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POVZETEK 

 

V magistrskem delu bom raziskovala, kako terapija s psi vpliva na delo z otroki in 
mladostniki, ki so vključeni v vzgojni zavod.  

Teoretični del bo sestavljen iz predstavitve čustvenih in vedenjskih težav otrok ter 
konceptov vzgojnega zavoda. Za lažjo predstavo o tem, kakšne oblike težav se 
pojavljajo pri otrocih/mladostnikih, lahko uporabimo Myschkerjevo klasifikacijo 
vedenjskih in čustvenih motenj otrok. Avtor predstavi štiri skupine, in sicer 
eksternalizirane oblike vedenja – agresija, hiperaktivnost, neupoštevanje pravil in 
impulzivno vedenje; internalizirano vedenje – strah, žalost, nemotiviranost za delo; 
socialno nezrelo vedenje – nizka koncentracija, nagla utrudljivost in socializirano 
delinkventno vedenje – neupoštevanje norm, nizka frustracijska toleranca, agresija 
(Myschker, 2002 v Kranjčan, 2015). Pomanjkanje zaupanja je pri otrocih in 
mladostnikih, ki so bili vključeni v zavodsko življenje, zelo pogost pojav, ki negativno 
vpliva na vzpostavljanje zdravih medsebojnih odnosov. Prav tako je nizka njihova 
motivacija za delo, saj otroci/mladostniki kakršnokoli delo doživljajo kot kazen. Poleg 
nezaupanja lahko opazimo tudi pomanjkanje empatije, kot rezultat pa so reakcije v 
kriznih trenutkih pogosto podkrepljene z agresivnim vedenjem. V teoretičnem delu 
bom pisala o tem, kako se lahko omenjenih težav lotimo s pomočjo terapevtskih 
parov (pes in njegov vodnik), ki tedensko prihajajo v naš zavod.  

V empiričnem delu bom s pomočjo študije primera raziskovala, kako prisotnost psa 
vpliva na vzgojo v vzgojnem zavodu. Vzorec bo sestavljen iz treh deklet, zanimalo pa 
me bo predvsem, na kakšen način prihaja do sprememb v vedenju deklet ob 
prisotnosti terapevtskega psa. Opazovanje bo osredotočeno na področja vedenja, ki 
jih omenjam v teoretičnem delu, opaženo pa bom izrazila v obliki anekdotskih 
zapisov. V nadaljevanju bom raziskavo podkrepila z intervjujem, ki ga bom izvedla z 
vodnico psa. Dekleta in njihovo problematiko pa bom raziskala s pomočjo analize 
dokumentov, ki jih vsebujejo njihove osebne mape.   

Ključne besede: vzgojni zavod, terapija s psi, čustvene in vedenjske motnje, Tačke 
pomagačke, otroci/mladostniki 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This Master thesis demonstrates the influence of dog assisted therapy on work with 
children and adolescents at a residential treatment institution. 

The theoretical part consists of the introduction of emotional and behavioral  
problems of children and the concepts of the residential treatment institution. 
Myschker's classification of children's and adolescents' behaviour disorders applied 
in this thesis provides us with a better understanding of the specific difficulties 
emerging in children/adolescents. The author presents four groups of behavioural 
disorders: Externalizing behaviours include agression, hyperactivity disorder, 
noncompliance and impulsive behaviour, while internalizing behaviours involve 
anxiety, depression and lack of work motivation. Social maladjustment manifests 
itself in the form of inattention and low energy levels and socialized delinquents share 
several characteristics including violation of norms, low frustration tolerance and 
violence (Myschker, 2002, v Kranjčan, 2015). A very common feature found in 
institutionalized children and adolescents is the lack of trust which tends to interfere 
with the establishment of healthy relationships. In the same manner, such children 
and adolescents lack work motivation and perceive any kind of task as a punishment. 
Beside trust issues they also display lack of empathy, which may lead to certain 
reactions, often combined with violent behaviour. The theoretical part of the following 
thesis thus presents some examples how to deal with the afore mentioned problems  
at the institution by employing a therapy pair (a dog and its partner) on a weekly 
basis. 

The empirical part consists of a case study demonstrating the influence of a dog's 
company on the education at the institution. The study group involving three young 
females illustrates in which manner the dog's presence induces changes in their 
respective behaviour patterns. The observation focuses on some behaviours omitted 
from the theoretical part of the thesis, they are presented in the form of anecdotal 
references. The resarch is further  supported by an interview with a dog handler. The 
students and their specific problems are closely examined on the basis of a thorough 
document analyses form their personal files. 

Key words:  a residential treatment institution, dog therapy, emotional and 
behavioral disorders, Tačke pomagačke, children/adolescents 
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I. UVOD  

 

V Sloveniji imamo deset ustanov, ki se ukvarjajo s celostnim razvojem otrok in 
mladostnikov, ena izmed njih je tudi Vzgojni zavod Planina. Tako kot ostali vzgojni 
zavodi je tudi Vzgojni zavod Planina namenjen otrokom in mladostnikom s posebnimi 
potrebami ter čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Omenjen zavod pa ima vendarle 
nekoliko bolj specifično populacijo otrok, in sicer opravlja svoje poslanstvo vzgoje in 
izobraževanja otrok in mladostnikov s tako imenovanimi kombiniranimi motnjami – to 
so motnje vedenja in čustvovanja, lažja motnja v duševnem razvoju in v vedno več 
primerih diagnosticirane psihiatrične motnje in sumi na duševno bolezen. 

Na podlagi tovrstnih težav ima zavod oblikovano prav posebno intenzivno enoto, 
znotraj katere se prepletata pedagoški in medicinski diskurz, saj zavod poleg 
pedagoških delavcev zaposluje tudi medicinske tehnike in psihiatrične specialiste. Za 
tovrstno inovacijo je bil zavod deležen tudi priznanja za najboljšo storitveno inovacijo 
8. slovenskega foruma inovacij.  

Na splošno je namen zavoda vzgojna, socialna in čustvena kompenzacija ter 
korelacija tistega, za kar so bili otroci/mladostniki prikrajšani v razvoju; predstavlja 
torej odklone od pričakovanega. Osrednji cilj je otrokom ponuditi oporo in izkušnje, ki 
jim bodo v pomoč v življenju izven institucije. Pri tovrstnem delu so v ospredju 
socialno pedagoške metode, metode sproščanja in umirjanja. Cilj je učiti 
otroke/mladostnike osnovnega socialnega funkcioniranja in samostojnosti, zato jim je 
treba omogočiti čim več pozitivnih izkušenj.  

Pri delu v ospredje vedno bolj prihajajo nove metode dela, med katere sodi tudi 
terapevtsko delo s pomočjo živali. Trenutno je v Sloveniji najbolj prisotno delo s 
pomočjo konj oziroma psov. Sama bom v nadaljevanju predstavila terapevtsko delo s 
pomočjo psa. Prisotnost psa namreč zelo pozitivno vpliva na samo počutje človeka, 
saj prinaša večjo sproščenost. Otroci ob prisotnosti psa lažje navežejo stike in se 
hitreje odprejo prisotnim sogovornikom. Dokazano je, da prisotnost psa znižuje 
fiziološke dejavnike stresa, na primer krvni pritisk, stopnjo holesterola in srčni utrip. 

Teoretični del magistrskega dela bo sestavljen iz opisa problematike, ki se pojavlja v 
vzgojnih zavodih. Posebej bom poudarila področja empatije, socialnih stikov, agresije 
in motivacije, saj gre za področja, na katerih zaznavamo največ primanjkljajev, hkrati 
pa menim, da so to področja, na katerih so možne spremembe v pozitivni smeri, 
predvsem, če v delo vključimo tudi terapijo s pomočjo živali.  

Predstavila bom tudi, kaj pravzaprav pomeni terapija s pomočjo živali, kakšne načine 
dela poznamo in kakšne rezultate so prispevala različna raziskovanja na tem 
področju. Poseben poudarek bo namenjen predstavitvi Društva za terapijo s pomočjo 
živali Tačke Pomagačke, katerega terapevtski par je sodeloval tudi v empiričnem 
delu mojega dela, v katerem bom predstavila konkretne rezultate dela v vzgojnem 
zavodu s pomočjo terapevtskega para vodnik-pes. 

Sama tematika me je pritegnila, ker sem kot vzgojiteljica v VZ Planina opazila 
številne spremembe v vedenju otrok ob prihodih terapevtskih psov v zavod. Želela 
sem konkretneje opredeliti spremembe, do katerih prihaja, hkrati pa opozoriti tudi na 
mogoče pomanjkljivosti. 
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II. TEORETIČNI DEL  

 

1. VZGOJNI ZAVODI  

 

Vzgojni zavodi so institucije, ustanovljene s strani države. Zakonodaja jih opredeljuje 
kot zavode za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami ter s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami (Kranjčan in Šoln Vrbinc, 2015). 

Vzgojni zavodi so torej institucije, ki usposabljajo oziroma vzgajajo otroke in 
mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Pomoč jim prav tako nudijo pri 
učni, delovni in poklicni neuspešnosti. Otroke/mladostnike v zavod usmerjajo pristojni 
centri za socialno delo ali sodišča. Usmerjanje preko centrov za socialno delo poteka 
v skladu z zakonom, ki ureja področje zakonske zveze in družinskih razmerji in je 
hkrati v soglasju s pristojno šolsko upravo (Priloga k vzgojnemu programu, 2015).  

Poleg tega so mladostniki v vzgojni zavod nameščeni tudi preko sodišč, ki jim zaradi 
odklonskega vedenja izrečejo ukrep oddaje v vzgojni zavod (Priloga k vzgojnemu 
programu, 2015).  

V Sloveniji imamo deset ustanov, ki se ukvarjajo s celostnim razvojem otrok in 
mladostnikov. Poleg tega, da se ti razlikujejo po tem, kdo otroke in mladostnike 
namešča v zavod, se razlikujejo tudi po starosti populacije, torej glede na to, ali so 
otroci/mladostniki šoloobvezni ali ne. Ločujejo se tudi glede na spol 
otroka/mladostnika; nekateri zavodi so spolno mešani, drugi sprejemajo samo fante. 
Organiziranost izobraževanja je lahko interna, ali pa otroci/mladostniki obiskujejo šole 
v okolju, kjer se nahaja ustanova. Poleg tega je različna tudi organiziranost življenja v 
zavodu, saj lahko ta poteka v obliki vzgojnih ali stanovanjskih skupin  (Kranjčan in 
Šoln Vrbinc, 2015). 

Namen zavodov je vzgojna, socialna in čustvena kompenzacija ter korelacija tistega, 
za kar so bili otroci/mladostniki prikrajšani v razvoju. Predstavlja odklone od 
pričakovanega (Kranjčan in Šoln Vrbinc, 2015). Vsa podpora je nudena s ciljem, da 
bi se bili otroci/mladostniki sposobni čim prej vrniti v običajno, zunajzavodsko 
življenje (Priloga k vzgojnemu programu, 2015).  

Kljub temu, da je namestitev v zavod za večino otrok/mladostnikov stresna in 
neprijetna izkušnja, se kasneje v veliki meri navežejo na okolje, vzgojitelje in druge 
pomembne osebe, ki jih pridobijo v novem okolju. Zavod jim predstavlja varno točko, 
kjer se vedno nahajajo odrasle osebe, ki poskrbijo, da ne zaidejo s prave poti. To jim 
začne s časoma ugajati in se od tega težko ločijo, zato je ključno, da otrokom in 
mladostnikom znotraj zavoda ponudimo čim več zunajzavodskih izkušenj in jih 
poskušamo čim bolj pripraviti na okolje, kamor se bodo kasneje vrnili.  

Vzgojni zavodi so umetno ustvarjeni »domovi«, v katerih se srečujeta tako čustvena 

kot racionalna kategorija. Zaradi tega prihaja do številnih nasprotji, ki zaposlene v 

zavodu postavljajo pred velike izzive  (Kranjčan in Šoln Vrbinc, 2015). Naklonjenost, 

ljubezen, pozornost in zaupanje težko dosežemo v okolju, kot je institucija. Ljubezen 

zahtevamo v okolju, ki za to ni ravno spodbudno.   
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Strokovni delavci v vzgojnih zavodih so v večini diplomanti socialne pedagogike, ki z 

otroki vsakodnevno delijo življenje. Kljub zahtevnemu okolju je njihovo delo vedno 

usmerjeno v dobrobit in pozitivni razvoj otrok in mladostnikov  (Kranjčan in Šoln 

Vrbinc, 2015).  

Pri delu v zavodu so v ospredju socialno-pedagoške metode ter metode sproščanja 
in umirjanja. Cilj je učiti otroke in mladostnike osnovnega socialnega funkcioniranja in 
samostojnosti, zato jim je treba omogočiti čim več pozitivnih izkušenj (Kobolt idr., 
2015). Ena od metod za delo z mladimi je tudi sodelovanje s terapevtskimi psi. 
Prisotnost psa namreč zelo pozitivno vpliva na samo počutje človeka, saj prinaša 
večjo sproščenost. Otroci ob prisotnosti psa lažje navežejo stike in se hitreje odprejo 
prisotnim sogovornikom. Dokazano je, da prisotnost psa znižuje fiziološke dejavnike 
stresa, na primer krvni pritiska, stopnjo holesterola in srčni utrip (Marinšek in Tušek, 
2009). Raziskava na Univerzi za veterino v Pensilvaniji je pokazala, da imajo skrbniki 
hišnih ljubljenčkov precej manj zdravstvenih težav in hkrati pri sebi opažajo 
izboljšanje psihološkega počutja. Ljudje to opažajo že v prvem mesecu po pridobitvi 
živali. Eden izmed razlogov za boljše počutje je tudi gibanje, ki se v družinah s psom 
poveča za 400 ali celo 500 % (Halm, 2008). 

 

1.1. VZGOJNI ZAVOD PLANINA  

 

Vzgojni zavod Planina opravlja svoje poslanstvo vzgoje in izobraževanja otrok in 
mladostnikov s tako imenovanimi kombiniranimi motnjami – to so motnje vedenja in 
čustvovanja, lažja motnja v duševnem razvoju ter v vedno več primerih 
diagnosticirane psihiatrične motnje in sumi na duševno bolezen. Zavod je bil 
ustanovljen 8. maja leta 1951. 23. 3. 2013 je Vlada RS sprejela sklep o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Vzgojni zavod Planina«. (Letni delovni 
načrt VZ Planina, 2016). 

V preteklosti so bili v Vzgojni zavod Planina vključeni predvsem zanemarjeni otroci, 
danes pa tam precej večjo težavo predstavlja agresivnost (Kobolt idr., 2015).   

Vzgojni zavod Planina izvaja program osnovne šole z nižjim izobraževalnim 
standardom ter kot delovna enota Šolskega centra Postojna, Srednje gozdarske in 
lesarske šole Postojna in BIC Ljubljana tri programe nižjega poklicnega 
izobraževanja, in sicer: Pomočnik v tehnoloških procesih, Obdelovalec lesa ter 
Pomočnik v biotehniki in oskrbi. Zaradi narave in vrste psihiatričnih motenj in bolezni 
zavod za mladostnike, ki niso sposobni rednega šolanja, po potrebi izvaja interni 
program usposabljanja z delom, in sicer v raznih delavnicah, pralnici, šivalnici in 
kuhinji. Obenem je v Vzgojnem zavodu Planina ustanovljen in organiziran t. i. 
oddelek intenzivne obravnave otrok in mladostnikov s psihiatričnimi motnjami, 
duševnimi boleznimi in neobvladljivim avto- in heteroagresivnim vedenjem, kjer je 
poleg pedagoškega osebja zaposleno tudi zdravstveno osebje (Letni delovni načrt 
VZ Planina, 2016). 

»Pri otrocih/mladostnikih, ki so opredeljeni kot otroci/mladostniki s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami in pri katerih se kažejo tudi težnje avto- oziroma 
heteroagresivnega vedenja, gre za zelo kompleksen pojav, zato pogosto niso deležni 
primerne obravnave. Zavodi si jih med seboj podajajo, saj po definiciji »ne sodijo« v 
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nobenega izmed njih. Tako tavajo po sistemu; od sektorja za šolstvo, prek sektorja 
za socialno varstvo do sektorja za zdravstvo in sektorja za notranje zadeve« (Telič, 
2014). 

Kot poskus rešitve tovrstnih težav so v Vzgojnem zavodu Planina razvili poseben 
pedagoško-zdravstveni model intenzivne obravnave otrok in mladostnikov, za 
katerega so prejeli tudi priznanje za najboljšo storitveno inovacijo 8. slovenskega 
foruma inovacij (Svenšek, 2014). 

Oddelek intenzivne obravnave deluje od leta 2012, v njem pa poleg vzgojiteljev in 
pedagogov sodelujejo tudi specialisti psihiatrije in zdravstveni tehniki. Gre za model 
intenzivne obravnave, kjer se prepletata pedagoški in medicinski diskurz. Populacija, 
ki ji je oddelek namenjen, mora imeti diagnosticirano lažjo motnjo v duševnem 
razvoju, duševno motnjo, motnjo vedenja in čustvovanja ali izrazito nevarno in 
ogrožajoče avto- ali heteroagresivno vedenje. Koristi tega oddelka so številne, saj 
sprotno, strokovno in ustrezno ukrepanje omogoča otrokom/mladostnikom priložnost, 
da se naučijo skrbeti za svoje zdravje, obvladovati svoja čustva in vedenja in jih 
usposobiti za premišljeno ravnanje v prihodnosti. Strpno okolje s primernimi 
spodbudami in načrtnim pogojevanjem omogoča operacionalizacijo bolj ustreznih 
odzivov in pomembno prispeva k celostni rehabilitaciji (www.vzplanina.com). 

