
razred

5.2.2016 gre na zdravljenje
v Stično zaradi debelosti

16.2.2015 teţave v rejniški
druţini, ki se sčasoma umirijo

5.11.2012 Gre v Rakitno v Šolo zdravega
odraščanja zaradi čustvene stiske in prenajedanja,
Obiskuje pedopsihiatra in ima terapijo Torendo

V zavodu se stanje izboljšuje. Še vedno so
teţave pri branju in pisanju. Intervjuvanec je
uspešno zaključil 4., 5., 6. In 7. Razred.
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DRUŢINA
Intervjuvanec 2 prihaja iz veččlanske druţine. Mama ima iz prejšnjega razmerja hčerko, ki
je stara 30 let. Ţe pred časom se je sestra preselila k fantu in ţivi pri njem. Kasneje je
mama v drugi izven zakonski skupnosti rodila še tri otroke. Najstarejši brat je star 26 let
(leto rojstva je 1990), drugi brat pa 16 let (1998). Intervjuvanec 2 je najmlajši član druţine,
ki se je rodil leta 2001 in je torej star 15 let (… Dva brata, ena sestra, mama pa ata sta
ločena. Babica, dedek mi je ţe umrl. Pa stric mi je umrl …). Intervjuvanec 2 pove, da so
ţiveli v hiši skupaj z babico, dedek pa je ţe umrl (… Ja, tak je blo. Hišo smo meli, pa tan
poleg je bila hiša od babice. Ja …).
Intervjuvanec 2 ima sestro zelo rad in se z njo najbolje razume (… Samo sestra starejša je
od drugega atija, samo je prava sestra moja. Ker jo imam skoraj najrajši …). Mama pove,
da se je hčerka s selitvijo rešila hudega druţinskega nasilja (dok.). Odnosi v druţini na
sploh so bili zelo disfunkcionalni in okolje je bilo za vse člane zelo nestimulativno. Otroci
so bili čustveno zanemarjeni. Ves čas je bilo prisotno nasilje v druţini med vsemi
druţinskimi člani. Iz dokumentacije izvemo, da je mama v 22 letih izven zakonske
skupnosti nenehno trpela nasilje očeta intervjuvanca 2 in to je pristojnim organom ves čas
prikrivala. Nasilja ni prijavila, saj se je bala, da bi ji potem otroke odvzeli. Takrat bi sebi in
otrokom lahko kaj naredila. Menila je, da je sama sposobna skrbeti za svoje tri sinove.
VZGOJA IN RAZMERE V DRUŢINI
Oče ni bil nasilen samo do mame, ampak tudi do otrok. Agresivno vedenje je bilo njegov
način uveljavljanja avtoritete in reda v druţini. Intervjuvanec 2 med pogovorom pove, da
ga je oče večkrat udaril, prav tako tudi njegove brate in sestro (… Se je dogajalo, ko nas je
ata bil, pa smo bli celi plavi. /…/ Ata me je edino, zato ker je on hotu met red. Pa je udaro,
te ko sem se včil me je udaro, če smo kakšno salamo od njega pojeli, me je udaro. Ne
mene, to je sestro pa brata. Ja. Pa ne vem zakaj je to blo. Pač je takšen bil. Zdaj me pa več
ne tepe, ker ve, da ga bom te nazaj. Ker se več ne bom pusto tepst. Ker sem ţe dosta
pretrpo. Drugo pa nič ...).
V dokumentaciji izvemo še več podrobnosti o nasilju očeta nad sinovi. Oče naj bi
najpogosteje tepel starejša dva brata, tudi s »šlaufom« ali pasom. Najbolj naj bi se znašal
nad najstarejšim sinom. Druga dva brata je mama »boljše« vzgajala, a še vseeno ju je v jezi
kdaj pa kdaj udarila. Nasilni so bili tudi bratje med sabo, saj doma niso imeli drugačnega
zgleda. Intervjuvanec 2 je v napadu besa bil pogosto nasilen do svojih bratov (… Am …
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brata sem ... ne vem, če naj povem. Brata sem urezal. Z noţem, ker me je davil, pa sem vzel
noţ, pa sem ga urezal, enkrat tu, enkrat pa tu. Mm .... potli mi je bilo ţal /…/ Brati so
starejši, pa so me tudi tepli. Drugo pa …). Na šoli je povedal, da je dobil modrico na hrbtu,
ker ga je srednji brat porinil in je padel ter se udaril. Mama pove, kot zasledimo v zapisu v
dokumentaciji, da se intervjuvanec 2 največ krega z najstarejšim bratom. Doda še, da ji je
najstarejši sin ţe večkrat grozil, da jo bo ubil. Zelo je nesrečen in obţaluje, da je odraščal v
tako nefunkcionalni druţini in zato ni imel pravega otroštva. Ţeli se odseliti od mame, a je
zelo nesamostojen in ne dobi zaposlitve.
Intervjuvanec 2 pove, da je bil včasih zelo problematičen in zato posledično tudi pogosto
karan in tepen (… Bil sem malo problematičen. Am ... Doma se je, zelo grdo sem se
obnašal do mame, pa do bratov pa to ...). Za mamo sicer pove, da ga ni nikoli tepla (…
Mama me nikoli ni tepla. Nikol me ne bi udarila ona /…/ Mami sem grdo govoril /…/
Mama je bila včasih jezna, pa je metala kroţnike v nas, ker smo bili non stop poredni …), a
iz dokumentacijskih virov izvemo, da se je zaradi obupa in nemoči v vzgoji otrok včasih
tudi fizično znesla nad sinovi (jih udarila). Intervjuvanec 2 pove, da sta ga starša drugače
dobro vzgajala in mu vedno omogočila to, kar je potreboval (… Ati me je samo štiri leta,
jaz pa se to več ne spomnim. Vačik sta lepo vzgajala. Kupila sta mi vse, kar sem hotu.
Nista mela dosta dnara, samo kaj sem jaz rabu pa to, sta mi kupila. Nisem dosta zahteval,
ker nisem rabo dosta …). Pove tudi, da se je v druţini kot najmlajši sin vedno dobro
počutil (… Jaz sem se dobro počuto. Še zdaj se počutin dobro.). Opazimo, da prihaja do
navzkriţij in ambivalentnih odgovorov ter podatkov. Zdi se, da intervjuvanec 2 olepšuje
situacijo doma in ne pove čiste resnice ter dejanskega stanja.
Iz intervjuja ne dobimo veliko podatkov o druţini in stanju v druţini. Dokumentacijski viri
nas dodatno seznanijo s skrajno druţinsko situacijo in bivanjskimi ter ţivljenjskimi pogoji
(… Probleme sem mel doma. Ni dobro narejeno vse tak kak treba v hiši, pa nisem mel sobo
pa to ...). Izvemo, da so bile razmere v matični druţini res slabe, saj očetova partnerica
navaja, da je pri fantih našla naglavne uši. Materi je skušala svetovati glede vzgoje in
gospodinjskih opravil, a nasvetov ni ţelela sprejeti. Znano ji je, da sinovi mamo zmerjajo s
»kurvo«. Mama tudi ni vešča otroke zdravo prehranjevati. Večinoma jejo hitro
pripravljeno in mastno hrano.
Intervjuvanec 2 ima s prehrano resne teţave. Pri njem se pojavlja kompulzivno
prenajedanje, s katerim najverjetneje kompenzira čustvene primanjkljaje ter pomanjkanje
ljubezni v matični druţini.
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Mati je bolehala za rakom, ki se ji je spet ponovil. Je brezposelna in prejema denarno
socialno pomoč. Tudi oče je bi nekaj časa brez zaposlitve. O sedanjem stanju očeta nismo
seznanjeni. Iz intervjuja in dokumentacije izvemo, da je oče priznal očetovstvo le za
najmlajšega sina, torej intervjuvanca 2, čeprav ne dvomi v to, da je oče vseh treh sinov.
Intervjuvanec 2 je na to zelo ponosen in vesel. Iz tega sklepa, da ga ima oče najrajši (… Ja,
mene ma ata najrajši. Ker vsi v druţini se pišejo -----, jaz se edini pišem -----, ker me je ata
posvojil, samo mene. Rekel je, da tak, da sem samo jaz njegov sin. Ja mene je samo
priznal. Zato se jaz pišem -----samo. Samo sestra starejša je od drugega atija, samo je
prava sestra moja ....).
Stanje v druţini in odnosi nikoli niso bili dobri ter funkcionalni. Med partnerjema je
prihajalo do navzkriţij in nasilja, prav tako nad otroci in zgodilo se je, da sta šla starša
narazen. Intervjuvanec 2 je bil takrat star 6 let. Pove, da sta se starša ločila, vendar v
dokumentaciji zasledimo, da nikoli nista bila poročena. Leta 2006 se je oče odselil v
prizidek hiše v kateri so ţiveli. Tam ga je obiskovala njegova nova partnerica, ki je bila
pred tem tudi druţinska prijateljica (… pa od atija zdaj partnerica, ki smo se mi poznali
dosta let, z njo. Ker mi je tak kak mama bila, ne. Ker je hodila tja, pa njeni sin je hodo, k
smo bili tudi prijatli. Pa te je naenkrat samo ga vzela, pa zdaj ata tam ţivi, pa več ne pri
nas ...). Intervjuvanca 2 je razhod staršev zelo prizadel, še bolj pa dejstvo, da jih je oče
zapustil zaradi skupne druţinske prijateljice. Krivdo za očetov odhod pripisuje tudi njej.

Mama se je na pobudo CSD odzvala in podpisala dogovor o izvajanju storitve socialne
preventive – vključitev v program socialno pedagoška pomoč v druţini. Oče se temu ni
odzval. Na CSD se je zavezal, da bo otrokom pomagal pri šolskem delu in učenju ter jih
navajal na osebno higieno. Leta 2009 se je oče odselil k partnerici. Od očetove selitve
naprej ni prihajalo več do tolikšnega fizičnega nasilja nad otroki, saj niti ni bilo priloţnosti.
Intervjuvanec 2 v intervjuju sicer omeni, da ga je oče udaril, medtem ko je bil pri njem na
učnih urah, to pa so prijavili pristojnim organom in očeta ovadili. Od takrat naprej si otrok
več ne upa tepsti.
Nasilje v druţini je bilo do začetka šolske obveznosti otrok skrito, potem se je začelo vse
bolj izpostavljati. Leta 2008 in 2009 so v šoli obeh mlajših bratov vsake toliko časa opazili
kakšne modrice ali rane in začeli sumiti na nasilje v druţini. Po ponovitvah so to prijavili
pristojnim organom (CSD-ju in policiji). Strokovna komisija CSD je leta 2009 stanje v
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druţini začela podrobneje raziskovati in je glede na to, da je prihajalo do stalnega fizičnega
nasilja med člani druţine, na podlagi vseh poročil in izjav odločila, da se otroka staršem
odvzameta. Iz dokumentacije izvemo, da očetu ni bilo vseeno za to, da se otroka odpeljeta,
a zaradi finančne stiske za mladoletna otroka sam ni mogel poskrbeti. To ni ţelela niti
njegova partnerica, ker se je zavedala teţavnosti vzgoje dveh otrok s posebnimi potrebami.
Mama zaradi zanemarjenosti hiše, slabšega socialno-ekonomskega stanja in nemoči v
vzgoji zanju ni mogla ustrezno poskrbeti. Brata so zato začasno skupaj namestili v krizni
center, nato pa 25. 9. 2009 v prvo rejniško druţino. Takrat sta bila stara 8 in 10 let.
Intervjuvanec o tem dogodku pripoveduje tudi v intervjuju (… Te sta se ata pa mama
ločila ţe, pri šestih letih. Pa je to ata naredo, ka san mogo iti od mame. Pa so mi prišli v
šolo, pa so me zgrabili pa so me odpelali prvo v krizni center, potli je k mami prišlo 15
policajev na dom, pa je mama bla jezna ful. Pa te v kriznem sva se z bratom ful jokala. So
še brata vzeli stran. Pa je bilo zelo ţalostno. Mama ni hotla it na 24 ur pa to, ker te naj
mogoče ne bi dobila več nazaj. Dlje časa …). Očeta krivi za to, da so ju z bratom odpeljali
vstran od mame. Za oba z bratom je bila ločitev od mame zelo stresna situacija s katero sta
se teţko spopadala.

O SEBI
Intervjuvanec 2 je v svojem zgodnjem otroštvu doţivel marsikatero travmo in bil ţrtev
nasilja, kar ga je za zmeraj zaznamovalo. Zanemarjenost in vzgojna nemoč staršev sta ga
pripeljala v rejniško druţino. Pri svojih osmih letih je moral od doma k popolnim
neznancem (Prvo sem bil doma, pa so me ţe pri osmih letih vzeli v rejniško sem šel, prvo
…). Le mislimo si lahko, kako se je takrat počutil.
Intervjuvanec 2 o samemu sebi pove zelo malo. Osredotočen je predvsem na sedanjost in
na to, kakšen je sedaj. O preteklosti pove le, da je bil drugačen in pogosto problematičen
(Prej sem bil drugačen, sem kaj ukrado, nesen bil dober tak, ker drugi tudi do mene niso
bili (npr. rejniki )/…/ Bil sem malo problematičen. Am ... doma se je ... zelo grdo sem se
obnašal do mame, pa do bratov pa to, brati so starejši pa so me tudi tepli.).
Iz dokumentacije izvemo, da se je intervjuvanec 2 rodil s carskim rezom. Njegov
psihomotorični razvoj je bil upočasnjen. Shodil in spregovoril je šele po 2. letu starosti.
Ima skromen besedni zaklad, njegova izgovorjava je manj razločna, zato ima teţave pri
komuniciranju, izraţanju in razumevanju jezika. Tudi intervju je zato precej kratek in
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pomanjkljiv. Sam od sebe je zelo malo povedal. Večino informacij smo dobili z dodatno
postavljenimi vprašanji, odgovori pa so bili zelo kratki.
Med pripovedovanjem je imel teţave tudi pri postavljanju dogodkov v pravilno časovno
zaporedje. Hitro se je zmedel in prenehal pripovedovati. Na koncu vsakega odgovora je
povedal: »Pa nič drugega./To je to«.
Tudi iz dokumentacije smo razbrali, da ima šibke samoorganizacijske sposobnosti in
teţave na področju delovnega spomina. Tako v šoli potrebuje dodatno razlago in veliko
spodbude. Pogosto se dogaja, da obupa in izraţa nemoč, še preden sploh začne z neko
aktivnostjo. Grafomotorično je okoren, ima teţave tudi pri motorični koordinaciji, zato je
njegova pisava okorna in slabše berljiva. Tudi grobomotorično je nekoliko okoren in ima
prekomerno telesno teţo. Njegove higienske in prehranjevalne navade so slabe.
Rad pretirava s sladkarijami ter prekomernim hranjenjem. Zaznati je znake kompulzivnega
prenajedanja, s katerim najverjetneje kompenzira čustvene primanjkljaje ter pomanjkanje
ljubezni. Zaznati je tudi znake agresije, ki so prisotni v trenutkih, ko ga skušajo spodbujati
pri tem, da bi manj jedel. Zaradi čustvene stiske in prenajedanja je bil ţe na zdravljenju.
Intervjuvanec 2 slabše uravnava svoja čustva in vedenje. V vedenju ob nepravilnem
vstopanju v odnose prevladuje impulzivno odreagiranje ob neustrezni samokontroli
vedenja, kar je posledica neugodnih objektnih relacij v njegovem ţivljenju, v interakciji z
njegovimi temperamentnimi potezami ter teţavami na področju pozornosti.
Teţje se kontrolira v zanj čustveno napetih situacijah. Ob doţivljanju stiske je večkrat
agresiven, druge ţali in grozi, da si bo kaj naredil. Takrat je lahko tudi fizično nasilen do
vrstnikov.
V odnosu do drugih je večkrat konflikten in nesramen. V konfliktnih situacijah potrebuje
podporo, saj sam teţko prispeva k konstruktivni rešitvi problema. Do svojega vedenja je
nekritičen, medtem ko pri drugih neprimerno vedenje takoj opazi. Zanj je značilno
funkcioniranje po principu ugodja, zato je pogosto tudi trmast in vztraja pri svojem.
Njegovo vedenje je v funkciji izsiljevanja določenih ugodnosti in preverjanja bliţine
odraslih.
Ima zelo razvit socialni čut, hitro prepozna človeka v stiski in mu ţeli pomagati. Ne
prenese krivice in se vedno postavlja na stran šibkejših ter jih brani (Jaz sem do drugih
prijazen. Saj ste čuli, da pomagam drugim v stiski. Če jih kdo pretepa, jih ščitim. Am ... ko
kdo kaj reče takšnega, ga hočem ... skušam pomirt. Pa da povem, da to ni prav, pa to.).
Zdaj dela tudi kot prostovoljec v domu starejših občanov.

85

Mašič Tadeja (2016) - MLADOSTNIKOVO DOŽIVLJANJE SEBE IN BIVANJA V VZGOJNEM ZAVODU

Vzgojitelji in učitelji ga opišejo kot prilagodljivega, ne zamerljivega in dokaj vodljivega
fanta, ki potrebuje veliko pozornosti. V kontaktu z drugimi je glede na kronološko starost
dokaj infantilen, vendar zelo topel in odziven. Prav hrepeni po pozornosti odraslih kot tudi
vrstnikov, saj je bila ta potreba po ljubezni in pripadnosti v otroštvu pri njem
nezadovoljena. Zaradi ţelje po pripadnosti in ljubezni se drugim podreja, da bi si pridobil
njihovo naklonjenost. Hrepeni po dobrih prijateljskih odnosih v skupini, vendar se ti do
njega velikokrat obnašajo zaničevalno, poniţevalno ali sovraţno. Čeprav ima svojo
hrbtenico, ga fantje skrito in prebrisano vlečejo na neprave ter neprimerne vedenjske poti.
Ti konflikti se pogosto odraţajo v njegovem vedenju, tako da mu postane vseeno za šolske
obveznosti, pravila v domu in šoli, postane agresiven, eksploziven, kar se odraţa tudi na
neprimernem vedenju do učiteljev in vzgojiteljev. Kasneje mu hitro postane ţal in se vsem
do katerih je bil nesramen opraviči ter obljubi, da se to ne bo več ponovilo.
Pri vzgojiteljih, učiteljih in rejnikih večkrat pokaţe potrebo po »cartanju«. Ţeli si njihove
pozornosti in nenehnih pohval, ki mu sluţijo kot potrditev, da je nekaj naredil prav in mu
predstavljajo motivacijo za naprej. Vzgojitelji ter učitelji ga opišejo kot zelo empatičnega,
prijaznega in vljudnega. Je dober fant, rad se pogovarja, velikokrat je nasmejan in s
humorjem poskrbi za dobro vzdušje v skupini.
Kot pove sam v intervjuju, se sedaj bolj postavlja tudi zase in druge (Postavo sem se zase,
pa tudi za druge se postavljam …). Ne pusti se več izkoriščati in maltretirati. Sedaj sebe
bolj kot prej ceni in spoštuje (Jaz sebe spoštujem, cenim tudi, ker zaničeval se ne bom.).
Samega sebe vidi kot prijaznega človeka, ki drugim ţeli samo dobro in jim hoče po svojih
najboljših močeh pomagati. Trudi se biti priden, da bi lahko pogosteje odhajal domov k
mami, ki jo zelo pogreša (Vači pa sem po srci zdaj ţe dober, dobro predlagam, nič več
takega nočem, da bi bili krivi. Hočem bit priden, da bi hodil domov …). Zelo je ponosen na
ocene, ki jih dobiva, saj mora zaradi slabših intelektualnih sposobnosti in slabše
koncentracije v učenje vloţiti ogromno truda in časa (Pa pameten sem tudi malo, ker dobre
ocene dobivam. Pa ocene vse pozitivne. Danes sem mel dva predmeta, včeraj dva, ţe štiri
predmete sem mel ta teden, vse pozitivno, meni odlično …). Potrebuje več individualne
pomoči in vodenja. Ob specialno pedagoškem diagnostičnem pregledu so ugotovili izredno
šibko šolsko znanje ter prisotnost specifičnih primanjkljajev na področju branja, pisanja,
pravopisa in računanja. Zanj pa sta značilni tudi zmanjšana pozornosti in šibka
koncentracija. Zaradi nespečnosti in slabše koncentracije od leta 2012 jemlje tudi tablete za
pomiritev.
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Ne prenese, da je nanj kdo jezen, potrebuje naklonjenost, toplino, dotik, veliko pohval in
spodbude. Ţeli, da se njegovo prizadevanje opazi, prizna in oceni. Jeza se še ponavlja,
vendar v manjši meri in sedaj se ţe veliko hitreje umiri. Napredoval je na vseh področjih,
je bolj umirjen, manj agresiven, vendar mu kljub vsemu teţave še vedno predstavljata
branje in pisanje. Vzgojitelji pravijo, da ga lahko pohvalijo na vseh področjih. Zelo rad
igra nogomet, posluša rap glasbo ter likovno ustvarja. Je precej optimistično naravnan.
Celotno funkcioniranje bi lahko pripisali skromnim primarnim sposobnostim, iz tega šibka
učljivost, obenem pa vzgojna zanemarjenost, nezadostna podpora in pomoč ter posledično
nizka motivacija za pridobivanje znanja.
REJNIŠKA DRUŢINA
Zaradi neurejenih razmer v druţini in ugotovljene visoke stopnje ogroţenosti doma, sta
bila mladoletna otroka odvzeta staršem in začasno nameščena v krizni center. Krizni center
je le prehodna oblika nastanitve, zato so se trudili, da bi čim prej našli ustrezno rejniško
druţino. 25. 9. 2009 so ju namestili v 1. rejniško druţino.
Intervjuvanec 2 pripoveduje, da je ţe pri štirih letih šel v rejniško druţino, a v
dokumentaciji zasledimo nekoliko drugačne podatke. Sklepamo, da se podatki ne ujemajo
zato, ker ima intervjuvanec 2 teţave s spominom, komuniciranjem in opisovanjem poteka
dogodkov. Med pripovedovanjem se je večkrat zmedel, zataknilo se mu je in ni vedel več
naprej pripovedovati. Posledično smo zato dobili tudi manj podatkov iz intervjuja z njim.
Za celosten pregled smo si morali pomagati z dokumentacijskimi viri.
Na novo okolje sta se fanta hitro privadila, kar izvemo iz dokumentacije. Rejnika sta svoje
delo vestno opravljala in ju privajala na higienske navade, ki so prej bile slabe.
Tam sta vzpostavila dober kontakt s sorejencem in tudi s sinom rejnikov. Vse je lepo teklo,
dokler se niso začeli stiki (klici) z matično druţino. Takrat se je pri bratih začelo vedenje
spreminjati na slabše in pojavile so se teţave. Ponoven stik z matično druţino je pri obeh
povzročil veliko stisko. Intervjuvanec 2 je stisko izraţal z jokom in besedami, da hoče
domov. Po tem so se stiki s staršema zaradi slabega vpliva na oba brata omejili.
Intervjuvanec 2 in brat sta se lepo vključila tudi v novo osnovno šolo, a kmalu so rejniki
začeli poročati o teţavah in nesoglasjih med bratoma.
Starša sta kmalu po tem, in sicer 22. 4. 2011, oba mladoletna otroka pripeljala v krizni
center zaradi neprimernega vedenja rejnika. Rejnik naj bi ju pretepal. Intervjuvanec 2
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pove, da mu v prvi rejniški druţini ni bilo všeč (… Ni blo lepo v prvi rejniški, ko nisem
vedel, so me tak udarili, da mi je kri iz nosa tekla ...).
Oba z bratom sta ostala v kriznem centru, saj niso uspeli najti ustrezne rejniške druţine v
tistem koncu, kjer je intervjuvanec 2 obiskoval osnovno šolo. Tako so ga prešolali ţe ne
tretjo osnovno šolo. Iz dokumentacije razberemo, da se je intervjuvanec 2 na tej šoli prvič
počutil sprejetega. Lepo se je razumel z razredničarko in tudi s sošolci. Vendar so se tudi
tukaj kmalu začele pojavljati teţave. Zaradi svoje impulzivnosti in agresivnega vedenja so
se ga vrstniki začeli bati ter so se ga izogibali. Teţave so se stopnjevale tako na učnem kot
vedenjskem področju. Dinamika med bratoma je v kriznem centru postajala vse hujša in
vedno bolj napeta. Vse spore in teţave sta fanta reševala s fizičnim nasiljem. Intervjuvanec
2 je brata hujskal, ta pa ga je zaradi strahu pred njim v vsem ubogal. Psihologinja je
ugotovila, da gre pri pogostih pretepih najverjetneje za vzorec reševanja problemov,
medsebojnih sporov in izkazovanja ljubezni, saj se otroka nista naučila izraţati čustev na
drugačen način. Odločili so se, da je za intervjuvanca 2 najboljše, če ga namestijo v
rejniško druţino, saj mu krizni center ni omogočal zadovoljevanja potreb po pripadnosti in
ljubezni, ki jo je tako potreboval ter iskal pri odraslih osebah.
DRUGA REJNIŠKA DRUŢINA
26. 7. 2011 sta bila spet skupaj oba z bratom nameščena v 2. rejniško druţino, ki jima je
omogočala nadaljevaje šolanja na istih osnovnih šolah. Starejši brat je obiskoval šolo za
otroke s posebnimi potrebami. Rejnica je bila presenečena nad pozitivnim odzivom obeh
bratov, saj nista imela prilagoditvene krize. Intervjuvanca 2 je opisala kot ţivahnega fanta,
ki ima zelo rad svojega brata, potrebuje pa veliko vodenja in opozoril glede osebne
higiene. Določili so tudi redne stike s starši, in sicer vsakih 14 dni. Tudi v tej rejniški
druţini so hitro začeli poročati o teţavah med rejencema. Intervjuvanec 2 je bil
impulziven, agresiven, vulgaren, nesramen in teţko vodljiv. Pri obeh rejencih se je pojavilo
uhajaje urina. Z rejnikom sta velikokrat morala na sestanke in govorilne ure v šolo. Prosili
so ju, da ga vzameta iz podaljšanega bivanja, ker je za učence zelo moteč in nevaren. Pri
učencih se je začel pojavljati strah pred šolo. V šoli so poročali o čedalje večjih učnih
teţavah, motenju ostalih učencev ter čustvenih in vedenjskih teţavah intervjuvanca 2.
Vse našteto in strah za druge otroke v druţini, je rejnika pripeljalo do tega, da sta 11. 10.
2011 podala vlogo oziroma prošnjo o preverjanju namestitve za intervjuvanca 2. Rejnica je
izjavila, da je intervjuvanca 2 pripravljena imeti pri sebi le še do premestitve v vzgojni
zavod.
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O drugi rejniški druţini intervjuvanec 2 pripoveduje z neko zamero. Zameri jim način,
kako so ravnali z njim (… Rejniki. Ker če sem jaz kaj naredo, kaj takšnega, ko sem bil
mali, ko sem kaj takšega naredo, so mi dali dvesto krat, tristokrat za pisat. Ne bom tega
več dela, pa ne bom. Pa te sem zameril njim, pa sem bil poreden, te so me dali sem. Tu pa
je zaj lepo ...). Več o drugi rejniški druţini med pogovorom ni povedal.
Kmalu po tem, in sicer 19. 12. 2011 je Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami izdala strokovno mnenje, iz katerega je bilo razvidno, da je intervjuvanec 2
otrok s posebnimi potrebami (star 10 let). Opredeljen je kot otrok z več motnjami, in sicer
kot otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter kot otrok s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja. Komisija je predlagala, da se vključi v vzgojni zavod. S tem
veljavnim ukrepom sta se strinjala tudi starša Intervjuvanca 2. Januarja 2012 sta podpisala
soglasje o namestitvi v vzgojni zavod.
NAMESTITEV V VZGOJNI ZAVOD IN VIKEND REJNIŠTVO
9. 2. 2012 je bil intervjuvanec 2 nameščen v vzgojni zavod, in sicer se je vključil v
kombinirani 4./5. razred. Med bivanjem v zavodu so mu uredili tudi vikend rejništvo.
Starejši brat je ostal pri prejšnji rejniški druţini (… On je tudi bil poreden. Te so mene
samo stran dali, ker sem jaz stalno brata brano, ne, tam v rejniški, pa so mu nič nej mogli
ukrasti. Brat se ni vedo postavit zase, pa so mene dali vstran. Njega pa so še pol obdrţali
...). Iz dokumentacije izvemo, da se oče ni strinjal z vikend rejništvom, saj je ţelel, da bi
sin prihajal k njemu. Tega pa ni ţelela njegova partnerica, ki se je zavedala čustvene in
vedenjske problematike intervjuvanca 2.
V novi rejniški druţini se intervjuvanec 2 dobro počuti. Pravi, da mu je tu sedaj lepo in
rejnico kliče »teta« (… Pa ni mi blo všeč v prvi rejniški, v drugi tudi ne, v tretji je pa zdaj
najboljše ...). Sam pove, da je zdaj ţe tri leta v isti rejniški druţini. Tam je tudi nekdanji
rejenec s katerim se dobro razumeta (… Zdaj ni več v rejniški, zdaj je samo tak tam ...).
Dober odnos je vzpostavil tudi z nečakinjo rejencev, ki je slepa in občasno prihaja k njim
(… Imajo eno vnukico, slepo deklico. Ja, pa z njo se fejst dobro razumem. Jo mam zelo
rad. Ko bom šel iz rejniške, bom jo zelo pogrešal, pa Danico, pa teto tudi, rejnico. Pa Nika
tut k se je stalno heco, Simona tut malo. Drugo pa nič ...).
Intervjuvanec 2 je pozoren in skrben do rejničine nečakinje. V odnosu z njo pokaţe veliko
socialnega čuta. Rejniška druţina nanj zelo dobro vpliva, še vedno pa so prisotni problemi
s hrano.
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V letu 2015 so se v rejniški druţini in pri intervjuvancu 2 začele pojavljati teţave. Kar
naenkrat ni več ţelel pomagati rejnikom, jezikal je, se prerekal, prepiral in ni se hotel
umivati. Rejniki izpostavijo, da je z njim še posebej teţko po stiku z mamo. Mama mu
večkrat prinaša rabljene in pogosto tudi neuporabne stvari, oblačila in hrano (sladkarije).
Intervjuvanec 2 se zadnje čase pri njih obnaša kot »princ« in mu vsi morajo streči. Ta
beseda ga med pogovorom o tem zelo prizadene, a se izkaţe, da je res tako. Rejnica potoţi,
da z rejnino, ki jo dobijo zanj, teţko shajajo in so s strani CSD zaznamovani, ker se govori,
da je rejnik alkoholik. Zato jim tudi niso podaljšali rejniške pogodbe za enega izmed
rejencev. Rejnica pove, da bi bilo za intervjuvanca 2 v redu, če bi v rejništvo dobili še
kakega fanta, ki bi mu bil za druţbo.
Psihologinja meni, da intervjuvanec 2 zaradi pritiskov odraščanja poskuša rejnikom
postaviti svoje meje, podobno kot vsak drug najstnik išče načine, da se od njih distancira.
Sam je zaradi tega tudi zmeden in si teţko razlaga vse impulze, ki ga bremenijo. Znajde se
v začaranem krogu postavljanja zase in razočaranja zaradi napačnih signalov napačnemu
naslovniku. Tovrstno osamosvojitev bi intervjuvanec 2 moral zahtevati od mame, vendar
še njun odnos ni na takšni stopnji razvoja, kar se kaţe v zaščitniškem odnosu intervjuvanca
2 do mame, pa tudi pri uporu rejnikom. Na rejnika je navezan, a jima tega ne pokaţe.
Teţave iz preteklosti so v rejniški druţini sedaj ţe izzvenele, se več ne prepirajo in se bolje
razumejo. Pri rejnikih je intervjuvanec 2 dobil svojo novo sobo, v kateri ima tudi televizijo.
Rejnica ga pohvali, da je začel skrbeti zase in paziti pri prehrani. Ima redne stike z mamo,
bratom in z najstarejšo sestro. Skupaj ribarijo, hodijo po gobe, stikov z njimi pa se zelo
veseli. Občasno se srečuje tudi z očetom, ki prehodno pokliče. Skupaj gresta na pijačo ali
krmit ţivali (… Oče pride k nam domov, k mami. Nas vzame, gremo na kakšno pijačo. Zdaj
ko hujšam, spijem kakšno radensko, hm, pa kupi mi ove za hujšanje, testenine črne pa to
….).
Otrokova mati redno obiskuje psihiatrinjo, prav tako je uspela izboljšati bivanjske pogoje.
Pri njej še vedno ţivi najstarejši sin, ki je zelo nesamostojen. Oče ima dober odnos s
partnerico. Intervjuvanec 2 v zavodu ostaja še eno leto.
ŠOLA
Potek šolanja intervjuvanca 2 je bil precej razburkan. Zaradi selitve iz ene rejniške druţine
v drugo je bil večkrat prešolan. Vedno znova se je moral navajati na novo okolje in nove
ljudi, kar zanj ni bilo tako lahko. Ko je še ţivel doma, je obiskoval bliţnjo osnovno šolo.
90

Mašič Tadeja (2016) - MLADOSTNIKOVO DOŽIVLJANJE SEBE IN BIVANJA V VZGOJNEM ZAVODU

Ţe v začetku osnovno šolskega izobraţevanja, od leta 2008 naprej, so se v šoli pojavljale
učne teţave, ki so bile posledica slabših predbralnih in prednapisovalnih sposobnosti.
Kazale so se tudi teţave v koncentraciji, vztrajnosti in nesamostojnost pri reševanju nalog.
3. 6. 2009 je bil usmerjen v izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo kot otrok z laţjo motnjo v jezikovnem razvoju in s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja.
Zaradi namestitve v rejniško druţino, se je 25. 8. 2011 prešolal na drugo osnovno šolo. V
tej rejniški druţni je ostal le kratek čas. V šolskem letu 2010/2011 je ponavljal 3. razred.
10. 5. 2011 se je intervjuvanec 2 prešolal ţe na tretjo osnovno šolo in se vključil v 3.
razred. Medtem sta skupaj z bratom nekaj časa bivala v kriznem centru, nato sta bila oba
nameščena v drugo rejniško druţino.
Na šoli je intervjuvanec 2 imel zagotovljeno dodatno strokovno pomoč v obsegu treh ur.
Dve uri dodatne strokovne pomoči sta bili namenjeni odpravljanju ovir, primanjkljajev in
motenj, ena ura pa individualni učni pomoči. Zagotovili so mu tudi pripomočke, in sicer
vizualno-konkretna ponazorila in opore (barvna folija, prilagoditev prostora, ki mu
omogoča čim večjo osredotočenost na delo in pogostejše interakcije z učiteljem). Polega
tega tudi prilagoditve pri organizaciji, načinu preverjanja in ocenjevanja znanja ter časovni
prilagoditvi pouka.
4. razred je intervjuvanec obiskoval v isti razredni skupnosti. Starša v šolo nista prihajala
redno in nista kazala posebne skrbi za otroka. V šolo je redno prihajala le rejnica.
Nekaj časa je intervjuvanec v šoli dobro funkcioniral in se ujel s sošolci. Kasneje so se
začele pojavljati teţave v vedenju do sošolcev kot tudi učiteljev, predvsem v podaljšanem
bivanju. Intervjuvanec 2 je sprejel le razredničarko, vse druge avtoritete pa je zavračal.
Intervjuvanec 2 ni sodeloval, poslušal in nenehno se mu je bilo treba prilagajati. Sodeloval
je le pri stvareh, ki so ga zanimale, teh je pa bilo zelo malo. Ima šibko koncentracijo, zato
je potreboval nenehno individualno pomoč učitelja, večkratno razlago ter prilagoditve
metod in oblik dela. Med učnimi urami je bil čedalje bolj nemiren, hodil je po razredu in
motil ostale učence. Občasno je bilo njegovo vedenje impulzivno, agresivno in pojavljati
so se začele resne čustvene ter vedenjske teţave.
Rejnika sta prihajala čedalje pogosteje na govorilne ure in prosili so ju, da intervjuvanca 2
vzameta iz podaljšanega bivanja, ker ga ne morejo obvladati in je njegovo vedenje do
drugih nesprejemljivo. Tako sta rejnika 11. 10. 2011 podala vlogo ozirom prošnjo za
preverjanje ustreznosti namestitve za intervjuvanca 2.
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19. 12. 2011 komisija za usmerjanje otrok s PP izda strokovno mnenje iz katerega je bilo
razvidno, da je intervjuvanec 2 otrok s posebnimi potrebami. Opredeljen je bil kot otrok z
več motnjami, in sicer kot otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter kot otrok s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Komisija je predlagala, da se vključi v
vzgojni zavod.
Vključen je bil v manjši kombinirani (4./5. razred) zavodski razred, kot pove sam (… Ne
ne, v manjšem. Devet je nas. To smo sami iz doma ...). Takoj so se pokazale vrzeli v
znanju, sploh pri slovenskem in angleškem jeziku. Na splošno intervjuvanec 2 ne dosega
minimalnih standardov znanja, saj so njegove učne sposobnosti podpovprečne. Veliko
nadomesti z aktivnim poslušanjem, vztrajnostjo in spraševanjem učitelja, a včasih na
moteč način.
Snov skuša razumeti, a razmišlja zelo počasi. Znanje usvaja predvsem mehanično, kar
pomeni, da snovi, ki se jo nauči ne razume in ne zmore povezovati z novo snovjo.
Grafomotorično je precej okoren, kar se najbolj opazi pri pisanju in nečitljivosti pisave.
Pisanje in branje mu predstavljata največ teţav. Bere neritmično, nerazumljivo ter
zamenjuje črke. Zaradi skromnega besednega zaklada je slabši pri izraţanju in med
govorom se mu pogosto zatika ali zmanjka besed. Hitreje razume snov iz matematike.
Veseli pa ga tudi likovno ustvarjanje, ki je eno izmed njegovih močnih področij. Sposoben
se je vţiveti v zgodbe in ima močne ter jasne predstave, predvsem v povezavi z naravo in
medčloveškimi odnosi. Sposoben je kritičnega mišljenja čeprav nekoliko manj do sebe,
posebno kadar je čustveno vznemirjen.
Pri pouku in učenju potrebuje individualno pomoč, dodatno razlago, pojasnila ter jasna
navodila. Njegova motiviranost za učno delo je spremenljiva, zato potrebuje na začetku
več spodbud. Šibka je tudi njegova predstavljivost, pozornost in koncentracija. Močno ga
prizadene graja učitelja, na katero se pogosto burno odzove.
Pouk sicer redno obiskuje in ne zamuja, prav tako ima urejene šolske potrebščine. Njegov
odnos do šole je bil na začetku zelo negativen, a se je sčasoma izboljšal. Intervjuvanec 2
ima sedaj lepe pozitivne ocene, vendar mora za to vloţiti veliko truda in dela. Učno je
napredoval ter izboljšal branje in pisanje.
Samostojnejši je pri učnem delu in pisanju domačih nalog. Na ocenjevanje in preverjanje
znanja se intervjuvanec 2 vedno pripravi in potrudi. Trudi se za dobre ocene in se veseli
vsakega uspeha. Pri intervjuvancu je v šoli poudarek predvsem na ustnem preverjanju in
ocenjevanju znanja zaradi teţav pri pisanju in branju. Omogočene so mu tudi časovne in
organizacijske prilagoditve pri pisnem preverjanju in ocenjevanju. Učitelji mu prilagajajo
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tudi obliko gradiv za pisno preverjanje in ocenjevanje ter pri vrednotenju in ocenjevanju
pisnega preverjanja znanja ne smejo upoštevati napake, ki so pogojene z bralnonapisovalnimi teţavami. Teţave se pojavljajo tudi pri tujem jeziku, kjer učitelji ocenjujejo
predvsem vsebinsko pravilnost zapisanih besed. V primeru neberljivih odgovorov se pred
ocenjevanjem ustno preveri morebitno pravilnost odgovorov. Prilagojen je tudi sam način
posredovanja učiteljevih vprašanj, intervjuvanec 2 pa ima tudi dovolj časa za posredovanje
odgovorov. Ostale prilagoditve za intervjuvanca 2 določajo in spreminjajo v
individualiziranem programu, spremljajo pa jih strokovne sluţbe.
Intervjuvanec 2 v intervjuju pove, da se v šoli na splošno dobro počuti, se trudi za
pozitivne ocene in se rad pohvali o svojih doseţkih in uspehih. (… V šoli je meni dobro. Se
trudim za ocene pa to. /…/ A ocene vse pozitivne. Danes sem mel dva predmeta, včeraj
dva, ţe štiri predmete sem mel ta teden, vse pozitivno, meni odlično …).
VRSTNIKI IN SOŠOLCI

Intervjuvanec 2 pove, da pred prihodom v zavod ni imel prijateljev (V bistvu nobenega.
Edino z bratom sem, z drugimi pa ....). Druţil se je le s svojimi brati in s sinom druţinskih
prijateljev, ki je občasno prihajal na obisk. Iz dokumentacijskih virov izvemo, da je
intervjuvanec 2 imel teţave pri navezovanju stikov ţe v vrtcu in v prvih razredih osnovne
šole. Ţe v vrtcu se je teţko igral v skupini, saj se je teţje prilagajal skupinskim pravilom.
Drugi otroci so ga zato teţje sprejemali. V primeru, da se skupina ni prilagodila njegovim
zahtevam, je večkrat odreagiral impulzivno. Tudi fizično je bil močnejši od njih.
Iz dokumentacije izvemo, da se je v razredno skupnost (na njegovi tretji osnovi šoli) hitro
vključil in si z dokaj agresivnim vedenjem poiskal svoj prostor v prej socialno občutljivi in
dojemljivi skupini. Na sošolce je vplival tako pozitivno kot negativno. Pri stikih z učenci je
bil vzkipljiv, agresiven, ni znal navezati stika, zato je imel teţave v interakciji z njimi in
okoljem. Ni imel občutka pripadnosti skupini, ni upošteval pravil skupine, se ni prilagajal
in s tem svoja dejanja ni mogel usklajevati s skupino. Sprva je še nekako šlo in so mu
učenci oprostili za njegovo neprimerno vedenje in izraţanje. Sčasoma so se ga učenci
zaradi eksplozivnega vedenja začeli bati. Skušali so ga razumeti, a so se mu začeli počasi
upirati, saj je postala njegova beseda »oprosti« avtomatizirana. Teţje so ga sprejemali in
začeli si se ga izogibati. V podaljšanem bivanju je funkcioniral še teţje; uporabljal je
kletvice, vulgarne besede, spolne opazke in učencem grozil.
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Njegovo vedenje je bilo razdiralno, eksplozivno in kljubovalno. Moteč je bil tudi med
odmori. Učencem je nagajal, jih slinil, poljubljal, zato je bil zaradi varnosti potreben stalen
nadzor. Zaradi neprimernega, neobvladljivega vedenja ter čustvenih teţav in učnih teţav so
ga premestili v vzgojni zavod. Intervjuvanec 2 pove, da prva izkušnja vzgojnega zavoda ni
bila najbolj prijetna. Pove, da so ga vrstniki ob prihodu v zavod strašili (Hmm, pa strašili
so me, sem se bal. Tu, ko sem prišo, so mi rekli, da obstajajo duhovi, pa so me zelo strašili
pa so ... nisem mogel spati celo noč pa to.). Ob sprejemu v zavod je bil vključen v
kombiniran oddelek 4. in 5. razreda. Sošolce je odklanjal, imel do njih sovraţen odnos, po
drugi strani pa je bil radodaren in delil priboljške. Socialna delavka v dokumentaciji
navaja, da se je sčasoma vključil v razred in so ga lepo sprejeli. Ima sošolca s katerim se
dobro razume, nudi mu pomoč in posodi potrebščine. Stike išče tudi med zunanjimi učenci.
S sošolci in vrstniki se na splošno kar dobro razume, nekako ga upoštevajo z vsemi
njegovimi posebnostmi in zdi se, da čuti pripadnost v razredu. Z njimi se pogovarja,
navezuje stike in ga vabijo k igri. Včasih je klepetav in s pripovedovanjem moti druge med
poukom.
Intervjuvanec 2 je večkrat moral zamenjati osnovno šolo in se vedno znova prilagajati na
novo okolje in nove ljudi. To zanj ni bilo preprosto, saj so ga novosti lahko hitro spravile s
tira. Ko se je v razredu v vzgojnem zavodu pridruţil nov učenec, se je njegov odnos do
šolskega dela in učiteljice poslabšal. Občasno še vedno teţko obvladuje svoje vedenje, pri
drugih pa je do neprimernega vedenja zelo kritičen. Fizično ni namenoma nasilen do
drugih, a občasno deluje vsiljivo s svojimi šalami. Včasih so njegove igre nekoliko grobe.
Ker je velik in močan, se včasih poleg njega drugi počutijo ogroţene, sploh tisti, ki ga
slabo poznajo. Še vedno prihaja do konfliktov, ki jih po navadi izzove sam.
Trudi se navezati prijateljske odnose v skupini, a mu fantje to včasih precej oteţujejo, saj
se do njega vedejo zaničevalno, poniţevalno in sovraţno. Večkrat je deleţen
posmehovanja ali draţenja na račun njegove teţe, vedenja ter oblačenja in to negativno
vpliva na njegov psihofizični razvoj. Intervjuvanec 2 je v fazi oblikovanja osebnostne
strukture, zato si ţeli odobravanja okolice in srka tudi slabe neprimerne vedenjske vzorce
iz okolice z ţeljo po tem, da bi ga mladostniki imeli radi. Čeprav ima svojo hrbtenico, ga
fantje skrito in prebrisano vlečejo na neprave ter neprimerne vedenjske poti. T. i. konflikti
se pogosto odraţajo v njegovem vedenju. Ţelja po pripadnosti in sprejetosti med vrstniki
ga velikokrat potegne na kriva pota in v neprimerne vzorce vedenja. Velikokrat je
nasmejan, komunikativen in s humorjem poskrbi za dobro vzdušje v skupini. Na splošno se
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je njegovo vedenje, glede na čas pred prihodom v vzgojni zavod, precej umirilo in
izboljšalo.
Ko ga v intervjuju povprašamo o njegovih najboljših prijateljih, pove, da jih ima kar šest
(Najboljših prijatlov mam pet /…/ Šest jih mam.). Nekaj prijateljev je spoznal v vzgojnem
zavodu, ostale pa ţe prej in kasneje tudi med zdravljenjem zaradi čustvenih in
prehranjevalnih teţav. Pravi, da se druţijo zaradi zabave, da se pogovarjajo in bi bilo brez
prijateljev dolgčas (Zato, ker je fajn, da hitro mine čas, da če sem sam, mi je brezveze čist,
ne vem kaj naj delam, tak, čudno je.). Na vse se ne more zanesti (Pa zaupamo si. Tem trem
zaupam, trem pa ne. Ker eden me je ţe izdal, eden … .aa, .pa dva pa ne zaupam tak), a
pomembno je, da ni sam in je njegova potreba po sprejetosti ter ljubezni vsaj delno
zadovoljena.
VZGOJNI ZAVOD TER ODNOSI V VZGOJITELJI IN UČITELJI
Januarja 2012 sta starša podpisala soglasje o namestitvi intervjuvanca 2 v vzgojni zavod in
9. 2. 2012 je bil tja tudi nameščen. Namestitev v vzgojni zavod je zanj predstavljala
pomembno ţivljenjsko prelomnico – tako negativno kot pozitivno izkušnjo.
Intervjuvanec 2 samoiniciativno začne pripovedovati o bivanju v vzgojnem zavodu. Pove,
da je na začetku čutil veliko stisko in odpor (Ja, mel sem odpor, da ne grem sem, ker nisem
vedo kak je.). Ni ţelel v vzgojni zavod, saj ni vedel kako bo tam in kaj lahko pričakuje.
Takrat je bil star 10 let in je obiskoval 4. razred osnovne šole (Mali, četrti razred, mali sem
prišo.). Vključil se je v manjši zavodski oddelek, kjer sta se laţje izvajali diferenciacija in
individualizacija.
Navajanje na novo okolje in ljudi so mu oteţevali mladostniki iz vzgojnega zavoda, saj so
ga strašili z zgodbicami o duhovih (Hmm, pa strašili so me, sem se bal. Tu, ko sem prišo,
so mi rekli, da obstajajo duhovi, pa so me zelo strašili pa so … nisem mogel spati celo noč
pa to.). Doţivljal je prilagoditveno krizo, veliko je jokal, ker je pogrešal brata in mamo
(dok.). Kasneje mu je v zavodu postalo všeč, saj je spoznal, da so tam ljudje, ki mu ţelijo
pomagati in kjer se je počutil sprejetega (V zavodu ... ko sem v zavod prišo, mi je bilo takoj
všeč. Sem lahko pojedo koliko sem hoto, sladkarij, ko sem jih mel svojih. Pa igral sem se
lahko, z bilo kom.).Čeprav mu je tam zdaj všeč, bi bil raje doma (Zdaj pa … Pa vseeno bi
bil zdaj rajši doma ali kje drugje, samo meni je zdaj tu všeč. Ne vem, všeč mi je.).Druţina
je pač druţina, naj je kakršna koli ţe.
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STIKI Z MATIČNO DRUŢINO
Iz dokumentacije razberemo, da so mu oporo v vzgojnem zavodu predstavljali vzgojitelji
in učitelji. Na starše se ni mogel zanesti in je bil zelo razočaran nad njuno
nezainteresiranostjo ter izgovori. Stiki s starši med njegovim bivanjem v vzgojnem zavodu
so bili v začetku slabši in redki ter so imeli bolj kot ne negativen vpliv na intervjuvanca 2.
Takrat so rejniki in vzgojitelji poročali o poslabšanju vedenja in tudi drugih teţavah.
Kasneje se je mama stikov redno udeleţevala, in sicer je prihajala na obisk vsakih 14 dni.
Med tednom sta se z intervjuvancem 2 slišala tudi prek telefona; mame se je vedno zelo
razveselil. Kljub stikom ostaja čustveno prazen in nezadovoljen, mamo pogreša in si ţeli
njene bliţine. Na večino obravnav in individualnih skupin za intervjuvanca 2 starši niso
prihajali; oče se nekaj časa sploh ni odzival. Intervjuvanca 2 je to zelo prizadelo in se o
očetu sploh ni ţelel pogovarjati. Govoril je, da ga oče nima rad. O mami je vedno govori
zelo ljubeče.
Sčasoma se je začel odzivati tudi oče, a je prihajal zelo neredno na obiske in pogosto iskal
izgovore. Skupni čas sta običajno preţivljala na kakšni pijači ali krmila ţivali.
Intervjuvanec 2 med pogovorom omeni, da mu oče občasno kupi tudi dietno hrano, saj ţeli
shujšati (… Oče pride k nam domov, k mami. Nas vzame, gremo na kakšno pijačo. Zdaj ko
hujšam, spijem kakšno radensko, hm, pa kupi mi ove za hujšanje, testenine črne pa to ...).
Poudari, da oče zanj ne plačuje preţivnine in se glede tega sedaj pravdajo na sodišču.
VIKEND REJNIŠTVO
Med bivanjem v zavodu so intervjuvancu 2 uredili vikend rejništvo, kamor še vedno zahaja
med vikendi, počitnicami in prazniki. V isti rejniški druţini biva sedaj ţe četrto leto. Z
rejniki se dobro razume. Še bolje se razume z nečakinjo rejnikov, ki je slepa. V odnosu z
njo pokaţe veliko socialnega čuta in pravi, da jo bo po odhodu iz rejniške druţine in
zavoda zelo pogrešal (… Imajo eno vnukico, slepo deklico. Ja, pa z njo se fejst dobro
razumem. Jo mam zelo rad. Ko bom šel iz rejniške, bom jo zelo pogrešal ...).
INTERESI IN PROSTOČASNE DEJAVNOSTI
V prostem času se rad vključuje v dejavnosti skupine ter doma. Obiskuje kinološki kroţek,
ustvarjalni, kolesarski, računalniki kroţek, sodeluje pri peki peciva, pripravi drugih
obrokov, skrbi za urejenost skupne gredice ipd. Rad igra nogomet in posluša rap glasbo
(Meni je dovolj, fuzbal, likovna, pasji kroţek bomo meli zdaj. Pa tak, pestro je.). Njegovo
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močno področje je likovno ustvarjanje. Sam pravi, da mu je v zavodu všeč tako kot je.
Skrajšal bi edino učne ure (Ja, manj učnih ur. Drugo pa nič.), drugega pa ne bi spremenil.
Na splošno se je njegovo vedenje v času bivanja v vzgojnem zavodu spremenilo na boljše.
Vzgojitelji ga pohvalijo na vseh področjih. Občasno še prihaja do določenih izbruhov, ko
nekaj ne teče tako kot bi on ţelel. Higienske in prehranjevalne navade so se izboljšale, a še
niso zadovoljive. Kompulzivno prenajedanje je še vedno prisotno v stresnih situacijah, ko
svoje nihanje razpoloţenja kompenzira s hrano.
VZGOJITELJI IN UČITELJI
kot majhen otrok se je intervjuvanec 2 hitro navezal na vzgojitelje, ki so mu dejansko
postali nadomestni starši, ki jih ni imel. Z njimi je vzpostavil zaupljiv odnos in dobil
občutek pripadnosti in sprejetosti. Zaradi čustvene prikrajšanosti v otroštvu je pri njih iskal
bliţino in ljubezen ter močno izraţal potrebo po »cartanju«. Zmeraj se je trudil za njihovo
pozornost ter naklonjenost nenehno preverjal in preizkušal.
Ugodje in čustveno prikrajšanost kompenzira s hrano. Vzgojitelji navajajo, da se je
intervjuvanec 2 v skupino samih fantov kar dobro vključil. Občasno prihaja med njimi do
konfliktov. Ţe pred prihodom v zavod je imel intervjuvanec 2 teţave z navajanjem na red
in čistočo ter sprejemanjem pravil skupine. Sedaj se zelo trudi upoštevati pravila in
opravljati zadane naloge ter obveznosti, a je pri tem še vedno precej površen in potrebuje
veliko spodbude.
Intervjuvanec 2 med intervjujem pove, da so učitelji v šoli v redu, a gledajo na njih
drugače kot na ostale zunanje učence (… Ja, saj gleda, to itak gleda. To gleda, včasih malo
gledajo, samo, kaj bom se jaz s tem sekiro. Jaz se s tem ne sekiram. Sem to ţe danes tršici v
faco povedo, da njih branijo, nas pa ne. Sem ji v faco povedo. Jaz si upam povedati, ker jaz
povem v faco, kaj me moti, pa kaj je lepo, dobro. To sem povedal. Drugo pa nemam nič
...).S tem se ne sekira in ne ukvarja, saj tako ali tako ne bi bilo nič drugače. Intervjuvanec 2
pove, da si upa povedati svoje mnenje in ga moti, da njih (torej zavodske učence) v šoli
zapostavljajo in obtoţujejo, zunanje učence pa vedno branijo. Tukaj vidimo, da so otroci s
posebnimi potrebami v šoli velikokrat ţe v naprej stigmatizirani.
Učitelji jih imajo pogosto za manj intelektualno sposobne. Zaradi takega pogleda od njih
tudi na splošno manj pričakujejo. Seveda se med seboj učitelji tudi zelo razlikujejo.
Iz dokumentacijskih virov izvemo, da se je intervjuvanec 2 na začetku do učiteljev in
vzgojiteljev zelo nespoštljivo obnašal, uporabljal je vulgarne besede, jih ţalil in jim grozil.
Z učiteljico v tretjem razredu je vzpostavil spoštljiv odnos. Vedno je priznaval le eno
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avtoriteto. Do ostalih učiteljev, predvsem do učiteljev v podaljšanem bivanju, je bil
povsem drugačen in nespoštljiv. Novo okolje in nove osebe v njegovem ţivljenju so ga
povsem zmedle ter spravile s tira. Takrat se je začelo njegovo vedenje slabšati; odhajati je
začel iz razreda, se vedel agresivno do učiteljice in bil nemiren. Med poukom je vedno
potreboval individualno pomoč in dodatno razlago učiteljice.
V primeru, da pozornosti učiteljice ni dobil, je postal agresiven do nje. Še vedno teţje
sprejema pravila in grajo. Slednja ga močno prizadene, nanjo se odziva burno, a se potem
opraviči. Zelo ga stimulirata pohvala in topla spodbudna beseda, ki si je neizmerno ţeli.
Intervjuvanec 2 potrebuje veliko pozornosti. Vzgojitelje ima rad, ţeli si njihove pozornosti,
zato veliko truda vlaga v dejavnosti s katerimi se ţeli izkazati in si prisluţiti njihovo
pohvalo, kar mu zelo veliko pomeni. Ob doţivljanju stiske večkrat uţali druge, tudi osebje
ter jim grozi, da si bo kaj naredil. Njegovo vedenje je bilo v funkciji izsiljevanja določenih
ugodnosti in preverjanja bliţine odraslih.
S posebej velikim navdušenjem govori o »tovarišu«, ki ga ţal ni več med nami. Njegova
smrt je intervjuvanca zelo prizadela (… Potli se je nekaj zgodilo in je umrl. Pa sem se zelo
jokal, ker sem ga mel zelo rad. Ker je bil najboljši učitelj. Potli, ko je umrl, sva se še z
enim stepla, te tam, ki je izzival. Pa sem ga nabil ...).
Pove, da je bil ta »tovariš« zanj najboljši med vsemi v vzgojnem zavodu (… Am, pa potem
sem spoznal enga tovariša, ki ga več ni, ker je umrl. Je bil najboljši tovariš ...). Vedno je
bil rad v njegovi druţbi in naredil je vse, kar mu je tovariš rekel (… Meni je bil najbolj.
.Imel je čebele. Pa smo barvali njegov čebelnjak. Pa kaj mi je reko, sem vse storo. Reko mi
je, naj naredim to, pa sem ...).Sklepamo lahko, da je intervjuvanec v tem tovarišu videl lik
očeta, ki ga pravzaprav nikoli ni imel. Ob njem se je počutil sprejetega in ljubljenega ter
dobil pozornost, ki mu je pri starših manjkala. V dokumentaciji vzgojitelji in rejniki
navajajo, da intervjuvanec 2 pogosto pokaţe potrebo po »cartanju«.
Intervjuvanec 2 potrebuje veliko pozitivnih potrditev in varnega stika pomembne odrasle
osebe. Znotraj varnega okolja bo laţje uravnaval svoje impulze ter razvijal samokontrolo.
ŢELJE IN PRIHODNOST
Intervjuvanec 2 med pogovorom pove, da mu ostaja še eno leto v vzgojnem zavodu. Ţeli
si, da bi šel čim prej domov (Uuuhh ... Ţelim si, da bi šel domov. Pa, da bi šel tut k mami,
pa za stalno, ne za stalno, za vsaki vikend, pa to.). Ţeli izboljšati sposobnosti obvladovanja
jeze (Pa cilje mam, da se ne bom kregal non stop ali koga udaril. Ker ko sem jezen, ker še
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teţko obvladam svojo jezo …).Rad bi dokončal osnovno in srednjo šolo ter se izučil za
poklic kuharja ali kmetovalca (Cilje mam, da bi naredo šolo in srednjo šolo/…/ Ja, mogoče
kuhar, mogoče pa v dvoletno kmetijsko. Ja. Prvo dvoletno, te pa še eno leto. Te pa za
kuharja, tri leta. Ali kolko. Za pomočnika, te pa bom malo pomočnik, te pa za pravega
kuharja.). Čuti se negotovega, ker ne ve, kam ga bo peljala pot po zaključku
osnovnošolskega izobraţevanja (Ja, eno šest let. Samo to nede dosta. To bom malo komaj
naredo. Mali poklic. Teţko de.). Zaveda se, da bo pot, ki ga čaka, teţka.
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5.3

Analiza tretjega intervjuja – INTERVJUVANKA 3

Shema 3: Časovni potek - INTERVJUVANKE 3
Leta 2011 se staršema rodi
tretji otrok, mlajša
sestrica

Starša ţivita v izven
zakonski skupnosti, v
manjšem občinskem
stanovanju

Leta 2009 je druţina ţe
obravnavana na CSD
zaradi neurejenih
druţinskih razmer

Leta 2001 se jima
rodi prvi otrok intervjuvanka 3
(sedaj stara 15 let)

V rejniški z bratom
nevodljiva, konfliktna,
nasilna. Prihajalo naj bi
tudi do nasilja rejnice
nad njima.