Program intenzivne obravnave je velika pridobitev predvsem za otroke/mladostnike, 
ki imajo poleg čustvenih in vedenjskih motenj tudi avto- ali heteroagresivne težnje, 
saj običajno niso deležni primerne obravnave. »Zavodi si jih med seboj podajajo, saj 
po definiciji »ne sodijo« v nobenega izmed njih. Tako tavajo po sistemu; od sektorja 
za šolstvo, prek sektorja za socialno varstvo do sektorja za zdravstvo in sektorja za 
notranje zadeve. Tako strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje kot tudi strokovnjaki 
za zdravstvo niso usposobljeni in nimajo prostorskih možnosti, da bi lahko 
omenjenim posameznikom nudili, kar potrebujejo« (Telič, 2014).  

Zdravstveno osebje, delujoče na oddelku intenzivne obravnave, je dodatno 
izobraženo za predčasno prepoznavanje avto- ali heteroagresije. S pomočjo 
deskalacije preprečuje, da bi se agresija razvila v večje razsežnosti in začela 
posledično ogrožati mladostnika samega, njegovo okolico, ostale mladostnike in 
inventar (www.vzplanina.com).  

 
2. KLASIFIKACIJA OTROK IN MLADOSTNIKOV  S ČUSTVENIMI 

IN VEDENJSKIMI MOTNJAMI 
 

Spekter otrok/mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami je zelo obsežen in 
mladi s tovrstnimi težavami so zelo heterogena skupina. V nekaterih lastnostih so si 
lahko zelo podobni, lahko pa imajo posamezniki zelo individualne težave, ki jih pri 
drugih otrocih ne bomo zaznali (Kobolt in Rapuš Pavel, 2000).  Kljub temu, da gre pri 
vedenjskih in čustvenih motnjah za zelo heterogeno skupino otrok, pa v literaturi 
najdemo številne klasifikacije, ki poskušajo otroke umestiti v eno od določenih skupin. 
Tovrstne klasifikacije nam služijo kot pomoč pri prepoznavanju prostora nastajanja, 
vzdrževanja in oblik ter simptomatike čustvenih in vedenjskih težav (Kobolt in Rapuš 
Pavel, 2000).  

Ena od tovrstnih klasifikacij je tudi Mischkerjeva klasifikacija, ki čustvene in vedenjske 
motnje razdeli v štiri skupine: 

http://www.vzplanina.com/
http://www.vzplanina.com/
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1. eksternalizirano vedenje, za katero je značilna agresija, hiperaktivnost, 
neupoštevanje pravil, impulzivno vedenje in celo popolna izguba nadzora; 

2. internalizirano vedenje, ki ga pogosto spremlja strah, ki omejuje samo 
aktivnost. Pogosto ga spremljajo tudi bojazljivost, žalost, pomankanje pravih 
interesov, slabi socialni stiki, občutek manjvrednosti in pojavljanje 
psihosomatike; 

3. socialno nezrelo vedenje, ki se kaže preko nižje odpornosti na stres, 
pogostih težav s koncentracijo in občutljivosti; 

4. socialno delinkventno vedenje, za katero je značilno pomanjkanje občutka 
odgovornosti, nemir, napadalnost, nizka frustracijska toleranca, nastopaštvo in 
nesposobnost zavzeti perspektivo drugega (Krajnčan in Škoflek, 2000).  

V slovenskem prostoru najpogosteje uporabljamo Bregantovo etiološko klasifikacijo 
disocialnih težav, glede na katero so otroci razdeljeni v pet skupin (Bregant, 1997):  

1. situacijske motnje; gre za reaktivno povzročene motnje, ki nastanejo kot 
posledica izjemne obremenitve pri normalni osebnostni strukturi;  
(Tovrstna disocialna vedenja nastanejo zaradi nenadnih težkih sprememb, kot 
so izguba bližnje osebe, poslabšanje življenjskih razmer, hudo pomankanje, 
zapuščenost, in niso v skladu z osebnostno strukturo posameznika.) 

2. sekundarne peristatične motnje, ki nastanejo kot posledica motenega 
čustvenega razvoja; 
(Gre za moten čustveno-osebnostni razvoj, kjer lahko prepoznamo dve vrsti 
osebnosti, in sicer nevrotično in disocialno osebnostno strukturo.) 

3. primarno peristatične motnje, ki nastanejo kot posledica direktne 
miljejske okvarjenosti in zavajanja; 
(Otroci s tovrstnimi težavami so odraščali v izrazito zavajajočem okolju s 
subkulturnimi oziroma protikulturnimi značilnostmi ali pa so bili njihovi starši 
disocialni. Ti otroci so socialno oškodovani.)  

4. primarno biološko povzročene motnje, ki nastanejo kot posledica okvar 
centralnega živčnega sistema in psihoz. 
(Zaradi okvar živčnega sistema in psihoz se običajno razvije tudi čustvena 
motenost, saj si posamezniki s tovrstnimi težavami sami ustvarjajo čustveno 
neugodno okolje, ki se pogosto pojavlja kot posledica.)   
 

Fenomenološko klasifikacijo, ki je vezana predvsem na otroke in mladostnike v 
vzgojnih zavodih, omenjata tudi Krajnčan in Škoflek (2000), ki motnje pri otrocih 
delita v osem skupin:  

1. disocialnost, kamor sodijo huliganstvo, kriminalne združbe, kazniva dejanja; 
2. nekomunikativnost, za katero je značilno izogibanje socialnim stikom in 

težko vzpostavljanje novih odnosov; 
3. nemotiviranost, ki jo zaznamujejo pasivnost, nezainteresiranost za delo, 

brezbrižnosti; 
4. slabše funkcioniranje pri normalnih obremenitvah; 
5. nadomestne zadovoljitve, ki so lahko opijanje z alkoholom, kajenje, 

brezciljno tavanje, destruktivno vedenje; 
6. neprilagojeno uveljavljanje, za katero so značilni klovenstvo, izpostavljanje 

nevarnosti, laganje, pretirana samohvala, negativen odnos do avtoritete; 
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7. nevrotičnost, za katero so značilni glavoboli, utrujenost, čustvena 
inkontinenca; 

8. motnje navad, kot so enureza, motnje hranjenja, motnje govora, tiki, puljenje 
las, grizenje nohtov (Krajnčan in Škoflek, 2000).  

 

3. OVIRE OTROK IN MLADOSTNIKOV S ČUSTVENIMI IN 
VEDENJSKIMI MOTNJAMI  

 

Otroci in mladostniki, ki so vključeni v zavodsko okolje, se v življenju na različne 
načine spoprijemajo z novimi tveganji in negotovostmi. Pogosto se v novih situacijah 
počutijo nemočni, socialno izolirani, njihovo samospoštovanje pa je nizko. Iz tega 
razloga se zatekajo v različne oblike vedenja. Zaradi nezaupanja do življenja pogosto 
težko vzpostavljajo stike, saj ljudi okrog sebe doživljajo kot sovražne in negativne. 
Težko vzpostavljajo globlje stike z vrstniki, vsi njihovi odnosi so površinski in 
posledično v teh odnosih ni prostora za empatijo. Poleg tega so zanje značilni tudi 
občutki dolgočasja in brezciljnosti v življenju. Primanjkuje jim motivacije za 
kakršnokoli delo. Eden od načinov, s katerim poskušajo otroci/mladostniki premagati 
vse to brezdelje in socialno izolacijo, pa je tudi agresija (Ule, 2000). 

 

3.1.  EMPATIJA  

 

Beseda empatija se je začela pojavljati v začetkih 20. stoletja, a je bila do danes 
deležna številnih sprememb. Najbolj splošno je bila opredeljena kot zmožnost 
vživljanja v drugega, v njegove misli in čutenja; torej zmožnost priti do zavedanja in 
spoznanja izkušnje in doživljanja druge osebe. Vendar pa je tovrstna opredelitev 
preozka in ne zajema vsestranskega pomena, ki ga ima empatija, predvsem, če jo 
razumemo v kontekstu vzajemnih in pristnih medosebnih odnosov (Simončič, 2010). 

Empatija je večplasten fenomen, ki v nemški estetiki pomeni navidezno projekcijo in 
zlitje opazovalca z opazovanim oz. umetnino. Opazovalec simbolično prenese svoja 
občutja na predmete ter na tak način pridobi globlji vpogled v njihovo delovanje. Na 
začetku so ta proces podobno razumeli tudi v svetu medosebnih odnosov, a 
pokazalo se je, da stvari le niso tako preproste. Psihologi in filozofi so skozi leta iskali 
številne nove opredelitve empatije (Poljanec in Simonič, 2011).  

Empatijo lahko razumemo kot fiziološki in duševni pojav, ki pomeni vživljanje v stanje 
druge osebe, deljenje duševnega stanja in počutja z drugo osebo (Turk, 2013).  
Empatičen posameznik se je sposoben postaviti na mesto druge osebe, razumeti 
njena čustva in misli, vendar to ne pomeni, da se z njo poistoveti. Empatija je 
lastnost, ki nam omogoča, da vidimo določeno stanje, kot ga vidi druga oseba. Na ta 
način nam to, kar nekdo drug čuti, misli in kako deluje, postane bolj razumljivo in 
predvidljivo. Predvsem pa je empatija nevtralen pojav, saj omogoča razumevanje 
tako pozitivne kot tudi negativne izkušnje drugih ljudi, brez da bi jih sodili (Simončič, 
2010). Poleg tega nam empatija omogoča tudi samospoznavanje, saj se prek nje 
zavemo svojih sposobnosti oziroma lastnosti, ki so nam skupne z drugimi, hkrati pa 
ugotovimo, katere potenciale lahko pri sebi še razvijamo. Odnosi z drugimi osebami 
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so za nas podlaga za razumevanje svoje lastne vrednosti (Poljanec in Simončič, 
2011). 

Empatično doživljanje je vezano tako na področje kognitivnega razumevanja kot tudi 
na področje doživljajske razsežnosti. Empatija pomeni, da se lahko vživimo v 
drugega do te mere, da dobimo občutek, kot da smo določeno stvar izkusili sami. 
Ravno zato pa je pomembno, da imamo dobro diferenciran jaz, torej, da kljub 
vživljanju v drugega še vedno ločimo med lastnim jazom in jazom nekoga drugega, 
saj bi v nasprotnem primeru prišlo do popolnega zlitja in nerealnega doživljanja 
situacije. Pomembno je, da je posameznik tako prilagodljiv, da se lahko hkrati vživi v 
položaj drugega, a istočasno občuti različnost med njima (De Young, 2003). 

Področje socialne psihologije empatijo obravnava kot primarno vez med skrbnikom in 
otrokom, ki se kasneje v življenju razvije v prosocialno vedenje. Empatija 
posamezniku prinaša mnoge pozitivne posledice, na primer natančnost razlaganja 
dogodkov v medsebojnih odnosih, kar nam omogoča boljše odzivanje na doživljanje 
drugih in hkrati izboljšuje komunikacijo z njimi (Stein, 1989). Empatija nas vodi pri 
našem moralnem odločanju. Se je pa potrebno zavedati, da lahko po eni strani 
empatično vedenje pomeni pozitivno držo do drugega, po drugi strani pa lahko vodi 
tudi v ponižanje in razvrednotenje osebe (Solomon, 1997).  

 

3.1.1. Odsotnost empatije 

 

Pomembno je, da dajo starši otrokom med razvojem občutek pomembnosti in 
vrednosti. Otrok namreč potrebuje starše, da regulirajo njegovo stisko na odrasel 
način, da so do njega empatični. Če do tega ne pride, je otežen tudi razvoj empatije 
pri otroku, saj se prične ta razvijati, ko otrok začuti, da mati ve, da se počuti kakor 
ona in se na to primerno odzove (Poljanec in Simonič, 2008). 

Empatija je ena izmed lastnosti, ki je pogosto odsotna pri otrocih/mladostnikih, ki so 
vključeni v institucije, kot je vzgojni zavod. Razloge, zakaj je temu tako, lahko 
najdemo pri različnih avtorjih. Simon Baron-Choen (2003) razlog za pomankanje vidi 
v zlorabah, ki so jih bile osebe deležne v otroštvu. Zaradi zlorab, genetike ali poškodb 
se pri ljudeh določene povezave v možganih ne razvijejo ali pa se razvijejo 
pomanjkljivo. Pri ljudeh, ki storijo kaj krutega, običajno kot obrambni mehanizem pred 
predhodno krutostjo, ki so jo bili deležni, upade določeno možgansko vezje, ki je 
odgovorno za empatijo. Enostavno tovrstna dejanja ne stimulirajo več omenjenega 
področja v možganih.  

Krutosti v otroštvu so torej eden izmed najpogostejših razlogov, zakaj 
otroci/mladostniki pristanejo v vzgojnem zavodu. Ravno zanemarjanje in zlorabe v 
otroštvu so razlog, da se pri njih razvijejo čustvene in vedenjske motnje in posledično 
tudi pomanjkanje empatije.  

Poleg tega so bili otroci/mladostniki, ki so nastanjeni v vzgojnem zavodu, v svojem 
domačem okolju pogosto priče številnim težkim dogodkom, ki so se dogajali njihovim 
bližnjim. David Ritchie (2010) pomankanje empatije razume tudi kot močno 
obrambno reakcije, ker oseba čustveno ni sposobna prenesti odprtosti tuji bolečini in 
občutkom. Dogodki oziroma situacije so čustveno preveč obremenjujoči, ustrašimo 
se, da jih ne bomo mogli predelati in zato empatijo enostavno izključimo.  
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Pogosto se neempatičnost pojavlja kot manipulacija za pridobivanje pozornosti. 
Otroci/mladostniki začnejo enostavno igrati neubogljivost in grobe posameznike, saj 
na ta način pridobivajo pozornost. Ta pozornost ni nujno pozitivna, je pa zanje še 
vedno boljša od nepozornosti. Z leti poskušajo torej nadoknadita tisto, česar jim je 
primanjkovalo v otroštvu (Turk, 2013). 

Empatija je prav gotovo področje, na katerem lahko delamo tudi pedagoški delavci v 
vzgojnih zavodih, saj za otroke/mladostnike še ni prepozno. Empatija ni povsem 
avtomatičen proces, ampak je v določeni meri tudi rezultat učenja, socializacijskih 
izkušenj in socialnih interakcij. Pomembno je torej, da otrokom in mladostnikom 
zagotovimo okolje, v katerem bodo v največji meri zadovoljene njihove čustvene 
potrebe in kjer bodo lahko izražali celoten spekter čustev; tudi čustvene odzive do 
drugih oseb (Simonič, 2010).  

 

3.2.   MOTIVACIJA  

 

Različni avtorji motivacijo razlagajo različno, se pa vsi strinjajo, da gre za občutenje 
napetosti, ki je usmerjena k ali proti nekemu ciljnemu objektu. Gre za notranji proces, 
ki vpliva na smer, vztrajnost in intenzivnost našega vedenja. Motivacija je specifična 
potreba, želja ali hotenje, ki spodbuja vedenje, usmerjeno k cilju (Kobal Grum in 
Musek, 2009).  

Motivacija je psihična funkcija, ki daje vsakemu človeku značilen pečat posebnosti in 
enkratnosti. Gre za proces, ki uravnava naše obnašanje in ga poenoti v prizadevanju 
za dosego ciljev, ki smo si jih zadali. Motivacija je kompleksen pojav, saj so naša 
dejanja usmerjena k določenemu cilju iz različnih razlogov. Naše obnašanje je vedno 
motivirano in se ne pojavlja kar samo od sebe, vedno so prisotni določeni cilji. 
Motivacija predstavlja kopičenje psihične energije pri človeku pod vplivom notranjih in 
zunanjih dražljajev. Nakopičeno energijo človek izkoristi za svojo aktivnost, kot 
posledica pa je sproščena napetost, zaradi katere oseba čuti spodbudo za to, da 
nekaj stori. Delovanje različnih motivov v človeku sproži motivacijo, na osnovi katere 
se človek nagiba ali odvrača od določenih predmetov, ki predstavljajo vsebino 
motivov (Podplatnik, 2016).  

Maslow omenja osnovne potrebe, ki usmerjajo našo motivacijo. Njegovo spoznanje 
govori o tem, da ne morejo biti zadovoljene vse potrebe hkrati in da niso vse izmed 
njih enako močne, so pa bolj ali manj odvisne med seboj. Osnovne potrebe so med 
seboj v hierarhičnem odnosu in zadovoljitvi ene izmed njih ne sledi stanje miru, pač 
pa nova višja potreba. Najnižje so fiziološke potrebe, med katere sodijo spanje, hrana 
in tekočina. Fiziološke potrebe so močnejše od vseh ostalih potreb in če niso 
zadovoljene vse, ostale potrebe praktično izginejo. Temu sledi potreba po varnosti, ki 
se lahko kaže v tem, da običajno dajemo prednost domačemu, znanemu pred novim 
in neznanim. Če so fiziološke potrebe in potrebe po varnosti zadovoljene, se pojavi 
potreba po ljubezni in pripadnosti. Ljudje smo družbena bitja in potrebujemo bližino 
drugega človeka, potrebujemo prijateljstvo in odobravanje. Vsak človek ima potrebo 
po spoštovanju, po trdni in visoki oceni samega sebe, samospoštovanju in 
vrednotenju drugih. Pri tem je pomembno, da samospoštovanje gradimo na 
zasluženem spoštovanju drugih in ne na zunanji slavi ali neupravičenem laskanju. 
Kot zadnja se pojavi potreba po samouresničitvi; človek mora namreč postati to, 
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česar je zmožen, pri tem pa ostati zvest svoji naravi. Gre za težnjo po uresničitvi 
celotnega potenciala, ki ga nosimo v sebi (Varga, 2003).  

Proces motivacije je sestavljen s čustvenega in kognitivnega vidika. Čustva imajo 
sama po sebi motivacijsko funkcijo, spodbujajo in hkrati usmerjajo vedenje. Če motivi 
ne bi bili podprti z emocionalnim doživljanjem, sploh ne bi mogli delovati. Kognitivna 
raven pa je pomembna, ker sodeluje pri reprezentaciji realnosti, torej začne potreba 
delovati šele, ko jo posameznik zazna (Kobal Grum in Musek, 2009).  

Motivacijo delimo na notranjo in zunanjo motivacijo. Precej pogosteje lahko v šolah 
pa tudi v zavodih dosežemo, da so otroci zunanje motivirani, kar pomeni, da počnejo 
stvari zaradi zunanjih posledic. Cilj ni v dejavnosti sami, pač pa zunaj nje. Zunanja 
motivacija običajno ni trajna, je pa povezana s pritiski in zaskrbljenostjo, predvsem, 
kadar si zastavimo cilje, ki jim nismo dorasli. Zunanja motivacija običajno vztraja 
samo do trenutka, ko to zahteva okolje. Pri notranji motivaciji, ki jo pri otrocih v 
zavodu običajno težko zaznamo, je cilj delovanja v dejavnosti sami, vir podkrepitve 
pa je v nas. Notranja motivacija običajno vztraja dlje, saj je povezana z notranjim 
zadovoljstvom, ki ga čutimo ob doseženem cilju. Notranjo motivacijo povezujemo s 
spontanostjo, ustvarjalnostjo in širjenjem interesov (Podplatnik, 2016). 

Pomemben prispevek motivaciji je s knjigo Motivation and Personality dodal tudi  
Maslow (1954). V knjigi omenja šestnajst trditev, ki so pomembne za vsako teorijo 
motivacije. Sama jih bom v nadaljevanju omenila le nekaj izmed njih: 

 Maslow posameznika vidi kot zaključeno in organizirano celoto, kar pomeni, 
da je ta vedno motiviran v celoti, nikoli ni motiviran le en njegov del.  

 Danes imamo antropološke dokaze za obstoj osnovnih človekovih želja, ki se 
ne razlikujejo od vsakodnevnih zavestnih želja. Glavni razlog za to je dejstvo, 
da lahko različne kulture ponujajo različne načine za zadovoljitev iste potrebe. 
Cilji so torej precej bolj univerzalni kot njihovo doseganje, ki je determinirano s 
posebnostmi posameznih kultur.  

 Večkratna motivacija pomeni, da je zavestna želja oziroma motivirano 
obnašanje kanal za odražanje drugih potreb.  

 Človek ves čas hrepeni po nečem, nikoli ni popolnoma zadovoljen. Soočeni 
smo z nujnostjo preučevanja razmerij med motivacijami, pri čemer ne smemo 
nikoli preučevati določene motivacije oziroma potrebe izolirano od drugih. Po 
zadovoljitvi določene potrebe se že pojavi želja po nečem novem (Maslow, 
1954).    

 

3.2.1.  Pomankanje motivacije  

 

Pri otrocih/mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi motnjami pogosto opazimo 
visoko stopnjo demotiviranosti. Težave z motivacijo se pojavljajo na različnih 
področjih in niso vezane zgolj na učno motivacijo. Povsem običajne vsakodnevne 
dejavnosti, celo druženje z ostalimi mladostniki, jim predstavljajo napor. 

V takem primeru bi lahko govorili o naučeni nemoči, ki predstavlja psihično stanje, za 
katerega so značilne motnje v motivaciji, kognitivnih procesih in čustvovanju. Motnje 
nastajajo zaradi izkušenj, ki so jim bili posamezniki izpostavljeni in jih niso bili 
sposobni obvladovati (Seligman, 1975). Tovrstne težke situacije, ki izhajajo 
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predvsem iz otroštva, so pri otrocih/mladostnikih, ki so vključeni v zavod, zelo 
pogoste.  

Otroci in mladostniki, ki so bili usmerjeni v zavod, so doma in predvsem v šoli 
pogosto predstavljali vedenjski problem. Zaradi motečega vedenja so bile 
spregledane njihove močne točke in na podlagi tega niso bili deležni pozitivnih 
spodbud iz okolja. Pozornost so vedno pritegnili le z motečim vedenjem, posledica 
česar so bile vedno negativne povratne informacije.  

Pri otrocih/mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi motnjami pogosto opažamo 
motivacijske in učne primanjkljaje ter težave s čustvovanjem. Vse to so hkrati tudi 
značilnosti naučene nemoči. Motivacija v sedanjosti je odvisna od izkušenj v 
preteklosti. Neuspeh v preteklosti je torej ključen razlog za demotivirano vedenje v 
prihodnosti. Gre za prepričanje, da je kakršenkoli odziv na trenutno stanje 
neučinkovit in da posameznik ni sposoben obvladovati trenutne situacije, zaradi 
tovrstnega prepričanja pa posamezniki niso pripravljeni niti poskusiti (Kobal Grum in 
Musek, 2009).  

Skozi zgodovino so se spreminjala mnenja o tem, kateri so dejavniki, ki vplivajo na 
učno motivacijo otrok in mladostnikov. S časoma so kot pomembne dejavnike 
označili tudi učiteljeve osebnostne lastnosti, stil in strategijo vodenja ter šolsko klimo 
(Juriševič, 2006). Če želimo torej povečati motivacijo pri otrocih, je ključno, da 
ustvarimo za to spodbudno okolje. Pomembno je, da so zadovoljene otrokove 
osnovne potrebe, ki jih omenja Maslow. Vse to pa lahko dosežemo s pomočjo 
različnih strategij in predvsem odnosom, ki ga oblikujemo z otrokom. 

 

3.3. AGRESIJA 

 

Agresivnost je eden najbolj nejasnih in protislovnih pojmov. Kadar se nanaša na 
trenutno reakcijo, navadno uporabljamo izraz »agresija«, medtem ko »agresivnost« 
pomeni trajno značilnost posameznika (Lamovec, 1978). 

Najbolj splošno lahko o agresiji govorimo kot o vsakem aktivnem pristopu k okolju, na 
kar nakazuje prvoten pomen besede aggredi, ki pomeni približevati se, pristopiti. V to 
so torej vključene vse oblike gibanja: od zategovanja rok in grizenja nohtov, nekaterih 
čustev, kot so jeza, bes in sovraštvo, pa tja do telesnega nasilja nad drugimi. Tako 
pojmovanje je moč zaslediti predvsem med psihiatri in klinično usmerjenimi psihologi 
(Lamovec, 1978).  

Redl (1980) pravi, da pravni vidik delikventno vedenje vidi kot vrsto vedenja, ki je v 
določeni državi z zakonom prepovedana. Torej se osredotoča zgolj na storjeno 
dejanje in ne na to, zakaj je oseba neko dejanje naredila. 

Dekleva (1996) agresivno vedenje razume kot izraz obstoja, pomena in sprejemanja 
nasilja kot legitimnega sredstva v odrasli družbi. Odvisno je od tega, kakšne norme v 
povezavi z nasiljem veljajo v družbi, kakšne meje so postavljene med legitimno in 
nelegitimno uporabo nasilja. Seveda pa je odvisno tudi od tega, v kolikšni meri je 
posameznik sam pri sebi razvil sposobnost kontrole in družbeno sprejemljivega 
načina doseganja svojih ciljev in reševanja konfliktov. 
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»Teorija socialnega učenja pa prestavi odgovornost za agresivno vedenje iz 
posameznika v socialno situacija. Emocionalno vzburjenje, ki lahko vodi do agresije, 
ustvarjajo neugodna doživetja, katerih izvor je v okolju. Pri tej teoriji se torej srečamo 
z idejo, da je agresivno vedenje naučeno vedenje. To na nek način ohranja 
optimizem, saj lahko pričakujemo, da se da agresivnega vedenja tudi »odučiti« (Obit 
in Rapuš Pavel, 2009 v Telič, 2014). 

Po teoriji socialnega učenja je torej okolje tisto, ki pripomore k razvoju agresivnega 
vedenja. V skladu s teorijo je pomembno, da otrokom in mladostnikom ponudimo 
okolje, v katerem bodo lahko zadovoljevali svoje potrebe in se tako ne bodo 
posluževali agresivnega vedenja. 

»Bandura (1973) govori o modelnem učenju agresivnega vedenja. Posameznik naj bi 
se učil na podlagi opazovanja modela in posledic, katerih je deležen zaradi svojega 
vedenja. Avtor torej poudarja vzornike, ki jih posameznik ceni in se želi z njimi 
identificirati, ti pa lahko na agresivno vedenje delujejo spodbudno ali ga zavirajo« 
(Telič, 2014).  

V vzgojnih zavodih je vedno bolj prisotno agresivno vedenje, in sicer tako avto- kot 
tudi heteroagresivno vedenje. O avtoagresiji govorimo takrat, kadar je agresija 
obrnjena navznoter, proti subjektu samemu, in povzroča samouničenje. Pri otrocih in 
mladostnikih avtoagresija zajema različne oblike, vse od tistih najblažjih pa do najbolj 
usodnih. Določeni znaki avtoagresije so tako blagi, da jih pogosto ne jemljemo dovolj 
resno, mednje lahko štejemo grizenje nohtov ali puljenje las.  

Avtoagresivno vedenje je kompleksen pojav, pri katerem se konstitucionalno 
temperamentne posebnosti posameznika prepletajo s specifičnimi dogajanji v 
njegovem okolju. K temu pojavu pa v veliki meri pripomorejo tudi nizka frustracijska 
toleranca, slabše obvladovanje impulzivnosti in poudarjena psihična vulnerabilnost. 
Destruktivno impulzi v posamezniku nastanejo zaradi otrokovega strahu pred lastno 
agresivnostjo. Ta obrambni mehanizem je tesno povezan z introjekcijo in 
identifikacijo, kjer so lastnosti staršev internalizirane v obliki superega (Telič, 2014). 

Zavedati se moramo, da otroci in mladostniki veliko več razmišljajo o smrti, kot si 
predstavljamo sami, zato je potrebno tej tematiki nameniti dovolj pozornosti. Seveda 
so določene oblike avtoagresivnega vedenja zgolj prehodne, a to nam ne dovoljuje, 
da spregledamo tiste, ki izražajo krizo in psihično motnjo (Telič, 2014).  

Heteroagresija je usmerjena navzven, proti drugim. Za to vrsto agresivnosti so 
značilne impulzivne reakcije, avtomatizem in prisilnost. Izraža se v napadih jeze in 
besa ter lahko vodi v stanje zmanjšanja zavestnega mišljenja. Ravno impulzivnost je 
pogosto vzrok nasilnega vedenja ali celo umora. Heteroagresija je lahko umerjena v 
ljudi okoli nas ali v predmete, ki nas obkrožajo. Lahko gre za verbalno ali fizično 
napadanje ljudi ali pa za uničevanje materialnih dobrin, metanje predmetov in 
podobno. Posebna podvrsta heteroagresije je skupinska agresija, ki posameznikom 
znotraj skupine omogoči skrivanje lastnih strahov, frustracij, depresije in reševanje 
težav s pomočjo agresije (Telič, 2014).  

Ravno agresivno vedenje je tisto, ki v vzgojnih zavodih predstavlja veliko težavo, saj 
strokovni delavci pogosto ne vejo, kako naj se spopadejo s tovrstnim problemom. Ko 
gre za mladostnike, je agresivna vedenja zelo težko omejevati, predvsem pa ujeti 
trenutek, ko je še mogoče preprečiti izbruh. In ravno to je eden od razlogov, da otroci 
z avto- in heteroagresivnimi vedenji pogosto izpadejo iz sistema, enostavno si jih 
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podajajo različne ustanove, ki se na koncu prepoznajo kot neustrezne za nudenje 
pomoči. Zato je potrebno pozornost posvetiti predvsem različnim preventivnim 
dejavnostim, ki bi otrokom nudile sprostitev.  

 

 

3.4. SOCIALNI STIKI 

 

Socialni stiki so zelo pomembni za vsakega človeka, saj smo ljudje družbena bitja, 
stiki pa predstavljajo življenje, brez katerega ne moremo funkcionirati. Kako 
vzpostaviti medosebne stike je eno najpomembnejših vprašanj najstnikov. S tem 
imajo največ težav ravno otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 
Poleg tega, da težko vzpostavljajo socialne stike tako z odraslimi kot tudi z vrstniki, 
so ti odnosi vsakodnevno na preizkušnji in le redki med njimi se ohranijo.  

Ljudje brez socialnega okolja ne bi preživeli. Od stikov, ki jih ustvarjamo v svojem 
okolju, je odvisno tudi to, kako se počutimo, kaj počnemo in kaj mislimo o samih sebi 
(Musek in Pečjak, 2001), zato je pomembno, da pri obravnavi otroka/mladostnika v 
zavodu ne pozabimo na njegovo socialno okolje, saj je to v veliki meri izoblikovalo 
njegovo osebnost in obnašanje.  

Ključna za dobro funkcioniranje v družbi je torej socializacija. Višja kot je stopnja 
socializacije, bolj smo čustveno in socialno povezani z okoljem, bolj se prilagajamo 
zahtevam, obvladujemo frustracije, pripravljeni smo se odpovedovati trenutnemu 
ugodju, kadar v realnosti ne vidimo možnosti za uresničitev le-tega (Tomon, 2000).  

Sestavni del socializacije je tudi navezovanje socialnih stikov, pri čemer je zelo 
pomembno, da imamo dobro razvito socialno kompetentnost. To pomeni, da smo 
sposobni organizirati naše socialno vedenje na način, da privabimo pozitivne odzive 
s strani drugih v različnih socialnih okoljih ter ob upoštevanju obstoječih socialnih 
dogovorov (Rubin in sod., 1998).  

Pomembno je, da smo se sposobni odzivati na socialne dražljaje iz okolja. Naše 
odzivanje pa je v veliki meri odvisno od naših socialnokognitivnih sposobnosti in 
spretnosti reguliranja emocij. Tovrstne veščine nam omogočajo, da izberemo in 
uporabljamo socialno vedenje, ki je primerno za določeno situacijo (Bierman, 2004). 

Družina predstavlja prvo okolje, v katerem otrok pridobiva izkušnje. Kasneje vlogo 
družine v veliki meri nadomestijo vrstniki in pa seveda šolsko okolje.  

 

3.4.1. Družina 

 

Med razvojem se otrok/mladostnik nauči misliti, čustvovati, čutiti in delovati tako kot 
skupina, kateri pripada. Pomembne so različne skupine, kot na primer šola, prijatelji, 
narod, politična skupina in na samem začetku predvsem družina (Musek in Pečjak, 
2001). Primarna socializacija torej poteka v družini in otroku ponudi prve načine 
delovanja v okolju. Ravno problemi v primarnih družinah pa so pogost razlog, da 
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otroci pristanejo v vzgojnih zavodih. Tovrstne težave jim namreč preprečujejo zdrav 
in celostni razvoj.  

Družina je prva skupina, v kateri otrok pridobiva izkušnje. Za nekatere otroke je to 

okolje, v katerem pridobijo prve pozitivne informacije, pomembne napotke za življenje 

in predvsem varnost, s pomočjo katere se lahko razvijajo. Spet drugim pa družina 

predstavlja okolje, v katerem doživijo največja razočaranja. Zanje je to okolje, ki jim 

ne pomaga pri zadovoljevanju potreb po varnosti, ljubezni, sprejetosti in zaradi tega 

je njihov razvoj otežen.  

Raziskave kažejo, da so najbolj socialno ranljivi prav otroci, ki živijo izven družine, 

torej v domovih in institucijah, ter tisti, ki v družini niso deležni prave podpore, saj je 

prav družinsko življenje tisto ključno pri oblikovanju človekove osebnosti, torej za 

njihov biološki, socialni in duhovni razvoj. V primarni socializaciji otrok pridobi 

temeljne ideje in vrednote, po katerih se ravna kasneje v življenju (Tomori, 2000). 

Prav vsi težimo k zadovoljevanju potrebe po sprejetosti in prav pri otrocih v zavodu je 

to še toliko bolj prisotno. Gre namreč za otroke, ki so bili deležni čustvene 

prikrajšanosti, ki so pogosto intelektualno manj sposobni in tudi zelo slabo socialno 

opremljeni, zato željo po sprejetosti zadovoljujejo na neprimerne  načine (Čačinović 

Vogrinčič, 1998).  

Pričakovanja, predstave in potrebe družinskih članov nam pogosto veliko povedo o 

tem, kakšen bo posameznikov položaj v družbi in kako se bo znašel v odnosih izven 

družine. Otroka je potrebno obravnavati kot člana družine, kateri pripada, če je to le 

mogoče. Naloga strokovnih delavcev je, da se dobro seznanijo s socialnim okoljem, v 

katerem je otrok bival in kamor se bo vrnil. V obravnavi ni zgolj otrok, pač pa tudi vsi 

njegovi bližnji. 