Od leta 2011 sta oba z
bratom vključena v
pedopsihiatrično
obravnavo

Junija 2012
intervjuvanki 3
uredijo vikend
rejništvo

Zaradi vse zahtevnejšega
vedenja intervjuvanke 3 in
poglabljanja teţav, rejnica
junija 2013 odpove
rejniško pogodbo

Intervjuvanka 3
pove, o
domnevnem
posilstvu v MD

Teţave in stiska inter. 3 se je
začela poglabljati. Ostala je
sama, oče jo je krivil, da bo
moral zapor. V stiski se je
začela samo_poškodovati.

Leta 2014 so brata
zaradi večjih teţav
premestili v drugi
vzgojni dom (inter.
stara 13 let, brat 12 let)

Rejnica junija 2016 zaradi
samo_poškodovanja in slabega
zgleda ter strahu za druge
otroke prekine z rejništvom

Meseca septembra 2015
(stara 14 let) je bila začasno
nameščena v vzgojni zavod

Novembra 2015 so
zanjo uredili novo
vikend rejništvo

Razmišlja o poklicnem
izobraţevanju– smer
pomočnik v biotehniki
in oskrbi, nato pa se bo
izučila še za trgovko

28.2. 2011 so ju skupaj z
Junija 2015 je bila na
Leta 2009 so ju
bratom premestili v
8.12.2015 je spet
Intervjuvanka
ostaja
večino
časa
zdravljenju, kjer so
namestili v
Mladinski dom
hospitalizirana
v domu. Na izhode nima kam.
posumili, da gre pri njej za
1. rejniško
zaradi samomorilnih
posttravmatski sindrom
druţino
misli
Leta 2011 je bil druţini in
V šol. letu 2014/2015 se
Leta 2007 (stara 6 let)
Konec šolskega leta 2012 se pri
intervjuvanki 3 postavljen
je začel intenzivno
sta z bratom morala v
intervjuvanki 3 pojavljajo impulzivni
Avgusta 2015 je bila
splošni skrbnik
odvijati sodni postopek
krizni center
izbruhi, novembra 2012 mladinski dom
hospitalizirana. Ţelela je
zoper očeta. Starša se
obvesti CSD o sumu spolnega nasilja
zapustiti mladinski dom.
pred tem poročita
očeta nad intervjuvanko

Leta 2002 se rodi
mlajši brat
(sedaj star 14 let)

V letu 2014/2015 je iz
šole suspendirana

Leta 2012 sestrico z
enim letom starosti
namestijo v rejniško
druţino
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DRUŢINA
Intervjuvanka 3 z ţalostjo in razočaranjem pripoveduje o druţinskih članih in na otroštvo
ima predvsem negativne spomine. Prihaja iz več članske druţine, ki jo sestavljata oče in
mama ter trije otroci. Oče ima bosanske korenine ( … moj oče je bosanec …), mama pa
prihaja iz Slovenije. Intervjuvanka 3 je najstarejša med otroki in je stara 15 let. Ima še leto
dni mlajšega brata (14 let) in pet let staro sestrico. Brat ima teţave z mehkimi drogami in je
trenutno v vzgojnem zavodu. Sestrica ţe od prvega leta starosti ţivi v rejniški druţini (…
Imam še eno mlajšo sestrico, ki je stara pet let, v rejniški druţini je pristala pri enem letu,
zato ker jo je mama pustila v bolnici ...).
RAZMERE V DRUŢINI
Druţina je bila ţe od nekdaj nefunkcionalna in je negativno vplivala na intervjuvanko 3 ter
njen psihofizični razvoj. Center za socialno delo je druţino začel obravnavati ţe leta 2009,
in sicer na področju varstva ter zaščite otrok. Za otroka se je zaradi teţav v druţini iskala
ustrezna oblika druţbenega varstva. Leta 2011 je bil intervjuvanki 3 postavljen splošni
skrbnik.
Iz dokumentacije izvemo, da je oče brezposeln, mama pa je duševna bolnica in je zato
invalidsko upokojena. Pri starših obstaja tudi moţnost zlorabe zdravil ter poseganja po
alkoholu. Mamino sodelovanje pri zdravljenju ni ustrezno in zaradi zdravstvenih teţav je
bila ţe večkrat hospitalizirana. Starša ţivita v občinskem stanovanju in se preţivljata z
nizko invalidsko pokojnino, varstvenim dodatkom in denarno socialno pomočjo.
Intervjuvanka 3 v pogovoru pove, da so bili doma včasih res ubogi in niso imeli denarja za
hrano ter elektriko (… Ja, večkrat smo bli brez hrane. Pa tut televizije nismo gledal, ker
nismo mel denarja pač, da bi plačeval elektriko. Ful smo bli bogi ...). Mama ima zaradi
duševne bolezni skrbnika za finančne zadeve, skrbništvo pa sicer izvaja center za socialno
delo.
V druţini intervjuvanka 3 ni bila deleţna topline in ljubezni. Mama kot duševna bolnica
(… moja mama je pa pač duševno prizadeta, se temu reče ali pač bolna …) ni zmogla
sprejeti odločitev in potrebnih sprememb, ki bi bile v korist njej in otrokom. Prav tako tudi
ni znala ustrezno zaščititi svojih otrok in prevzeti starševske vloge. Iz dokumentacije
razberemo, da sta starša pred CSD-jem vseskozi prikrivala teţave in dejansko stanje v
druţini ter se v tem podpirala. Zaradi osebnih teţav ne prepoznavata in ne zadovoljujeta
razvojnih potreb otrok. Otrokom ne nudita ustrezne skrbi v čustvenem in materialnem
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smislu. Izvemo, da sta oba starša vzgojno nemočna in sta pogosto popuščala vodenju ter
ţeljam otrok, kljub temu, da sta s tem otrokom le škodovala. Tudi intervjuvanka 3 pove, da
ji je mama kljub denarni stiski omogočala vse kar si je zaţelela (… V bistvu se spomnim,
da moja mama tut, če ni mela denarja, ne, mi je kupovala ful velik stvari, vse kar sem si
naprdnla, ne …). Zaradi neustreznega ţivljenjskega stila otrokom nista predstavljala
ustreznega identifikacijskega lika.
VZGOJA STARŠEV
V vzgoji sta bila in še vedno sta precej nekonsistentna, otrokom pa dajeta prazne obljube.
Otrokom nista znala postavljati ustreznih pravil in omejitev. Intervjuvanka 3 je ţe zgodaj
začela prevzemati vlogo staršev, tj. mame. Čutila se je odgovorno za brata in sestro,
skrbela je zanju in jima stala ob strani (… Brat je bil takrat eno leto mlajši od mene in v
bistvu ţe takrat sem mogla skrbet za brata, ker sem vedla, da brez mene mu bo teţko, da
brez mene v bistvu sploh podpore ne bo mel ...). Mama se zaradi duševnih teţav in
odvisnosti od očeta ne more ločiti (… In pač ne zna še, se izognt temu, da bi pač šla vstran,
al pa da bi si našla drugega fanta ali pa kaj tazga, ne. Ampak ona mora sam z očetom
ţivet, ne …). Intervjuvanka 3 si ţeli, da bi mami lahko pomagala, a je pri tem nemočna. O
njej nadalje v intervjuju ne ţeli govoriti.
Dokumentacijski viri nas seznanijo s podatkom, da je bil tudi oče pred leti sam gojenec
zavoda. Je alkoholik in je bil ţe večkrat na zdravljenju, a vsakokrat neuspešno. Pogosto je
domov prihajal v vinjenem stanju in takrat je bil nasilen do partnerke ter otrok (… Ker
vedno kadar je hodu pijan domov, je tepu se, drl, večkrat je policija prišla h nam domov
/…/ Oče je prihajal pijan domov, je tepu, mamo je pretepu, se drl, kričal na nas vse,
mmm…to pa je to pač ...).
Otroka sta zaradi neurejenih druţinskih razmer morala v krizni center. Tam sta bila do leta
2009, ko so ju premestili v rejniško druţino. V rejniški druţini intervjuvanka ni shajala. Ni
dosegala čustvene in socialne zrelosti primerne njeni starosti. Pritoţevala se je nad
nasiljem rejnice in leta 2011 je bila zaradi stopnjevanja čustvenih in vedenjskih teţav ter
nevodljivosti premeščena v mladinski dom skupaj z bratom. V mladinskem domu je prav
tako teţko shajala. Imela je teţave z navezovanjem stikov z vrstniki kot tudi z odraslimi in
iskala pozornost na neprimeren način. Leta 2012 je mladinski dom obvestil center za
socialno delo o sumu kaznivega dejanja spolnega nasilja nad intervjuvanko 3. Med
bivanjem v domu so intervjuvanki 3 uredili tudi vikend rejništvo, ki ga je rejnica zaradi
teţje vedenjske problematike intervjuvanke 3 in strahu zaradi drugih otrok v druţini, leta
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2013 prekinila. Oče je trenutno še vedno v obravnavi na sodišču zoper suma spolne zlorabe
nad intervjuvanko 3. Z očetom ţe pet let nima nikakršnih stikov.
Oče jo krivi za postopek na sodišču in morebitno prestajanje kazni v zaporu. Izbruhi so bili
zaradi postopka glede očeta na sodišču v mladinskem domu vse pogostejši in njeno
vedenje neobvladljivo. Mati je v leta 2013 in 2014 začela zaradi poslabšanja zdravstvenega
stanja vse bolj opuščati stike, kar se je poznalo tudi na spremembi odnosa intervjuvane 3
do nje in poslabšanju vedenja sploh. Kmalu je začela izraţati ţeljo po odhodu iz
mladinskega doma. Medtem so leta 2014 tudi brata premestili v drug vzgojni zavod in
njena stiska se je še poglabljala. Začela se je rezati, samopoškodovati. Starša sta se leta
2015 pred glavno obravnavo glede spolnega nasilja očeta do intervjuvanke 3 tudi poročila.
STIKI S STARŠEMA
Mamo intervjuvanka 3 vidi pribliţno enkrat na mesec, ko pride v vzgojni zavod na obisk in
tam tudi prespi (… Ona pa hodi enkrat na mesec za eno noč, k men na obisk. Ker ţivi daleč
in nima svojga avta, hodi na vlak, ki pa samo enkrat ali dvakrat pelje, pa ne more nazaj,
zato mora nujno prespat tu …). Stikov z bratom in sestrico nima, čeprav si tega zelo ţeli.
Intervjuvanka 3 pove, da se ji vsi v druţini zelo smilijo in jim ţeli pomagati (… Moja
mama je kar precej bolana. Ful se mi smilijo vsi. Tako pač je …). Zelo nerealno dojema
svojo druţino. Sanja o popolni druţini in o tem, kako jih bo ona enkrat spet povezala.

O SEBI
Intervjuvanka 3 ima teţave, ki so povezane s specifično druţinsko situacijo in
prilagajanjem na spremembe v zadnjem obdobju. Iz dokumentacijskih virov razberemo, da
je zanjo značilna razpršena pozornost, je zelo nemirna, ima teţave s koncentracijo in izraţa
veliko potrebo po pozornosti. Potrebuje pedopsihiatrično obravnavo, saj so bili pri
psihološkem pregledu nakazani znaki ogroţenega osebnostnega razvoja.
Intervjuvanka 3 sebe opiše kot osebo, ki je skrivnostna, ker pri njej nikoli ne veš, kako bo
reagirala in kdaj bo izbruhnila (… Jaz bi se opisala kot ena oseba, ki sem ful skrivnostna,
no. Skrivnostna zaradi tega, ker nikol ne veš, kdaj bom izbruhnila, ker mam nihanje
razpoloţenja, nikol ne veš, kdaj bom vesela pa ţalostna, ker v enem trenutko sem lahk
vesela, pol pa neki razmišljam pa sem ful ţalostna, neki za brez veze, pa noben ne ve zakaj,
ne. Al pa, ne vem, včasih se mi da neki, neki začnem delat, pol pa se mi več ne da, ne. Pa
včasih sem lahk ful pridna v šoli, pol me pa neki, neki, en klik v glavi, pol pa ţe špricam al
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pa hodim na bege ali pa ... Sem skrivnostna. Opisala bi se tko …). Sebe opiše torej kot
osebo, ki ji zelo niha razpoloţenje in zna biti precej nepredvidljiva.
Rada pomaga drugim, tudi tistim, ki so z njo skregani (… Pozitivne lastnosti so to, da rada
pomagam, ne vem, kermukoli. Tut če sem z njim skregana, rada mu pomagam, definitivno
...). V dokumentaciji zasledimo, da se teţje znajde z vrstniki in sošolci, drugače pa je zelo
samoiniciativna. Intervjuvanka 3 poudari, da ji ustreza, če je v središču pozornosti, sploh
pri nasprotnem spolu (… Mmm … Rada sem v središču pozornosti, sploh pri fantih tu. Pač
z enim sem v vezi, ne, pa moram razgrajat, da me opazi, ne, ker drugače se glih ne sme z
mano druţit ...). Ima slabše zadovoljene emocionalne potrebe. Zelo potrebuje pozornost in
ustrezno bliţino ter čustveno odzivnost odrasle osebe. Zaradi neprimerne vzgoje staršev in
stalnega razočaranja ima občutke zapostavljenosti, nesprejetosti ter zapuščenosti.
Pozornost drugih išče na zelo neprimerne načine, tudi pri ljudeh, ki jih ne pozna. Za
pozornost in občutek pripadnosti je sposobna storiti marsikaj, iti tudi čez druţbeno
sprejemljive vrednote in norme. V mladinskem domu je to pozornost iskala z nastopanjem,
pomanjkljivim oblačenjem, pretiranim ličenjem in seksualiziranim vedenjem. Stalno je
prisoten strah, da je nihče ne bo maral in zato v odnose ţe v naprej vstopa s strahom pred
zavrnitvijo.
Kot negativno lastnost izpostavi njen impulzivni karakter, saj se hitro razjezi in pogosto
burno odreagira (… Negativne pa so to, da se hitr razjezim na druge, ne ...). Jezo in stisko
sprošča na vse moţne načine, a pravi, da ji do sedaj ni še nič od tega pomagalo (… Zdaj se
ţe dva mesca ne reţem. Pol pa sem tko, me je neki razjezilo, ne, pa sem rekla kerga briga
rezanje, grem se jaz rezat, ne /…/ Ja, k sem boksnila v šipo, sem si razbila prstne členke.
Probala sem ţe z ţogico, pa sem jo uničila. Probala sem ţe tut z blazino, pa sem bla, ne
vem, vse kar sem probala, je blo, ne vem, brezveze, no ...).
Zaveda se, da je njena napaka, da v jezi in stiski sprošča bes na svoje vrstnike in sošolce
(… Če pa nimam nič kaj tazga, pol pa z besedami začnem. To pa je moja največja slaba
napaka, ne. Ne, da prav vem, kaj jih prizadane, in pol k so oni dobre volje, jih ko sem jaz
slabe volje, hočem, da so še oni slabe volje in pol jih prav tk ...). Čustveni izbruhi so izraz
tesnobnosti ob nemoči razreševanja problemov. Zanjo je značilna konfliktnost, občasno se
pojavljajo tudi umiki. Njene socialne spretnosti so šibkejše. Med vrstniki je začelo izstopati
tudi šikaniranje in izsiljevanje. Zaradi impulzivnega in nepredvidljivega vedenja jo v
skupini niso sprejemali, prav tako ne v šolskem razredu. Pojavlja se vprašanje ali je sploh
sposobna zdravega navezovanja stikov.
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Intervjuvanka 3 je teţko vodljiva in ima teţave s sprejemanjem avtoritete. Teţko prenaša
zavrnitve in se hitro počuti ogroţeno. Pove, da je tudi do vzgojiteljev včasih nespoštljiva in
njena slaba lastnost je tudi ta, da »šprica« pouk

( . Aaa, pa da ful grdo govorim

vzgojitlom, pa da beţim pa špricam pouk …).
Trudi se za dobre odnose z vzgojitelji, a ji vedno ne uspeva, saj teţko obvladuje svoje
vedenje (… Ja, trudim se za dobre odnose z vzgojitelji …). Intervjuvanka 3 potrebuje
stabilno in naklonjeno okolje, jasne meje in strukturo. Prav tako potrebuje tudi ogromno
podpore, stalno vodenje in individualni pristop.
Pove, da se je sedaj ţe poboljšala, več ne izostaja od pouka tako pogosto kot prej, njena
slaba navada pa je še vedno rezanje (… Ja, zdaj sem boljša. Pač, prej sem ful špricala, pa
to, zdaj ne špricam tok več. Zdaj ne hodim več tok na bege, pa nič. Sam reţem se še. To je
moja slaba stvar ...). V iskanju izhoda iz stiske se posluţuje begov, izostajanja od pouka in
poškodovanja same sebe. Je zaljubljena, ima teţave kot vsi ostali, jih poskuša reševati, a ji
ne uspeva dobro (… Probam jih reševat, sam mi lih ne rata tok dobr ...).
Kot pove sama, kadar v stiski ne vidi izhoda, pogosto razmišlja o samomoru, ki ga je ţe
dvakrat poskušala izvesti, a ji ni uspelo (…V bistvu, kadar si v stiski, ne razmišljaš druzga,
kokr, da bi sam šel iz te stiske ven. Ne najdeš, ne najdeš pravga načina, ampak razmišljaš
o samo eni stvari, kako bi umrl ali pa kaj slabega naredil. Vsaj jaz tako razmišljam. Če se
mi kaj tazga zgodi, na primer, da ne morem več zdrţat, ali neki slabga nardim, ali koga
udarim ali grem na beg, kar je boljš … Ppač ne vem, neki kar je kaznivo nardim, al pa da
se ubijem /…/ Ja, sam tu (pokaţe na roke, kjer so ţile, poskušala si je prerezat ţile). Pa to
ţe prej, ne tukaj v zavodu. Ja, pač, v bistvu sem si prerezala, pa ni šlo. Pa hotla sem čez
okno skočit, pa glih ko sem odprla na teţaj okno, k mi malo lohka tko v mladinskem, pa
sem hotla skočit, pa je glih tršica prišla v sobo. Karma, se temu reče ...).
Vase ne zaupa popolnoma, saj se drugače ne bi rezala (… Delno zaupam vase, ker če bi
zaupala vase, se ne bi rezala, ne ...). Njena samopodoba je zelo nizka in nestabilna kot
izvemo iz dokumentacije. Vase verjame toliko, da ve, da je zmoţna končati šolo, da ji v
zavodu hočejo samo dobro in se ji bo uspelo spremeniti na boljše, če bo sama v to vloţila
nekaj truda (… Jaz vase verjamem, jaz vem, da sem zmoţna nardit ta razred, jaz vem, da
sem zmoţna nardit tu, ker bom, ker vem, da mi hočejo sam dobr in vem, da v bistvu mi bo
uspelo, če bom jaz kej za to nardila, ne pa, če bodo drugi pritiskal name, ne. Vem, da se
moram oziroma se bom mogla spremenit na boljše ...). Je zelo negotova glede prihodnosti
in krivdo za vse kar se dogaja pripisuje sebi.
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KRIZNI DOM

Intervjuvanka 3 pripoveduje, da ju je mama skupaj z bratom nekega dne peljala na
sprehod. Takrat je obiskovala prvi razred in je bila stara 6 let; to je leta 2007 (… Jaz vem,
da sem bla prvi razred, ko sem šla v krizni center ...). Mama je spakirala nekaj stvari, ju z
bratom pripeljala do neke hiše in ju tam pustila (… In pač sem enkrat šla od doma, ko sem
bla prvi razred se spomnim, pa sem pač .je mama rekla, da gremo na sprehod, pa smo vzel
neki stvari, pa smo spakirali. Pa vse, pa sem jaz tko tam gledala, pa sem mamo vprašala
ali mi gremo to na kako dolgo pot, ne? Ja za par dni gremo, ne. Zdaj očija ni doma, zdaj
lahko gremo, zdaj si to lahko privoščimo, ne. In pač smo prišli do ene hiše in je mama kar
šla. Potem pa je prišla ena gospa in nam odprla eno hišo. Jaz sploh nisem vedla v keri hiši
sem ...). Šele kasneje je intervjuvanka 3 ugotovila, da je bil to krizni dom. Mama ji je prišla
povedat, da doma ne moreta ostati zaradi slabih ekonomskih razmer, a intervjuvanka 3 tem
razlogom ni verjela (… Pol je čez en teden moja mama prišla h men in je pač povedala, da
pri njej doma pač več ne mormo bit, ker smo v hudi stiski z denarjem, kao ne. Jaz sem pa v
bistvu ţe od začetka vedla, da pri temu sploh ni tko, ker sem poznala svojega očeta. Ker
vedno kadar je hodu pijan domov, je tepu se, drl, večkrat je policija prišla h nam domov
...). V kriznem domu sta z bratom ostala do leta 2009, ko so ju premestili v rejniško
druţino (… In pol je mama čez en teden prišla h men, mi povedala, da domov ne morem
več in da grem čez en teden v rejniško druţino ...).
REJNIŠKA DRUŢINA
Intervjuvanka 3 pove, da je bila novice o namestitvi v rejniško druţino vesela (… Sem bla
tam ful vesela, grem nekam, če vsaj ne bom doma, bom šla vsaj nekam drugam, da vsaj ne
bom tam, k nisem hotla bit u kriznem centru ...). V rejniški druţini ji je bilo na začetku zelo
všeč in so se lepo razumeli (… Pol pa pač, ko sem prišla tja v rejniško druţino je blo prvih
par mesecev ful vredu,rejnica je bila ful prijazna ...). Rejnica pove, da se je takoj videlo, da
otroka nista imela osvojenih osnovnih veščin in higienskih navad. Imela sta teţave s
sprejemanjem pravil in omejitev, bila sta zelo nemirna, eksplozivna ter nepredvidljiva.
Med njo in bratom je pogosto prihajalo do konfliktov, bila sta agresivna in tekmovalna kot
pove tudi sama (Z bratom sem se kregala, to priznam.). Rejnica pove, da nista dosegala
čustvene zrelosti, ki bi ustrezala njuni starosti.
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Ko so se začeli pojavljati večji prepiri med njima in rejniki, naj bi prišlo tudi do nasilja,
pove intervjuvanka 3 (… Pol pa so se začel malo večji prepiri in … pol pa naju je rejnica
začela pač tepst, ne ...). V intervjuju opiše dogodek, ko je zaradi nasilja ţelela pobegniti od
rejnice in šla ţivet k prijateljici. Rejnica jo je seveda našla, odpeljala domov in doma
pretepla (… In pol pač sem se enkrat odločla, da bom šla k moji prijateljici ţivet, en. Pač
ne vem kar padl mi je to na pamet. Pol pa, pol pa je moj brat pršu, ne, k rejnici, pa mene ni
blo, pa ga je vprašala, kam je šau. Pa sem jaz mislila, da me ne bo našla, in je prišla v tisto
hišo in je rekla, da bi me, če me lahko pač, če me lahko vzame. Pa je rekla prijateljičina
mama, ja seveda lahko. Pa me je doma pretepla, ne ...). Nekaj časa je intervjuvanka 3
nasilje prikrivala in ni upala povedati mami. V času bivanja v rejništvu je tudi šola začela
opozarjati na stopnjevanje vedenjskih teţav. Sorojenca sta bila vse teţje vodljiva in teţko
sta sprejemala avtoriteto. Ker so se teţave stopnjevale, sta bila februarja 2011 skupaj z
bratom nameščena v mladinski dom (… Pol pa pač sem pristala v mladinskem, ne,
mladinskem zavodu ...).
Oba z bratom sta bila vključena tudi v pedopsihiatrično obravnavo. V mladinskem domu
so intervjuvanki 3junija 2012 uredili tudi vikend rejništvo.

MLADINSKI DOM
Intervjuvanka 3 je bila s strani centra za socialno delo 28. 2. 2012 nameščena v mladinski
dom, saj je zaradi vedenjskih in čustvenih teţav potrebovala skrb institucije, ki bi ji
zagotavljala varno in strukturirano okolje ter ustrezno strokovno in učno pomoč. Vse to pa
bi ji posledično omogočalo zdrav osebnostni razvoj in uspešno šolanje.
Pri njej so se ob koncu šolskega leta 2012 ţe začeli pojavljati impulzivni izbruhi, ki so
mejili na histerijo. Novembra 2012 je bil CSD s strani mladinskega doma obveščen o sumu
spolne zlorabe nad intervjuvanko 3 s strani očeta. Po prijavi spolnega nasilja očeta zaradi
očetovih teţav z alkoholizmom ter podatkov o neprimerni druţbi, ki se je zbirala na
naslovu druţine, stiki s starši niso potekali v domačem okolju. Intervjuvanka 3 od prijave
dalje domov ni hodila. Po stikih s starši je bila vidno zaskrbljena za njuno čustveno in
zdravstveno stanje. Na stike v dom je večinoma prihajala samo mama, oče le občasno v
spremstvu skrbnika. Mama se je na stikih z intervjuvanko 3 dobro počutila, a se ni čutila
dovolj močno, da bi zmogla bivati z njo dlje časa. S svojimi zahtevami zna zelo pritiskati
na mamo, da bi ji v vsem ugodila. Tudi strokovna delavka CSD-ja je potrdila, da ji mama
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ni dovolj vzgojno dorasla, da bi zanjo ustrezno skrbela dlje časa. Intervjuvanka 3 in
druţina imajo zato svojega skrbnika.
Po prijavi spolnega nasilja je intervjuvanka 3 v rejniški druţini postajala vse zahtevnejša.
Pojavile so se še teţave z drugimi otroki v rejništvu. Leta 2013 je rejnica z izvajanjem
rejništva prenehala, saj je bila problematika intervjuvanke 3 za rejniško druţino prevelika.
V mladinskem domu so izraţali tudi zaskrbljenost zaradi njenega seksualiziranega vedenja.
Za svoje vedenje je imela vedno opravičilo, razlago, laţ in svojega deleţa odgovornosti ni
prevzemala. V intervjuju prizna, da je imela spolne odnose z veliko moškimi (… Tko, bom
priznala, sem mela spolne odnose z velik tipi, ne. Amm … pa tko pustila sem se vsakmu, ne
…). Po izjavah intervjuvanke 3 je prišlo do spolnega nadlegovanja. Dva mladostnika naj bi
jo posilila (… Pol pa pač so se začele dogajat ful, ne, pač ful neprimerne stvari ne.
Posilstvo pa to, ne. Če veste. Pač ne vem, en fant se me je dotikal, po spolovilu, pa ful je
hotu pač seksat, ne pa pač je nekak me spolno zlorabljal, potem pa je še en fant bil, ne, pa
me je tut on spolno zlorabljal, ne. Pol sem pa to povedala, pa nismo nič nardili, ne, njim
...). Glede tega nihče v domu ni ukrepal, kar se ji ni zdelo pošteno. Ne moremo biti
popolnoma prepričani, da je do posilstva sploh prišlo, saj vzgojiteljica iz mladinskega
doma pravi, da je bila intervjuvanka 3 promiskuitetna in se je slačila pred fanti ter jim
kazala svoje spolovilo. Prav tako tudi pedopsihiatrinja izpostavi, da je pri njej v enaki meri
moţno, da govori laţ ali resnico.
Intervjuvanka 3 med bivanjem v mladinskem domu nekaj časa ni imela rejniške druţine, v
domače okolje pa zaradi neurejenih razmer ni mogla zahajati (… Domov itak nisem smela
it, ne, ko sem hodila domov, me je itak še oče spolno zlorabljal, ne. Se me je dotikal, pa vse
…). Počitnice je zato preţivljala v domu in sodelovala v različnih projektih.
Brata so zaradi psihičnih teţav in zaradi groţenj o samomoru leta 2014 premestili v drug
vzgojni zavod (… Je pač on mogu it v Smlednik. Šel je drugam, zaradi tega, ker je mel tut
skos je govoru umrl bom, mel je pač svoje teţave, ne ...). Takrat se je njena stiska šele
začela poglabljati (… Pol, pol smo pa pozabli na to, ne, pol sem pa jaz vse bolj zgubljala
ţivce, ne, zaradi tega …). Njeno čustveno stanje je postajalo vse hujše in pojavljalo se je
tudi samopoškodbeno vedenje (… In pol sem pač jaz vse bolj zgubljala nadzor nad sabo,
še bolj sem se začela rezat, še celo sem kadit začela ...). Zaradi tega je bila vključena v
pedopsihiatrično obravnavo in redno prejema medikamentozno terapijo Abiliyi in
Depakine.
Intervjuvanko 3 pestijo mnoge stiske in vedno znova je razočarana nad nezanesljivostjo
staršev. Zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostritve domače situacije je mama
110