 

3.4.2. Šola 

 

Šola je prostor, ki je pomemben za posameznikov razvoj, a hkrati prostor, ki je zelo 

drugačen od tistega, ki ga je bil otrok navajen pred vstopom vanj. Predvsem je to 

prostor, ki ni prilagojen posamezniku, pač pa je njegova naloga, da se mu sam 

prilagodi v kar največji meri.  

Šola naj bi bila prostor, ki posamezniku zagotovi dober socialni položaj, uspeh in 

spoštljive medsebojne odnose. Ali bo vse omenjeno uresničeno in se bo otrok lahko 

razvijal, pa je v veliki meri odvisno od odnosa, ki ga ima z učiteljem, od razredne 

klime, socialnih kompetenc, transparentnosti in pravičnosti strukture uspešnosti ter 

od možnosti rekonstrukcije socialnih mrež (Zorc-Maver, 2008).  

Na žalost je šola pogosto v veliki meri usmerjena v storilnost in zato pozablja na 

pomembnost odnosov, ki prav tako vplivajo na samo uspešnost otrok. V želji po 

uspešnosti oziroma zaradi strahu pred neuspešnostjo se pri otrocih razvije visoka 

stopnja tekmovalnosti, ki deluje kot obrambni mehanizem. Otroci se bojijo neuspeha, 

zato se borijo za čim boljši položaj, hkrati pa pozabljajo na socialne odnose. In ravno 
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otroci, ki so socialno bolj ranljivi in imajo čustvene oziroma vedenjske težave, v 

takem okolju doživijo ponovno potrditev lastne neuspešnosti in nekompetentnosti.  

Zaradi številnih negativnih povratnih informacij otroci razvijejo določena vedenja, s 

pomočjo katerih želijo ubežati tovrstnim situacijam. Tako začnejo izostajati od pouka, 

postanejo bolj nervozni, dvigne pa se tudi njihova stopnja agresivnosti. Ker pogosto 

izostajajo od pouka, izgubljajo stike z vrstniki in odraslimi, kar vodi v osamljenost 

oziroma izločenost iz socialnega okolja (Brus, 2010).  

Pomembno je, da otroku, ki je usmerjen v vzgojni zavod, pomagamo oblikovati nova 

prijateljstva. V domačem okolju mu poskušamo poiskati mrežo mladih, ki ga bodo 

sprejeli in imeli nanj pozitiven vpliv. Otroku pomagamo pridobiti nove pozitivne 

izkušnje in potrditve s strani vrstnikov.  

 

4. NAVEZAVA ČLOVEK-PES  

 

Že zelo zgodaj so ljudje vzpostavili odnos z živalmi, saj so bile ključnega pomena za 

njihovo preživetje; sprva zgolj kot vir hrane, kasneje pa tudi za transport in pomoč pri 

delu (Ocepek, 2012).   

Poleg tega, da so psi pomagali pri lovu, so bili zelo pomembni tudi za varovanje 

živine, kasneje pa kot vodniki, čuvaji hiš, smetarji in vojni tovariši. Ljudje so jih izšolali 

do te mere, da so lahko nastopali v filmih in pomagali pri psihoterapiji (Coren, 1996).  

Pes je bil prva žival, ki so jo ljudje udomačili. Prve kosti volkov ob kosteh ljudi so našli 

v različnih delih sveta in nakazujejo, da je bil volk žival, ki je živel skupaj s človekom 

že pred več kot 500.000 leti. Z udomačevanjem volkom se je postopoma začel razvoj 

domačega psa. Najstarejši dokaz prijateljevanja človeka s psom je star 12.000 let, 

gre za odkritje groba s človeškim in pasjim okostjem. Okostji sta bili tesno eno ob 

drugem, človekova roka pa je objemala okostje psa. Najdba izvira iz Izraela (Ocepek, 

2012).  

Da so bili psi del človeškega življenja, lahko razberemo tudi iz številnih umetniških 

del in literature. Pomemben grški pesnih Homer psa omenja v svojem delu Odiseja, v 

katerem ga prikaže kot pametnega in zvestega sopotnika, saj naj bi bil pes Argus 

prvi, ki je Odiseja prepoznal ob njegovem povratku na rodno Itako. Zelo visoko so 

pse častili tudi v rimski kulturi in v najbolj osveščeni in najstarejši civilizaciji Kitajske, 

kjer je pes tako v veri kot ljudski umetnosti in mitologiji doživel svoj največji pomen. 

Kitajsko kulturo stalno spremlja motiv psa Fuja, ki ima pozitiven pomen in prinaša 

srečo in blaginjo (Fogle, 1997).  

Anatomske študije psa se je lotil tudi Leonardo da Vinci, sicer bolj kot znanstvenik in 

ne toliko kot slikar. Predvsem na začetku 18. stoletja pa se je razširilo zanimanje za 

portretiranje živali. Precej pogoste so bile slike, kjer pes počiva ob vznožju 

portretiranca. To je bil čas, ko so psi postali hišni ljubljenčki, na dvorih pa so jih imeli 

predvsem zato, da so s svojimi kožuhi greli gospodarje (Fogle, 1997).  
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O popularnosti psov kaže vedno večja vloga, ki so jo ti imeli v trženju. Motive psov so 

trgovci s pridom izkoriščali za pospeševanje prodaje. Tega so se posluževale 

tobačne tovarne v drugem in tretjem desetletju 20. stoletja, ki so pse slikale na 

škatlice. Manekenke znanega modnega oblikovalca Versaceja so pogosto spremljali 

psi, predvsem afganistanski hrti, yorkshirski terier pa je bil njegov zaščitni znak 

(Fogle, 1997). 

V 18. stoletju so psi publiko zabavali na cirkuških odrih, kasneje pa so se kot 

pomembni liki začeli pojavljati tudi v filmih. Prvi pes v Hollywoodu je bi Rin Tin Tin, 

nemški ovčar, ki je v 1. svetovni vojni prenašal sporočila. Poleg njega poznamo tudi 

druge filmske pse, npr. psičko Lessie, ki je bila glavni lik filma Lessie se vrača. Tudi 

Walt Disney je ustvari številne risane filme, kasneje celo dva celovečerna filma Dama 

in potepuh ter Sto in en dalmatinec (Fogle, 1997).  

Pes je torej spremljal ljudi že v preteklosti, kar potrjuje kulturna zapuščina. Seveda pa 

se je z razvojem spreminjal tudi pes in njegova vloga. Ljudje so začeli ustvarjati 

različne pasme, katerih značilnosti so bile koristne za različne potrebe ljudi. Danes 

lahko pse najdemo že na številnih področjih, in sicer kot vodnike slepih, 

spremljevalce oseb s posebnimi potrebami, reševalce, spremljevalce lovcev, vojakov 

in policajev ter terapevtske pse.  

 

5. UVELJAVLJANJE TERAPEVTSKIH PSOV 

 

Pes kot spremljevalec strokovnega delavca pri izvajanju terapije oziroma aktivnosti s 

pomočjo živali je ena izmed vlog psa, ki se je razvila precej pozno. To je tudi eden 

izmed razlogov, da terapevtski psi niso sprejeti v vseh državah in da se razvoj 

tovrstne vloge od države do države precej razlikuje.  

V sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja se je začelo večati zanimanje za 

raziskovanje odnosa med človekom in psom. S pomočjo številnih raziskav se je 

spreminjal pogled na psa, ki je bil sprva sprejet kot pomočnik pri fizičnih opravilih, 

kasneje kot domača žival in nazadnje tudi kot spremljevalec in terapevtski pes 

(Renck Jalongo, Astorino in Bomboy, 2004). 

V drugi polovici 18. stoletja so bili narejeni tudi prvi zapisi o uporabi živali v 

terapevtske namene. V Angliji v mentalnem azilu York retreat so začeli različne živali 

vključevati v delo s pacienti, ki so trpeli za duševnimi boleznimi. To vrstno dejavnost 

so izvajali z namenom zmanjšanja števila zdravil in prisilnih sredstev, ki so jih 

potrebovali njihovi uporabniki. Stik z živalmi je na paciente vplival motivirajoče za 

različne aktivnosti in izboljšal njihovo socialno življenje (Urichuk in Anderson, 2003). 

Raziskave o terapevtskih psih so bile izvedene v različnih institucijah in z različno 

populacijo. Raziskava Šolanje psov s strani obsojencev je pokazala številne pozitivne 

učinke, ki se kažejo ob prisotnosti psa. Pri tovrstnem programu je bilo mogoče opaziti 

izboljšanje vedenja obsojencev, njihovih odnosov do zaposlenih, posledično pa tudi 

same klime v zavodu. Poleg tega so bili obsojenci bolj motivirani za različne 
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aktivnosti in obveznosti. S časoma so pridobili motivacijo za postavljanje novih 

življenjskih ciljev in norm. Zmanjšala se je tudi agresija in vsi ostali disciplinski 

postopki (Gubanec, 2012). 

Delo s pomočjo živali so izvajali tudi v Centru za epileptike v Bieledieldu v Nemčiji in 

v bolnišnici svete Elizabete v Washingtonu, kjer so bili psi spremljevalci pacientov v 

psihiatrični oskrbi (Urichuk in Anderson, 2003). 

Pogosto se kot začetnika terapije s pomočjo psa omenja psihoanalitika Levinsona. 

Izdal je knjigi z naslovom Pet – oriented child psychotherapy in Pets and human 

development. Levinson je pozitivne učinke terapije ugotovil čisto po naključju, ko je 

njegovo ordinacijo obiskal fant, ki je na terapijo prišel prezgodaj in naletel na 

njegovega psa Jinglesa. Pes je Levinsonu pomagal pri vzpostavitvi prvega stika s 

pacientom in mu na ta način olajšal vse nadaljnje delo. Ko je leta 1961 Levinson 

prvič predstavil svoje ugotovitve na American psychological association, so bile sprva 

sprejete precej kritično in neodobravajoče (Urichuk in Anderson, 2003). 

Zakonca Corson sta pod vplivom Levinsonovih ugotovitev leta 1977 ustanovila 

oddelek v psihiatrični bolnišnici v Ohiu, na katerem so bili prisotni psi. Oddelek je bil 

namenjen mladostnikom, ki so bili neodzivni na različne vrste terapij, ki so jih nudili v 

bolnišnici. Ob prihodu psov se je pokazalo njihovo zanimanje in želja po skrbi za 

živali. Rezultati, ki jih je pokazala študija, so imeli zelo pozitivne posledice, saj je kar 

47 od 50 udeležencev pokazalo vidno izboljšanje, zaradi katerega so lahko zapustili 

bolnišnico (Urichuk in Anderson, 2003). 

McCulloch je leta 1977 ustanovil Delta Society, ki deluje še danes in je bila prva 

organizacija, ki je sponzorirala študije o vplivih terapije s pomočjo živali na človeka. 

Leta 1996 je organizacija objavila tudi priročnik za terapije s pomočjo živali, 

Handbook for AA activities and AA therapy (Altschiller, 2011).   

Danes je vse več raziskav vezanih na šolsko okolje, kjer so psi označeni predvsem 

kot motivatorji in sprostitveni element. Kot zelo uspešen se je pokazal predvsem 

program R.E.A.D., kjer pes vpliva na izboljšanje bralnih sposobnosti. Raziskava, ki je 

bila izvedena pod okriljem združenja Intermountain Therapy Animals v South Lake 

Cityju, je pokazala, da so otroci ob prisotnosti psa v trinajstih tednih svoje bralne 

sposobnosti izboljšali za kar dva razreda. Kar so pokazale tudi vse ostale tovrstne 

raziskave, ki so bile izvedene v različnih predelih Združenih držav Amerike (Renck 

Jalongo, Astorino in Bomboy, 2004). 

 

6. SPREMEMBE KOT POSLEDICA PRISOTNOSTI PSA  

 

Prisotnost živali oziroma bolj specifično psa v naše življenje prinaša številne pozitivne 
spremembe. Poleg tega, da so psi dobri motivatorji, lahko delujejo tudi kot model 
učenja in element sprostitve, hkrati pa pozitivno vplivajo na naše fizično in psihično 
stanje. Na kakšen način bomo terapevtskega psa vpeljali v naše delo, pa je v veliki 
meri odvisno od populacije, s katero se ukvarjamo.  
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Prisotnost psa ustvarja prijetno atmosfero, saj zmanjšuje fiziološke dejavnike stresa, 
torej znižuje krvni tlak, stopnjo holesterola in srčni utrip (Vešligaj Damiš, 2013).  

Predvsem ob prvih srečanjih z novim okoljem, ki so za otroka najbolj stresna, lahko 
pes veliko doprinese, saj deluje kot katalizator za pogovor s strokovnim delavcem. 
Pes je v veliko oporo predvsem zadržanim otrokom; pomaga jim premagati strah 
pred samo obravnavo in prisotnimi odraslimi (Marinšek in Tušek, 2007). 

Otroci in mladostniki, ki so vključeni v zavodsko življenje, imajo pogosto težave z 
navezovanjem stikov z ljudmi, ki jih velikokrat vrednotijo kot slabe, v kar jih silijo 
pretekle izkušnje. V takem primeru je pes odličen spremljevalec, saj so mu dovolj 
dotiki in geste, poleg tega pa ne sili v otroke z različnimi vprašanji. Pes ne potrebuje 
besedne komunikacije, kot jo v večini primerov želimo ljudje (Marinšek in Tušek, 
2007).  

V vedno več in seveda različnih ustanovah, ki so namenjene ljudem, se pojavlja 
sodelovanje s terapevtskimi psi. Žival lahko namreč pri delu deluje kot vez v 
pogovoru med terapevtom oziroma strokovnim delavcem in uporabnikom, v našem 
primeru otrokom/mladostnikom. To vez imenujemo tudi socialno mazilo. Prisotnost 
živali namreč nudi občutek lagodnosti in tolažbe ter olajša prve stike. Sam strokovni 
delavec, ki izvaja terapijo oziroma aktivnost s pomočjo živali, za otroka/mladostnika 
izgleda manj zastrašujoč in zato se mu je ta pripravljen odpreti (Marinšek in Tušek, 
2007).  

Pogosto se dogaja, da otrok/mladostnik, ki je usmerjen v vzgojni zavod, težko 
sprejme strokovne delavce, ki so tam zaposleni. Odrasle, ki ga obkrožajo, pogosto 
vidi kot krivce, da je bil odvzet iz družine, zato potrebujejo nekaj časa, da si dopusti 
sprejeti pozitivne lastnosti strokovnih delavcev.  

Ljubeča interakcija, ki poteka med strokovnim delavcem in terapevtskim psom, pa 
lahko otokom razkrije nekatere dobre lastnosti strokovnega delavca, kar lahko 
spodbudi oblikovanje odnosa. Hkrati je lahko odnos med zaposlenim in psom tudi 
dober prikaz pomembnosti upoštevanja pravil, discipline in spoštovanja. Zaposleni je 
pogosto primoran psu postaviti pravila, po drugi strani pa pokaže tudi nežnost in 
ljubezen do psa, ki mu jo ta kljub pravilom in omejitvam vrača (Marinšek in Tušek, 
2007). 

Poleg novih ljudi je odhod v zavod za otroka/mladostnika stresen tudi, ker prihaja v 
povsem novo, neznano okolje, ki načeloma ni skladno z domačim okoljem. Kako se 
bo počutil v novi situaciji, pa je v veliki meri odvisno prav od okolja, v katerem se 
nahaja, elementov, ki jih ta vsebuje, in atmosfere, ki vlada v instituciji. Prisotnost psa 
vpliva na vse omenjeno. Poleg tega, da pes sprostitveno vpliva na 
otroka/mladostnika, je pogosto element, ki otroka/mladostnika spominja na dom in 
ustvarja večjo domačnost (Ogrin Jurjevič, 2009).  

Raziskave so pokazale, da imajo otroci/mladostniki, ki živijo ob hišnem ljubljenčku, 
precej bolje razvito empatijo, kot tisti, ki doma nimajo živali. Gre zato, da se 
otroci/mladostniki počutijo enakovredni živali in se v njo posledično lažje vživijo. 
Ljudje se preko socializacije pogosto naučimo skrivati svoja čustva, delamo drugače, 
kot mislimo (Marinšek in Tušek, 2007), kar je lahko za otroke/mladostnike s 
posebnimi potrebami še dodaten faktor zmedenosti ali celo frustracije, medtem ko so 
živali zelo neposredne in se ne pretvarjajo. Otroci/mladostniki tako pogosto lažje 
sprejmejo živalska sporočila, ki so brez predsodkov. Če bo otrok/mladostnik v stiku z 
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živaljo in se bo sposoben v njo vživeti, bo kasneje v življenju to sposobnost prenesel 
tudi na ljudi.  

Otrok/mladostnik se od živali lahko nauči tudi ravnanja do drugih, saj mu žival jasno 
pokaže, kaj ji ustreza in kaj ne.  Zaveda se, da smo si različni in da kar odgovarja 
nekomu, ne pomeni nujno dobro za vse. Se je pa potrebno zavedati, da pes lahko 
veliko pripomore k razvoju otroka/mladostnika, a za to ni dovolj zgolj interakcija s 
psom, pač pa predvsem kvaliteta odnosa med psom in otrokom/mladostnikom 
(Marinšek in Tušek, 2007).  

Psi se ne pretvarjajo in so pripravljeni otroke/mladostnike sprejeti take, kot so, ter jim 
ljubezen brez zadržkov tudi pokazati. To je za otroke/mladostnike v zavodu ključnega 
pomena, saj imajo pogosto zelo nizko samopodobo in so prepričani, da za nikogar 
niso dovolj dobri. Pes pa jim pomaga, da začnejo zaupati in se zavedajo, da so 
vredni ljubezni.  

Ljubeč odnos med otokom/mladostnikom in psom pomaga otroku/mladostniku 
preseči stiske, ki jih je doživljal ali jih še vedno doživlja v svojem socialnem okolju. 
Psi imajo pomembno vlogo v življenju otrok in mladostnikov, ki imajo destruktivno 
družino oziroma socialno okolje. Kljub vse pozitivnim učinkom, pa se moramo 
zavedati, da pes ne more v popolnosti nadomestiti ljudi. Pes lahko 
otroku/mladostniku ponudi le emocionalno podporo, ne pa tudi instrumentalne, na 
primer nasveta (Marinšek in Tušek, 2007). 

Psi so lahko tudi zelo dobri poslušalci, kar dobro sprejemajo predvsem mladostniki v 
času adolescence, saj je to obdobje velikih sprememb, ko poskuša posameznik 
definirati svojo identiteto. V tem obdobju mladostnik usmeri težnje in prepričanja 
nasproti konsistentni in jasni podobi sebe, njegova emocionalna podoba pa je zelo 
krhka. To je tudi obdobje, ko je sprejetost s strani drugih ena najpomembnejših 
potreb. Torej gre za obdobje, ki je lahko za posameznika zelo obremenjujoče. Pes je 
lahko tisti, ki ves ta stres ublaži in sprosti posameznika. Hkrati pa pes mladostniku ne 
oporeka, ga posluša, s tem pa mu daje prostor, da pove tudi stvari, ki jih drugim ne 
želi oziroma ne upa povedati. Ob živali lahko posameznik občuti pripadnost in 
sprejemanje, kar v tem obdobju še posebej potrebuje. Pozitivni dražljaji, ki jih 
oddajajo živali, pa nudijo podporo pri izgradnji samopodobe (Marinšek in Tušek, 
2007).  

Otroci in mladostniki, ki so nastanjeni v vzgojnih zavodih, se pogosto čutijo nemočne, 
odvisne od drugih, predvsem pa imajo občutek, da so nekoristni in da nimajo 
priložnosti za izražanje lastne volje. Vedno so oni tisti, ki morajo upoštevati druge, 
medtem ko nihče ne upošteva njih. Tudi to je eden od elementov, ki jih spremeni 
prisotnost psa. Otroci/mladostniki imajo ob psu večji občutek moči; pes jih namreč 
sprejema kot osebnosti, sprejema pa tudi njihove ukaze. S tem dobijo občutek, da so 
pomembni in da tudi njih nekdo upošteva.  

Postavljanje mej psu otroku/mladostniku služi kot dober prikaz ravnovesja med 
ljubeznijo, pozornostjo in pravili (Marinšek in Tušek, 2007). 

Živali so torej odlične za zadovoljevanje človekovih potreb po telesnem stiku, 
pozornosti in družabništvu, saj s svojo brezpogojno ljubeznijo ljudi ne ločujejo po 
duševnih sposobnostih, videzu ali statusu (Vešligaj Damiš, 2013). 
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7.  TERAPEVTSKI PAR 

 

7.1. ŠOLANJE ZA TERAPEVTSKE PARE 

  

Pripravnik za terapevtskega psa lahko postane pes, ki je že dopolnil eno leto starosti, 
saj so mladiči preveč nepredvidljivi in nepotrpežljivi. Preden se pes in njegov skrbnik 
lotita pripravniških ur, morata opraviti testiranja in izobraževanja, na koncu pa sledi 
še praktično delo pod vodstvom mentorja (Trampuš, 2014).  

Sprva poteka testiranje psa in vodnika v društvu, pod okriljem katerega želimo 
opravljati terapije. To pomeni, da vedenje in odzivanje na različne dražljaje psa oceni 
kinološki strokovnjak. Njegova naloga je, da oceni primernost psa za tovrstno delo in 
zavrne psa, ki na kakršen koli način kaže znake agresije, bojazni ali nervoze 
(Trampuš, 2014). Preizkus zajema preverjanje plašljivosti psa in njegovo reagiranje v 
novih situacijah. Poleg temperamenta psa se preverja tudi njegove naučene 
lastnosti, se pravi, kako pes reagira na bližanje tujca, ali mu pusti, da ga poboža, 
neguje in skrbi zanj. Pomembno je, da se pes pusti voditi na povodcu, da poleg 
skrbnika upošteva tudi druge ljudi in jim je pripravljen slediti (Marinšek in Tušek, 
2007). 

Poleg testiranja psa sledi tudi testiranje vodnika, za katerega je pomembno, da je 
spoštljiv in dobronameren do živali in ljudi, samostojen, samoiniciativen, 
komunikativen, iznajdljiv in predvsem potrpežljiv. Svojemu psu mora nuditi vse 
potrebno za zdravo življenje, biti vzoren in ljubeč. Pri delu v terapevtskem paru 
vodnik sodeluje z različnimi ljudi, ki imajo od njega določena pričakovanja, zato mora 
biti odgovoren in se zavedati svoje vloge (Ogrin Jurjevič, 2009).  

Po testiranju psa sledi teoretično izobraževanje, ki ga vodijo izkušeni vodniki 
terapevtskih psov, veterinar, kinolog, pedagoški delavec, fizioterapevt, delovni 
terapevt in številni drugi strokovnjaki. Tovrstno izobraževanje je namenjeno 
predstavitvi področja dela, spoznavanju temeljnih načel in specifičnih zahtev 
posameznih ustanov. Da lahko pes dobro opravlja svoje delo, je zelo pomembno, da 
vemo, kako ga ohraniti zdravega in srečnega, zato je velik del izobraževanja 
namenjen tudi predstavitvi potreb in vedenja psa s poudarkom na poznavanju pasje 
govorice (Trampuš, 2014).  

Poleg izobraževanja v okviru društva pa morata pes in vodnik opraviti tudi 
mednarodno priznani test poslušnosti, imenovan tudi B-BH test, saj je ravno 
poslušnost tista, ki je ključna za strukturirano in ciljno usmerjeno delo.  

Pes, ki prihaja v ustanovo, mora biti zdrav in temeljito veterinarsko pregledan. 
Veterinar opravi temeljit telesni pregled notranjih in zunanjih zajedavcev ter listin 
cepljenj.  Ko vodnik dobi veterinarsko potrdilo, lahko prične s praktičnim delom pod 
vodstvom mentorja, ki obsega 25 srečanj.  
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7.2. TERAPEVTSKI PES   
 

Kot sem že omenila, psi spremljajo človeka že vrsto let, zato pogosto slišimo, da je 
pes človekov najboljši in najbolj zvest prijatelj. Najverjetneje je tudi to eden od 
razlogov, da se pri terapiji z živalmi najpogosteje uporablja prav psa. Psi so si med 
seboj izjemno različni, tako po videzu kot tudi po vedenju. Tudi pri učenju lahko med 
psi najdemo številne razlike; nekateri so zelo učljivi in željni učenja, medtem ko imajo 
drugi s tem precej težav. Kljub številnim razlikam pa imajo psi eno skupno lastnost in 
to je zvestoba. Pogosto so ljudje mnenja, da ima pes močneje razvit šesti čut in da 
veliko bolje predvideva stvari, a temu ni tako. Pes ima zgolj veliko bolje razvita čutila, 
zato zaznava že najmanjše spremembe v okolju, ki jih ljudje sploh ne zaznavamo. 
Poleg omenjenega ima pes tudi dober spomin in mu je pogosto popolnoma jasno, kaj 
se bo zgodilo (Marinšek in Tušek, 2007). Poleg dobro razvitih čutil imajo psi tudi željo 
ustreči človeku, biti zvesti in predani človeškemu partnerju, skupaj z vsemi temi 
lastnosti pa so zelo pripravni za terapevtsko delo.  

Zavedati se moramo, da obstajajo številne naloge, ki jih psi lahko opravljajo, a niso 
vse primerne za vsakega psa. Tudi terapevtski pes ne more postati vsak pes. Za 
terapijo so primerni vdani in prijazni psi, ki imajo radi vse ljudi in pred njimi nimajo 
strahu. Dobro morajo prenašati hrupno okolje in nove dražljaje. Zelo pomembno je, 
da se hitro prilagodijo novemu okolju in ljudem, nič jih ne sme spraviti iz tira, saj 
obiskujejo različne ustanove, kar je zanje lahko stresno. Poleg tega je dobro tudi, da 
jim vožnja z avtomobilom ne predstavlja grožnje (Chandler, 2001).  

Pomembno je, da je pes dobro izšolan v poslušnosti, kar pomeni, da ves čas sledi 
navodilom svojega vodnika. Sprejeti mora številne nove elemente v okolju, kot na 
primer invalidski voziček, berglo, hojco ali kakšen drug pripomoček. Poleg vseh 
elementov pa pes srečuje tudi druge pse, zato je pomembno, da je stabilen in 
zanesljiv. Ne sme biti plah in nevrotičen (Trampuš, 2014).  

Zavedati se moramo, da ni vsak pes primeren za terapijo. Nobena pasja šola, pa naj 
bo še tako dobra, ne bo psa, ki je neprimeren za terapijo, spremenila v primernega 
za to delo. Velikost in pasma psa za terapevtsko delo nista pomembni, pomemben je 
predvsem njegov temperament (Ilič, 2013).  

Tudi za samo terapijo s pomočjo živali je ključnega pomena, da so vsi sodelujoči 
motivirani za tovrstno dejavnost, saj v nasprotnem primeru težko dosežemo 
terapevtski učinek. Psa, ki ni navdušen nad tovrstnim delom, ni smiselno siliti, saj 
lahko to hitro vodi v mučenje živali. 

 

7.3. VODNIK PSA 

 

Za vodnika je najpomembneje, da dobro pozna svojega psa, saj lahko le tako oceni, 
kdaj je psu neprijetno in potrebuje počitek. Na ta način prepreči, da bi prihajalo do 
neljubih situacij. Poleg tega je pomembno, da je vodnik odgovoren, umirjen, 
komunikativen in predvsem potrpežljiv (Trampuš, 2014). 

Vodnik ima naloge pred samo terapijo, med njo in tudi po njej.  
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Pred samo terapijo je pomembno, da vodnik terapevtskega psa sodeluje s 
strokovnim delavcem, s katerim bo v prihodnje izvajal uro. Gre za izmenjavo 
informacij, kjer vodnik prispeva informacije o sposobnostih in interesih psa. Poleg 
tega se s strokovnim delavcem dogovori, kdaj in kje bo potekalo srečanje. Pred 
vstopom v institucijo je treba poskrbeti tudi za čistočo psa, kar pomeni, da mora biti 
pes skrtačen in imeti čiste tačke. Dobro je tudi, da je pes sprehojen in pred samim 
srečanjem opravi vse fiziološke potrebe. Ravno tako je pomembno, da je vodnik 
spočit in umirjen, saj na ta način pozitivno vpliva na psa (Ilič, 2013). 

Med samim srečanjem je naloga vodnika, da psa vodi po navodilih, ki mu jih da 
strokovna oseba. Poleg tega mora biti ves čas osredotočen na psa, da lahko prepreči 
dejavnosti oziroma situacije, ki bi lahko bile za psa neprijetne. Pomembno je, da 
vodnik prekini terapijo, če je to potrebno. Vodnikova pozornost mora biti usmerjena 
tudi na uporabnike, saj se ti z vprašanji pogosto obračajo ravno na vodnike psov. Da 
je celotna aktivnost izpeljana uspešno, je v veliki meri odvisno od motivacije psa, za 
katero vodnik poskrbi s pomočjo priboljškov, igre in spodbujanja (Ilič, 2013). 

Po samem srečanju je velikega pomena, da je vodnik sposoben sprostiti svojega 
psa, saj je tovrstno delo pogosto naporno. Predvsem v primeru, da obiščemo 
ustanove, kot so bolnišnice, je pomembno, da po sami terapiji poskrbimo za higieno 
psa. Seveda pa moramo pospraviti tudi prostor, kjer smo dejavnost izvajali, s 
pomočjo lepljivih valjčkov pa odstranimo dlake z oblek uporabnikov. Vodnik pomaga 
strokovni osebi pri beleženju učinkov terapije (Ilič, 2013).  

 

8. DEJAVNOSTI S POMOČJO PSA 

 

Pri večini psov lahko opazimo močno voljo do življenja, zabave in nežnosti. Tudi v 
trenutkih, ko niso v najboljši formi, se pogosto poženejo v tek, si želijo igre in se 
razveselijo človeka. Poleg tega, da na ta način kažejo pozitivno naravnanost, pa so 
zaradi svoje volje odlični za sodelovanje z ljudmi na različnih področjih (Marinšek in 
Tušek, 2007). Poznamo različne programe, v katerih sodelujejo psi. Poleg tega, da je 
pomembno, da izberemo psa, ki bo ustrezal določeni populaciji, je pomemben tudi 
pravi program, s katerim bomo lahko pri določeni populaciji dosegli zastavljene cilje.  

 
8.1.  AKTIVNOST S POMOČJO ŽIVALI (ASŽ) 

 

Aktivnost s pomočjo živali (ang. Animal Assisted Activity) daje možnost za 
motivacijske, izobraževalne, sprostitvene in terapevtske koristi, ki izboljšujejo 
kvaliteto življenja (Marinšek in Tušek, 2007).  

Aktivnosti s pomočjo živali so postavljene v neko okolje, kjer jih izvajajo strokovni 
delavci s pomočjo prostovoljcev in njihovih psov, ki ustrezajo kriterijem terapevtskega 
psa (Friesen, 2010). Tovrstni program torej vključuje aktivnosti, ki temeljijo na stiku 
med živaljo in človekom. Enake aktivnosti se lahko pojavljajo z različnimi ljudmi in 
niso pripravljene zgolj za enega posameznika s povsem specifičnim zdravstvenim 
stanjem (McCulloch, 1983).  
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Ob izvajanju aktivnosti s pomočjo psa običajno nimamo specifično zastavljenih ciljev 
za vsako srečanje posebej, strokovnim delavcem in prostovoljcem pa ni treba delati 
podrobnih poročil. Srečanja so običajno spontana, trajajo pa tako dolgo, kolikor je v 
tistem trenutku potrebno (McCulloch, 1983).  

Običajno je ura aktivnosti s pomočjo živali sestavljena iz ljubkovanja, negovanja živali 
in različnih iger. Lahko vsebujejo tudi izobraževanje o sami živali, v našem primeru o 
psu. Lahko rečemo, da gre pri omenjeni aktivnosti za manj formalno obliko druženja 
med uporabnikom in živaljo (Chandler, 2001).  

Aktivnost s pomočjo živali se lahko izvaja skupinsko ali individualno, srečanja pa 
običajno potekajo med 15 in 60 minut. Med tem časom ne smemo pozabiti na 
odmore za psa, ki so za dobro delo in zdravje psa nujno potrebni.  

 

8.2.  TERAPIJA S POMOČJO ŽIVALI (TSŽ) 

 

Terapija s pomočjo živali je usmerjena v točno določen cilj. Žival mora ustrezati 
kriterijem terapevtske živali in v procesu dela predstavlja enakovrednega udeleženca. 
Terapijo s pomočjo živali izvajajo za to izučeni strokovnjaki. Osnovni namen terapije 
je izboljšanje človekovega fizičnega, socialnega, čustvenega in intelektualnega 
funkcioniranja. Ravno tako kot aktivnost s pomočjo živali je lahko tudi omenjena 
terapija individualna ali skupinska in poteka v različnih okoljih (Marinšek in Tušak, 
2007).  

Cilji in način dela pri terapiji je oblikovan individualno glede na potrebe 
posameznikov, cilji vsakega srečanja so jasno zastavljeni, obvezno pa je tudi 
beleženje opažanj, in rezultatov ter ocena napredka. Proces mora biti dokumentiran 
tako kot pri vseh terapevtskih posegih, na koncu moramo ovrednotiti njegovo 
učinkovitost (Kruger in Serpell, 2010).  

Terapija s pomočjo živali je formalen program dela, kjer se vodnik psa in strokovni 
delavec jasno dogovorita o ciljih, ki jim bosta skozi srečanja sledila. Jasno zastavljen 
načrt dela je ključen za to, da lahko redno beležimo napredke, ki jih opažamo tekom 
srečanj (Marinšek in Tušak, 2007). 

Prednost pred ostalimi vrstami terapij ima TSŽ zato, ker terapevtu omogoča, da 
istočasno vpliva na več ciljev. Znotraj srečanja se lahko posvetimo treningu na 
fizičnem področju posameznika, hkrati pa dosežemo premike tudi na psihičnem 
področju – na primer gradimo odnose, povečamo samozaupanje in motivacijo ter 
zmanjšujemo stres (Marinšek in Tušak, 2007).  

Cilji TSŽ se delijo na mentalne, telesne, izobraževalne in motivacijske. Na telesnem 
področju lahko vplivamo na motorične sposobnosti, gibljivost in ravnotežje. 
Povečanje koncentracije, izboljšanje verbalne komunikacije, povečanje 
samozaupanja, zmanjševanja strahu in osamljenosti so cilji, ki jih zajema mentalno 
področje. Izobraževalno področje zajema izboljšanje besednega zaklada, 
dolgoročnega in kratkoročnega spomina ter spoznavanje novih pojmov. S pomočjo 
TSŽ povečujemo tudi motivacijo za delo v skupini, stike z drugimi in predvsem 
aktivnost posameznikov (Marinšek in Tušak, 2007). 
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Pes v procesu TSŽ zavzema različne vloge, od nadomestnega spremljevalca, 
socialnega posrednika pa do nadomestka za tesen medsebojni odnos. Tekom 
srečanj posameznikom nudi čustveno oporo, jih spodbuja k zavedanju in 
močnejšemu stiku z okolico, hkrati pa jim ponudi tudi priložnost, da delujejo 
neodvisno in samostojno (Arnols, 1995). 