Mašič Tadeja (2016) - MLADOSTNIKOVO DOŽIVLJANJE SEBE IN BIVANJA V VZGOJNEM ZAVODU

začela opuščati stike in prihajala na obiske vse redkeje. Pri intervjuvanki 3 se je to kazalo v
nihanju razpoloţenja in vedenju, kar je posledično vplivalo tudi na ostale stike ter odnose z
drugimi; do mame je postajala hladna in zadrţana.
Intervjuvanka 3 pove, da ni znala drugega kot kričati na druge ljudi, se braniti in pretepati
(… In pač jaz nisem znala nič druzga, kokr se dret na ljudi, ne. Pa brant sebe, pa tepst
okrog sebe, pa razbijat, pa sem začela razbijat pa tepst vse okrog, pol pa pač sem si enkrat
ţelela, da bi pač šla v drug vzgojni zavod … ).
V šolskem letu 2014/2015 se je začel bolj intenzivno odvijati postopek proti očetu zaradi
suma spolnega nasilja nad njo. Intervjuvanka 3 je pri vsem nazadovala, izbruhi so bili vse
pogostejši in stalno je bila v konfliktih. Še vedno so prisotne nerealne sanje o matični
druţini in nenehno je v skrbi za njihovo zdravje. Zadala si je nalogo, da bo povezala
druţino in bodo vsi ponovno zaţiveli skupaj.
V juniju 2015 je bila nameščena na zdravljenje, kjer so posumili, da ima deklica
posttravmatsko motnjo, zaradi katere se v svojem čustvovanju vrti v začaranem krogu.
Nerealen strah pred zavrnitvijo je osnova za njene impulzivne odzive. Zaradi poslabšanja
stanja je bila tudi večkrat hospitalizirana. Po prihodu z zdravljenja so se njene čustvene in
vedenjske teţave še povečale. 2. 8. 2015 je bila spet hospitalizirana.
Po prihodu nazaj v dom je odklanjala stike z vsemi v domu in ţelela si je oditi iz
mladinskega doma, ker se tam ni več počutila prijetno in sprejeto. Vsi so jo zavračali.
V mladinskem domu so podali mnenje, da intervjuvanka 3 presega okvire doma in bi bila
zanjo ustrezna drugačna oblika namestitve, kjer bi imela boljše moţnosti za napredovanje
– bila bi v manj številčnem razredu, v zavodu z interno šolo in s prilagojenim šolskim
sistemom ter pedopsihiatrično obravnavo. V septembru 2015 je bila premeščena iz
mladinskega doma v vzgojni zavod (… Pol pa pač sem pristala tukaj. Zarad moje trme ...).
VZGOJNI ZAVOD TER ODNOSI Z VZGOJITELJI IN UČITELJI
7. 9. 2015 je bila intervjuvanka 3 začasno nameščena v vzgojni zavod. Sama pravi, da je
ţelela priti prav v ta zavod in je s trmo ter vztrajnostjo to tudi dosegla (… Ne vem, pač, ne
vem, to se mi je zdel najbolj krut zavod, ne. So vsi govoril, jaz ne grem nikol tja, tam je
najbolj grozn. Jaz pa sem rekla, stokrat raj bi bla tam kot pa tle, ne. K mi je blo v bistvu
vse postlano z roţicami, vse sem mela, vse kar sem hotla. Lahko sem šla ven s prijatli. Vse,
res vse, tu si pa pač … mal bol omejen ...).
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Vključila se je v osmi razred interne osnovne šole s prilagojenim programom in dodatno
strokovno pomočjo. Pri opravljanju domačih nalog in hišnih opravil je samostojna, a
potrebuje veliko spodbud ter kontrole. V skupinsko ţivljenje se je vključila brez teţav. Več
teţav je imela pri vzpostavljanju primernih odnosov z vrstniki, tako v skupini kot v šoli.
Vzgojitelj pove, da je v konfliktnih situacijah verbalno ţaljiva, velikokrat tudi podleţe
negativnemu vplivu otrok in jim slepo sledi. Zadolţitve v skupini opravlja pomanjkljivo in
potrebuje usmerjanje. Z vzgojitelji se rada pogovarja. Pravi, da lahko v domu zaupa le
njim, vrstnikom namreč ne more (… Pa ne zato, ker se bojim, da me bojo izdal. Pač, tukaj
nobenmu ne morem zaupat. Od otrok. Od odraslih, to pa lahko. Otrokom pa ne. Tut če so
ne vem kakšni, če jih poznam ful dobr, jim ne zaupam ….). Do vzgojiteljev je včasih
predrzna in ţaljiva, predvsem takrat, ko ţeli nekaj doseči in ji ne uspeva. Do učiteljev goji
spoštljiv odnos. Posluša mnenje drugih, a v primerih, ko se s čim ne strinja, reagira trmasto
in predrzno. Dogovorjenega se ne zna ali ne zmore vedno drţati.
Njena osebna higiena je na zadovoljivem nivoju, slabše skrbi za urejenost sobe in omare. V
prostem času se vključuje v aktivnosti zavoda, in sicer v akvarijski ter plesni kroţek.
Čustveno je obremenjena zaradi neurejenih odnosov s starši in zaradi neprekinjene
institucionalne obravnave ter nezmoţnosti preţivljanja vikendov zunaj zavoda.
Intervjuvanka 3 vikende še vedno preţivlja v zavodu. Ni imela rejniške druţine, situacija
doma še vedno ni zadovoljiva in rešena. Upa, da se bo po zaključenem osnovnošolskem
izobraţevanju lahko vrnila nazaj v mladinski dom.
Intervjuvanka 3 ima med bivanjem v zavodu stike samo z mamo. Večkrat se slišita po
telefonu, enkrat mesečno prihaja tudi k njej na obisk in tam prespi. Do mame ima
intervjuvanka 3 občasno vljuden in spoštljiv odnos. V primeru, da ne izpolni njenih
materialnih ţelja, postane nesramna, preklinja in jo ţali ter podi domov. Intervjuvanka
mamino ljubezen pogojuje z darili. Stikov z očetom intervjuvanka 3 trenutno nima.
Novembra 2015 so se v vzgojnem zavodu dogovorili za novo rejniško druţino. Ob obisku
pri rejnici se je intervjuvanka 3 po dolgem času spet srečala z očetom. Srečanje je bilo
pristno in očeta se je zelo razveselila. Starša sta se z rejništvom strinjala in intervjuvanka 3
je tja šla ţe v decembru 2015. Na začetku se je intervjuvanka 3 dobro vklopila v rejniško
druţino – tam se je imela lepo, rejnici je pomagala pri kuhanju in drugih hišnih opravilih.
Zaznamek iz dokumentacije pa nas seznani z dejstvom, da intervjuvanka 3 v rejniški
druţini ni bila dolgo zadovoljna. Rejnica pove, da se ni vklopila v njihovo, sicer zelo
povezano, druţino. Pogrešala je fante in dekleta iz zavoda ter se je ţelela vrniti nazaj.
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8. 12. 2015 je bila spet hospitalizirana na otroški psihiatriji zaradi samomorilnih misli in
samopoškodbenega vedenja. S samopoškodbenim vedenjem slabo vpliva na ostale otroke v
rejništvu in zato rejnica se boji, da jo bodo posnemali. Intervjuvanka 3 ne izraţa ţelje, da
se vrne v rejniško druţino. Rejnica je 13. 3. 2016 povedala, da bo intervjuvanko 3 v
rejništvu imela še do junija 2016, potem pa bo z njim prenehala.
Razmere v matični druţini in funkcioniranje intervjuvanke 3 se do sedaj ni spremenilo v
smeri izboljšanja situacije za vrnitev deklice domov. Intervjuvanka 3 še vedno potrebuje
stabilno okolje in jasno strukturo. Prihodnost intervjuvanke 3 je še precej negotova, saj
teţav ne zmore reševati z razumevanjem in na sprejemljiv način. Še naprej potrebuje
strokovno pomoč in vodenje, zato v vzgojnem zavodu predlagajo namestitev v vzgojni
zavod Višnja Gora, kjer bo lahko nadaljevala s poklicnim izobraţevanjem – smer
pomočnik v biotehniki in oskrbi. Moţnost za podaljšanje šolanja v vzgojenem zavodu še
vedno obstaja.
Intervjuvanki 3 je v zavodu na splošno všeč (… Všeč mi je vse. Ne morem povedat, kaj mi
ni všeč ...). Ustreza ji bolj strog in zaprt reţim doma, saj potrebuje strukturo ter meje.
Pogreša le stare prijatelje (… Ja, tisti pravi prijatelji …). Moti jo to, da je vzgojni zavod v
manjšem kraju na vasi, kjer po njenem mnenju zelo smrdi (… Kraj je drugačen. Prej sem
ţivela v mestu, tu pa je to sam vas, ki smrdi, grozn …).
ŠOLA
Večino podatkov o šoli in odnosih z vrstniki izvemo iz dokumentacije. Med intervjujem
intervjuvanka 3 o tem pove zelo malo.
Intervjuvanka 3 se je zaradi selitve, iz ene oblike druţbene nastanitve selila v drugo, ţe
večkrat prešolala. Svoje osnovnošolsko izobraţevanje je začela v domačem kraju, a se je
hitro po premestitvi v rejniško druţino, leta 2009 (stara 8 let), prešolala na drugo osnovno
šolo.
V šolskem letu 2010/2011 so se v šoli kazale teţave. Bila je teţko vodljiva in ni sprejemala
avtoritete. Zanjo je bila značilna pomanjkljiva koncentracija, nemirnost in izkazovala je
veliko potrebo po pozornosti. V šolskem letu 2011/2012 se je neprimerno vedenje med
poukom zmanjšalo in skupina jo je bolje sprejemala. Z ureditvijo vikend rejništva za brata
so se njene teţave spet začele pojavljati. Izraţala je močno ljubosumje, saj si je tudi sama
ţelela nekoga, ki bi mu pripadala.
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V šolskem letu 2012/2013 ni bila uspešna in je ponavljala 6. razred. Takrat je bila
nameščena v mladinski dom, kjer so začeli izraţati vedno večjo zaskrbljenost nad njenim
vedenjem in neprimernim pridobivanjem pozornosti. V šolskem letu 2013/2014 se je
situacija umirila, še vedno pa je bilo prisotno laganje, menjavanje razpoloţenja ter
izraţanje trme. Leto je sicer uspešno zaključila in napredovala v 7. razred. V šoli je imela
še teţave z vrstniki, v druţbi katerih se zaradi svojih šibkih socialnih spretnosti ni znašla.
V tem šolskem letu se je med vrstniki pojavilo šikaniranje in izsiljevanje. Sošolci so jo
odklanjali zaradi njenega impulzivnega in nepredvidljivega vedenja.
V šolskem letu 2014/2015 se je začel bolj intenzivno odvijati postopek zoper očeta na
sodišču, kar se je poznalo pri intervjuvankinem vedenju. Nazadovala je na vseh področjih,
izbruhi so bili pogostejši.
Imela je nerealna pričakovanja glede ocen, zamujala je k pouku in ga »špricala«, Prejela je
dva opomina in bila iz šole tudi suspendirana. Šolsko delo in snov je morala predelovati v
mladinskem domu. Kmalu je začela kazati vse manjše zanimanje za šolo, ni sodelovala in
upoštevala avtoritete. Postala je popolnoma nevodljiva in zanjo je v domu veljal drugačen
reţim. Njena ţelja po odhodu drugam je bila vse večja. Tam se več ni počutila dobro in
tudi strokovno osebje je podalo mnenje, da je intervjuvanka 3 presegla okvire mladinskega
doma in potrebuje drugačno, bolj strogo ter strukturirano okolje in obravnavo, prav tako pa
izobraţevanje v manj številčnem razredu s prilagojenim programom.
V šolskem letu 2015/2016 se je intervjuvanka 3 ob prihodu v vzgojni zavod vključila v 8.
razred interne šole s prilagojenim programom in dodatno strokovno pomočjo (… 8. razred,
mešani zavodski. V razredu nas je osem. Prej smo pa bili sam trije. Pa je blo ful čudn, pa
še dva fanta sta bla. Tako, da sem bla edina punca. Pa še s tistim enim od fantom sem bla
skup. Pa še zdaj sem z njim skup ...). Njene intelektualne sposobnosti so povprečne, dobro
razvite, a v učno delo vlaga premalo truda. Med pogovorom pove, da ji gre v šoli dobro,
ima odlične ocene in ne potrebuje prilagoditev (… V šoli imam odlične ocene.. Haha (se
smeji). Rada se učim in v šoli nimam teţav, ne prilagoditev ...). Kadar sledi pouku, snov
hitro dojema in aktivno sodeluje. Pri obravnavi snovi pogosto potrebuje dodatne razlage in
vodenje učitelja.
Najbolje se odziva na pomirjujoče in spodbujajoče besede, kritik ne sprejema. Pove, da je z
učitelji zadovoljna in ne delajo razlik med njimi (učenci iz zavoda) ter drugimi učenci
(Učitelji so vredi. Ne. Gledajo na nas enako.). Pri delu je počasna, ne kaţe interesa in se
pri samostojnem delu teţje znajde. Pri svojih odločitvah trmasto vztraja, pri tem pa zna biti
zelo nesramna in neposredna. V začetku je v šolo prihajala brez šolskih potrebščin, jezikala
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učiteljem in odhajala iz razreda, ko se ji je zaljubilo. Ni sprejemala avtoritete. Ocenjevanju
znanja se je izogibala in odhajala na beg.
VRSTNIKI IN SOŠOLCI
Med intervjujem pripoveduje o druţbi in prijateljih, preden je prišla v zavod. Pove, da je
bila ta druţba slaba, da so skupaj kadili in pili (… Oče je mel prijatlje, oni so mel hčerke pa
sine, k so bli isti, k oni /…/ Slaba druţba. Kadil so travo, pili, samo to sem poznala ...). To
zanjo niso bili tisti ta pravi prijatelji na katere bi se lahko zanesla.
Poudari, da se je z njimi druţila izrecno zaradi materialnih dobrin (čikov in alkohola), ki
jih je dobila od njih, če mama ni imela denarja (… Ne. V bistvu sam zarad tega sem se z
njimi druţla, ker sem vedla, da če jaz ne bom prinesla čikov, da če jaz ne bom mela
denarja, da bi mi mama kupila čike, da mi jih bojo oni dal ...). Pravi, da jih sedaj v zavodu
ne pogreša, včasih si edino zaţeli, da bi skadila kakšen čik (… Srednje jih pogrešam.
Včasih bi skadila kak čik al pa tko ...).
Učno in vedenjsko je bila intervjuvanka 3 zelo nepredvidljiva. Ob prihodu je intervjuvanka
3 delovala plašno in zaprto vase. V skupinsko ţivljenje v domu se je vključila brez teţav.
Imela pa je teţave glede sprejemanja vrstnikov in pri vzpostavljanju primernih odnosov z
vrstniki v skupini ter zavodu. Do vrstnikov je bila pogosto ţaljiva, nesramna, hkrati je
izraţala stisko, da je nihče ne mara in jo vsi zavračajo. Sošolci so jo odklanjali zaradi
njenega impulzivnega in nepredvidljivega vedenja. Velikokrat je podlegla negativnim
vplivom drugih otrok, ker jim je ţelela ustreči in se počutiti sprejeto. To se še vedno
dogaja. Zelo negativen in posesiven odnos ima tudi do fantov. Od svojih simpatij ves čas
izsiljuje dokazovanje ljubezni. Med intervjujem pove, da se z vrstniki v zavodu dobro
razume. Le s punco, ki je nedavno prišla v zavod, nista v dobrih odnosih (… Razumemo se,
druţimo se, se smejimo skup, se hecamo skup, vsak ma svojga fanta, se lubčkamo z njimi,
tko. Jaz se bolj, pač, z enim druţim, tistim fantom, tako da sploh, pač se ne oziram na
druge. V skupini pa se vredu razumemo. Pač sam z eno se ne razumem glih dobr, ker je
nova, ne, pol, ful si upa in pač, ne vem. Tko srednje ...). S sošolci in vrstniki v šoli se sploh
ne druţi, ker tisti čas posveča svojemu fantu (… Jaz se bolj, pač, z enim druţim, tistim
fantom, tako da sploh, pač se ne oziram na druge ...).
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ŢELJE IN PRIHODNOST
O prihodnost in nadaljnjem šolanju pravi, da še ne razmišlja. Za to naj bi imela še leto dni
časa (… Ah, to je še eno leto. Še ne razmišljam. Ne. Če grem zdaj v srednjo šolo, mam, ni
trgovske, ker je skrajšan program, če pa bom še eno leto delala, bom pa lahko šla v
katerokoli srednjo šolo ....). Kasneje pove, da bi bila rada trgovka, nekdaj pa je sanjala, da
bo postala učiteljica ork (… Trgovka bi bla. Neki časa sem sanjala, da bi bla učitlca ork,
pol pa sem te sanje opustila, ker so neizvedljive ...).
V dokumentaciji zasledimo zaznamek, v katerem intervjuvanka 3 pove, da si ţeli imeti čim
več prijateljev s katerimi bi se razumela. V prihodnosti si ţeli imeti tudi druţino in fanta, ki
jo bo spoštoval. Rada bi imela svojo hišo in ţivela normalno ţivljenje (… Met druţino, ki
me bo spoštovala, ţelim si met fanta, ki me bo spoštoval, ţelim si met, ţelim si met pač
hišo, v kateri mi bo všeč …). Njene ţelje se še vedno povezujejo s sanjami o popolni
druţini, ki pa kot pravi sama, niso uresničljive (… Pač, normalno druţino, sam to je
nemogoče, ne. Tko, normalno ţivet ţivljenje …). Ţeli si, da oče ne bi več popival in bi
lahko za vikende ter počitnice odhajala na izhode domov.
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5.4

Analiza četrtega intervjuja – INTERVJUVANEC 4
Konec januarja 2012 v šoli zavzamejo
stališče, da intervjuvanec 4 potrebuje
drugačno strokovno obravnavo saj mu
v šoli več niso kos

Shema 4: Časovni potek – INTERVJUVANCA 4

Starša se razideta in
zaţivita vsak svoje
ţivljenje.
Intervjuvanec 4 ostaja
pri mami.

Mama postaja
vzgojno
nemočna, ne
obvladuje ga več

2009 druţino
obravnavajo na CSD
zaradi neurejenih
druţinskih razmer

2007 pri intervjuvancu 4 se v šoli v
1. razredu pojavijo teţave
(uničevanje predmetov, agresija,…)

Starša ţivita v
izven zakonski
skupnosti

2001 Rodi se
intervjuvanec 4

2005 intervjuvanec
4 dobi 1. polbrata
(takrat star 4 leta)

Mama se poroči z
novim partnerjem,
očimom

Oče si tudi ustvari novo
druţino. Intervjuvanec 4 dobi
še enega polbrata in eno
polsestro.

2010 Rodi se 3.
polbrat intervjuvanca
4 (takrat star 9 let)

2008 Intervjuvanec
4 dobi 2. polbrata
(takrat star 7 let)

V Februarju in marcu 2012
je tri tedne preţivel na
Pediatrični kliniki na
Oddelku za otroško
psihiatrijo

V letu 2013 je bilo sodelovanje z
intervjuvančevim očetom slabše.
Stiki so bili nekaj časa prekinjeni.
Konec šolskega leta 2013/2014
oba biološka starša zavračata
stike z intervjuvancem 4

19.3.2012 namestitev
v vzgojni zavod

28.4.2011 Usmeritev v program s
pril. izvajanjem in dodat. strokovno
pomočjo na isti šoli (5 ur dodatne
pomoči) (star 10 let)

2015 mama in 1. očim
se ločita

Od leta 2009 naprej druţino spremlja Center za socialno delo zaradi suma
nasilja s strani mame in prvega očima.
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Februarja 2015
Intervjuvanca 4
premestijo v drug oddelek
na šoli – v kombinirani 6.
in 8. razred

2014/2015 Stiki s staršema se
ponovno vzpostavijo in
sodelovanje z njima je dobro

2013 Očim je alkoholik,
povzroči prometno nesrečo in
plačuje denarno kazen. Ţivijo v
pomanjkanju.

Intervjuvanec 4 je
ljubosumen na brate,
verbalno je nasilen do
mame, do bratov tudi
fizično

Junij 2016 Intervjuvanec 4 zaključi
osnovnošolsko izobraţevanje

Intervjuvanec 4 v letu
2016 spet pogosteje
odhaja k očetu na izhode

Februar 2016 Ogled
stanovanjske skupine skupaj
s socialno delavko

2015 Mama se poroči z
novim veliko mlajšim
partnerjem(2. očimom)
in je spet noseča

2016 Mama rodi
petega otroka

2015 Oče se je spet
odmaknil, mamo pa v vzgojne
zavodu spodbujajo k
pogostejšim stikom z
intervjuvancem 4
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DRUŢINA

Intervjuvanec 4 se je se rodil leta 2001 in je danes star 15 let. Je edini otrok bioloških
staršev. Starša sta se po letih skupnega ţivljenja razšla in zaţivela vsak svoje ţivljenje (…
Moja prava mama in pravi oče, saj nista bla poročena, al kaj, ne. Sam sta pač šla narazen,
ne …). Mama je spoznala novega partnerja in se z njim poročila (… Te pa se je mama
poročila z očimom ...). V zvezi z očimom so se rodili trije otroci, intervjuvančevi polbratje,
ki so danes stari 6, 8 in 11 let (… Iz mamine strani mam zdaj tri polbrate, od še prejšnjega
očim ...). Očim je bil alkoholik in z intervjuvancem 4 se nista prav dobro razumela (…
Očim pa je pil, ne. In alkoholik je bil pač, ne. In se nisva glih razumela ...). Pove, da očim
nikoli ni imel časa za njih, pogosto je bil vinjen in veliko so se prepirali (… Ni mel velik
časa za nas tak, da, mi je zmerom takšna kakšna moška roka manjkala. Skos smo se kregal,
skos sm moral jaz to doţivljat, skos…). Zaradi teţav z uţivanjem alkohola je očim
povzročil prometno nesrečo in moral odplačevati kazen. Kar nekaj časa so zato ţiveli v
pomanjkanju, pravi intervjuvanec 4 (… Zaradi te vinjenosti, alkohola, smo, je povzročo
prometno nesrečo, ne. In tista nesreča, .kriv je bil za njo, ne in je pač moral, moral smo
plačevat, ne. In smo zato kr neki časa ţivel v pomanjkanju, ne ...). Po nesreči se je šel očim
zdravit zaradi alkoholizma, a razmere v druţini se niso izboljšale (… Pač po tej nesreči, se
je šel očim zdravit, ne, ampak alkohola še kar več ne pije, ampak vseen ni blo vreji, ne, ker
sva se kregala ...).
Intervjuvančev biološki oče je prav tako zaţivel na novo v drugem mestu in si ustvaril
lastno druţino. Po očetovi strani je intervjuvanec 4 dobil še enega polbrata in eno polsestro
(… Iz očetove prave strani mam pa eno polsestro in enga polbrata. Vsi so mlajši od mene,
ne ...) S polsestro se dobro razume in do nje ni bil še nikoli nasilen (dok.) Intervjuvanec 4
je po razhodu staršev imel redne stike z očetom in pri njem je bil bolj vodljiv in ubogljiv.
Iz dokumentacije izvemo, da mama intervjuvanca 4 opiše kot vzgojno zelo zahtevnega
otroka. Kot njen prvorojeni otrok je na začetku dobil vso pozornost, ki pa je je z rojstvi
polbratov in polsester bil deleţen vedno manj (… Ker jaz sem prvi in valda neki prvi, ma
neko večjo pozornost, ne. In te so drugi prišli in mi je primanjkovalo pozornosti ...). O
mami pripoveduje s prijetnim tonom in ljubeznijo. V intervjuju pove, da mu je mama
zmeraj pomenila največ (… Pač, zmerom mi je bla mama, mi je pomenla neki več, ne ...),
saj pravega in stalnega očetovskega lika v ţivljenju ni imel (… Am, ker res ni blo kašnga
očeta, ki bi ga mel ob seb, ne. Mi je zmerom takšna kakšna moška roka manjkala, ne ...).
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Med intervjujem pove, da je bila mama do njega dobra, on pa jo je s svojimi dejanji in
besedami večkrat prizadel (… V bistvu je vreji ona do mene, sam mislim ,da bolj jaz nisem
bil vreji do nje. Velikrat sem tudi kaj takega reku tazga, da sem mamo prizadel s tem ...).
Mami je govoril, da ga nima več rada, ko se mu ni posvečala, kot si je on ţelel. Druţinskim
članom ne more zaupati. Mami ne zaupa, ker ga je takoj, ko ni zmogla rešiti problema ali
obvladati njegovega vedenja, ţelela poslati stran in iskala pomoč drugih. Pravi, da bolj
zaupa babicam po mamini in očetovi strani (… Druţinskim članom ne zaupam preveč, ker
mama na primer, takoj, na primer, da sem travo kadil..kaj mislite bi nardila? Takoj v
zavod, trrrr, ti si otrok. Pač, bolj babici, mamini mami, zaupam, kot pa svoji mami. In
očetovi … Ker vem, da mi bo ona probala pomagat, ne pa pač takoj klicat, iskat druge
pomoči …).
ZEČETEK TEŢAV
Iz dokumentacije razberemo, da so se teţave z intervjuvancem 4 začele, ko je začel
obiskovati 1. razred osnovne šole. Doma je v jezi uničeval predmete in bil tudi verbalno
nasilen do mame, do bratov pa tudi fizično. Do njih je tudi grob in jih je ustrahoval.
Izkazoval je potrebo po nenehni pozornosti in jo skušal pridobiti na zelo nenavadne in
neprimerne načine (… In te sem jaz to pozornost probu na napačen način pridobit ...).
Center za socialno delo in druţino jih obravnava ţe od leta 2009 naprej zaradi nasilja v
druţini in varstva otrokovih pravic ter koristi iz tega naslova. Intervjuvanec pove, da si je v
ţelji po pozornosti tudi ţe izmislil, da ga doma tepejo (… V glavnem, sem jo prizadel s tem,
ko sem lagal v šoli, da me tepe, ne. Ker pač sem tudi, s strani šole hotu neko pozornost, ne
...).
Svojo stisko zaradi neurejenih domačih razmer in nezadovoljene potrebe po pozornosti je
izraţal tudi v šoli s precej agresivnim vedenjem (… Zaradi tega kreganja, sem jaz u šoli
ratal, sem se še jaz začel kregat s sošolci, metal mize po razredu, dobesedno, stole. Am ...
Ne vem, nagajal sem učitelcam, tepu učitle, ne ...). V intervjuju pripoveduje, da je grozil s
samomorom in se tudi vrgel v prepad (… Pač manjkal mi je pozornosti, ne, in sem pač tak
mal zagrozil s samomorom, ne. In kaj sem naredu, te sem se v prepad vrgu. Ampak na
srečo sem si sam roko zlomu. Kešnerjeve ţice so mi dal not ...). Zaradi samomorilnih
groţenj je bil februarja in marca 2012 hospitaliziran v pedopsihiatrični bolnišnici in tam
ostal 2–3 mesece (… In sem tam preţivel, dva tri mesce in so me v tistem trenutku odpeljal
prvo v pedopsihiatrično kliniko ...). Še vedno dobiva medikamentozno terapijo za
pomiritev in koncentracijo. Pri šolskem delu ga je ovirala slaba pozornost ter
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koncentracija. Imel je slabo razvite delovne in higienske navade. Zanj je bila značilna
slabša socialna zrelost in prisotne so bile teţave v prilagajanju in čustvovanju.
V dokumentaciji iz dopisa osnovne šole, ki jo je pred prihodom v zavod obiskoval
intervjuvanec 4, razberemo, da ga je strokovna komisija 28 .4. 2011 opredelila kot otroka s
posebnimi potrebami, in sicer kot otroka z več motnjami kot dolgotrajno bolnega otroka in
otroka s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Intervjuvanec 4 je bil takrat
usmerjen v izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo. Pri tem je intervjuvanec 4 ostajal na isti osnovni šoli. V šoli so vedno bolj
ugotavljali, da intervjuvanec 4 potrebuje drugačno strokovno pomoč za reševanje teţav,
kot mu jo nudijo v šoli. Doma in v šoli mu niso bili več kos, zato so razmišljali o nastanitvi
v vzgojni zavod. V šoli so 23. 1. 2012 zavzeli stališče, da bi bila namestitev v vzgojni
zavod za intervjuvanca 4 najboljša rešitev. Starša sta prav tako podala soglasje o
namestitvi. Z njo se je strinjal tudi intervjuvanec 4 sam.
Intervjuvanec 4 pove, da mama pri vzgoji ni popuščala, do njega je bila stroga, a kmalu ga
ni več mogla obvladovati (… V bistvi sem bil kaznovan. Am, mama ni bila, ni bla …
popustljiva. Bla je stroga, ja ...). Pripoveduje, da mu je mama doma stalno govorila, da bo
moral v zavod, če se bo še dalje neprimerno obnašal, a on tega ni jemal resno (…In..pač,
oni so men skos grozil, da je dovolj. Umiri se, drgač boš mogu it u dom, a ne. Ampak jim
nisem verjel. Pol se je na konci to res zgodilo ...).

NAMESTITEV V VZGOJNI ZAVOD
27. 3. 2012 je bil intervjuvanec 4 nameščen v vzgojni zavod. Čez vikende, praznike in
počitnice je odhajal domov. Oba starša sta pri obravnavi mladostnika med seboj dobro
sodelovala.
Mama se je med bivanjem intervjuvanca 4 v vzgojnem zavodu leta 2015 ločila od očima
zaradi dolgoletnih nesporazumov in prepirov ter se ponovno poročila z veliko mlajšim
partnerjem (… Mama pa doma, se je ... spet poročila, od očima ločla. In zdaj ma drugega
...). Zadnji dve leti (2013–2015) sta bili zato za intervjuvanca 4 zelo naporni, kar se je
odraţalo v njegovem vedenju v skupini in šoli.
Intervjuvanec 4 pove, da nov očim za njih lepo skrbi, čeprav niso njegovi pravi otroci (…
In ta je vreji, ne. Ja in, tak ... Vreji, čist skuliran, bom tak reku, ma redno sluţbo, ma cajt
za nas, za mamo tudi, prijazen je … od časa do časa (v smehu pove). Skrbi za nas, ne.
Čeprav,čeprav … nismo njegovi pravi otroci … noben v bistvi ...). Z njim je spletel dober
odnos, a nanj ne gleda kot na očeta, saj je le nekaj let starejši od njega (… Ja pa bom tak
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reku. Jaz pa na njega ne gledam kot na svojega očeta, ker je sam sedem let starejši od
mene. Ja. Tak da ja. Mal tak čudno je v bistvi ...). Med bivanjem v zavodu je mama leta
2015 ponovno zanosila in intervjuvanec 4 bo letos dobil še enega polbrata ali polsestro (…
Bom dobu zdj še enga …).

O SEBI
Intervjuvanec 4 je v pripovedovanju o sebi zelo odkrit. Kot majhen deček in prvi v druţini
je dobil veliko pozornosti. Sčasoma, ko je dobival bratce in sestrice, je pozornosti dobil
vedno manj. Njegova potreba po pozornosti ni bila zadovoljena, zato jo je hotel dobiti na
različne načine. Pove, da je imel nekdaj veliko ţeljo po samopoškodovanju (… Ja, kaj so
moji velki problemi. Včasih sm mel veliko ţeljo po samopoškodovanju, ne. To, to (pokaţe
brazgotine na rokah), mislim, kak bi reku, in kaj sem naredu, te sem se v prepad vrgu ….).
S samopoškodovanjem je skušal reševati stiske in si pridobiti mamino pozornost.
Pozornost je seveda dobil, a negativno, spremenilo pa se ni nič na bolje, vse je ostalo
enako. Zdaj se mu to ne zdi več logično (… Am, te pa sem bistvu s tem nehal, ker se mi ne
zdi, zdaj k sem mal ţe odrasel, bolj starejši (ponosno pove). Ne zdi se mi logično, zakaj bi
ti mogu to delat, ne (se nasmeji). Na koncu bo itak vse enako, ne. V bistvi ne pomaga to ...).
Z leti je spoznal, da je bilo njegovo početje brez pomena in je s samopoškodovanjem zgolj
škodoval samemu sebi.
Veliko mu pomeni, da je nekomu všeč (… Slaba lastnost pa je, da isto spet, da mi ful
pomeni, da sem nekomu všeč ...). To navajajo tudi v dokumentaciji. Zaradi občutka
nesprejetosti intervjuvanec 4 neprestano išče pozornost in se ţeli pred drugimi dokazati. To
se kaţe v odnosu do vzgojiteljev in učiteljev, vedno bolj pa tudi do otrok. Za dobro
funkcioniranje potrebuje vsakodnevne majhne pozornost in čas namenjen samo njemu. V
nasprotnem primeru postane nemiren, agresiven, impulziven in provokativen. Pri njem je
zaznati hiperkinetično motnjo, ki počasi izzveneva in jo intervjuvanec 4 ţe laţje obvladuje.
V intervjuju pove, da je na splošno zelo odprt tip človeka. Hitro naveţe stike, saj je zelo
komunikativen in brez strahu pove, kaj ga moti pri sebi in drugih (… Ampak sem dost tak
odprt tip človeka, tak da mi ni teţko povedat, kaj me moti, kaj me moti pri sebi, pač …).
Medtem pa v dokumentaciji navajajo, da ima intervjuvanec 4 teţave v navezovanju stikov.
Čeprav se zna vţiveti v njihove odnose, razume različna stanja otrok, se jim ne zna
pribliţati in z njimi sodelovati. Zato pozornost pridobiva s spakovanjem, posnemanjem,
prepiranjem, s čimer pa doseţe ravno nasprotni učinek. Je vaba za starejše fante, ki
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izstopajo v negativnem smislu in ravno zaradi sprejetosti se je intervjuvanec 4 pripravljen z
njimi identificirati. Hitro se znajde v vlogi krivca skupine iz katere ga je treba vedno
potegniti in zavarovati.
Noče, da ga v skupini vodijo drugi (… Jaz se ne dam vodit, v bistvi. Sploh pa ne nekomu, ki
vem, da ma probleme, pa jih hoče drugim reševat. Pač to mi ni všeč in ne sprejemam tega,
res. Tak, da te nekdo vodi, ki bi v bistvi mogo prvo sam sebe znat vodit, pa te druge, ne ...).
V intervjuju pove, da samega sebe uvršča v prvo ali drugo ligo po popularnosti v vzgojnem
zavodu (… Če razdelimo zavod na tri lige – prvo, drugo in tretjo ligo, sem js tam nekje
prva, druga liga. Tam nekje ...). Kar se tiče podrejanja v odnosih se čedalje bolj kaţe
njegovo osamosvajanje in zavzemanje nevtralne pozicije. Kot zasledimo v dokumentaciji,
je raje sam prevzel vlogo skupinskega vodjo med fanti.
Teţave ima z zaupanjem drugim ljudem (… Ne zaupam vsakemu v glavnem /…/Pač, bolj
babici, mamini mami, zaupam, kot pa svoji mami. In očetovi. Ker vem, da mi bo ona
probala pomagat, ne pa pač takoj klicat, iskat druge pomoči ...), saj je mama v teţavah in
ob neobvladovanju intervjuvanca 4 vedno iskala pomoč zunaj, pri drugih. Intervjuvanec 4
je dobival občutek, da mami ne more zaupati in mu ne bo stala ob strani v primeru teţav,
saj bi ga raje poslala vstran (… Druţinskim članom ne zaupam preveč, ker mama na
primer, takoj, na primer, da sem travo kadil ... Kaj mislite bi nardila? Takoj v zavod, trrrr,
ti si otrok.). V zavodu je malo ljudi, ki jim lahko zaupa, zato je pogosto zaprt vase (Ne
zaupam preveč ljudem, tu v zavodu, in pač, v bistvu sem nekak zaprt vase ...). Takrat se
večkrat pogovarja sam s sabo in to na glas (… Včasih tk na glas razmišljam, ne. V bistvu,
sam s sabo se pogovarjam v glavnem js tk, ker jas o takih osebnih stvareh v bistvi ne
zaupam prav tak, vsaki osebi, ne ...).
Intervjuvanec 4 ima zelo dobro razvite intelektualne sposobnosti. Uspešen je na učnem kot
tudi na interesnem področju. V lanskem šolskem letu je dosegel četrti najboljši rezultat v
nacionalnem preverjanju znanja med šestošolci. Njegova pozitivna lastnost je tudi dober
spomin (… Drgač je še moja dobra lastnost, da se zlo hitr neki naučim. Ne vem, na primer
nekateri se morajo, ne vem, piflat dobesedno, jaz pa sam enkrat preberem in vem ...). Ima
dobro razvite komunikacijske spretnosti, v pogovorih je gostobeseden, ima bogat besedni
zaklad, bujno domišljijo in je precej radoveden, kar navaja psihologinja v dokumentaciji.
Kot svojo slabo lastnost sam izpostavi lenobo. Len je predvsem kar se tiče učenja (…
Ampak za učenje, ne da se mi ful …). Pove, da bi lahko bil tudi bolj potrpeţljiv.
Intervjuvanec je uspel dozoreti na veliko področjih, a kljub temu še ostaja prisotna njegova
impulzivnost. Zaradi svoje nemirnosti ţe nekaj časa prejema medikamentozno terapijo, a
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jo sčasoma opušča. Obiskuje tudi druţinskega terapevta, s katerim je navezal dober stik.
Terapevt mu pomaga pri predelovanju teţav in vzpostavitvi zaupnega odnosa.
Intervjuvanec 4 si ţeli tudi shujšati, saj s svojo zunanjostjo ni zadovoljen (… Z zunanjostjo
nisem. Shujšati moram. Včasih sem bil suh, ne. Pa se mi zdi včasih čudno, ne, ko sem prišo
v zavod pa konc. Neki se mi je podrlo. Drugač sem jaz bil športnik, suh tip ….).
Prosil je za pomoč pri hujšanju. S pomočjo vzgojiteljev mu je to tudi uspelo in sedaj se
počuti boljše, višja je tudi njegova samopodoba. Čeprav se je njegova samopodoba
nekoliko izboljšala, je še kljub vsemu vedno precej nizka in spremenljiva.
Veseli ga mnogo stvari in je vsestransko aktiven. Zanimata ga glasba in šport (… Ja, ja,
repam rad. Geografija me zanima, fuzbal me zanima, košarka me zanima ...), vendar pa
ima nekoliko slabše gibalne sposobnosti. Pri gibanju je počasen in okoren, a vseeno
vztraja. Pravi, da stalno potrebuje nekaj, kjer lahko sprosti svoj preseţek energije in naredi
nekaj zase (… Ja, nekak rabim neki, da dam energijo vun in da naredim neki zase ...). Ţe
pred časom je ugotovil, da je nadarjen za dramsko igro, s katero se še vedno ukvarja (… V
bistvi sem ţe velik časa nazaj ugotovil, da sem ful nadarjen za igro, dramsko in … s tem se
ukvarjam še zdj ...). Tudi v dokumentaciji zapišejo, da je dramska igra ena njegovih
močnejših področij. V lanskem šolskem letu je bil eden izmed najbolj pohvaljenih igralcev
na drţavnem tekmovanju.

VZGOJNI ZAVOD
19. 3. 2012 je bil intervjuvanec 4 sprejet v vzgojni zavod (… V petek sem prišo na ogled,
se mi je zdel fajn, vreji mi je blo… Končno mal brez kreganja, ne. In te sm prišo sem v
ponedeljek. Če sem zdaj 15 let star, tam pri 11 letih. Mislim, da tam leta 2012/2013, nekje.
Tako da ja. Marca 19. …). Razlog njegove namestitev je bila teţka druţinska situacija, ki
je izvor njegovih čustvenih in vedenjskih teţav. Na začetku bivanja je bil intervjuvanec 4
zelo ţalosten. Veliko je jokal in neprestano govoril o svoji mami in o tem, kako jo pogreša
V sebi se je vedno znova spraševal ali ga ima mama rada. V njem so se prepletali občutki
krivde, ţalosti in jeze. Tudi v intervjuju pove, da ga je odhod v vzgojni zavod močno
prizadel in je celo pot do tja jokal (… Js se spomnim, k sem celo pot jokal do sem. Ja, v
bistvi, ker sem šel od doma, ker sem bil navezan na domače). Pravi, da je na začetku zelo
pogrešal domače (In pač, tu je blo na začetku vse vredi, ne. Valda, pogrešal sem domače
...). Stvari so se kmalu začele zapletati. Zaradi »dolgega jezika« je bil neprestano v
konfliktih, rad je ugovarjal in se zafrkaval (… Zelo rad sem ugovarjal, pa zafrkaval in pač
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sem mel probleme. Ampak te pač, sem jih, bom reku, parkrat dobu, ne in … te sem nehu s
tem, ne ...). V skupini je sčasoma postal moteč zaradi neprimernega obnašanja, pripomb in
spakovanja ob odsotnosti vzgojitelja. Iz dokumentacije izvemo, da se je pogosto zapletal v
laţi.
Lagal je tako v zavodu kot doma. Njegov jok je bil večkrat način njegovega izsiljevanja,
klicanja in odhodov domov ter izogibanja učnim uram. Zadolţitve v skupini je prav tako
opravljal zelo počasi in zaradi tega je bilo zaznati nepotrpeţljivost in razdraţljivost med
drugimi fanti v skupini.
Iz dokumentacije izvemo, da v vzgojnem zavodu dajejo velik poudarek na sodelovanje s
starši. Z mamo zelo dobro sodelujejo, ji pomagajo pri predelovanju stisk, ki se tičejo
druţine in v smislu razbremenjevanja fanta z ustrezno komunikacijo ter ravnanjem.
Intervjuvanec 4 hodi domov zelo rad. Od tam pa se je vedno vračal z mešanimi občutki in
razmišljujoč o situacijah doma. V dokumentaciji preberemo, da je bilo leta 2013
sodelovanje z očetom slabše, kar se je poznalo na poslabšanju vedenja intervjuvanca 4 in
padcu učnega uspeha. Intervjuvanec 4 je ţelel pogostejše stike z očetom, a jih je ta
odklanjal. K njemu se zato ni več ţelel vračati in so stike za nekaj časa prekinili.
V letu 2014 je na vseh področjih neverjetno padel, se poslabšal, prav zaradi neugodne
situacije doma. Mama in partner sta ga zavračala, saj sta ugotovila, da ga je naporno imeti
doma. Tudi oče mu ni bil v oporo. Stike z očetom je ponovno imel, a je iz vikendov
prihajal precej razrvan in nesrečen. Sčasoma se je sodelovanje s starši izboljšalo. Na ţeljo
intervjuvanca so povečali stike z očetom. Vsako izboljšanje odnosov v domačem okolju je
vplivalo pozitivno na intervjuvanca 4 in se kazalo na vseh področjih, tako v zavodu kot v
šoli.
Intervjuvanec 4 v intervjuju izpostavi, da mu je sedaj v vzgojnem zavodu zelo všeč in
ţivljenje tukaj dobro sprejema. Ustreza mu, da mu vedno nekdo stoji ob strani in ga
usmerja (… V bistvi mi je všeč to, da maš skos nekoga za sabo. Pač, zunaj v svetu, ne,
noben ne bo za tabo stal pa ti, »halo, tega pa ne smeš«, ne. Tu pa je vedno nekdo, ki pride
do tebe in pač, »malo se umiri, ne, ni vreji, to kar delaš«, ne ...).
V vzgojnem zavodu je vključen v številne interesne dejavnosti. Obiskuje šahovski, likovni,
računalniški in dramski kroţek. Pri vseh dejavnostih je zelo uspešen, še posebej mu leţi
dramska igra. Zadnje čase je pokazal tudi več interesa za igranje kitare in klavirja, kar mu
v domu omogočajo. Edino kar ga moti v vzgojnem zavodu in bi to spremenil, so učne ure
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(… Za učenje, ne da se mi ful. Ure to in ure ono, nisem glih navdušen nad učnimi urami
…).
V vzgojnem zavodu mu je tako všeč, da ga noče zapustiti. V intervjuju pripoveduje o
sanjah in ţelji, da bi ob dobitku na loteriji zraven vzgojnega zavoda sezidal zdravstveno
šolo in osnovnošolski zavod spremenil v srednješolskega (… Sem rekel, da bom začel
jackpot igrat. Pa tu zraven zgradim zdravstveno šolo tu zraven in bom ta zavod spremenil v
osnovni in srednješolski zavod. To bi bilo fajn. Škoda k ni, ne …). Pravi, da mu teh sanj
nobeden ne more vzeti.
Socialna delavka v dokumentaciji zapiše, da intervjuvanec ne kaţe zadostne mere
samostojnosti. Prav tako se poraja vprašanje ali mu bo mama sposobna dati dovolj
podpore.
Sedanja situacija doma je zadovoljiva in nanj trenutno dobro vpliva. Z mamo vzgojni
zavod dobro sodeluje, oče pa se je spet umaknil. Kljub klicanju in vabilom za sodelovanje
se ni odzival in je spreminjal dogovore. Zaenkrat ni moţnosti, da bi šel intervjuvanec 4 po
končanem osnovnošolskem izobraţevanju v domače okolje, saj druţina z zavodom ne
sodeluje. V vzgojnem zavodu vidijo stanovanjsko skupino kot primerno obliko bivanja za
intervjuvanca 4. Zelo je motiviran za vključitev v stanovanjsko skupino, kjer bo nadaljnje
deleţen čustvene opore kot tudi pomoči na učnem področju. Rad bi se vpisal na srednjo
zdravstveno šolo. V kolikor ne bi bil sprejet, bi šel za avtoserviserja. V februarju 2016 je
tako skupaj s socialno delavko opravil ogled stanovanjske skupine. CSD pa ureja vse glede
namestitve.
VZGOJITELJI IN UČITELJI
Intervjuvanec 4 v intervjuju izpostavi, da mu je sedaj v vzgojnem zavodu zelo všeč.
Ţivljenje v vzgojnem zavodu dobro sprejema. Ustreza mu, da mu vedno nekdo stoji ob
strani in ga usmerja (V bistvi mi je všeč to, da maš skos nekoga za sabo. Pač, zunaj v svetu,
ne, noben ne bo za tabo stal pa ti. »Halo, tega pa ne smeš«, ne. Tu pa je vedno nekdo, ki
pride do tebe in pač, »malo se umiri, ne, ni vreji, to kar delaš«, ne.). Vzgojitelji mu grejo
včasih na ţivce, ker kot pravi. nekaterih stvari ne razumejo (Včasih mi grejo na ţivce. Ker
nekaterih stvari ne razumejo, v bistvi, bom tako reku, ne. Otroke je teţko razumet (se
smeji). Bom tako reku, kr je tak. Otroke, mladostnike, sploh pa v mojem obdobju, puberteti.
Teţko je razumet, ne. In … ampak moram priznat, da se kar vredi trudijo in jim kar rata
(smeh). Mislim, večinokrat no. Ma, vreji je. Vredi se razumemo, včasih kaj pride vmes, ne,
ampak drgač pa vreji.). Drugače pa se z njimi dobro razume. Ceni njihov vloţeni trud. V
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stiski se pogosto obrača na njih in jim zaupa svoje teţave. Pravi, da se najbolj razume z
moškim vzgojiteljem v skupini, s katerim se najraje pogovarja o puncah in teţavah
povezanimi z njimi (Z vzgojitlom. Logično. Bom tk reku, odvisno od stvari, o kateri se
pogovarjamo. Ajde, če se ţe glih o puncah pogovarjam, se bom šel valda s tovarišem
pogovarjat, se ne bom se šel s tršicami pogovarjat, ne.). O druţinskih stvareh se raje
pogovori z vzgojiteljicami, ki ga poznajo ţe dlje časa (Če pa se grem, ne vem o druţini
pogovarjat, se bom pa šel s tršicami, ker me neki časa dlje poznajo in nekak, ţenske pač,
ţenske bolj razumejo neke stvari od moških).
Prejšnja razredničarka v dokumentaciji navede, da v šoli ni upošteval avtoritete in je bil
predrzen do učiteljev ter drugih delavcev na šoli. V vzgojnem zavodu je imel do učiteljev
in vzgojiteljev večinoma spoštljiv ter vljuden odnos. Občasno je zavračal avtoriteto in je
znal biti manipulativen. Znal se je opravičiti, če je bilo potrebno. S strani vzgojiteljev in
učiteljev si je ţelel biti sprejet ter upoštevan, zato je neprestano iskal pozornost, večkrat
tudi ob ne pravem času in na neprimeren način. Pri pouku je bil občasno nemiren in moteč
ter je prekinjal učiteljevo razlago. Vedno znova je obljubljal, da bo spremenil vedenje, a je
bila ta obljuba kratkotrajna. Pomirjalo ga je, če so mu vzgojitelji in učitelji namenili nekaj
več časa za pogovor. Takrat je bil v središču pozornosti in dobil občutek, da je opaţen ter
sprejet. Rad je bil tudi pohvaljen. Če se je počutil sprejetega in varnega, je dobro
funkcioniral.
ŠOLA
Intervjuvanec 4 je pred prihodom v vzgojni zavod obiskoval osnovno šolo blizu rojstnega
kraja. Iz dokumentacije izvemo, da je bil 28. 4. 2011 na podlagi Zakona o usmerjanju otrok
s posebnimi potrebami opredeljen kot otrok z več motnjami, kot dolgotrajno bolan otrok in
kot otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Usmerjen je bil v izobraţevalni
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Dobil je 5 ur dodatne
strokovne pomoči, in sicer 3 ure učne pomoči ter 2 uri pedagoške pomoči za premagovanje
teţav, ovir in motenj.
Pri učnem delu ga je ovirala zelo slaba in zmanjšana pozornost ter koncentracija kot
razberemo iz dokumentacijskih virov. Na splošno je imel slabo razvite delovne in učne
navade. Zaradi nizke učne motivacije in drugih teţav so se začele nakazovati vrzeli v
znanju. Pri pouku je bil pogosto moteč. Pri preverjanju in ocenjevanju je imel določene
prilagoditve, ki so izhajale iz individualnega načrta (preverjanje in ocenjevanje v jutranjih
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urah, individualno ali v manjši skupini ipd.). Večino šolskega dela in domačih nalog je
opravil pri pedagoginji na šoli. Intelektualne sposobnosti so bile pri intervjuvancu 4 zelo
neharmonično razvite – besedne so bile precej višje od nebesednih. Njegove besedne
sposobnosti so bile ţe takrat v območju visokega povprečja, zato ima zelo razvite
komunikacijske spretnosti. Nebesedne sposobnosti so v območju nizke inteligentnosti, z
bistveno niţjimi sposobnostmi prostorske predstavljivosti, organizacije in vizualno
motorične koordinacije.
Na splošno je bil in še vedno uspešen na učnem področju. Zanj je bila značilna tudi slabša
socialna zrelost, njegovo čustvovanje je bilo nestabilno in pojavljale so se teţave v
prilagajanju. S sošolci in vrstniki na prejšnji šoli je bil pogosto v konfliktih in jih ter
prikrivanju. Za neprimerno vedenje je vedno okrivil druge. Razredničarka v dokumentaciji
navede, da ni upošteval avtoritete in je bil predrzen do učiteljev ter drugih delavcev na šoli.
Ob prihodu v vzgojni zavod se je intervjuvanec 4 20. 3. 2016 vključil v 5. razred, in sicer v
manjši zavodski razred s tremi učenci (… Zdj v bistvi so tak bolj, vsi zavodski razredi, so
zunanji razredi pa so zavodski razredi. Zavodski so tak bol mali, ne ...). Iz dokumentacije
izvemo, da so ga sošolci dobro sprejeli in ni zahajal v konflikte z njimi. Vedno je bil
pripravljen ponuditi pomoč. Druţi se tudi z zunanjimi učenci in pravi, da je na šoli vsaj
nekdo normalen (… Vreji se razumemo. Vsaj nekdo normalen na tej šoli. Tak js pravim ...).
Ne more pa razumeti dejstva, zakaj so oni v zavodu, zunanji učenci pa so prav tako
razpuščeni in agresivni, pa niso (… Najlaţje je vidit napake drugih, ne pa svojih. Zato tk
včasih jih gledam, one zunanje, kako se lovijo, pa so deveti razredi, pa se tolčejo, ne. To
mislim, zakaj smo mi v zavodu, zakaj niso oni, ne. Tk, čudno je mal. Oni norijo tam, pač,
čist vreji, mi nismo smo vreji, ne. Mamo pač druge probleme, ne. Mi je tak čudno zakaj
niso oni v zavodu …).
Intervjuvanec 4 ima povprečne učne intelektualne sposobnosti ter je zelo razgledan, zato je
na učnem in interesnem področju zelo uspešen. Pravi, da pri pouku nima posebnih
prilagoditev (… Ne, vse normalno. Nimam nikakršnih prilagoditev. Jih pa majo na šoli.
Tudi zunanji jih majo …). Snov si zelo hitro zapomni, a ima občasno teţave s
koncentracijo (… Edino včasih se zgodi, da mi koncentracija pade. Včasih mal zmanjka
volje, da bi kaj naredo, ne. Ampak se hitro poberem, zelo hitro ....).
Vzgojiteljica iz njegove vzgojne skupine v dokumentaciji navaja, da ga hitro zmotijo
draţljaji iz okolja. Po prihodu treh novih učencev v razred so se pri intervjuvancu 4
pojavile teţave. Nenehno je bil v sporih z novim dominantnim učencem in skušal je biti
vedno prvi ter pritegniti pozornost učitelja. Motil je pouk in bil potem po zimskih
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počitnicah tudi premeščen v drug razred, kombinirani 6. in 8. razred, kjer je laţje sledil
pouku in bil motiviran za šolsko delo. Včasih bi se pri učnih urah raje pogovarjal o drugih
stvareh in bral knjige. Do šolskega dela ima pozitiven odnos, zelo je motiviran in pouk
obiskuje redno. Pravi, da največ odnose od pouka, če aktivno posluša in sodeluje (… V
bistvi pri pouku največ vzamem. Preletim čez snov in, ne vem ...). Uspešen je pri večini
predmetov (… tuji jeziki mi grejo, 4 in 5 angleščina …). Manjše teţave ima pri matematiki,
saj kot pove sam, ne mara učitelja (… Matematika mi ne gre. Ne. Jutri popravljamo. Ne
maram je. Učitla jaz ne maram. Bom tk reku. Učitla jaz ne maram ...).
Čudi se, da mu matematika predstavlja problem, pri fiziki pa je uspešen (… To se mi pa zdi
najbolj čudn. Matematika mi ne gre. Pa mi lahko daš karkoli. Fiziko ti pa, fizika mi je v
malem prstu ...).
Zelo rad tudi bere in gleda poučne oddaje. Slabši je pri razumevanju abstraktnih pojmov,
močnejši pa na lingvističnem področju. Verbalno je zelo spreten. Ima bogat besedni zaklad
in rad se pogovarja o poljudnih stvareh. O ljudeh, stvareh in dogodkih pripoveduje na
dolgo in široko.
VRSTNIKI IN SOŠOLCI

PRED PRIHODOM V VZGOJNI ZAVOD
Pred prihodom v vzgojni zavod se je intervjuvanec 4 gibal v slabi druţbi (… Slaba druţba.
V glavnem kadil smo, pil, čeprav sem bil peti razred, preden sem prišu sm, ne. Tudi droge,
no v glavnem trava, pač, nič tazga resnejšega ...). Druţba je bila vedno starejša, nikoli ni
imel ali iskal prijateljev med svojimi vrstniki. Bolj ga je pritegnila drugačnost in
posamezniki, ki so izstopali ter bili popularni (… Ja starejše prijatle sem mel. Prijatli niso
bli nikol moji vrstniki al pa mlajši od mene, ne. Ampak so bli zmerom neka slaba druţba,
ne /…/ ker so bli oni bolj popularni od pridnih. Ja, in pač sem hotu biti del njih. V bistvi, ja
…). Intervjuvanec 4 je vedno iskal pozornost, ki je od staršev ni dobil dovolj oziroma v
tolikšni meri kot bi si je ţelel. Druţbi je ţelel biti všeč in tudi sam postati popularen, zato
je marsikdaj za njih storil tudi kakšno neumnost, za kar mu je bilo kasneje ţal (… In jaz
sem tej slabi druţbi probu bit ušeč, ne. In sem delal bedarije za njih, v glavnem /…/ Veste,
tisto, takrat, ko sem neki naredu, sem se počutu fajn, ne. Ampak te ko sem vidu, kako sem s
tem mamo prizadel, ne, ni blo več tok fajn, kokr je blo prej, ko so mi vsi bravo bravo, ne
...). Med intervjujem pove, da je stike z določenimi posamezniki še ohranil, a le s tistimi, ki
so se malo »spametovali« (… Am, v bistvi z večino sem prekinu, z nekaterimi pa se še kar
129

Mašič Tadeja (2016) - MLADOSTNIKOVO DOŽIVLJANJE SEBE IN BIVANJA V VZGOJNEM ZAVODU

druţim. Ampak se druţimo v glavnem s tistimi, ki so se, bolj ko ne »spametovali«, bom
reko. Ko niso več, ... saj nekateri še kar kadijo, tk, ampak nekateri še velik travo tut, ne,
ampak jaz se s tistimi ne druţim. Pač s tistimi, ki kadijo, še nekak, ne. Ker oni so ţe v
glavnem … polnoletni, večinoma, bom tak reku. In se pač z njimi druţi, in ni problemov,
pač oni kadijo, kadijo, kaj češ, ne ...). Prijateljem ga ni sram povedati, da je v vzgojnem
zavodu (… Jaz se ne bojim povedati, da sem v zavodu, ne. Na primer me kdo vpraša, ej kje
si ti, tebe pa nisem nič vidu v šoli, ne. In ja, v zavodu sem ...).
Moti pa ga, da nekateri nanj sedaj gledajo kot na nekoga, ki je storil velik zločin ali
kaznivo dejanje (… A, ja, kva s pa naredu, ne? Pač tak, si mislijo, da rabiš v zavod it, ne
vem, da je zavod kokr zapor. Da neko kaznivo dejanje nardis. Sj sem naredu kazniva
dejanja, ne. In pač vsi gledajo na mene, ta slaba druţba, kokr, da je zavod neki več, ampak
js rečem, da ni nič tazga. To pač, zavod. In me to moti, ker mislijo, da sem jas zdaj neki,
tat, ne vem, neki kršitelj zakonov ...).