 

 
8.3. VLOGA STROKOVNEGA DELAVCA 

 

Pogosto se pojavlja dilema, kdo sploh lahko opravlja terapijo s pomočjo živali. 
Smiselno bi bilo, da lahko terapijo v pravem pomenu besede izvaja zgolj formalno 
šolan terapevt, kar pa ne velja za terapijo s pomočjo živali, saj ta s svojimi 
dejavnostmi ne ostaja znotraj okvirjev zdravstvene stroke (Ilič, 2013).  

Preden začnemo z izvajanjem terapije je pomembno, da strokovna oseba prepozna 
težavo pri posamezniku, jo opredeli in zastavi jasne cilje za izboljšanje določenega 
področja. V primeru, da se strokovni delavec odloči za delo s pomočjo živali, mora 
pridobiti soglasje uporabnika (Ilič, 2013).  

V primeru, da posameznik ne želi tovrstnega dela, ga vanj ne smemo siliti, saj je 
lahko zaradi strahu ali odpora učinek terapije ravno obraten od želenega.  

Strokovna oseba torej pripravlja program samega dela in sodeluje z vodnikom, če 
sama ne opravlja tudi te naloge. Strokovna oseba posameznika, ki je vključen v 
terapijo, najbolje pozna, zato lahko zanj pripravi cilje, ki jim bosta z vodnikom sledila 
tekom terapije.  

Strokovna oseba tekom terapije poskrbi, da je vedenje uporabnika primerno in varno 
ter da je uporabnik do živali nežen in je ne poškoduje (Ilič, 2013).  

 

8.4. RAZLIKE MED ASŽ IN TSŽ  

 

Terapija in aktivnosti s pomočjo živali, v mojem primeru s pomočjo psa, se lahko 
izvajajo v različnih ustanovah, med katerimi so tudi vzgojni zavodi. Pri obeh oblikah 
dela s terapevtskim psom lahko dosegamo spremembe tako na fizičnem kot tudi 
psihičnem področju, je pa res da se med obema vrstama programov pojavljajo tudi 
pomembne razlike. 

Pri opazovanju le ene ure ASŽ ali TSŽ zelo težko ločimo, za katero od obeh 
dejavnosti gre. Kljub temu pa obstajajo določene razlike, ki jih med obema lahko 
opazimo, in sicer: 

1. Terapijo s pomočjo živali izvajajo strokovnjaki kot del svojega poklica. Ne 
glede na svoj profil se morajo na področju dela z živaljo dodatno izobraziti. 
Vodnik živali je lahko strokovnjak sam ali pa prostovoljec, ki deluje po 
navodilih strokovnjaka. Če nek strokovnjak skupaj s svojim terapevtskim psom 
obišče določeno ustanovo na neuradni ravni, govorimo o aktivnosti s pomočjo 
živali. Če torej vzgojitelj v vzgojnem zavodu psa uporablja tekom dela, potem 
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govorimo o TSŽ, ko pa ta isti delavec skupaj s svojim psom obišče skupino 
otrok v vrtcu, takrat govorimo o ASŽ. 

2. Pri terapiji s pomočjo živali so cilji za določenega posameznika ali skupino že 
vnaprej določeni. Jasno je zastavljen načrt in cilji so postavljeni za vsako 
srečanje posebej. Tudi pri aktivnosti s pomočjo živali dosegamo določene cilje, 
ki pa niso nujno vnaprej zastavljeni in so običajno bolj splošni.  

3. Pri terapiji s pomočjo živali je jasno dokumentirano vsako srečanje. Vodi se 
kartoteko, v kateri je zapisan potek srečanja in napredki, ki jih strokovnjak 
opazi. Pri aktivnosti pa so zapisi običajno manj formalni oziroma jih ni 
(McCulloch, 1983).  

 

8.5. SLABOSTI IN PREDNOSTI ASŽ IN TSŽ  

 

Vedno več je ljudi, ki delo s pomočjo živali sprejemajo pozitivno in zaznavajo 
pozitivne stvari, ki jih le-to prinaša za uporabnike. Seveda pa tudi delo z živalmi 
prinaša številne ovire in obremenitve, ki se jih je potrebno zavedati, če želimo delo 
opravljati uspešno. Delo s pomočjo živali je možno opravljati v različnih ustanovah, ali 
bo tovrstno delo sprejeto, pa je odvisno od same institucije in seveda terapevtskega 
para.  

 

8.5.1. SLABOSTI 

 

Slabosti se lahko pojavljajo na različnih nivojih, in sicer pri uporabniku, sami instituciji, 
zaposlenih, vodniku ali psu.  

Najbolj so lahko problematične skupinske terapije oziroma aktivnosti, kjer prihaja do 
rivalstva med posamezniki. Vsi si namreč želijo pasjo pozornost, žival si želijo samo 
zase, ljubosumni so na vsakega, ki ogroža njihovo pozornost. Poleg tega imajo 
osebe pogosto glede psa nerealna pričakovanja in lahko zaradi tega dobijo občutek, 
da jih žival ne mara. Predvsem težko razumejo, zakaj žival ne naredi vedno vsega, 
kar jo prosijo in zakaj se ne odzove na njihov klic (Marinšek in Tušak, 2007). 

Težavo lahko predstavljajo tudi alergije na pasjo dlako, zaradi katerih se lahko 
pojavijo dihalne težave, kot je astma, solzenje ali smrkanje. Prisotne so lahko tudi 
različne fobije pred živalmi, ki posamezniku preprečujejo sproščeno delo s psom 
(Frieser, 2010). Odpor do živali pa se lahko pojavi tudi iz drugih razlogov, med 
katerimi ne smemo prezreti različnih kulturnih in verskih običajev. V muslimanskem 
svetu pes namreč velja za zelo nečisto žival, zato se ljudje psom običajno raje 
izogibajo. Tovrstna prepričanja je potrebno sprejeti in delovati tako, da ljudem ne 
vsiljujemo nečesa, kar jim ni blizu, če tega ne želijo (Marinšek in Tušak, 2007). 

Tudi osebje, ki deluje v določeni instituciji, ni nujno v celotni naklonjeno delu s 
pomočjo psa, ravno tako jih lahko pri tem ovirajo alergije ali različne fobije. Nekateri 
so mnenja, da žival enostavno ne sodi v institucije (Marinšek in Tušak, 2007). 
Poskrbeti moramo, da se zaposleni na svojem delovnem mestu počutijo sproščeno, 
zato ne oviramo njihovega dela z našimi načini dela. Terapijo s pomočjo živali lahko 
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izvajamo tudi tako, da se v veliki meri izognemo ostalim zaposlenim, ki jim je tovrstno 
delo tuje.  

Nekatere institucijo so skeptične glede sprejema ASŽ in TSŽ zaradi odgovornosti in 
morebitnih nesreč ali poškodb. Poleg tega v Sloveniji financiranje tovrstne dejavnosti 
še ni rešeno, ravno tako kot v številnih drugih državah (Marinšek in Tušak, 2007). 

Same aktivnosti pa so lahko zahtevne in naporne tudi za psa, predvsem, če mu 
vodnik ne zagotovi priložnosti, da se umakne, in neprestanega dostopa do pitne 
vode. Poleg tega mora biti vodnik ves čas pozoren in opominjati posameznike na 
neprimerna vedenja, ki se dogajajo okrog psa (npr. hrup.) (Trampuš, 2014). 

 

8.5.2. PREDNOSTI 

 

V grobem pozitivne učinke terapije delimo na tri skupine, kot jih omenja avtorica Ilič 
(2013): 

1. Učinki, vidni na fizični ravni, pomenijo hitrejše okrevanje po poškodbi, hitrejše 
celjenje ran, blagodejen vpliv na krvožilni sistem. Kot omenjata Marinšek in 
Tušak (2007), pes pomaga pri sprostitvi posameznikov, zmanjša se jim krvni 
tlak in umiri srčni utrip.  

2. Učinek na psihični ravni zajema izboljšanje samopodobe in samospoštovanja, 
umirjenost, sproščenost, večje zaupanje vase in druge. Poleg tega druženje z 
živaljo poveča empatijo. 
Ljudje z nizko stopnjo samozaupanja težko govorijo o sebi in svojih težavah z 
drugimi ljudmi, lahko pa vse to povejo psu (Marinšek in Tušak, 2007).  

3. Učinki na socialni ravni, ki je pogosto pri otrocih/mladostnikih, ki so vključeni v 
zavod, najbolj prizadeta, pa so vidni kot zmanjševanje občutka osamljenosti, 
stik z drugimi, zmanjšanje odpora pri navezovanju stikov, težnja po 
sodelovanju, doživetje intime in telesnega stika.  
Dotik živali ima veliko pozitivnih učinkov, predvsem zato, ker so ljudje v 
institucijah redko deležni dotikov, predvsem takih, ki jim nudijo občutek 
varnosti in prijetnosti. Dotik živali lahko privede do ugodnih sprememb, saj 
ponudi možnost pozitivnega in primernega telesnega kontakta (Marinšek in 
Tušak, 2007).  

 

9. DRUŠTVO ZA TERAPIJO S POMOČJO PSOV TAČKE 
POMAGAČKE 

 

V Sloveniji poznamo več društev, ki v svoje delo vključujejo terapevtske pse, sama 
se bom osredotočila na Tačke pomagačke. Tačke pomagačke sem izbrala zato, ker 
so bile prve, ki so v slovenskem prostoru začele s tovrstno dejavnostjo, hkrati pa iz 
omenjenega društva prihaja tudi terapevtski par, ki bo vključen v empirični del.  

Društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke je bilo ustanovljeno leta 2007 
kot humanitarno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki deluje v javnem interesu. 
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Vsi člani društva delujejo kot prostovoljci, zato je društvo vključeno v Slovensko 
mrežo prostovoljskih organizacij (www.tackepomagacke.com). 

Tačke pomagačke lahko vse pogosteje srečujemo v različnih ustanovah, saj številne 
raziskave kažejo, da psi spodbudno vplivajo na motivacijo ljudi, kar je izjemnega 
pomena predvsem za osebe s posebnimi potrebami, posameznike po poškodbah, 
onkološke bolnike, oslabele in paciente z nevrološkimi in degenerativnimi obolenji. 
Na Slovenskem je veliko povpraševanja s strani različnih institucij. Tačke pomagačke 
delujejo na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča, Mladinskem klimatskem 
zdravilišču Rakitna, v domovih starejših občanov, zavodih, knjižnicah, vrtcih ter 
osnovnih in srednjih šolah (www.tackepomagacke.com). 

Vsak terapevtki par, ki deluje v okviru društva, je ustrezno šolan. Tako pes kot vodnik 
morata prestati testiranje, pes pa je deležen tudi temeljitega veterinarskega pregleda. 
V društvu trenutno deluje 53 terapevtskih psov, od tega jih ima kar 32 licenco 
R.E.A.D.® (www.tackepomagacke.com). 

Glede na potrebe uporabnikov društvo izvaja naslednje programe:  

 terapijo s pomočjo psov (Animal Assisted Therapy – AAT); 

 dejavnost s pomočjo psov (Animal Assisted Activity – AAA); 

 izobraževanje s pomočjo psov (Animal Assisted Education –  AAE); 

 program R.E.A.D.® (Reading Education Assistance Dogs); 

 družabništvo; 

 osveščanje otrok in mladostnikov v vrtcih, šolah in na različnih prireditvah 
(www.tackepomagacke.com).  

Društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke redno sodeluje tudi z 
Vzgojnim zavodom Planina, kjer je potekala raziskava v namen mojega magistrskega 
dela. 
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III. EMPIRIČNI DEL 

 

10. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Z delom terapevtskega psa sem se prvič seznanila tekom študija, kasneje pa tudi v 
Vzgojnem zavodu Planina, kjer sem se v okviru svojega dela srečala s člani društva 
Tačke pomagačke in z njimi opravljam tudi vsakotedenska srečanja. Odločila sem se, 
da v magistrskem delu jasno in sistematično opredelim spremembe, ki jih prinaša 
delo s terapevtskim psom v zavodu, kaj je tisto, kar pes doprinese v zavod, in s 
kakšnim načinom dela lahko dosežemo spremembe pri vedenju in čustvovanju 
otrok/mladostnikov.  

O terapiji s psi je bilo izvedenih že precej raziskav predvsem v tujini, v zadnjem času 
pa tudi v Sloveniji. Poudarjene so številne pozitivne spremembe, ki se zgodijo ob 
prisotnosti psa, torej zmanjšajo se fiziološki dejavniki stresa (znižanje krvnega 
pritiska, stopnje holesterola, srčnega utripa), osebe se ob prisotnosti psa lažje 
sprostijo, navežejo stik in se odprejo. Pogosto se otroci lažje kot v človeka vživijo v 
žival, kar je lahko dobra priložnost za učenje (Marinšek in Tušek, 2009). 

 
10.1. CILJI RAZISKAVE 
 

Cilj magistrskega dela je ugotoviti učinke, ki jih prinaša delo s pomočjo terapevtskega 
psa v vzgojnem zavodu. Zanimalo me je, kako terapija s psom vpliva na načine 
vedenja in čustvovanja, ki se pri otrocih/mladostnikih v Vzgojnem zavodu Planina 
pojavljajo najpogosteje. Zanimalo me je tudi, ali lahko terapevtski pes pozitivno in 
spodbudno deluje na področje zaupanja, medosebnih odnosov, motivacije, empatije 
in predvsem znižanja agresije.  

 

10.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

R1: Na kakšen način se ob pristnosti psa kaže povečana stopnja zaupanja pri 
otroku/mladostniku do prisotnih odraslih v prostoru? 

R2: Kako se ob prisotnosti terapevtskega psa kaže potrpežljivost med 
otroci/mladostniki?  

R3: Kako otroci/mladostniki ob prisotnosti terapevtskega psa na srečanjih doživljajo 
aktivnosti in medsebojno sodelovanje? Ali so bolj motivirani?  

R4: Na kakšen način otroci/mladostniki prilagodijo svoje vedenje potrebam psa?  

R5: Na kakšen način otrok/mladostnik sprosti napetost ob delu s terapevtskim psom? 
Ali se mu zmanjša stopnja agresije?  

R6: Kakšne fizične vidike sprostitve opazimo pri otroku/mladostniku ob sodelovanju s 
terapevtskim psom? 
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11. METODOLOGIJA  

 
 

11.1. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

Pri raziskovanju sem uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. 
Raziskovalni pristop temeljil na kvalitativni raziskavi, saj sem izvedla študijo primera. 
»Študija primera je celovit opis posameznega primera in njegova analiza, opis 
značilnosti primera in dogajanja ter opis procesa odkrivanja teh značilnosti, procesa 
raziskovanja samega« (Mesec, 1998).  

 

11.2. VZOREC 

 

Pri raziskavi sem uporabila neslučajnostni priložnostni vzorec. V raziskavo so bila 
vključena tri dekleta, s katerimi tedensko izvajamo skupinska srečanja s terapevtskim 
parom (pes in vodnik). Njihova povprečna starost je 14 let. Dekleta so članice iste 
vzgojne skupine, to pomeni, da živijo v isti hišici in večino dneva preživijo skupaj. Ker 
so v obdobju pubertete, in sicer v različnih stopnjah, med njimi prihaja do številnih 
trenj. Poleg tega gre za dekleta, ki jih je v vzgojni zavod zaradi njihovega socialnega 
položaja in številnih vedenjskih in čustvenih težav, ki so se pojavile kot rezultat le-
tega, namestil center za socialno delo. Pri dekletih je mogoče zaznati pomanjkljivosti 
prav na področjih, ki sem jih na začetku omenjala kot ključna za raziskovanje.  

Zaradi večje objektivnosti raziskovanja sem v svoje delo vključila tudi dve odrasli 
osebi. Intervju sem opravila z vodnico psa, ki je bila udeležena na vseh naših 
srečanjih in je lahko podala svoj pogled na samo dogajanje. Po poklicu je socialna 
pedagoginja in se že dalj časa ukvarja s terapijo s pomočjo psa. Poleg nje sem 
intervju opravila tudi z vzgojiteljem, ki je vsakodnevno v stiku z dekleti.  

 

11.3. OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV  

 

V okviru študije primera sem uporabila različne tehnike zbiranja podatkov. Za začetek 
sem jasno opredelila vsako od deklet in njihove težave; to sem opravila s pomočjo 
analize dokumentov, ki so zbrani v njihovih osebnih mapah. V osrednjem delu 
raziskave sem opazovala vedenje deklet na tedenskih srečanjih. Pri tem sem se 
osredotočila na področja vedenja in čustvovanja, ki jih omenjam v teoretičnem delu 
(področje motivacije, empatije, medsebojnega sodelovanja, agresije). Opazovanje 
sem beležila v obliki anekdotskih zapisov. V nadaljevanju sem opravila tudi delno 
strukturiran intervju z vodnico psa, kar pomeni, da sem vnaprej pripravila bistvena 
vprašanja odprtega tipa, preostala vprašanja pa sem sestavila tekom pogovora 
(Vogrinc, 2008). Intervju sem opravila z vodnico psa, ki je prisotna oziroma vodi 
srečanja. Delno strukturiran intervju sem opravila tudi z vzgojiteljem, ki vsakodnevno 
dela z dekleti, dobro pozna njihov način funkcioniranja in spremlja njihove napredke.  
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Raziskava je obsegala obdobje 5-ih mesecev, od tega sem zajela 12 srečanj, ki so 
posebej izstopala. Srečanja so bila vnaprej pripravljena v sodelovanju med vodnico 
psa in menoj, kot strokovno delavko. Srečanja so trajala 60 minut in so potekala vsak 
teden na isti dan in ob isti uri.  

 

11.4. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
 

Ker gre za kvalitativno raziskavo, sem podatke obdelovala s pomočjo kategorij, ki 
sem si jih zastavila predhodno. Anekdotske zapise, oba intervjuja in analizo 
dokumentov sem analizirala s pomočjo kodiranja.  

 
12. OPIS MLADOSTNIC 

 

Populacija v vzgojnem zavodu Planina je zelo heterogena, edina skupna lastnost 
vseh otrok je, da imajo diagnosticirane čustveno-vedenjske motnje, zato sem želela s 
pomočjo analize osebnih map oblikovati profile vseh treh deklet, ki so sodelovala pri 
mojem opazovanju. Poleg težav na področju vedenja in čustvovanja je dekletom 
skupno tudi težavno socialno okolje, v katerem so preživljale otroštvo.  

Imena vseh deklet so izmišljena, poleg tega opisi ne vsebujejo osebnih podatkov, ki 
bi lahko razkrili identiteto deklet.  

 
12.1. ALENKA 

 

Alenka je štirinajstletna deklica, ki je bila v Vzgojni zavod planina nameščena zaradi 
čustvenih in vedenjskih težav, lažje duševne motnje in vzgojne zanemarjenosti v 
domačem okolju. Poleg vedenjskih težav se deklica sooča tudi z enurezo, ki jo že več 
let neuspešno zdravijo.  

Vedenjska odstopanja so se pri deklici pred samim vstopom v zavod pojavljala 
vsakodnevno, pogosto v obliki zmerljiv in zbadljivk. Pri vzpostavljanju odnosov je bila 
spremenljiva, prehajala so od odklanjanja do lepljivosti. Pri pouku je kazala izrazito 
nemirnost in pomankanje koncentracije. Do zahtev, ki jih je postavil učitelj, je bila 
pogosto odklonilna.  

Deklici je bila diagnosticirana izstopajoča hiperaktivnost z motnjami usmerjene in 

vzdrževane pozornosti, kaže pa tudi impulzivnost v odzivanju. Vedenje je v veliko 

meri posledica omenjenega, vendar pa je pri deklici zaznati tudi čustvene motnje, ki 

se kažejo kot pogosti afekti jeze z agresivnimi komponentami. Čustvene težave so 

posledica vzgoje in družinskega življenja, ki ga je bila deležna deklica. Deklica je v 

času afektov težko vodljiva, predvsem na področju šole. Na osnovi opravljene 

psihodiagnostike je bilo ugotovljeno, da ima za prilagojen izobraževalni program z 

nižjim izobraževalnim standardom visoke sposobnosti, vendar je njeno funkcioniranje 

zaradi čustvenih težav in nevodljivosti občutno nižje. Zaradi motnje v koncentraciji 

deklica prejema terapijo Concerto. Brez terapije bi bila njena vključitev v šolo 

nemogoča, saj so se fizični in verbalni izbruhi vrstili en za drugim.  
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V razredu je bila sicer sprejeta v skupino otrok, ni pa imela izrazitega prijatelja. V 

času »dobrih« trenutkov je bila pripravljena pomagati sošolcem, posojati stvari in do 

njih razvijati delno empatijo. Do učiteljice je bila do neke mere spoštljiva, a tudi 

svojeglava in trmasta. Očesni stik je z ljudmi vzpostavljala le po potrebi, med 

gledanjem govoreče osebe je glavo pogosto nagnila na stran.  

Socialnih in komunikacijskih veščin se je v razredu udeleževala redno, a z omejenim 

uspehom zaradi svojih primanjkljajev. Zelo močna je na področjih govora, 

matematike, branja in risanja, a zaradi nemotiviranosti pogosto ni izkoristila svojih 

potencialov.  

Mama je bila vzgojno povsem nemočno, Alenka jo je izsiljevala s kričanjem in 

trmarjenjem. Alenka je bila navajena spore reševati tako z verbalnim kot fizičnim 

nasiljem. Predvsem se je njena fizična agresija kazala v odnosu z bratom Žanom, s 

katerim sta skupaj preživela precej časa. Z bratom sta se pogosto pretepala in drug 

drugemu zadala lažje telesne poškodbe.  

Alenka sebe zelo nizko vrednoti, ne pozna svojih močnih področji in od drugih ni 

pripravljena sprejemati pohval. Lažje sprejme grajo kot pohvalo, kar je posledica 

neprestanih negativnih potrditev iz okolice.  

 

12.2. KATJA 

 

Razlog za namestitev dekleta v zavod je bila popolna vzgojna nemoč staršev, 
predvsem mame, kateri je bilo po razvezi dodeljeno varstvo. Katja je veliko begala od 
doma, cele dneve in noči je preživela v romskem naselju. Posledično je izostajala 
tudi od pouka in imela veliko neopravičenih ur.  

Katja izhaja iz sestavljene družine, ki jo sestavljajo mati, zunajzakonski partner in 
sestrica. Mladostnica je bila po razvezi dodeljena v vzgojno varstvo mami. Oče se je 
odselil v drug kraj in si ustvaril novo družino. Mladostnica je zelo navezana na 
babico.  

Odnosi v družini niso harmonični in urejeni. Oče se v vzgojo mladostnice vključuje le 
občasno. Člani matične družine njenega očeta ne sprejemajo, kar vpliva tudi na 
razvoj mladostnice. Tudi podajanje informacij med različnimi člani družine je slabo, 
kar Katji omogoča širok manevrski prostor za različne manipulacije.  

Katja se je v zavodu dobro vključila v življenje vzgojne skupine. Zgradila je dober 
odnos z mladostniki in vzgojitelji. V kratkem času si je uspela postaviti socialno 
mrežo. Pri delu v skupini je samostojna. 

Težave ima na področju čustvovanja. Mladostnica potrebuje veliko pozornosti in 
potrditev, v nasprotnem primeru se pojavljajo lažji izpadi v obliki besedne agresije.  

Mladostnica pogosto ni sposobna obvladovati svojih čustvenih stanj. Ob omejitvah se 
občasno pojavljajo čustveni izbruhi, ki se manifestirajo kot verbalna agresija in jok. 
Pogosto je tudi nekritična do svojih dejanj, težko prizna napake in sprejema sankcije. 
Težave ima v odnosih z dečki. Pusti, da so do nje nespoštljivi in manipulativni, za vse 
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težave v odnosu pa krivi sebe. Do šibkejših dečkov in tudi deklet je sama 
manipulativna in izkorišča njihovo pomoč in pozornost.  

Katja se je v novo šolsko okolje dobro adaptirala. Pravila in šolski red je hitro usvojila. 
Samozavestno je vzpostavila stik z ostalimi učenci in učitelji. Na šolskem področju je 
samostojna, sama poskrbi za zadolžitve. Stvari, ki se jih loti, običajno zaključi. Njeni 
močni področji sta petje in ples. Uspešno nastopa na prireditvah tako znotraj zavoda 
kot tudi izven njega. Pozitivne potrditve, ki jih prejema, so zanjo velikega pomena. 
Njeni šibki področji sta matematika in slovenščina. Pri snovi je težko zbrana, z mislimi 
odplava. Njena koncentracija je kratkotrajna. Naloge opravi ob stalnem nadzoru in 
nenehnem preverjanju in potrjevanju.  

V razredu je moteča, ko začne pripovedovati o dogodkih iz svojega vsakdana in o 
stvareh, ki jo trenutno okupirajo. Poleg tega je klepetava in na trenutke evforična, 
občasno trmasta in zamerljiva. Pogosto ne razume socialne situacije.  

 

12.3. NEŽA 

 

Neža živi skupaj z očetom, dedkom, babico, starejšo sestro in mlajšim bratom v hiši 
starih staršev. Oče je zaposlen v Avstriji in dela cele dneve, zato hčerki posveča 
precej malo časa. Vzgoja je večinoma prepuščena starim staršem. Dekle nima stikov 
z mamo.  Mama in oče sta se po štirih letih zakona ločila in otroci so bili zaupani v 
varstvo očetu. Mama ima hude težave z alkoholizmom. Oče je po ločitvi dobil novo 
partnerko, ki je bila do Neže nasilna. V odnosu med deklico in očetovo partnerko je 
bilo zaznati ambivalenco, kar je imelo močan vpliv na dekličin čustven in socialen 
razvoj. Zaradi prevelikih zahtev Neža na neki točki ni več zmogla, zato je začela z 
manipulacijami okolja, pridobivanjem pozornosti in negativnimi dejanji. Zaradi 
stalnega pritiska in velikih pričakovanj, ki jih ni zmogla izpolniti, je doživljala nenehne 
kritike in zavračanje ljudi, ki so zanjo pomembni.  

Klinična psihologinja je podala mnenje, da je poleg slabe pozornosti in koncentracije 
pri Neži zaznala tudi težave z nezaupanjem in pomanjkanjem meja, slabo 
distanciranost oziroma lepljivost, impulzivno vedenje, nizko frustracijsko toleranco in 
neučakanost. Diagnosticirane ima čustvene in vedenjske motnje ter lažjo motnjo v 
duševnem razvoju.  

Neža v skupini v Vzgojnem zavodu Planina, kjer je trenutno nameščena, dobro 
sodeluje in pri njej ni opaziti večjih vedenjskih težav. Na začetku je imela zaradi zelo 
nizke samopodobe težave z vključitvijo v skupino. V odnosu do vzgojiteljev je zelo 
lepljiva. Preveč posega v osebni prostor. V skupini se ne izpostavlja in ne pove 
svojega mnenja. V konfliktnih situacijah z drugimi mladostniki ne zastopa svojega 
stališča, zapira se vase, ne želi komunicirati ter se praviloma umakne v drug prostor. 
Velikokrat je pri njej zaznati trmo, ki lahko traja daljše časovno obdobje; je povesem 
tiho in ne odgovarja. Ugajati želi do servilnosti. Pogosto na skrivaj preklinja in 
obrekuje druge.  

Do šole ima dober odnos, je samostojna. Pri pouku sodeluje, naloge izvede korektno. 
V razred se je slabše vključila. S sošolci ne prihaja v konflikte, ker se ima navado 
umakniti. Težave ima na področju vzdrževanja pozornosti in koncentracije.  
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Njeni močni področji sta šport in glasba. Rada je v stiku z živalmi. Ob pohvali se ji 
zelo dvigne stopnja motivacije, zelo pomembno je, da je prisotna v okolju, ki je polno 
spodbud. 

 

13. ANEKDOTSKI ZAPISI IN ANALIZA INTERVJUJEV  
 

13.1. Na kakšen način se ob prisotnosti psa kaže povečana stopnja   
zaupanja pri otroku/mladostniku do prisotnih odraslih v prostoru? 

 

Kot sem omenila že v teoretičnem delu, otroci, ki so bili odvzeti iz družine in 
nastanjeni v vzgojni zavod, običajno čutijo jezo, sovraštvo in predvsem nezaupanje 
do odraslih. Ti jim predstavljajo krivce za to, da ne živijo več pri svojih bližnjih. 
Običajno potrebujejo precej časa, da vzpostavijo zaupanje s strokovnimi delavci in 
tudi kasneje je tovrsten odnos ves čas na preizkušnji. Poleg tega se bojijo, da bi jim 
njihova odkritost prinesla več slabega kot dobrega, zato se velikokrat težko odprejo. 
Vse to je seveda posledica nezdravega okolja, ki so ga bili deležni tekom odraščanja.  

Anekdotski zapis  
Opazovani otrok: Katja, star. 16 let              Datum opazovanja: 2. november 2015 
Opazovalka: vzgojiteljica Jera Telič              Čas opazovanja: od 17.00 do 18.00  
Okoliščine opazovanja:  
• srečanje skupine treh deklet s terapevtskim parom (vodnica-pes);  
• opazovanje poteka med sprehodom v naravi. 
 
Skupina treh deklet se je ta dan s terapevtskim parom vodnica-pes srečala drugič. 
Srečanje je bilo namenjeno sprehodu in spoznavanju vodenja psa. Celotno pot smo 
razdelile na tri približno enake dele in v vsakem delu je ena od deklet vodila psa. Med 
vodenjem so se dekleta pogovarjala z vodnico psa o poljubni temi, ki so jo izbrala 
sama. Želja vodnice je bila, da se z dekleti bolje spozna. Dekleta so se vodenja psa 
veselila veliko bolj kot samega govorjenja o sebi. Med vodenjem je pes Flirt (v 
nadaljevanju samo Flirt) ves čas pogledoval svojo vodnico, saj je med njima močna 
vez. Vodnica mu je prigovarjala, da je vse v redu in da lahko zaupa dekletom. 
Dekleta so ob tem pokazala vidno zadovoljstvo in mu tudi sama prigovarjala, da bo 
vse v redu. Sprva so se pogovarjala predvsem s Flirtom, s časoma pa so začela 
dialog tudi z vodnico. Katja je začela tekom pogovora govoriti o svojih osebnih 
stvareh, opisovala je družino in težave, s katerimi se soočajo doma. Govorila je o 
težavah z alkoholom, ki ga imata oba njena starša. Med govorjenjem je pogled ves 
čas usmerjala v psa, ni vzpostavila očesnega kontakta z vodnico. Ob vprašanjih 
vodnice je pogovor občasno prekinila z nagovorom psa in potem počasi nadaljevala 
s temo pogovora. Med pogovorom je imela telo rahlo obrnjeno v smeri vodnice psa. 

Analiza opazovanja 

Dekleta so tekom srečanja govorila o sebi, v tem primeru me je pritegnila predvsem 
Katja, ki je precej izstopala s svojo odkritostjo. Katja je dekle, ki večino časa goreče 
zagovarja svojo družino, predvsem mamo, in zelo težko priznava težave, ki jih občuti 
v domačem okolju. Katja je sicer zelo zgovorno dekle in nima težav z vzpostavitvijo 
socialnega stika. Kar pa je v tej situaciji presenetljivo in kaže na povečano stopnjo 



40 
 

zaupanja, je tema, ki si jo je izbrala za pogovor. Tudi  vodnica psa je bila 
presenečena, da je bila deležna tovrstnega pogovora.  

V konkretni situaciji je pes deloval kot pomemben element. S pomočjo psa je vodnica 
dekletom pokazala, da jim sama zaupa. Zaupala jim je vodenje psa, kar je bila zelo 
pomembna naloga. Poleg tega so dekleta sprva navezala kontakt s psom in šele 
preko njega počasi oblikovala dialog tudi z njegovo vodnico. Pes je namreč podaljšek 
terapevta, ki pomaga pri vzpostavljanju odnosa in zaupanja. S tem, ko so dekleta 
opazovala, kako je pes ves čas iskal potrditve pri vodnici in se zanašal na njeno 
prisotnost, so lahko to vidno zaupanje prenesla na svoj odnos z vodnico. Poleg tega 
so se tudi sama tekom pogovora ves čas obračala na psa, govorila njemu, predvsem 
pri vprašanjih, pri katerih jim je postalo neprijetno. Pes v situacijah, ko je otrok 
izpostavljen, deluje kot socialno mazilo. Prisotnost živali namreč nudi občutek 
lagodnosti, tolažbe. Sam strokovni delavec, ki izvaja aktivnost s pomočjo živali, 
izgleda za otroka manj zastrašujoč, zato se mu je ta pripravljen odpreti; tako kot se je 
v opisanem primeru ob stalnem stiku s psom odprla tudi Katja.  

Analiza intervjuja (vodnica) 

Vodnica psa omenja, da je imela ves čas občutek, da ji dekleta zaupajo. Preseneča 
jo, da so dekleta v tako kratkem času in ob srečanjih, ki so potekala zgolj enkrat 
tedensko, uspela vzpostaviti tako zaupanje, da so lahko govorila o svojih najbolj 
intimnih stvareh. Seveda so vedno v težkih trenutkih svojo živčnost in nezaupanje 
premagovala z nagovarjanjem oziroma božanjem psa.  

»Verjamem, da so dekleta do neke mere še vedno cenzurirala teme in besede v 
pogovoru z mano, a so vseeno delovala sproščeno in se pogovarjala z mano. Sploh 
od začetka šolskega leta se mi zdi velik napredek, saj so dekleta očitno ugotovila, da 
se z mano lahko neobremenjeno pogovarjajo in da mi lahko zaupajo. Seveda mora 
biti ob tem prisoten Flirt, ki med nami deluje kot vezni člen.« (vodnica) 

Vodnica našteje več situacij, v katerih se je po njenem mnenju pokazalo zaupanje.  