V VZGOJNEM ZAVODU
Intervjuvanec 4 je ob prihodu v vzgojni zavod imel teţave v odnosih z vrstniki, saj je
zaradi dolgega jezika večkrat zašel v konflikte. V dokumentaciji navajajo, da so pri njem
najbolj izstopale teţave pri vzpostavljanju stikov z vrstniki. Do njih je znal biti prijazen, a
takrat, ko ni uspel vzpostaviti stika, je njihovo pozornost pogosto skušal pridobiti na
neprimeren način. Zaradi neprimernega obnašanja, zafrkavanja in počasnosti pri hišnih
opravilih je bil deleţen zavračanja in nestrpnosti. Nekajkrat jih je »dobil«, kot pove sam, in
potem je s takšnim vedenjem počasi prenehal (… Zelo rad sem ugovarjal, pa zafrkaval in
pač sem mel probleme. Zaradi tega jezika sem mel velike probleme. Ampak te pač, sem jih,
bom reku, parkrat dobu, ne in te sem nehu s tem, ne ...). V dokumentaciji zasledimo zapis
intervjuvančeve vzgojiteljice, ki pravi, da mu včasih vloga sproţitelja negativnih akcij med
vrstniki ugaja, saj se takrat počuti pomembnega, sprejetega in ne odrinjenega. Znajde se v
vlogi krivca skupine iz katere ga je potrebno potegniti in zavarovati. Za svoje vedenje
večkrat krivi druge in občasno ne upošteva avtoritete ter zna biti manipulativen. Ob
občutku sprejetosti in varnosti funkcionira povsem normalno in je ubogljiv ter vodljiv.
Pove, da zaradi prejšnjih slabih izkušenj in ne sprejemanja drugih, ima sedaj tudi sam
teţave v odnosih z drugimi. Kakor drugi niso sprejemali njega, on sedaj ne sprejema
drugih (… Te pa v bistvi, zaradi tega nesprejemanja, ne, zdj k sem mal starejši, se je
zgodilo, da jaz nekatere ljudi manj sprejemam kokr oni mene, ne. In pač tak se mi zdi, da
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jo tak pač nekak povezan, ne. Ker so oni tak ravnal do mene, ne, jaz tak ravnam do drugih
/…/ V bistvi in če oni so mene skos zafrkaval, niso mi dal mira in zj js pač, tisti ki mi niso
lih, pač, bom tak reko, se probam obvladovat, ne, kokr gre, ampak če ne gre, jih pač nazaj
zafrkavam ...).
Več problemov ima v odnosih z mlajšimi v vzgojnem zavodu. Pravi, da mu grejo na ţivce
in ga moti to, da ţelijo, da je vse po njihovo (… V bistvi se ne razumem glih z vsemi
(zaviha nos), ker … v glavnem se ne razumem z unimi malimi, ne, ker so pač, so kot so, ne
… In mali so tečni. Da jih ubogaš, to je problem malih, ne. Da hočejo, da je vse po
njihovo, ne. In pač, tak, ţivcira me to. Fora je to, da ne more bit use po enem ...).
Zaveda se, da je bil tudi on nekoč majhen in tečen. kot so sedaj drugi njemu (… Nekak sem
se navado, da sem jaz bil skos najmanjši v skupini, da sem bil js skos za druge tečen. Zdj
pa so drugi za mene kr naenkrat tečni ...).
Po njegove mnenju v zavodu ne moreš najti dobre druţbe (… Ja oni so pa … ne bom reku,
da so dobra druţba, tu malokrat najdeš dobro druţbo, v zavodu na sploh ...), najdejo se
tudi izjeme (… Ampak tisti, ki so vreji kokr tok, se druţim z njimi, ne. In pač, se mamo
vreji. Včasih se tut skregamo, itak, ne ...). Samega sebe bi uvrstil med popularnejši del
druţbe v vzgojnem zavodu (… Če razdelimo zavod na tri lige ... Prvo, drugo in tretjo ligo,
sem js tam nekje prva, druga liga. Tam nekje ...). Pravi, da z leti bivanja v zavodu postajaš
bolj popularen, zanimiv drugim in se drugi po tebi zgledujejo (… Ker s tem, v bistvi, ko se
staraš v zavodu, postajaš bolj popularen, tak da mislim, da sem js tu neki ...).
V skupini se ne pusti voditi, sploh pa ne posameznikom v vzgojnem zavodu, ki imajo
probleme in jih ne znajo sami reševati (… Jaz se ne dam vodit, v bistvi. Sploh pa ne
nekomu, ki vem, da ma probleme, pa jih hoče drugim reševat. Pač to mi ni všeč in ne
sprejemam tega, res. Tak, da te nekdo vodi, ki bi v bistvi mogo prvo sam sebe znat vodit,
pa te druge, ne ...).
ŢELJE IN PRIHODNOST
Intervjuvanec 4 ţe od 6. ali 7. razreda sanja, da bi postal reševalec (… Jaaaa, ja, ful, ja. Od
6., 7. razreda se zelo zanimam …). Tudi njegova mama je medicinska sestra, oče pa
zdravstveni tehnik (… Mama je medicinska sestra, tata je zdravstveni tehnik ...). V
prihodnosti si ţeli biti sprejet na srednjo zdravstveno šolo, da bi se izučil za reševalca in
tako pomagal ljudem (… Prvo kot prvo bit sprejet v srednjo šolo, tisto, ki si ţelim /…/ V
zdravstveno. Ker bi zelo rad pomagal ljudem ...). Veliko mu pomeni priznanje, pohvala in
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spoštovanje, ko nekdo naredi dobro delo (… Sploh pa ker vem, da je za ta poklic, za
katerega sem se odločo, da to res neki pomen nekomu, ne. V bistvi, če bo šlo vse po
načrtih, da grem za reševalca, kokr sem si začrtal, ne. Če ti nekomu v bistvi rešiš ţivljenje,
ne, v bistvi dobiš neki rešpekt pač. Neko priznanje, v bistvi, zdaj sem pa js to naredo. Ne
vem, tk, da je vredi, ne, da si naredo neko dobro delo ...). Šolo si ţeli uspešno končati in
navezati stike z drugimi v novem okolju (… jo uspešno, v bistvi ne še uspešno končat,
ampak navezat neke stike, pa da bo zanimiva, ne …).
Strah ga je, da ga bo spet pritegnila slaba druţba in bo zašel na stara pota (… Ti včasih
zapaše, če si v nekem središču pozornosti in pač, se mi zdi, da nekak se mi zdi, da bom
zmogu, nekak pa še kar nisem tist 100 % prepričan, da bo šlo /…/ Slaba lastnost pa je, da
isto spet, da mi ful pomeni, da sem nekomu všeč. In pač, mislim, da mi bo to v srednji šoli
najbolj problem, ne. Ker srednja šola je tak, malo bolj resna, od osnovne ne. In še v
stanovanjski skupini bom, pa pač tak, da bo to nekak največji problem ...).
Ko razmišlja o prihodnosti, izraţa strah, da se v novem okolju ne bo znašel. Zato še toliko
teţje zapušča vzgojni zavod, na katerega se je povsem navadil. Potrebuje svetovanje,
vodenje, podporo in utrjevanje v pozitivnih stvareh ter identifikacijo s pozitivnimi
osebami, kajti zaveda se, da kljub obljubam in zadanim ciljem, nima dovolj moči ter
vztrajnosti, da bi to tudi izpolnil. Nekdaj bi si rad ustvaril temelje za novo ţivljenje in bil
uspešen v svojem poklicu (… in si nardit neko, neke temelje za ţivljenje, uspešno. To bi
bilo. Zanimivo bo ...).
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6

INTERPRETACIJA REZULTATOV – ODGOVORI NA
RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Za empirični del diplomskega dela so bili opravljeni štirje intervjuji z različno starimi
mladostniki iz vzgojnega zavoda. Dolţina bivanja v vzgojnem zavodu je različna, večina je
tam ţe kar nekaj let. Njihove ţivljenjske zgodbe so različne, a v mnogih podrobnostih
precej podobne. Vsi mladostniki so v dosedanjem ţivljenju doţiveli ţe marsikaj hudega in
travmatičnega, kar je vplivalo na njih in jih zaznamovalo za vse ţivljenje. Imajo predvsem
negativne izkušnje iz otroštva in prihajajo iz manj funkcionalnih druţin. Skupek različnih
dejavnikov jih je privedel do oddaje v vzgojni zavod. Z njimi smo se pogovarjala o njih
samih, njihovem otroštvu in ţivljenjskih potekih. Zanimalo nas je, kako doţivljajo sami
sebe kot osebe, ki so bile »iztrgane« iz domačega okolja in nameščene v zavod in kako
doţivljajo zavod, bivanje v njem ter odnose z drugimi.
Rezultate intervjujev bomo interpretirali po raziskovalnih vprašanjih, ki smo jih oblikovali
na začetku raziskave.

1.

raziskovalno

vprašanje:

KAKO

LAHKO

NA

OSNOVI

PRIPOVEDI

MLADOSTNIKOV RAZUMEMO IN ANALIZIRAMO NJIHOVE BIOGRAFSKE
POTEKE

TER

KAKO

SE

BIOGRAFSKI

POTEKI

ZRCALIJO

SKOZI

DOKUMENTACIJO IN POROČILA USTANOV?
Zahodna civilizacija je organizirana tako, da odrasli v okviru jedrnih druţin vzgajajo svoje
otroke in jih skozi socializacijo pripravljajo na samostojno odraslost ter funkcioniranje v
druţbi. Starši so dolţni skrbeti za svoje otroke in jim omogočati pogoje za njihov
optimalen razvoj. Ţal je resničnost drugačna. Niso vsi starši zmoţni in sposobni svojim
otrokom nuditi primerno skrb ter nego, tako da nekaterim ţe rojstvo v določeni druţini
predstavlja vir travm, zato je njihovo ţivljenje ţe vnaprej zaznamovano. V takih primerih
pride do ukrepa drţave, ki na podlagi zakonov otroke in mladostnike namesti v rejništvo
ali zavodsko oskrbo.
Ţivljenjski potek razumemo kot potovanje posameznika skozi ţivljenjski cikel od rojstva
do smrti (Heinz, 2003, v Boškič, Narat, Rakar, Lebar in Kobal Tomc, 2012).
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Na ţivljenjske poteke vplivajo različni dejavniki; to so kulturni modeli, druţbena struktura,
institucije kot tudi individualni dejavniki, ki se navezujejo na pričakovanja, odločitve in
izkušnje posameznika (Ule, 2008, str. 17).
Za raziskovanje ţivljenjskih potekov so bistvene institucije socializacije, izobraţevanja,
zaposlovanja in drţavne blaginje, ki ţivljenjski potek delijo na tri večje sfere: učenje, delo
in upokojitev, pravi Heinz (2003, v Boškič, Narat, Rakar, Lebar in Kobal Tomc, 2012). Pri
tem so pomembni prehodi oziroma faze, ki povezujejo različna ţivljenjska obdobja med
seboj. Ule (2008) jih razdeli na statusne prehode in prehode udeleţbe. Druţina je eden
izmed pomembnih varovalnih dejavnikov, ki te prehode v odraslost blaţijo. Zato je zelo
pomembno, da posameznik odrašča v druţini, ki mu nudi podporo in optimalne pogoje za
ţivljenje ter razvoj (Ule, 2008).
Ţivljenjski poteki intervjuvanih mladostnikov so zelo različni. Mladostniki, s katerimi smo
izvedli intervjuje, prihajajo iz nefunkcionalnih druţin, v katerih niso bili deleţni primerne
nege in oskrbe ter jim druţine niso omogočale ustreznih pogojev za optimalen razvoj.
Intervjuvanci imajo na otroštvo predvsem negativne spomine. Njihove vedenjske in
čustvene teţave izhajajo iz neurejenih druţinskih razmer, ki so jih pripeljale do nastanitve
v različne oblike socialnega varstva.

INTERVNUVANKA 1
Biografski potek intervjuvanke 1 ni bil popolnoma jasen in razviden v samem intervju.
Pripovedovanje je bilo prosto in bogato, a samo z analizo intervjuja ni bilo moţno urediti
ţivljenjske zgodbe po časovni osi. Intervjuvankina pripoved je bila zelo segmentirana in
nejasna. Ni bilo razvidno, kaj je bilo prej in kaj potem. V veliko pomoč pri spoznavanju
biografskega poteka intervjuvanke 1 so bili podatki, ki smo jih dobili iz dokumentov njene
osebne mape.
Intervjuvanka 1 prihaja iz velike druţine z več otroci, med njimi je ona najmlajša (rojena
leta 2002). Starši intervjuvanke 1 prihajajo iz povsem drugačnega kulturnega okolja in
so najverjetneje imeli teţave pri navajanju na novo in drugačno kulturo ter vrednote. Kot
»tujcem« jim je bilo ţivljenje in iskanje identitete v naši drţavi nekoliko oteţeno. Zaposlen
je le oče, mama je brezposelna, ki je ostajala doma in skrbela za tri mladoletne otroke.
Intervjuvanka 1 med pogovorom navaja, da je bila v druţini vedno najbolj zapostavljena in
ni dobivala starševske pozornosti ter ljubezni, kar jo je zaznamovalo.
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Razmere doma niso bile najboljše. Slabša je bila tudi socialno-ekonomska situacija in
pogosto so ţiveli v pomanjkanju. Starša nista obvladovala otrok in sta bila vzgojno
nemočna. Otroke sta večkrat prepuščala samim sebi, jih zanemarjala.
Zaradi pomanjkanja pozornosti in ţelje po zadovoljitvi potreb po pripadnosti in ljubezni, jo
je intervjuvanka 1 začela iskati drugje. Ker je bila večino časa prepuščena sama sebi, je
zapadla v slabo druţbo in teţave so se poglabljale. Leta 2007 je bila druţina ţe
obravnavana na CSD zaradi neurejenih druţinskih razmer.
V druţini je bilo prisotno hudo nasilje zaradi katerega je bila mama obravnavana na
sodišču. Leta 2009, ko je bila intervjuvanka stara 7 let, sta se starša ločila in mama se je
preselila k drugemu partnerju. Rodil se jima je drug otrok. Mama in oče sta si otroke
razdelila, a intervjuvanka nikoli ni našla pravega mesta in se je stalno selila od enega k
drugemu. Takrat so se teţave intervjuvanke 1 šele začele poglabljati. Pojavile so se učne
teţave v šoli, njeno vedenje je bilo vedno bolj agresivno in neobvladljivo. Stiki
intervjuvanke 1 z mamo so bili vse slabši. Mama jo je odklanjala in se odselila v tujino.
Odšla je brez slovesa, kar je intervjuvanko 1 najbolj prizadelo. Kljub temu si še vedno ţeli
stikov z njo in njene bliţine. Zaradi neurejenih druţinskih razmer, večanja vedenjske in
čustvene problematike ter nemoči staršev je bila z desetimi leti (leta 2012) usmerjena v
Izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter
skupaj z bratom nameščena v vzgojni zavod. Vzgojni zavod je zanjo predstavljal
začetek novega obdobja, neko boljše in bolj mirno ţivljenje. Hujšo krizo je spet doţivljala
ob bratovem odhod iz vzgojnega zavoda. Začela je begati in celotna druţinska situacija jo
je med bivanjem v zavodu ves čas obremenjevala, kar se je poznalo na vseh področjih
njenega ţivljenja. Vedno znova se je vračala v preteklost in premlevala dogodke. Stalno je
poskušala in se trudila vzpostaviti odnos s starši, a ji to ni uspevalo. Zaradi neodzivnosti
staršev in dolgoletnega bivanja v vzgojnem zavodu, je sama izrazila ţeljo, da bi šla v
rejniško druţino, kjer bi se počutila sprejeto in ljubljeno. Leta 2016 intervjuvanka
zaključuje osnovnošolsko obveznost in se ţeli vpisati v srednjo šolo za prehrano in
ţivilstvo. Glede prihodnosti je zelo optimistična.
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INTERVJUVANEC 2
Pripoved intervjuvanca 2 je bila kratka in zelo jedrnata. Pripovedovanje ni bilo prosto.
Intervjuvanec 2 ni bil preveč zgovoren in je podajal kratke odgovore na zastavljena
vprašanja. Med pripovedovanjem se je pogosto zmedel in ni vedel, kaj vse se je dogajalo
ter kako so si dogodki sledili. Iz samega intervjuja si nismo mogli ustvariti popolne slike
biografskega poteka intervjuvanca 2. Pomagali smo si s podatki iz njegove osebne mape.
Intervjuvanec 2 prihaja prav tako iz velike druţine. Tudi on je najmlajši med otroci (rojen
leta 2001). Ţivljenjski pogoji druţine so bili slabši, otroštvo polno nasilja in
zanemarjenosti s strani staršev. Zaradi nenehnih prepirov staršev se je oče leta 2006
preselil v prizidek hiše, kjer so ţiveli. Dobivati se je začel z novo partnerko, nekdanjo
druţinsko prijateljico. Intervjuvanca 2 je to prizadelo, saj mu je druţinska prijateljica
predstavljala drugo mamo, sedaj pa je kar naenkrat prevzela negativno vlogo, vlogo osebe,
ki mu je odpeljala očeta.
V letu 2008 in 2009 je bilo v šoli intervjuvanca 2 in drugih bratov pogosto opaziti sledi
nasilja, zato so le-to prijavili pristojnim organom. Očeta so obravnavali zaradi suma
kaznivega dejanja zanemarjanja in surovega ravnanja. Leta 2009 se je oče odselil k
novi partnerki. Intervjuvančevega brata so zaradi slabih in neurejenih domačih razmer ter
nespodbudnega okolja namestili v dijaški dom. Še istega leta, in sicer natančneje 10. 9.
2009, so bili mladoletni otroci odvzeti staršem in začasno nameščeni v krizni center. Tu,
kot v prehodni obliki namestitve, intervjuvanec 2 ni imel zadovoljene potrebe po ljubezni
in pripadnosti, ki jo je močno iskal ter potreboval, zato so ga 25. 9. 2010 premestili v 1.
rejniško druţino. Intervjuvanec 2 je večkrat menjal namestitev in se vedno znova bil
primoran navajati na novo okolje ter ljudi. Ni imel stabilnega okolja za pozitiven razvoj
in se je vedno znova soočal s številnimi teţavami. V prvi rejniški druţini se je ponovno
pojavilo nasilje, zaradi katerega sta starša intervjuvanca 22. 4. 2011 odpeljala nazaj v
krizni center. 26. 7. 2011 je bil nameščen tudi v novo, to je zdaj ţe 2. rejniško druţino.
Med prehajanjem iz kriznega centra v rejniško druţino in spet nazaj je intervjuvanec 2
menjal tudi več različnih šol. Zaradi neustrezne vzgoje staršev in naučenih neprimernih
vzorcev vedenja, se intervjuvanec 2 tudi v odnosih z vrstniki in avtoritetami ni dobro
znašel. Vedel se je agresivno in impulzivno, zato so se ga vsi bali. Zaradi vedenjske in
čustvene problematike ter primanjkljajev v razvoju je imel tudi velike učne teţave. 19. 11.
2011 ga je Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami opredelila kot otroka
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z govorno in jezikovno motnjo ter kot otroka s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja. Decembra 2011 je bil tudi ambulantno psihiatrično spremljan.
Še istega meseca je rejnica vloţila prošnjo za preverjanje ustreznosti namestitve za
intervjuvanca 2, saj se je zaradi agresivnega in nepredvidljivega vedenja začela bati za
druge otroke v rejništvu. Povedala je, da bo intervjuvanca 2 imela v rejništvo še do
namestitve v vzgojni zavod, potem bo rejništvo prekinila. Tako je bil intervjuvanec 9. 2.
2012 nameščen v vzgojni zavod. Vključil se je v 4. razred osnovne šole. Moral bi
obiskovati ţe 5. razred, a je 3. razred na prejšnji šoli ponavljal. Med bivanjem v vzgojnem
zavodu so mu uredili 3. rejniško druţino, h kateri je zahajal ob vikendih, praznikih in v
počitnicah.
V tretji rejniški druţini se je končno počutil sprejetega in ljubljenega. Navezal je dobre
stike z rejnikoma kot tudi z drugim rejencem in nečakinjo rejnikov. V šolskem letu 2015
/2016 so se pojavile teţave in nesoglasja v rejniški druţini, saj je intervjuvanec 2 v obdobju
odraščanja in oblikovanja osebnostne strukture ter identitete. Postajal je zmeden in do
rejnikov zadrţan ter odmaknjen. Čeprav ni pokazal naklonjenosti, jih je imel rad.
Med bivanjem v vzgojnem zavodu se je njegovo stanje izboljšalo, a teţave, ki jih je imel s
pisanje in branjem, so ostale. 5. 11. 2012 se je vključil v Šolo zdravega odraščanja na
Rakitni zaradi čustvenih stisk in prenajedanja. Zaradi stik obiskuje tudi pedopsihiatra in
prejema medikamentozno terapijo.
Stike z mamo in očetom je v času bivanja v zavodu imel, a so bili zelo spremenljivi. Oče se
je vmes odmaknil, proti koncu pa spet vključil k sodelovanju pri obravnavi. Mama je
čustveno zelo labilna oseba in se intervjuvanec 2 nanjo ni mogel zanesti. Po stikih z njo
ostaja čustveno nezadovoljen in prazen, a se kljub vsemu trudi in vztraja. Zaenkrat
moţnosti za vrnitev domov nima, saj kljub izboljšanim bivalnim in ţivljenjskim razmeram
mama ni sposobna skrbeti zanj na ustrezen način. Eno leto ostaja še v vzgojnem zavodu,
v prihodnosti pa se bo najverjetneje namestil v rejniško druţino, stanovanjsko skupino ali
mladinski dom. Zanima ga poklic kuharja.
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INTERVJUVANKA 3
Biografski potek intervjuvanke 3 je bil v samem intervjuju precej jasen in viden.
Intervjuvanka 3 je po začetnem nagovoru prosto pripovedovala zelo bogato in podrobno
zgodbo. S podatki iz osebne mape intervjuvanke smo pripovedovane podatke zgolj preverili
in dopolnili. O določenih temah, kot je odnos z mamo, pa ni ţelela govoriti.
Intervjuvanka 3 prihaja iz nefunkcionalne druţine s tremi otroci. Med otroci je
intervjuvanka 3. najstarejša (rojena 2001) – ima še mlajšega brata in sestro. Oče je
alkoholik. Pred leti je bil tudi sam gojenec zavoda. V vinjenem stanju je bil pogosto
nasilen do partnerke in tudi do otrok. Mama je duševna bolnica. Socialno-ekonomske
razmere v druţine so bile slabe, saj so ţiveli v občinskem stanovanju, starša pa sta jih
preţivljala s socialno denarno pomočjo, varstvenim dodatkom ter mamino invalidsko
pokojnino. Druţina ima zaradi duševne bolezni mame skrbnika za finančne zadeve.
Intervjuvanka 3 pove, da velikokrat niso imeli hrane, televizije pa sploh niso gledali, saj ni
bilo denarja za elektriko. Starša sta otrokom v vzgoji preveč popuščala in jim izpolnjevala
vse ţelje. Bila sta tudi zelo nekonsistentna in jim dajala prazne obljube. Sčasoma sta
postala vzgojno nemočna.
Intervjuvanka 3 je zgodaj začela prevzemati vlogo staršev. Čutila se je odgovorno za
mlajšega brata in sestro ter skrbela zanju. Intervjuvanka 3 si ţeli, da bi mami lahko
pomagala, a je nemočna. V intervjuju pove, da se ji vsi smilijo. Zelo je ţalostna in
razočarana nad druţinsko situacijo.
Zaradi neurejenih druţinskih razmer, vzgojne nemoči staršev in večanja vedenjske ter
čustvene problematike je mama intervjuvanko 3 skupaj z bratom in sestrico, leta 2007,
odpeljala v krizni center. Takrat je bila intervjuvanka 3 stara 6 let in je začela obiskovati
1. razred osnovne šole. Center za socialno delo je druţino začel obravnavati leta 2009 in
takrat se je začela iskati ustrezna oblika namestitve za otroke. V kriznem centru so ostali
do leta 2009, ko so ji našli rejniško druţino. V 1. rejniški druţini ni uspela vzpostaviti
dobrega odnosa z rejniki in je kmalu ţelela oditi. Bilo naj bi prisotno tudi nasilje s strani
rejnikov. Z bratom sta bila zelo konfliktna in nevodljiva. Leta 2011 je intervjuvanka 3
dobila splošnega skrbnika. Skupaj z bratom so ju 28. 2. 2011 premestili v Mladinski
dom. Od istega leta naprej sta bila oba vključena v pedopsihiatrično obravnavo. Med
bivanjem v mladinskem domu so ji našli novo rejniško druţino, ţe drugo po vrsti. Tudi v
2. rejniški druţini so se sčasoma pojavile teţave. Junija 2013 je rejnica, zaradi vse
zahtevnejšega vedenja intervjuvanke 3 in strahu za druge otroke v druţini, odpovedala
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rejniško pogodbo. Med bivanjem v mladinskem domu so se dogajale sumljive stvari.
Domnevno naj bi prišlo do posilstva s strani dveh mladostnikov.
Intervjuvanka 3 pa v intervjuju omeni, da je bil tudi oče do nje spolno nasilen. Glede tega
so se nekaj časa bili naporni boji z odvetniki in sodiščem. Ugotavljalo se je ali je vse
skupaj sploh res ali si je intervjuvanka zaradi pridobitve pozornosti vse izmislila. Stiska
zaradi bratovega odhoda leta 2014 v drug zavod in situacije z domnevnim posilstvom se je
večala in intervjuvanka 3 ni našla izhoda iz teţav. Začela se je samopoškodovati. Dvakrat
je celo poskušala narediti samomor, a neuspešno. Odnos z očetom se je zaradi obtoţbe
za posilstvo poslabšal, saj jo je krivil za to, da bo mogoče moral v zapor, če ga spoznajo za
krivega. V šolskem letu 2014/2015 se je začel odvijati sodni postopek zoper očeta, pred
glavno obravnavo pa sta se starša tudi poročila. Zaradi stiske je popustila na šolskem
področju in bila v tem letu tudi suspendirana iz šole. Njena vedenjska in čustvena
problematika je postala neobvladljiva in začela je presegati okvirje mladinskega doma,
zato so začeli razmišljati o drugačni, zanjo bolj primerni namestitvi. Zaradi
samopoškodovanja je bila večkrat hospitalizirana in na zdravljenju. Junija 2015 so
posumili, da gre pri njej za posttravmatski sindrom.
V avgustu 2015 je bila ponovno hospitalizirana na pedopsihiatričnem oddelku in po vrnitvi
nazaj v mladinski dom je izrazila ţeljo, da ţeli drugam, ker se tam ni več počutila dobro.
Septembra 2015 je bila začasno nameščena v vzgojni zavod, kasneje so ji pogodbo
podaljšali. Novembra 2015 so ji uredili vikend rejništvo. To je bila zanjo ţe tretja rejniška
druţina po vrsti. V prejšnjih dveh nastanitvah se ni uspela uspešno vključiti in se ni
počutila sprejeto. 8. 12. 2015 je bila ponovno hospitalizirana. Rejnica je spoznavala, da
teţavnemu vedenju mladostnice ne bo kos, poleg tega se je zaradi samopoškodbenega
vedenja in slabega zgleda bala za druge otroke v druţini, zato je rejništvo s koncem
šolskega leta 2016 odpovedala. Intervjuvanka 3 je spet ostala sama. Pogoji za vrnitev v
matično druţino še vedno niso bili primerni. V vzgojnem zavodu ostaja še eno leto, da
zaključi osnovnošolsko izobraţevanje, potem pa razmišlja o poklicu trgovke. Zelo je
razočarana nad druţinsko situacijo in druţinski člani se ji smilijo. Ima zelo nerealne
predstave o druţini, saj kljub vsemu še vedno sanja, da jih bo nekoč spet povezala skupaj
in bodo srečni.
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INTERVJUVANEC 4
Biografski potek intervjuvanca 4 je bil skozi intervju dokaj razviden. Mladostnik je zelo
nazorno in podrobno pripovedoval svojo ţivljenjsko zgodbo. Med pripovedovanjem je bil
sproščen in pozitiven. Kljub nezavidljivi situaciji ostaja optimističen glede prihodnosti.
Podatke iz dokumentacije intervjuvanca 4 smo uporabili za potrditev in razjasnitev
določenih dogodkov ter situacij. Tako smo jih laţje razvrstili na časovno os.

Intervjuvanec 4 je bil rojen leta 2001 in je danes star 15 let. Rodil se je kot prvi in edini
otrok bioloških staršev. Starša sta se kmalu zaradi nesoglasij in nenehnih prepirov razšla.
Mama si je hitro našla novega partnerja in se z njim poročila. Intervjuvančev očim je bil
alkoholik in ni izraţal posebne skrbi do njega. Občasno je bil tudi nasilen do njega in
partnerke. Leta 2005 je intervjuvanec 4 dobil prvega polbrata. Takrat je bil star 4 leta.
Pozornosti je dobil vedno manj in se je zato počutil vedno bolj zapostavljenega. Leta 2007
so se v šoli, ko je obiskoval prvi razred, začele kazati prve teţave. V šoli in doma je postal
agresiven, impulziven in uničeval je inventar. Mama ga kmalu ni mogla več obvladovati,
postala je vzgojno nemočna. V letu 2008 se je rodil intervjuvančev drugi polbrat.
Intervjuvanec 4 je bil takrat star 7 let. Leta 2009 so druţino obravnavali na centru za
socialno delo zaradi neurejenih druţinskih razmer, in sicer zaradi domnevnega nasilja
mame in očima nad intervjuvancem 4. Po izjavah mame nista bila nasilna do
intervjuvanca 4, prizna pa, da ga nista več mogla obvladovati in ustrezno vzgajati.
V letu 2010, ko je bil intervjuvanec 4 star 9 let, se je rodi še tretji polbrat. Marca 2011 so
ga usmerili v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, pri
tem pa je ostajal na isti osnovni šoli. Konec januarja 2012 so v šoli zavzeli stališče, da
intervjuvanec 4 potrebuje drugačno strokovno pomoč, kot mu jo lahko nudijo, saj mu več
niso bili kos.
Pozornost staršev je intervjuvanec 4 zaradi številnih bratov dobil še manj in jo zato skušal
pridobiti na vse moţne načine. Na polbrate je bil zelo ljubosumen, saj so mu odtegovali
mamino pozornost in ljubezen. Do njih je bil večkrat agresiven in jih je ustrahoval. Vrgel
se je tudi v prepad in se začel samopoškodovati. Pozornost je dobil, a kvečjemu
negativno, saj so začeli razmišljati, da bi ga namestili v zanj primerno socialno oskrbo.
Zaradi samopoškodovanja in nagnjenosti k samomoru je bil v februarju in marcu 2012 tri
tedne v pediatrični kliniki na oddelku za otroško psihiatrijo. Po prihodu domov so ga
19. marca 2012 namestili v vzgojni zavod.
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Medtem ko je mama zaţivela na novo, si je tudi biološki oče intervjuvanca 4 ustvaril svojo
druţino. Tudi po njegovi strani je intervjuvanec 4 dobil polbrata in polsestro. Med
občasnim bivanjem pri očetu je intervjuvanec 4 bil bolj vzgojno vodljiv in miren kot pri
mami.
Leta 2013 je očim zaradi alkoholiziranosti povzročil prometno nesrečo in zanjo plačeval
kazen. Takrat so nekaj časa ţiveli v pomanjkanju. Naslednji leti sta bili za intervjuvanca
4 zelo teţki, saj sta se mama in očim ločevala. Tudi stiki z biološkim očetom so se
poslabšali in v šolskem letu 2013/2014 sta oba starša začela zavračati intervjuvanca 4 in
z njim za nekaj časa popolnoma prekinila stike. V šolskem letu 2014/2015 so sodelovanje s
starši obnovili in ponovno sta vzpostavila stik z intervjuvancem 4. Mladostnik oba starša
zelo potrebuje. Mama mu je vedno pomenila največ na svetu. Pri odraščanju potrebuje tudi
lik očeta in njegovo podporo. Leta 2015 se je mama končno ločila od nasilnega očima. Še
istega leta se je poročila z veliko mlajšim novim partnerjem in zanosila ţe petič po vrsti.
Oče se je spet odmaknil, mamo so spodbujali k pogostejšim stikom z intervjuvancem 4.
Zaradi nosečnosti in drugih teţav se srečanj ni mogla udeleţevati v tolikšni meri, kot bi si
mladostnik ţelel.
Februarju 2015 se je v razredu spremenila sestava učencev, kar je intervjuvanca 4 zmedlo.
Postal je spet bolj nemiren, agresiven in silil je v ospredje. Stanje je postajalo nevzdrţno
zanj in za ostale učence. Pouka ni bilo mogoče normalno izvajati, zato so ga premestili v
drug oddelek, kombinirani 6. in 8. razred. Njegovo vedenje se je umirilo in v novem
razredu je normalno funkcioniral.
V letu 2016 je intervjuvanec 4 ponovno začel odhajati k očetu domov. Vsaka sprememba
na boljše v druţini je nanj pozitivno vplivala in bila vidna na vseh drugih področjih.
Februarja 2016 je šel na ogled stanovanjske skupine, v katero bo šel po odhodu iz zavoda.
Vpisati se ţeli na srednjo zdravstveno šolo, da bi postal reševalec. Poklic reševalca ga
zanima zato, ker ve, da jih ljudje cenijo in bo dobil neko potrditev, ki jo ţe celo ţivljenje
išče. Nekoliko je zmeden in čuti strah pred prihodnostjo. Na bivanje v vzgojnem zavodu
se je ţe povsem navadil. V zavodu je imel stalnico, vedno mu je nekdo stal ob strani in ga
usmerjal ter vodil skozi ţivljenje. Po odhodu iz zavoda se bo to na nek način spremenilo.
Ni povsem prepričan, kako bo deloval v stanovanjski skupini in v številčno večjem razredu
na srednji šoli. V prihodnosti ţeli uspešno zaključiti izobraţevanje in postati reševalec. Ţeli
si ustvariti tudi temelje za ţivljenje in svojo lastno druţino.
Vidimo, da so bili ţivljenjski poteki intervjuvanih oseb zelo razburkani. Večina med njimi
je večkrat menjala kraj bivanja in šolanja ter se vedno znova morala prilagajati na nova
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okolja in ljudi. V ţivljenju niso imeli neke stalnice in tako jim je bilo na nek način
onemogočeno tudi ustvarjanje lasne identitete ter iskanje pravega mesta v druţbi.
2. raziskovalno vprašanje: KAKO MLADOSTNIKI VIDIJO IN DOŢIVLJAJO
SVOJO DRUŢINO TER KAKO OCENJUJEJO SVOJE MESTO V NJEJ?
Druţina je prva celica ţivljenja, v kateri se rodimo in razvijamo ter je temelj vseh relacij,
ki jih kot posamezniki vzpostavljamo v svojem ţivljenju, pravi Z. Zalokar Divjak (2001).
Varovanje, nega in zaščita so osnovne naloge, ki bi jih druţina morala prevzemati v svoji
odgovornosti za otroka (Šelih, 2000). Druţinsko okolje lahko na posameznika deluje tako
varovalno kot zaviralno in vpliva na njegov osebnostni razvoj. Mladostniki, s katerimi smo
izvajali intervjuje, prihajajo iz nefunkcionalnih druţin, kjer je bilo stalno prisotno fizično
in psihično nasilje s strani staršev. Odnosi med druţinskimi člani niso bili ustrezni, pogosti
so bili konflikti, starši pa s svojo vzgojo in načinom ţivljenja otrokom niso omogočali
optimalnih pogojev za rast ter razvoj.
Intervjuvanka 1 prihaja iz druţine z bosanskimi koreninami. Socialno-ekonomska
situacija druţine je bila slaba, saj je bil zaposlen le oče, mama je bila doma in skrbela za
otroke. Zaradi slabšega ekonomskega stanja so bili velikokrat materialno prikrajšani.
Intervjuvanka 1 je najmlajša med otroci in vedno je bila med vsemi najbolj zapostavljena.
V druţini ni imela nikoli pravega mesta.
Počutila se je kot črna ovca, ki je bila vedno za vse kriva. Svojo identiteto še vedno išče.
Po maminem odhodu v tujino je doţivljala hudo separacijsko krizo in ostala brez
primernega identifikacijskega lika. Intervjuvanka 1 je zaradi pomanjkanja pozornosti in
ljubezni s strani staršev le-to začela iskati zunaj ter tako zapadla v slabo druţbo. Pojavilo
se je disocialno vedenje. M Vodopivec Glonar (1987) navaja raziskavo Sheldona in
Glueckove, ki pravita, da so disocialni otroci največkrat odraščali v druţinah z malo
razumevanja in ljubezni ter z malo stabilnosti in moralne trdnosti. Kar drţi za
intervjuvanko 1. Tako kot odnosi s starši, tudi odnosi s sorojenci niso bili nič boljši.
Podpore v druţini intervjuvanka 1 nikoli ni dobila. Ob strani ji je stala le babica po mamini
strani. Zaradi neurejenih druţinskih razmer in vzgojne nemoči ter obupanosti staršev je
morala v vzgojni zavod.
Tudi intervjuvanec 2 pripoveduje o nasilju v druţini, predvsem s strani očeta in
starejšega brata. Vzgoja staršev je bila mešana, oče pa avtoritete in reda ni znal vzpostaviti
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na drugačen način kot z nasiljem. Zaradi slabega zgleda so se vsi v druţini naučili le
neustreznih in neprimernih vzorcev vedenja. Tudi v druţini intervjuvanca 2 je bila
socialno-ekonomska situacija zelo slaba. Zaposlen ni bil nobeden od staršev. Mama je
bolehala za rakom, oče pa si je med bivanjem v vzgojnem zavodu še vedno iskal
zaposlitev. V letu 2008 in 2009 je začel center za socialno delo zaradi številnih modric in
poškodb, ki so jih opazili v šoli, raziskovati stanje v druţini. Oče je nasilje nad partnerko in
otroci izvajal dolgih 22 let, nato sta se starša ločila. Mama po ločitvi ni zmogla ustrezno
poskrbeti za mladoletne otroke. Na podlagi vseh poročil in izjav je center za socialno delo
odločil, da se otroka staršem zaradi številnih ogroţajočih dejavnikov odvzameta.
Intervjuvanca 2 in brata so z 8 in 10 leti začasno namestili v krizni center nato pa v vzgojni
zavod.
Intervjuvanka 3 prav tako ţe od svojega šestega leta starosti ne ţivi v domačem okolju.
Odnosi v druţini so bili vedno nefunkcionalni in konfliktni. Oče je bil alkoholik in v
vinjenem stanju je bil nasilen do mame ter otrok. Domnevno naj bi intervjuvanko 3 tudi
spolno zlorabil. Tudi M. Tomori (1999) zapiše, da se starši iz socialno šibkejših druţin
pogosteje zatekajo v škodljive tolaţbe, največkrat v uţivanje alkohola, tablet in podobno.
Intervjuvanka 3 v druţini ni imela primernih vzorcev in ustreznega zgleda za ţivljenje ter
razvoj. Prevzela je neprimerne vzorce in zapadla v slabo druţbo, ki se je zbirala na
njihovem naslovu. Mama kot duševna bolnica zaradi psihičnih teţav ni bila zmoţna
ustrezno skrbeti za svoje otroke. Duševne motnje, kronične bolezni in invalidnost staršev
predstavljajo dejavnike tveganja za razvoj ČVT. Druţinske motnje prinašajo neugodne
učinke na otroka in se lahko pojavljajo v obliki socialne stigmatizacije, motenj v vzgoji,
neprimerni skrbi za otroka in podobno (Krajnčan, 2006).
Otroci so bili s strani staršev zanemarjeni in čustveno zelo prikrajšani. Najmlajšo
sestrico intervjuvanke 3 so ţe s prvim letom dali v rejniško druţino, saj naj bi jo mama
pustila v bolnišnici. Intervjuvanka 3 je hitro začela prevzemati vlogo staršev in skrbela za
brata ter sestro. Intervjuvanka 3 s starši nikoli ni vzpostavila pristnega ljubečega odnosa,
zato je stalno iskala nekaj in nekoga, kjer bi čutila to ţeleno pripadnost ter ljubezen, a
ţelene bliţine drugje ni nikoli mogla najti. Še vedno ima nerealne predstave o matični
druţini in o tem, da bodo nekoč spet zaţiveli skupaj. M. Vodopivec Glonar (1987) pravi,
da je pri oblikovanju otrokove osebnosti pomemben predvsem čustven odnos otroka s
starši. Čustvena prikrajšanost v obdobju otroštva namreč povzroča pri otrocih številne
čustvene in vedenjske teţave. Le-te so se razvile tudi pri intervjuvanki 3 in vplivale na ves
nadaljnji potek ter njen razvoj ţivljenja.
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Intervjuvanec 4 o svoji druţini ne govori kot o nefunkcionalni, a je to vseeno bila. Pravi,
da je bila mama do njega ljubeča, vendar stroga, on pa je bil problematičen in nesramen
do nje. Mama mu je zmeraj pomenila nekaj več, saj pravega očetovskega lika v svojem
ţivljenju nikoli ni imel. Mama je večkrat menjala partnerje s katerimi intervjuvanec 4 ni bil
v dobrih odnosih. Intervjuvanca 2 in 4 prihajata iz druţin, kjer nista imela nobene
stalnice, kjer so se liki matere in očeta neprestano menjali. Obema je v otroštvu manjkal
očetovski lik ob katerem bi se počutila varno, se po njem zgledovala in bi ju vzgojil v
moška v pravem pomenu besede. Intervjuvanca 2 in 4 preferirata mami kot ljubeči
osebi, ki jima pomeni vse na svetu ter ji nikoli nista ţelela slabega. Mogoče sta obtičala v
ojdipovski fazi, saj med odraščanjem nista imela lika za pozitivno identifikacijo.
Intervjuvanca 4 mama opiše kot zelo zahtevnega otroka, ki je ţe od majhnega potreboval
veliko pozornosti. Po rojstvu polbratov in polsestre po mamini in očetovi strani se je
njegovo vedenje zaradi pomanjkanja pozornosti ter ljubezni začelo slabšati in stiska
poglabljati. Začel se je agresivno obnašati, razbijati vse okrog sebe, se samopoškodoval in
poskušal je narediti samomor. S svojim vedenjem je dobil pozornost, a je bil zaradi tega
hospitaliziran na pedopsihiatričnem oddelku in kasneje nameščen v vzgojni zavod. Mama
je bila vzgojno nemočna in zanj ni več znala in zmogla skrbeti, zato je bila institucionalna
oskrba zanj najbolj ustrezna.

Nezaposlenost,

gmotna

stiska,

pomanjkanje

perspektive,

negotovost,

napetost,

nezadovoljstvo in strah pred prihodnostjo uravnavajo druţinsko ozračje. Takšno okolje za
otroka in mladostnika ni spodbudno ter vpliva tudi na duševno ravnovesje staršev. Stanje
staršev pa vpliva na duševni razvoj otrok in mladostnikov. Vsi mladostniki, s katerimi smo
delali intervjuje, izhajajo iz socialno šibkejših okolij.
Socialno-ekonomska situacija v povezavi z drugimi dejavniki tveganja je staršem
povzročala stiske in negotovosti, posledice pa so čutili ravno njihovi otroci.
Ţivljenje v marginalnih miljejih odraslim in posledično tudi otrokom zmanjšuje čustvene
ter motivacijske vire za opravljanje druţinskih in kakršnihkoli drugih nalog. Večina
intervjuvancev je bila v svojih primarnih druţinah zanemarjena in deleţna psihičnega ter
fizičnega nasilja. Starši niso imeli časa za njih, saj so se ukvarjali s številnimi lastnimi
teţavami. Otroci in mladostniki so bili tako čustveno oškodovani ter zapostavljeni.
M. Lebedina Manzoni in I. JeĎud (2008, str. 379) sta v svoji raziskavi ugotovili, da so
najpomembnejše osebe v ţivljenju otrok najoţji druţinski člani (to so starši, bratje, sestre).
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Ne glede na to ali so starši izpolnjevali svoje dolţnosti na ustrezen ali neustrezen način,
ostajajo v zavesti otrok s ČVT še vedno najpomembnejše osebe in tako doţivetja
pripadnosti prevladajo nad negativnimi izkušnjami. Tudi intervjuvanci kljub vsem slabim
izkušnjam iz primarnih druţin na druţinske člane še vedno gledajo kot na najpomembnejše
osebe v njihovem ţivljenju. Trudijo se, da bi ostali v stikih in izboljšali medsebojne
odnose. Prisotno je razočaranje nad ţivljenjsko situacijo in vprašanja, zakaj se ni njihova
zgodba razpletla drugače, a na prihodnost gledajo z veliko mero optimizma in svoje starše
še vedno zelo ljubijo ter cenijo.

3.

raziskovalno

vprašanje:

KAKO

MLADOSTNIKI

OCENJUJEJO

IN

DOŢIVLJAJO ODNOSE Z VRSTNIKI IN SOŠOLCI V VZGOJNEM ZAVODU?
Vrstniki imajo v posameznikovem ţivljenju pomembno vlogo. Prijateljstvo predstavlja
pomemben zaščitni dejavnik v razvoju, poleg tega pa izkušnja pripadnosti daje
posamezniku občutek zadovoljstva in potrditve, ki vpliva na razvoj pozitivne samopodobe
(Bukowski, Motzoi in Meyer, 2011 v Košir, 2013). Zaradi nezadovoljenih potreb po
pripadnosti in ljubezni v druţini, so intervjuvanci le-to iskali drugje. Večina jih je zašla v
»slabo« druţbo kjer so kadili, pili, razgrajali in se disocialno vedli. Taka druţba je
predstavljala kvečjemu ogroţajoč dejavnik v njihovem razvoju.
Intervjuvanka1 v druţini ni imela zadovoljene potrebe po uveljavljanju med vrstniki.
Pove, da jo je vedno pritegnila druţba starejših vrstnikov. Zaradi ţelje po sprejetosti se
jim je tudi podrejala in se od njih naučila predvsem negativnih vzorcev vedenja.
Vrstniki iz vzgojnega zavoda so jo sprva zavračali zaradi zanemarjenega videza in
nepredvidljivega ter agresivnega vedenja. Kasneje so se stvari izboljšale na vseh področjih.
Vrstniki in sošolci so jo začeli sprejemati, saj se je umirila v vedenju in problemov ni
reševala z agresijo, temveč na primernejši način. Tudi intervjuvancu 4 je potrditev in
sprejetost s strani vrstnikov vedno veliko pomenila. Stalno je hotel biti nekomu všeč –
hotel je biti prvi in v središču pozornosti. Med intervjujem pove, da so tudi njega bolj
privlačili starejši vrstniki in tisti, ki so bili drugačni, popularni. Popularni pa so bili po
navadi tisti bolj izstopajoči.
Za otroke in mladostnike so odnosi z vrstniki osrednjega pomena in ravno ţelja po
sprejetosti ter pripadnosti predstavlja motiv za številna dejanja (primerna in neprimerna),
pravi K. Košir (2013).
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Za občutek sprejetosti in pripadnosti skupini je intervjuvanec 4 marsikdaj storil kakšno
neumnost. Stike z druţbo iz otroštva v večini ni ohranil. Ob prihodu v vzgojni zavod je
imel intervjuvanec 4 prav tako teţave pri vzpostavljanju stikov z vrstniki. Zaradi dolgega
jezika je pogosto zašel v konflikte, pozornost vrstnikov pa si je pridobival na napačne
načine, in sicer s spakovanjem, zafrkavanjem, norčevanjem in provokacijo. Intervjuvanec 4
je mnenja, da druţba v vzgojnem zavodu ne more biti dobra, a kljub temu je navezal nekaj
stikov, ki jih v prihodnje misli ohraniti ter negovati.
Intervjuvanec 2 prijateljev v otroštvu sploh ni imel. Takrat se je druţil le z brati in tu in
tam s kakšnim druţinskim prijateljem. Izkušnje v navezovanju odnosov z vrstniki v
obdobju otroštva tako ni mogel dobiti, zato je imel ob prihodu v vzgojni zavod s tem velike
teţave. Njegova izkušnja v vzgojnem zavodu je bila negativna, saj so ga mladostniki
strašili. Zaradi zunanjosti kot tudi zaradi njegovega agresivnega ter neprimernega vedenja
intervjuvanca 2 niso sprejemali in so se ga izogibali. Sčasoma se je v vzgojnem zavodu
navadil na novo okolje kot tudi na ljudi. Njegovo vedenje se je umirilo in istočasno je
pridobival tudi na prijateljstvu. Intervjuvanec 2 ima zelo dobro razvit čut za sočloveka,
zato drugim rad pomaga in ne prenese krivice. Hrepeni po prijateljskih odnosih, a se
drugi do njega pogosto obnašajo zaničevalno, sovraţno in poniţevalno.
Tudi intervjuvanka 3 si prav tako kot ostali mladostniki ţeli navezati stikov z vrstniki in
občutiti pripadnost nekomu. Pred prihodom v vzgojni zavod se je gibala v slabi druţbi,
kjer so člani kadili, pili in uţivali različne droge. Od njih ni bila deleţna emocionalne
podpore, saj se je z njimi druţila le zaradi materialnih dobrin, ki so ji jih po potrebi
priskrbeli. Pri navezovanju stikov z vrstniki ima še vedno teţave, saj se zaradi šibkih
socialnih spretnosti v njihovi druţbi ne znajde. Sošolci in vrstniki v vzgojnem zavodu ter
šoli so jo običajno zavračali zaradi impulzivnega in nepredvidljivega vedenja, pojavilo
se je tudi šikaniranje in izsiljevanje. Do vrstnikov in sošolcev je bila ţaljiva, nesramna,
hkrati pa je izraţala stisko, da je nihče ne mara. Večkrat je zaradi nestabilne osebnostne
strukture in nizke samopodobe podlegla tudi vplivom drugih otrok ali mladostnikov samo
zato, da bi jim ustregla ter se počutila sprejeto. Neprimeren odnos je intervjuvanka 3 imela
tudi do fantov. Vedla se je promiskuitetno in od njih ves čas izsiljevala dokazovanje
ljubezni.
Potreba po vzpostavljanju odnosov z ljudmi ter potreba po pripadnosti druţini in
prijateljem je ena temeljnih človekovih potreb, ki nam nudi priloţnosti za razvoj
sposobnosti spoprijemanja z ţivljenjskimi stresi ter preizkušnjami (Masten in Coatsworth,
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1998, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010). Pozitivni vrstniški odnosi imajo ključno vlogo v
otrokovem socialnem razvoju. Vsi intervjuvanci so trenutno v fazi oblikovanja osebnostne
strukture in obdobju mladostništva, kjer postajajo vse pomembnejši vrstniki. Ugotavljamo,
da intervjuvanci v otroštvu niso imeli optimalnih pogojev za razvoj in so zaradi napačnih
druţinskih vzorcev, zaradi neurejenih razmer v druţini in napačne vzgoje staršev zašli v
slabo druţbo. Na ta način so poskušali reševati svoje stiske in zadovoljiti potrebe po
pripadnosti ter vsaj za trenutek pozabiti na teţave. Intervjuvanki 1 in 3 izhajata iz
marginalnih skupin, staršev priseljencev, in ţe to je zanju predstavljalo ogroţajoč dejavnik.
Tudi A. Mikuš Kos (1991) navaja, da se mladostniki iz zavrnjenih, odrinjenih in odtujenih
skupin posameznikov, ki prihajajo iz marginalnih druţin in iz socialno prikrajšanih okolij,
pogosteje nagibajo k oblikovanju delinkventni subkultur.
4. raziskovalno vprašanje: KAKO MLADOSTNIKI DOŢIVLJAJO ZAVOD,
ODNOSE Z VZGOJITELJI V DOMU, UČITELJI NA ŠOLI IN DRUGIMI
STROKOVNIMI DELAVCI?
Krajnčan (2006) pravi, da je namestitev v vzgojni zavod za otroka in mladostnika ena bolj
stresnih situacij, saj jih večina tja ne gre prostovoljno. Oddaja v vzgojni zavod je eden
zadnjih in skrajnih ukrepov, ki je nujen ter neizbeţen predvsem zaradi neugodnih posledic
za otroka ali mladostnika. Situacija ni stresna samo za otroke in mladostnike, ampak tudi
za starše, saj se z oddajo otroka v vzgojni zavod potrdi njihova nemoč in nekompetentnost
pri vzgoji. Poleg tega jih tudi druţba začne še bolj stigmatizirati in obsojati.

DEJAVNIKI NAMESTITVE V VZGOJNI ZAVOD IN REAKCIJE INTERVJUVANCEV
J. Rapuš Pavel in A. Kobolt (2008) pravita, da je ţe splošno znano, da druţine otrok in
mladostnikov, ki so oddani v vzgojne ustanove, niso znale zadovoljiti njihovih potreb.
Starši tudi našim štirim intervjuvancem niso predstavljali stabilnosti, saj se v svoji vlogi
niso najbolje znašli. Izkazali so se kot negotovi vase, preobremenjeni z lastnimi
čustvenimi, materialnimi, partnerskimi, socialnimi in zdravstvenimi teţavami.
Intervjuvanci so v vzgojni zavod bili nameščeni iz različnih, a obenem zelo podobnih
razlogov. Razlogi za namestitev v vzgojni zavod so bili čustvene in vedenjske teţave
otrok in mladostnikov, ki so izhajal iz neustreznih in teţkih druţinskih razmer.
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Neurejene druţinske razmere se v najpogostejših vzrokih za namestitev v zavod odraţajo v
kombiniranih teţavah otrok, vedenjskih teţavah in teţavah v duševnem zdravju, teţavah
pri učenju in tudi v kaznivih dejanjih. Zaradi slabših socialno-ekonomskih pogojev
bivanja in ţivljenja starši intervjuvancev tudi vzgojno niso bili uspešni in otrokom niso
uspeli zadovoljiti njihovih potreb. Bolj kot materialne potrebe so intervjuvanci pogrešali
in potrebovali pozornost ter bliţino in predvsem ljubezen staršev. V vseh druţinah
intervjuvancev je bilo prisotno tudi fizično nasilje, v eni celo kaznivo dejanje spolne
zlorabe s strani očeta. Intervjuvanci izhajajo iz etnično mešanih druţin ter enostarševskih
in dopolnjenih druţin, kar je prav tako predstavljalo ogroţajoč dejavnik v njihovem
razvoju.
Intervjuvanka 1 je zaradi neurejenih druţinskih razmer, slabih bivanjskih pogojev,
prisotnega druţinskega nasilja in zanemarjenosti s strani staršev prišla direktno v vzgojni
zavod. Starši ji v otroštvu niso predstavljali opore in ji niso znali nuditi ustreznih pogojev
za pozitiven osebnostni razvoj. Zaradi naštetih dejavnikov in zanemarjanja s strani staršev,
ki so se večino časa ukvarjali s svojimi osebnimi teţavami, so intervjuvanko 1 morali
namestiti v vzgojni zavod. Med pogovorom je intervjuvanka 1 povedala, da je odhod v
vzgojni zavod zanjo predstavljal veliko prelomnico. V zavod so jo namestili skupaj s
starejšim bratom. Reakcija na oddajo v vzgojni zavod je bila pri vseh intervjuvancih
prepletena z negativni čustvi in odzivi. Intervjuvanka 1 je na eni strani čutila razočaranje
in ţalost, da je zapustila dom in starše, po drugi strani pa se je takrat za oba sorojenca
začelo novo in boljše ţivljenje. Zavod je intervjuvanki 1 predstavljal nekakšno rešilno
bilko. Intervjuvanka 1 je vedela, da nima druge izbire kot da gre v vzgojni zavod in se je s
tem hitro sprijaznila.
Intervjuvanca 2 in 4 sta namestitev v vzgojni zavod teţje sprejemala. Intervjuvanec 2 je
čutil veliko stisko in odpor. Pred prihodom v vzgojni zavod je menjal ţe nekaj rejniških
druţin, izkušnje bivanja pa so bile predvsem negativne. Ob prihodu v zavod ni vedel, kako
bo tam in kaj lahko pričakuje. Nekaj časa je zato doţivljal hudo prilagoditveno krizo.
Veliko je jokal, ker je pogrešal mamo in brata. Mladostniki v zavodu so ga tudi strašili in
mu prehod še oteţevali. Nad njim so izvajali fizično in psihično nasilje. Intervjuvanec 2 je
sčasoma spoznal, da mu v zavodu ţelijo pomagati in ga sprejemajo takega, kot je. Z
vzgojitelji je vzpostavil zaupljiv odnos in dejansko so mu prav oni predstavljali
nadomestne starše. Na svoje biološke starše se ni mogel zanesti in je bil vedno znova
razočaran nad njihovo nezainteresiranostjo.
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Tudi intervjuvanec 4 je odhod v vzgojni zavod teţje sprejemal. Kot čustveno labilna in
emocionalno oškodovana osebnost je dolgo premleval vprašanje zakaj je moral v vzgojni
zavod in ali ga ima mama sploh rada, če ga je oddala vstran. V njem so se prepletali
občutki krivde, ţalosti in jeze. V začetku je intervjuvanec 4 rabil nekaj časa, da se je
navadil na novo okolje. Imel je tudi teţave z navezovanjem stikov z drugimi mladostniki.
A z leti bivanja tam, se je na vzgojni zavod in ljudi v njem tako navadil, da ga bo ob koncu
šolskega leta teţko zapustil. Intervjuvanka 3 je edina, ki je sama izrazila ţeljo, da ţeli v
točno določen vzgojni zavod. Menjala je ţe več različnih vrst izven druţinske vzgoje.
Bila je ţe v dveh rejniških druţinah, pred prihodom v vzgojni zavod pa še v mladinskem
domu. V mladinskem domu, kjer je bivala, se ni počutila dobro, saj je doţivljala številne
stiske. Zelo jo je prizadel odhod brata v drug zavod, doţivela je tudi izkušnjo posilstva,
stiki s starši pa so bili pretrgani. Dvakrat je poskušala narediti samomor. Čutila je, da mora
vstran. Potem so jo namestili v vzgojni zavod, ki je zanjo predstavljal ustreznejšo
namestitev. Med bivanjem v vzgojnem zavodu je bila ves čas čustveno obremenjena zaradi
neurejenih odnosov s starši. V času izhodov nekaj časa ni imela kam iti, zato je zavod
zanjo predstavljal tudi zapor iz katerega je potem večkrat beţala oziroma begala. V stiki
se je tudi samo_poškodovala.

POMEMBNE OSEBE V VZGOJNEM ZAVODU

Vzgojitelji v vzgojnem zavodu so otrokom in mladostnikom zgled. Pomembna je njihova
čustvena podpora ob prihodu v zavod, saj namestitev za otroke in mladostnike
predstavlja zelo stresno ter travmatično izkušnjo. Za mlade je pomembno, da so vzgojitelji
do njih razumevajoči, jim nudijo podporo in jih sprejemajo. Po drugi strani morajo
vzgojitelji mladostnikom postavljati jasna pravila in omejitve ter ukrepati pri kršitvah.
Vsi intervjuvanci so med pogovorom povedali, da jim je v vzgojnem zavodu všeč to, da
jim je vedno nekdo stal ob strani, jih vodil in usmerjal. V otroštvu namreč niso imeli
neke stalnice in ustreznih omejitev, ki bi jih za optimalni razvoj nujno potrebovali.
Ob prihodu v zavod so mladostniki imeli teţave z navajanjem na avtoriteto, red in pravila
ustanove, saj tega prej niso bili vajeni. V otroštvu jim starši niso omogočali neke trdne
strukture. Občasno so intervjuvanci zaradi tega prihajali v konflikte z vzgojitelji ter se do
njih neprimerno obnašali. Predvsem na začetku je bilo prisotno agresivno in nepredvidljivo
vedenje. Intervjuvanka 3 je v primeru, da ni dosegla svojega, bila do vzgojiteljev ţaljiva in
predrzna. Tudi doma je izsiljevala svoje ţelje in mamino ljubezen pogojevala z darili.
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Intervjuvanci pripovedujejo, da delo in trud vzgojiteljev zelo cenijo. Nekateri so prek njih
prvič spoznali izkušnjo dobrega in primernega odnosa, lahko bi rekli tudi starševskega
odnosa, ker so jih vzgojitelji in drugi strokovni delavci sprejemali ter imeli radi.
Intervjuvanci so se občasno obračali tudi na druge strokovne delavce v zavodu, in sicer so
radi hodili na pogovore k psihologinji in vodji doma. Vsi intervjuvanci so izraţali veliko
ţeljo in potrebo po nekom, ki bi jih poslušal in tudi slišal. V otroštvu te moţnosti niso
imeli in so se zato počutili zapostavljene ter preslišane. Povedati, dati ven iz sebe svoje
stiske in teţave zanje predstavlja prvi korak k konstruktivnemu reševanju le-teh in
usmeritev k boljši prihodnosti.
Bistveno je, da so intervjuvanci z vzgojitelji uspeli vzpostaviti dober odnos. Vzgojitelji
in nekaterim tudi učitelji so predstavljali njihove nadomestne starše in osebe, katerim
so se lahko zaupali ter se nanje vedno znova obračali. Intervjuvanka 3 pove, da razen
matični vzgojiteljici ni mogla zaupati. Svojim vrstnikom pa sploh ne. Nekateri med
intervjuvanci izpostavljajo, da nimajo dobrih odnosov z določenimi učitelji. Ti naj bi na
njih gledali drugače kot na ostale zunanje učence. Imajo občutek, da so ţe vnaprej
stigmatizirani in se učitelji včasih vmešavajo v njihovo ţivljenje ter jim očitajo njihove
teţave. To se jim ne zdi pravično, saj jih učitelji ne poznajo dovolj dobro, kot tudi ne
poznajo njihove celotne zgodbe in vzrokov, zakaj je prišlo do namestitve v vzgojni zavod.

POZITIVNI IN NEGATIVNI VIDIKI VZGOJNEGA ZAVODA
Namestitev v vzgojni zavod ni najboljša rešitev, a včasih zaradi številnih dejavnikov in
škodljivih posledic za otroke in mladostnike je edina moţna. Izkušnja bivanja v vzgojnem
zavodu predstavlja za nekatere varovalni za druge pa ogroţajoči dejavnik v razvoju.
Intervjuvancem je namestitev v zavod predstavljala oboje. Strokovni delavci so jim nudili
stabilno okolje v katerem so se čutili sprejete, kjer so prebrodili svoje stiske in se učili
primernejših načinov vedenja in reševanja problemov.
Ob tem pa je zavod zanje predstavljal tudi ogroţajoči dejavnik v razvoju, saj so bili vzeti iz
matične druţine in situirani v institucijo z mladostniki s čustveno ter vedenjsko
problematiko. Zanje je namestitev pomenila tudi stigmo in imela poleg pozitivnih tudi
negativne posledice v druţbi.
Intervjuvanka 1 kot pozitivni vidik zavoda navede pomoč in podporo vzgojiteljev, ki so ji
v teţkih trenutnih stali ob strani in jo vodili skozi ţivljenje. Pravi, da ji je zavod dal veliko
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priloţnost, da svoje ţivljenje spremeni na boljše. Kot edino pomanjkljivost zavoda
navaja lego na podeţelju, kjer so povsem odklopljeni od ostalega sveta in nima moţnosti
za udejstvovanje v športu in ustvarjalnih dejavnostih. Intervjuvanka 3 tudi pove, da ji je v
zavodu všeč, da ji ustreza strog reţim in pravila zavoda, saj meni, da ravno to potrebuje.
Kot intervjuvanko 1 tudi intervjuvanko 3 moti lega na podeţelju. Intervjuvanca 3 in 4
med v zavodu bivata najdlje in sta njem praktično doma. Vzgojitelji in drugi delavci so
jima vseskozi predstavljali druţino in nudili oporo. Oba se strinjata, da bi skrajšala
učne ure.
5. raziskovalno vprašanje: KAKO IZBRANI MLADOSTNIKI RAZMIŠLJAJO O
SVOJI PRIHODNOSTI IN ČESA SI ŢELIJO?
Mladi za uspešen prehod v samostojno ţivljenje potrebujejo finančno in emocionalno
podporo. Uspešnost obravnave v institucijah izven druţinske vzgoje ni odvisna le od
tretmana v instituciji, ampak tudi od okolja v katerega se mladostniki po odpustu vračajo,
pravita A. Ţiţak in N. Koller Trbović (1999). Največje breme pripada druţini, saj se večina
mladostnikov po izhodu iz zavoda vrne domov. Intervjuvanci v naši raziskavi zaključujejo
šele osnovnošolsko izobraţevanje. Pri odraščanju in osebnostnem razvoju še vedno
potrebujejo svetovanje, vodenje in stalno podporo drugih ljudi. Niso še dovolj pripravljeni
na samostojno ţivljenje, kot tudi ne na odhod nazaj v matično druţino, saj se pri večini
mladostnikov druţinske razmere niso izboljšale in spremenile v zadostni meri. V vzgojnem
zavodu so neprestano imeli na voljo vzgojitelje in druge strokovne delavce. To jim je
dajalo občutek varnosti in oporo, ki pa v njihovi prihodnosti več ne bo zagotovljena.
Prihodnost mladostnikov je tvegana, v njih se zbujajo občutki negotovosti in strahu ali
se bodo v ţivljenju uspeli znajti. Intervjuvanci se po koncu osnovne šole ne bodo vrnili
domov, ampak bodo svojo pot nadaljevali še naprej v institucionalni ali neinstitucionalni
oskrbi, in sicer v srednješolskih zavodih, mladinskih domovih ali rejniških druţinah.
Intervjuvanci še nadaljnje potrebujejo oskrbo in svetovanje strokovnjakov, da bi
izboljšali svoje vedenjske in ţivljenjske strategije, se dobro pripravili na samostojno
ţivljenje ter postali samozavestne osebnosti. Večina izmed njih ima za to dobre potenciale.
Dva izmed intervjuvancev ostajata še eno leto v vzgojnem zavodu in se s prihodnostjo ter
razmišljanjem o nadaljnjem ţivljenjskem poteku še ne obremenjujeta. Intervjuvanka 3
razmišlja, da bi postala trgovka. Ima veliko ţeljo, da bi nekoč spoznala prave prijatelje,
s katerimi bi se razumela in bi jo sprejemali tako, kot je.
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Rada bi imela svojo hišo in normalno ţivljenje. Njene ţelje se še vedno povezujejo s
sanjami o popolni druţini, ki pa kot pravi sam, niso uresničljive. Intervjuvanec 2 se ţeli
izučiti za kuharja ali kmetijskega tehnika. Prav tako si ţeli čim prej nazaj v matično
druţino, za to se zelo trudi, a je glede prihodnosti še precej negotov.
Intervjuvanca 1 in 4 zaključujeta osnovnošolsko izobraţevanje in zavod letos zapuščata.
Intervjuvanka 1 je glede prihodnosti precej optimistična in pozitivno naravnana. Vpisala
se je v srednjo šolo za prehrano in ţivilstvo, ker bi rada postala slaščičarka. Glede
druţinskih odnosov ni prepričana, da se bodo uredili, saj do staršev goji veliko zamero, ker
sta jo pustila na cedilu, ko ju je najbolj potrebovala. Nekoč se ţeli ustaliti in si ustvariti
svojo druţino. Prepričana pa je, da se njena ţivljenjska zgodba, zgodba o trpljenju, ne bo
več ponovila.
Intervjuvanec 4 odhod iz zavoda doţivlja bolj stresno. Zavod mu je postal drug dom,
vzgojitelji pa njegovi nadomestni starši. Z ţalostjo in strahom odhaja iz zavoda. Z
negotovostjo zre v prihodnost, saj ni povsem prepričan, da mu bo uspelo. Vpisal se je v
srednjo zdravstveno šolo. Veliko mu pomeni pozornost, pohvala in potrditev, zato je izbral
poklic reševalca, za katerega meni, da je zelo cenjen. Ţe vse svoje ţivljenje hrepeni po
pozornosti in potrditvi ter upa, da jo bo prek tega končno dobil. Uspešno ţeli dokončati
srednjo šolo in navezati kvalitetne odnose v novem okolju. Obenem se boji, da ga bo
spet pritegnila slaba druţba in bo zašel nazaj na stara pota. Tudi on bi si rad ustvaril
temelje za ţivljenje in bil v izbranem poklicu uspešen.
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7

SKLEPNE UGOTOVITVE

Druţina je prva postaja v človekovem ţivljenju, kjer se rodimo, ţivimo, razvijamo in
rastemo. Je osnovna celica ţivljenja, ki naj bi posamezniku nudila varno, udobno in
zaščitno okolje ter zadovoljevala potrebe svojih članov, pravi A. Šelih (2000). Lahko pa
druţinsko okolje predstavlja tudi ogroţajoči dejavnik v posameznikovem razvoju.
Nekatere druţine za otroke iz različnih razlogov ne zmorejo ali ne znajo skrbeti in jim tako
ne nudijo optimalnih pogojev za razvoj in ţivljenje. Mnoge druţine v tej svoji vlogi
zatajijo. Neugodne ţivljenjske okoliščine negativno vplivajo na potek psihofizičnega
razvoja in nekateri otroci ob tem razvijejo čustvene ter vedenjske teţave. Redki med njimi
se kljub izpostavljenosti neugodnim dejavnikom normalno razvijajo.
Mladostniki iz naše raziskave so imeli predvsem negativne izkušnje v primarnih
druţinah. Otrok v zgodnjem otroštvu potrebuje občutek varnosti in sprejetosti, ki ga lahko
dobi le v čustveno pozitivnem ozračju, ki mu nudi tudi primerne objekte identifikacije
(Zupančič, 1991). Starši kot najpomembnejše osebe v ţivljenju mladostnikov niso
predstavljali opore. Vsi so bili čustveno zelo prikrajšani, saj jim je v otroštvu
primanjkovalo pozornosti, bliţine in ljubezni staršev. Druţine intervjuvanih mladostnikov
niso bile funkcionalne, bile so polne nasilja in jim niso predstavljale stabilnega okolja,
kjer bi se lahko razvijali v zdrave in močne osebnosti. V večini primerov je prišlo do
razpada druţine, k čemur je botroval alkohol ter psihično in fizično nasilje. V enem
primeru so bile psihične teţave enega izmed staršev povod za nastanek teţav pri
mladostniku. Starši so čas namenjali za reševanje osebnih teţav, na otroke pa v
najpomembnejšem obdobju njihovega razvoja pozabljali in jih zapostavljali. Mladostniki
so doţivljali številne travme. Ena izmed mladostnic je bila tudi spolno zlorabljena.
Kot posledica neugodnega okolja so se pojavile tudi teţave v šoli in na področju
druţenja z vrstniki. Vsi mladostniki so imeli teţave v navezovanju stikov z vrstniki in
njihovo pozornost ter potrditve pridobivali na napačne načine, tako da so se jim
podrejali in disocialno vedli. Občutke pripadnosti in sprejetosti so iskali na napačnih
mestih, njihove teţave pa so se le poglabljale. Tudi v vzgojnem zavodu so se teţave z
vrstniki nadaljevale. Drugi so jih v zavodu zavračali prav zaradi agresivnega in
nepredvidljivega vedenja. Dva izmed njih sta bila odklanjana zaradi zanemarjenega
zunanjega izgleda in prekomerne telesne teţe, tretji pa je bil vsiljiv v svoji pretirani ţelji po
pozornosti in sprejetosti.
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Zaradi številnih prepletenih dejavnikov so se pri mladostnikih razvile čustvene in
vedenjske teţave. Teţave so se s časom poglabljale in začele ogroţati njihov razvoj ter
delovanje. Nekateri med njimi so pred prihodom v vzgojni zavod bivali ţe v rejniških
druţinah. Te so se izkazale kot neustrezna oblika namestitve, saj jim rejniki zaradi
teţavnega vedenja niso bili kos, poleg tega so imeli teţave z rejenci in drugimi otroki v
rejniški druţini.
Brez ustrezne druţinske in strokovne podpore mladostniki ţivljenja več niso mogli
obvladovati, začeli so ogroţati sebe in druge, zato je bila potrebna namestitev v vzgojni
zavod. Namestitev v vzgojno ustanovo je mladostnikom predstavljala pomembno
prelomnico v ţivljenju. Reakcija na oddajo v vzgojni zavod je bila prepletena z
negativnimi čustvi in odzivi. Večina mladostnikov je občutila veliko stisko in odpor, ena
izmed njih pa je sama izrazila ţeljo, da ţeli v zavod. Nekateri so doţivljali
prilagoditveno krizo, ker so pogrešali domače. Zastavljali so si različna vprašanja o tem,
zakaj so morali v zavod, ali jih starši več nimajo radi in zakaj so jih zapustili.
Namestitev v zavod je resda eden skrajnih ukrepov, ki je v določenih primerih nujen in s
sabo prinese stresne situacije tako za otroke kot tudi starše. Kljub temu pa mladostnikom
predstavlja okolje, kjer imajo moţnost urediti svoje ţivljenje ter se usmeriti na pravo
pot. Vloga vzgojnih zavodov je, da otrokom in mladostnikom nudi stabilno okolje, jih
navaja na red in upoštevanje pravil, navaja jih na samostojnost in jim omogoča
pridobivanje izobrazbe, da bodo lahko v prihodnosti poskrbeli sami zase.
V raziskavi smo ugotovili, da so se mladostniki kljub začetnim odporom in nestrinjanju z
namestitvijo v vzgojni zavod z novo ţivljenjsko situacijo kmalu sprijaznili. Spoznali so,
da niso imeli druge izbire, saj jim je bilo domače okolje nenaklonjeno in jih je v razvoju le
zaviralo. Zavod je mladostnikom predstavljal ogroţajoč dejavnik, saj so bili vzeti iz
matične druţine in nameščeni v ustanovo, ki je bila zanje tuja in niso vedeli, kaj lahko
pričakujejo. Po drugi strani je to zanje predstavljajo tudi varovalni dejavnik, saj se je zanje
s prihodom v zavod začelo novo in boljše ţivljenje. Vzgojni zavod je postal njihov drugi
dom, vzgojitelji pa njihovi nadomestni starši. Prav tako so vzgojitelji in drugi strokovni
delavci mladostnikom ob prihodu v zavod predstavljali veliko oporo. Do njih so bili
razumevajoči, po drugi strani pa so jim morali postaviti jasna pravila in omejitve, kar so
mladostniki na začetku teţje sprejemali. Imeli so teţave s sprejemanjem avtoritete in se
zaradi teţav s samokontrolo do njih pogosto vedli impulzivno, agresivno in neprimerno.
Njihove strategije spoprijemanja s teţavami niso bile ustrezne. Nekateri med njimi so
begali, izostajali iz šole, dva sta svoje stiske reševala tudi s samo_poškodovanjem.
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Sčasoma so se naučili primernejših vzorcev vedenja, pridobili na socialnih in
komunikacijskih veščinah ter napredovali v osebnostnem razvoju.
Uspešnost obravnave v instituciji ni odvisna samo od tretmana v njej, ampak tudi od
sodelovanja z okoljem, kamor se mladostnik po odpustu vrača (Ţiţak in Koller Trbović,
2004, v Kobolt in Rapuš Pavel, 2016). Pri obravnavi mladostnika je zelo pomembno
kvalitetno sodelovanje z druţino, saj se otrok v večini primerov vrača nazaj v primarno
okolje. Sodelovanje z druţinami intervjuvanih mladostnikov je bilo problematično. Stiki z
njimi so bili neredni in starši so stalno spreminjali zavzetost ter zanimanje za obravnavo
njihovih otrok. Za mladostnike je to predstavljajo ogroţajoč dejavnik in jih vedno znova
zmedlo. Po končanem bivanju v vzgojnem zavodu se mladostniki na svojo matično
druţino ne morejo zanesti, saj se domače razmere niso izboljšale v zadostni meri in jim
še vedno ne predstavljajo primernega okolja za optimalni razvoj. Pri odraščanju in
osebnostnem razvoju še potrebujejo svetovanje, vodenje in podporo odraslih oseb.
Mladostniki iz raziskave končujejo šele osnovnošolsko izobraţevanje in večina jih ţeli
nadaljevati šolanje, zato bodo nadaljnje nameščeni v vzgojni zavod s srednješolsko
populacijo, mladinski dom ali rejniško druţino. Njihova prihodnost je tvegana in
negotova, saj jim občutek varnosti in opore, ki so jo imeli v vzgojnem zavodu, ne bosta
več zagotovljena. V njih se porajajo občutki strahu in vprašanja ali so dovolj opremljeni,
da se bodo v ţivljenju uspeli znajti. Kljub vsemu poskušajo biti pozitivno naravnani. V
prihodnosti ţelijo dokončati izobraţevanje, se zaposliti, ustaliti in ustvariti svojo lastno
druţino. Njihove ţelje se povezujejo tudi z matično druţino. Dva izmed njih se ţelita
domov čim prej vrniti, ena mladostnica pa ima nerealne predstave in sanja, da bo druţino
kljub velikim teţavam ponovno povezala skupaj. Druga se na druţino ne zanaša in
ugotavlja, da ostaja sama in bo zase tudi v prihodnje sama poskrbela. Tretjemu
mladostniku je vzgojni zavod predstavljal dom in druţino, zato odhod doţivlja stresno in
zavoda najraje sploh ne bi zapustil.
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Tabela 3: Ključne ugotovitve glede na raziskovalna vprašanja in posamezne mladostnike

Prekinitve in nestabilni ţivlenjski
poteki, stresne situacije, preobrati
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9
9.1

PRILOGA
Del izvedenega intervjuja z intervjuvanko 1

Jaz: Ajdina, prosim, če mi lahko zaupaš svojo zgodbo. Pripoveduj mi o tvojem ţivljenju, o
stvareh, ki se ti zdijo pomembne, s svojimi besedami, ven iz sebe. Jaz te bom poslušala in
te vmes ne bom prekinjala. Bova videli kako bo pogovor potekal, in na koncu ti bom
mogoče zastavila še kakšno vprašanje. Zdaj pa lahko kar začneš.
(Pripoveduje z nelagodnostjo, razočaranjem, ne ve kako bi povedala)
Intervjuvanka 1: Am.. Ţe od malih nog so me zanemarjali v druţini, so me pretepali.
Hm..pač..(tišina) niso me pač..niso me neki..nisem bla pomembna glih v druţini. Sem bila
pač naj..na stranskem tiru. Ja, pol ko se je začelo šolstvo, mi je blo vse teţje. Zato k sem
začela odraščat, me noben ni hotu učit slovenščine, zato mi je bilo v šoli, v prvem in v
drugem razredu vse teţje…in v vrtcu se sporazumevat. Ja..pol ko, proti tretjemu razredu,
ko sem se sama začela učit slovenščino, mmm..sta se starša ločla. Ker sem bla jaz pač..res
je to da me je mama ful pretepala in sem se rajš preselila k mami, ne zato ker me je
pretepala, ampak ne vem, k sem bla navezana nanjo..
Jaz: Aha.
Intervjuvanka 1: in..pol ko je spoznala partnerja, se nismo razumel..hm..in pol je mislu.
Jaz sem pač takrat, mi je ţe šlo tko, kokr tolk sem začela se učit pa vse. In pol mama ni
mela cajta k je..se je ubadala s tem svojim partnerjem. In potem ja valda, men se je
poslabšalo v šoli, k nisem pač kr nisem začela dojemat kaj mi razlagajo. Pol pa valda so
me začel pretepat. Še očim me je začel pretepat, kar ne bi smel. (to poudari) Ker je ţivel
komaj en teden pr nam. Potem..ne pol..tistega dne ko me je pretepel sem šla, naslednji dan
k šolski psihologinji, sem ji povedala in sem ji rekla, če lahka mi zrihta da grem k očetu
ţivet al pa naj zrihtajo sestanek, da bom js lahko normalno ţivela.
Jaz: Aha.
Intervjuvanka 1: In tistega dne, ta psihologinja..socialna..je poklicala mamo, se ji je
marsikaj zlagala in ni povedala po resnici.. Je mama pršla mene pač v šolo iskat in ko smo
pršli domov je vzela dve kuhaunici in je zlomla na meni..sem bla cela krvava.
Jaz: Aja?
Intervjuvanka 1: Vse sem pač mela odtiske na hrbtu. Potem je še očim je reku, da če bo
ona mene stepla bo on še mene..in je prijel stol in je hotu vrčt u mene..js sem se nekok
izmuznla, pa sem šla v kopalnico in sem se zaklenila. Medtem ko sm se nagnila pač
nad..nad umivalnik se mi je zvrtelo in od straha sem padla v nezavest. In..nato ko sm..ko je
mama klicala očeta da me pride iskat je bil problem v tem da je oče tkoj znorel. In je..ni se
hotu pač..sestra starejša je bla tut pr očetu, zato k se je spet, k se je z mamo tut skregala pa
je šla kr k očetu ţivet pa ji ni nč mama nardila.
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Jaz: Aha.
Intervjuvanka 1: Zato ni..namest da bi kot prava sestra bi lahko mi pomagala odraščat in
ni hotla, je šla nazaj k mami ţivet. In pol ko je oče pršu po mene, so se vsi drli na mene,
kaj mi ni jasno, kaj sem to mami nardila. Potem..ja potem se je očim še hotu z mojim
očetom pretep..hotla sta se stepst, ampak pač oče ni hotu. In..brat je bil tut u autu, pa pač
ne vem. Potem smo šli na policijo..aaa. Dva kriminalista nista verjela kaj se je to zgodilo.
Js sem imela okrog 7..8 let. (vdihne) Potem smo šli k zdravniku in hvala bogu je še moja
zdravnica delala..in je potem ona prijavla. Mama..potem ista dva kriminalista, ki sta to
vidla sta komaj..pač verjela. Js nisem mogla..pač hrbta premikat..še zdaj mam kokr tok
posledice..me hrbet včasih zaboli..am..pa ja tko.
Jaz: Aha.
Intervjuvanka 1: Pol ko je oče pač..ni mogu več preţivljat nas…mene pa brata, je mogo
beţat od doma, si je začel sposojat dnar. Js pa brat sva bla itak velik sama, brat ni hodu v
šolo js pa..men je itak potem šola ratala brezvezna, zato ker mi noben ni pomagal..in mi je
blo vseeno za šolo. Pol sm še v slabo druţbo padla, sem začela špricat, kadit, razbijat po
šoli in se ukvarjat z drogo.. Brat enako, sam da je, ko smo bli mi u bandi, sem js bla u čist
drugi skupini mafije kokr moj brat. Moj brat je bil v drugi..v tisti k se nismo maral, s
tistimi, no. In mi je blo ful teţko, da bi se pretepala s svojim lastnim bratom, k marsikaj bi
se zgodilo..in ja.
Potem..pol enga dneva ko mi je blo čist vseeno sem šla v šolo s kolegico, da bi..malo
neumnosti delale k nam je blo itak vseeno. In me je poklicala..tut me je poklicala
psihologinja da pridem do nje. Pol itak mi je blo bolš, da sem sm gor zategnla po stopnicah
do nje. In sem šla s kolegico gor in mi je rekla, da mi ma neki za pokazat. Mene je ful
zanimalo, ampak takrat sm bla res napadalna. (globoko vdihne) In mi je povedala..to da me
hoče poslat sem v Verţej. Da..da se tok ne bom mogla več ţivet. Js sm prvo kar sem
pomisnla..na očeta, da je to on sam reku. Zato kr njemu je začelo bit useen..on je hodo
vsak dan u Bosno, nas je pa doma puščal. In..zato pa, ko mi je pokazala šolo to od Verţeja,
mi je kar srce se ustavlo. Sm rekla, da res js od svojga mesta ne grem nikamor. Da naj kr
pozabi na to in ja… Pol sm šla ven.
Jaz: Aha.
Intervjuvanka 1: Čez neki cajta k sm bla doma, ko smo se pač..moj brat..brata sem
poklicala domov in očija in ko sem mu to rekla smo se zače kregat..sm rekla, da js ne grem
nikamor, da če ţe misli, da bom normalna naj me začne vzgajat tko kokr je treba.
In..medtem, ko sm js bla u bandi pa doma tut, nisem nič jedla, niti za pit nisem mela, niti
stikov nekih z mamo nisem mela. Pač res, adijo je blo. In pol enga dneva se mi vsi skupi
usedemo, pač po tem, ko smo se skregal. Je oče nam začel pakirat stvari. Js sem ga sam
gledala in sem začela vn metat obleke, sem mu rekla zakaj to dela. On je reku, da ne zdrţi
več, da nas ne more več prenašat. Js sem rekla, da si bom to zapomnla. Da se mu bo to
vrnilo in ja.. Potem pač, preden smo šli na ogled še sm, je moj brat pobegnu. Js nisem
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mogla, zato k me je policija ţe dobila. Mislim skor, mislim me je dobila in…potem sm
mogla it s socialno in fotrom sm, pač na ogled.
Jaz: Mhm.
Intervjuvanka 1: Men je itak blo, pač vseeno, k sm vedla, da..da res bom ţe neki, da se ne
bo moglo tak nadaljevat. Pol smo pršli 2012 z bratom sem v maju in pol se je začelo novo
ţivljenje..in sva začela, pač sva se nehala kregat, ker enkrat, ţe pač od malih nog smo se tut
vsi kregal, so me zafrkaval, in enkrat sm prijela noţ in sm ga skor zaštihala, brata. Sam to
mi je tkoj šlo vn iz glave, k sm tkoj mogla spustit noţ, k nism hotla tega narest. In sem raj
šla vn, s prijatli, namest da bi kaj nardila.
Jaz: Mhm.
Intervjuvanka 1: In pol, k smo bli tle se je začelo novo ţivljenje in use. Ja, pač, babi je
res, pač babica po mamini strani je res, da je skor znorela, ko je slišala, da sva sem pršla.
Hm..in pol tle pač nehala sva se z bratom kregat..aaa…tut čez neki časa so me tut
podcenjevali, ko so se mi prilizovali z ne vem čem, da mi dajo dnar pa ne vem kaj vse in
jas sem jim lepo odvračala denar, da ne rabim denarja.
Jaz: Kdo to?
Intervjuvanka 1: Ja, druţina,..ja starši pa sorodniki pa..to da sem baje najmlajša pa to ane,
samo jas sm rekla, da se bo spet spremenilo, pa mi noben ni verjel. No tlele, ko se je
začelo, ko sem..smo pač začel normalno, a ne. Pol u osmem razredu, ko..preden, ko je brat
šel vn ţe, dve leti kasneje, je šel brat ven, sm še dve leti tle ostala. Zdaj sem ţe deveti
razred, ane. In…glavno u osmem razredu in v sedmem nisem mogla več zdrţat, ker se mi
je vse začelo nabirat v glavi.
Jaz: Mhm.
Intervjuvanka 1: Oče je govoru čez mamo, mama čez očeta…pol, ne vem, vse je bilo na
kupu. Men se je, men se je čist odtrgalo, mislim, tko povedano. Pa sem začela beţati od
doma, iz zavoda, pa mi je blo čist.., k sm hotla mir, naj me pustijo pr mir, k sem mela ţe
vse plane kam bom šla, pa da me noben ne bo najdu in use in pol valda nism mela prevoza.
In tko sm ţe parkrat nardila, pač ni mi koristlo. In pol, očeta sem klicala, je on reku, kaj se
grem.. Sm rekla, Če bi mi bil pravi foter, bi mi na vsake roditeljske sestanke sem pršu, na
delavnice, na use, kar je pomembno, ne pa da boš mene skos napadu, vsak vikend pa to.
Jaz: Mhm.
Intervjuvanka 1: In..ja, pol, ko in..čez cajt, ko sm vidla kaj mi je mama nardila, je bil
problem u tem, da sestra, ko je šla v Švico ţivet, pred parimi leti, pač pred enim letom, al
neki..je povabla mene pa brata, da greva na obisk k njej za počitnice. In..je rekla, pač,..sam
brat lahko gre, js ne morem, pa še oblubla mi je. (razočarana) Ja sm rekla, dobr, bom pa
sama doma. In pol tko, mama je rekla, da še gre v Švico, pa je šla mama, polbrat pa
polsestrca pa brat, so šli vsi v Švico, js sm bla pa doma. In… (teţko izdihne) ja, potem
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mama je še to pol je blo, k je šla v Nemčijo ţivet, se ni niti poslovila od mene, nič mi ni
rekla, sam spakirala se je in je šla. In ja..zdj je oče, mislim brat ima še neki kazni za plačat,
500 evrov, k je delal neke neumnosti, in..ja, in je oče, zdj mene neki podcenjuje, da sm js
neki pametna, pa to. Pa me prosi, če mu bom pomagala, pa tko. Pa razlike je tut delu med
mano in med bratom in pa sestrami. Am..vedno, oče je mel najmanj po 200 evrov al še več
u denarnici. Bratu je pred mojimi očmi kupu za 100 evrov superge, meni niti za 10 evrov
ni hotu kupit. In sm mu rekla, da tega ne bom nikol pozabla. In…tko ja, pač…pol zdaj tle u
zavodu imam srečo, če ne bi blat le, ne bi niti šole nardila, ne bi si niti zadala ciljev, ne bi
nč…na ulici bi pol pristala. Ampak, tle je res, včasih pač res ne morjo pomagat, kokr tok
pomagajo pa kokr lahka. Ja..pač, ja. Zadovoljna sm, no. (se čusti zadovoljstvo in veselje)
Po eni strani sm vesela, da sm tle, po eni mi je pač mal domotoţja, ne. In ja, tko da je pač
ful, po eni strani mi je ful uredu, no, tle, ful zabavno. (smeh)
Jaz: Aha.
Intervjuvanka 1: Zdj mam namen it u srednjo šolo naprej. V slaščičarsko triletno.
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