»Dekleta so mi zaupala različne osebne stvari, aktualne ljubezenske težave …« 
(vodnica) 

»Na srečanjih so pogosto tudi odkrito govorila o svojih čustvih.« (vodnica) 

»Opazila sem, da vedno, ko jih kaj vprašam, najprej pogledajo Flirta ali se dotaknejo, 
šele nato steče pogovor.« (vodnica) 

Analiza intervjuja (vzgojitelj) 

V konkretnem primeru so dobila dekleta pozitivno izkušnjo, saj so lahko govorila o 
osebnih stvareh, njihovo zaupanje pa ni bilo izrabljeno. S pomočjo tovrstne izkušnje 
so postala bolj odprta in zaupljiva, na ta način so tudi v medsebojne odnose vnesla 
veliko več sebe, kar izpostavi tudi njihov vzgojitelj.  

»V prvi vrsti je pomembno to, da so se veliko bolje spoznala, si ponudila priložnost za 
prijateljstvo. Njihova komunikacija je veliko bolj odprta in iskrena. Tekom celotnega 
leta in seveda skozi vsa srečanja so dekleta dobivala pomembne izkušnje, ki so jim 
vlivale zaupanje v sočloveka. Sam sem tekom pogovora z njimi opazil, da rada 
govorijo o srečanjih in občasno tudi precej bolj sproščeno govorijo o temah, ki so jih 
obravnavale.« (vzgojitelj) 
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13.2. Kako se ob prisotnosti terapevtskega psa kaže potrpežljivost med 

otroci/mladostniki? 

 

Pri otrocih in mladostnikih, ki so vključeni v zavod, je pogosto opaziti nemir, zelo 
majhne in običajno na prvi pogled nepomembne stvari jih lahko popolnoma spravijo 
iz tira. Težko ohranjajo zbranost ob opazovanju aktivnosti drugega. Poleg tega imajo 
mnogi med njimi diagnosticirano tudi motnjo pozornosti in hiperaktivnosti, s katero se 
bori tudi Alenka, ki je bila vključena v moje opazovanje. Zanjo predstavlja ohranjanje 
mirnosti in potrpežljivosti do drugih še posebej velik izziv. Kot sem že omenila, ima 
pogosto težave z izbruhi jeze, ki jih spremlja agresivna komponenta. Izbruhi se v 
zavodu najpogosteje pojavljajo zaradi Alenkine nepotrpežljivosti v odnosu do Neže.  

Bolj slikovito vedenje Alenke v skupini opiše njen vzgojitelj. Ključna stvar, ki jo 
poudari, je ravno pomankanje potrpežljivosti, kar pa posledično povzroči še druge 
težave.  

»Pri Alenki je opaziti nizko stopnjo frustracijske tolerance, zanjo so značilni nenadni 
in močni izbruhi jeze, ki se kažejo preko verbalne agresije, občasno tudi loputa z vrati 
in brca v predmete oziroma pohištvo. Ima zelo malo potrpljenja in težko dalj časa 
ohranja koncentracijo. Ko nekaj želi, mora to dobiti takoj in na način, ki si ga je 
zamislila sama. V takih trenutkih težko sprejema kompromise, postane razdražljiva, 
nemirna.« (vzgojitelj)  

 

Anekdotski zapis  
Opazovani otrok: Alenka, star. 14 let           Datum opazovanja: 9. november 2015 
Opazovalka: vzgojiteljica Jera Telič              Čas opazovanja: od 17.00 do 18.00  
Okoliščine opazovanja:  
• srečanje skupine treh deklet s terapevtskim parom (vodnica-pes);  
• manj aktivnosti s psom, risanje varnega prostora.   

 
Srečanje smo začele s kratkim pogovorom, Flirt se je med tem sprehajal med nami in 
se ustavljal zdaj pri eni, zdaj pri drugi. Pogovor je potekal tekoče in dekleta so se 
poslušala med seboj. Občasno so pobožala psa. V nadaljevanju so se dekleta 
razporedila po prostoru, dobila so barvice in liste ter poskušala narisati svoj varni 
prostor, o katerem smo se pogovarjale tudi na začetku srečanja. Flirt je med tem na 
drugem koncu prostora počival na svojem ležišču. Alenka z delom zaključila v dveh 
minutah. Ker sta ostali dve dekleti še risali, ju je ves čas priganjala z besedami: 
»Dajta že no!« Ker sta si Neža in Katja za risanje vzeli precej več časa, je postala 
Alenka nemirna, namenila jima je nekaj grdih besed in bila precej glasna. K sebi je 
klicala psa, čeprav je vedela, da ga mora pustiti pri miru, ostali dve je obtoževala, da 
zaradi njiju ne more božati psa. Kljub opozorilom vodnice, naj se umiri in počaka, da 
dekleti narišeta kar želita, ni prenehala. Med tem je Flirt čisto mirno spal na drugem 
koncu prostora in se za dogajanje sploh ni zmenil. V nadaljevanju so dekleta 
predstavila svoje izdelke. Alenka je vztrajala s slabo voljo in priganjanjem ostalih 
dveh naj hitreje govorita. Neža se je ob tem zaprla vase in ni želela več govoriti, 
medtem ko se je Katja jezila nazaj. Ko se nam je v krogu pridružil pes, se je Alenkina 
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pozornost preusmerila, seveda se je borila za Flirtovo pozornost, a je preneha s 
kričanjem, dekletoma pa ni več namenjala grdih besed. Predstavila je svoj izdelek. 
Ves čas je gledala psa in ga vabila k sebi, med božanjem pa se je povsem umirila.  

Analiza opazovanja  

Alenka je v dani situaciji pokazala precej značilno vedenje zanjo, ki se pogosto pojavi 
v situacijah, ko dobi občutek, da jo drugi ovirajo pri njenih željah. Takoj, ko začuti 
oviro pri izpolnjevanju svojih potreb, to pelje v izbruh. Tudi v tem primeru je postala 
nemirna in žaljiva do preostalih dveh deklet. 

Je pa res, da je bil pes precej oddaljen in je odigral zelo pasivno vlogo. Iz tega lahko 
razberemo, da zgolj prisotnost psa v prostoru še ne pomeni, da bodo člani skupine 
bolj potrpežljivi drug do drugega. Veliko je odvisno od tega, kakšno vlogo ima pes na 
samem srečanju, očitno pa tudi od bližine psa. Zgolj prisotnost psa v prostoru, ki je 
oddaljen od dogajanja, je lahko za naša dekleta celo moteča, saj jim predstavlja cilj, 
ki ga ne morejo takoj zadovoljiti. Poleg tega je šlo za eno od bolj zgodnjih srečanj in 
želja po stiku s psom je bila težko obvladljiva. Predvsem med prvimi srečanji se je 
kazalo rahlo rivalstvo za pozornost psa. Vsa dekleta so želela njegovo bližino, pri tem 
pa pozabljala na aktivnost, ki se je odvijala poleg.  

V anekdotskem zapisu se pokaže, da je bila želja po stiku s psom tako velika, da je 
bila njegova prisotnost celo moteča, saj je Alenka pozabila na aktivnost, ki smo jo 
izvajale. Ob intenzivnejšem stiku s psom je preusmerila pozornost in se povsem 
umirila. Torej stik s psom omogoča dekletom sprostitev, kar pozitivno vpliva tudi na 
stopnjo potrpežljivosti.  

Tekom srečanj so se dekleta navadila na psa in na sam potek dela, ki je bil značilen 
za naša srečanja, s tem pa se je povečala tudi stopnja motivacije za medsebojno 
sodelovanje. Boljše medsebojno sodelovanje je namreč pomenilo prijetnejša 
srečanja in več stika s psom, saj se je pes v primeru prepirov sam umaknil oziroma 
ga je odstranila vodnica. Poleg tega so s časoma dekleta bolje sledila sami delavnici 
oziroma aktivnosti, ki je bila pripravljena zanje.  

Analiza intervjuja (vodnica) 

Tudi po mnenju vodnice je bilo v začetnih srečanjih precej rivalstva za pozornost psa, 
kar je pogosto vodilo v nemir. Izpostavlja, da tudi v drugih okoljih ravno zaradi velike 
želje po stiku s psom pogosto prihaja do nemirnosti in pomankanja potrpežljivosti. 
Zaradi nepotrpežljivosti postanejo predvsem otroci običajno precej vsiljivi, kar vodnici 
predstavlja velik izziv pri njenem delu. 

»Občasno je bilo treba obnoviti pravila ravnanja s psom, ker so se dekleta zaradi 
vznemirjenosti spozabila.« (vodnica) 

»Na začetku je bilo precej rivalstva, nestrpnosti.« (vodnica) 

Anekdotski zapis  
Opazovani otrok: Alenka, star. 14 let         Datum opazovanja: 16. november 2015 
Opazovalka: vzgojiteljica Jera Telič            Čas opazovanja: od 17.00 do 18.00  
Okoliščine opazovanja:  
• srečanje skupine treh deklet s terapevtskim parom (vodnica-pes);   
• veliko stika s psom, tema: trma.  
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Srečanje je bilo namenjeno obdelovanju trme, ki je pri vseh treh dekletih zelo 
pogosta. To je bilo srečanje, na katerem so morala biti precej aktivna in govoriti o 
sebi, kar Alenki in Neži povzroča težavo. Njihova naloga je bila, da odgovorijo na 
vprašanja, ki jim jih prinese pes v svojem žepku. Vprašanja so bila precej osebna, 
dekleta so morala opisovati dogodke, ko so se posluževala trme. Alenka je 
sodelovala in bila zbrana skozi celotno aktivnost. Ni prehitevala dogajanja, mirno je 
čakala, da pride na vrsto. Poslušala je ostale, kaj imajo povedati, in jih ni prekinjala 
med govorjenjem, hkrati pa je oblikovala dialog. Ostalima dvema dekletoma je 
postavljala vprašanja v zvezi s povedanim, izrazila je tudi zanimanje za njuni zgodbi. 
Podajala je komentarje in zelo iskreno govorila o lastnih izkušnjah. Ni grabila po psu, 
čakala je na novo vprašanje, kar ji je omogočilo stik s psom. Pri odgovorih je bila 
aktivna, tako da je bil cilj srečanja, se pravi izmenjava mnenj o trmi, dosežen.  

Analiza opazovanja  

Že na naslednjem srečanju je bila torej opazna razlika in napredek se je skozi 
srečanja samo nadgrajeval. Kot sem že omenila, pa za samo potrpežljivost članov ni 
dovolj le pasja prisotnost, ampak je pomembno, da strukturirano vodimo srečanja in 
da v srečanjih sodelujeta tako vodnik psa kot tudi strokovni delavec. S pomočjo 
aktivnosti s psom lahko hitreje dosežemo rezultate na področjih potrpežljivosti in 
medsebojnega sodelovanja. Pomembno pa je, da pridemo do točke, kjer je pes 
dober spremljevalec srečanja, motivator in element sprostitve, a je fokus srečanja 
kljub temu usmerjen v dejavnost in ne zgolj v psa. 

Analiza intervjuja (vodnica)  

Vodnica tekom intervjuja večkrat omenja, kako pomembna je vloga odraslih pri 
samem srečanju. Otroci imajo radi pse, zato so jim pripravljeni posvečati posebno 
pozornost, kar je lahko dober potencial za usmerjanje njihovega vedenja. Vodnik in 
strokovni delavec morata znati izkoristiti oziroma uporabiti naklonjenost otrok do psa.   

»Dekleta imajo tako rada Flirta, da včasih presenetijo, kaj vse so pripravljena narediti, 
na primer pomesti celo telovadnico, ker je polna dlak.« (vodnica) 

»Če smo odrasli na srečanje dobro pripravljeni, potem stvar steče brez težav, Flirt je 
dober motivator, samo mi smo tisti, ki usmerjamo dogajanje. Z improvizacijo je lahko 
več škode kot koristi.« (vodnica) 

Po mnenju vodnice že sama prisotnost psa uvede spremembe. Omenila je, da 
dekleta že na samem začetku niso preizkušala meja, kar je sicer moč pričakovati pri 
zavodskih otrocih. Je pa kljub temu mnenja, da je pomembno, da odrasli vodimo 
srečanje. Ni dovolj, da pustimo, da stvari tečejo same od sebe.  

»Morda je bilo treba kakšno stvar večkrat ponoviti, sicer pa niso preizkušale meja, kot 
bi bilo morda pričakovati.« (vodnica) 

»Včasih bi otroci najraje samo božali psa in nič drugega, ampak potem kmalu pride 
do težave, rivalstva. Tega sem se tekom srečanj naučila, jaz sem tam zato, da 
postavim stvari na svoje mesto in povem, kaj in kako bomo delali. Veliko bolje je, če 
morajo otroci malo počakati, da pridejo na vrsto za »čohanje«, to poveča motivacijo 
za drugo delo.« (vodnica) 

 

 



44 
 

Anekdotski zapis  
Opazovani otrok: Celotna skupina             Datum opazovanja: 21. december 2015 
Opazovalka: vzgojiteljica Jera Telič            Čas opazovanja: od 17.00 do 18.00  
Okoliščine opazovanja:  
• srečanje skupine treh deklet s terapevtskim parom (vodnica-pes);   
• veliko stika s psom, učenje novega trika. 
 
Srečanje smo začele s pogovorom o dogodkih preteklega tedna. Potem pa je 
vodnica dekletom povedala, da imajo danes priložnost, da se sama odločijo, kaj bi 
rada počela. Vsa tri dekleta so se strinjala, da bi želela Flirta naučiti kakšen nov trik. 
Vodnica se je strinjala in pričela so z iskanjem idej, pri tem pa je vodnica ocenjevala, 
ali so njihove ideje primerne za psa oziroma ali jih bo sposoben izvesti. Alenka je 
predlagala, da bi lahko Flirta naučile plesati. Vodnica se je strinjala, a jih je opomnila, 
da bo z nalogo precej dela in da ne smejo preveč pričakovati. Dekleta so takoj začela 
pogovor, kako bi lahko to izvedla in katera ga bo učila ter delila svoje predstave o 
tem, kako bo ta ples izgledal. Sprva so bila pričakovanja zelo velika, saj so 
pripovedovala o številnih posnetkih, ki so jih videla na internetu in se navduševala 
nad mislijo, da bo tudi Flirt plesal na ta način. Sprva so se malo pregovarjala, katera 
bo začela, a so se potem odločila, da bo prva poizkusila Neža. Vodnica je pokazala 
postopek in Neža je poizkusila, Flirt je pri tem izvedel zgolj en kratek gib. Vodnica je 
povedala, da ga je treba takoj nagraditi, da bo vedel, da je na pravi poti. Tudi ostali 
dve dekleti sta naredili podobno kot Neža in nagrajevali ter hvalili Flirta. Alenka je 
sicer imela precej težav, saj ji ni najbolj prijetno, če pes skače, a ostali dekleti sta 
mirno počakali, da tudi ona opravi svoje. Dekleta so si delila nasvete o tem, kako bi 
bilo bolje izvesti trik, kje je potrebno držati priboljšek. Pogovor so uspela speljati brez 
obtoževanja ena druge, kljub temu, da so si zelo želela doseči cilj. Kljub številnim 
poizkusom je Flirt izvedel zgolj en krajši gib, postavil se je na zadnje tačke. Kljub 
temu so ga dekleta ob koncu zelo pohvalila, ga nagradila in mu povedala, da bodo 
drugič ponovno poizkusila.  
 
Analiza intervjuja (vodnica) 
  
Po mnenju vodnice je za delo s psom potrebno precej potrpežljivost, saj pes 
komunicira na drugačen način kot ljudje, zato so njegove reakcije za nas včasih 
povsem nerazumljive. Vodnica pove, da je tudi sama prešla skozi številne 
preizkušnje, ko je vzpostavljala vez s Flirtom. Med pogovorom zelo jasno pove, da je 
morala biti tudi sama precej potrpežljiva.  

»Naučila sem se biti dosledna, vztrajna, potrpežljiva v svojih zahtevah … Zavestno 
sem morala uravnavati sebe, da sem dosega čim bolj učinkovito vez s psom.« 
(vodnica) 

»Flirt je imel precej »izstopajoče« vedenje, neprimerno vedenje, zato sva potrebovala 
precej časa in potrpežljivosti, da sva vzpostavila zaupanje in sodelovanje.« (vodnica) 

Vodnica izhaja iz lastne izkušnje, pokaže, da ji je pes predstavljal motivacijo, da je 
bila pripravljena vztrajati veliko bolj, kot bi bila najverjetneje v kakšni drugi situaciji. 
Pravi, da ji je pes »postavil življenje na glavo«, seveda v pozitivnem smislu.  
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Analiza opazovanja 

Tudi dekleta so pokazala precej potrpežljivosti, saj so ohranjala mirnost kljub temu, 
da je Flirt zelo počasi napredoval. Pri otrocih s čustvenimi in vedenjskimi težavami in 
hkrati nižjo intelektualno sposobnostjo je običajno v ospredju sam cilj, proces, kako 
se pride do cilja, jim ni pomemben. Želja po cilju je velika in jo običajno hočejo 
zadovoljiti takoj, v primeru, da do tega ne pride, pa se pojavi nemirnost, slaba volja. V 
opisanem primeru do tega ni prišlo, kar lahko pripišemo prisotnosti psa. 

Analiza intervjuja (vodnica) 

Vodnica omenja, da je že v veliko situacijah opazila, da so otroci do psa precej bolj 
prizanesljivi kot do ljudi in da deluje kot odličen motivator.  

»Vedno, ko smo se lotile »trikcev«, dekleta ni motilo, da je bilo potrebno Flirtu večkrat 
povedati isto stvar, če smo želele, da je sledil navodilom. Nikoli se niso jezila na 
njega, če česa ni zmogel.« (vodnica) 

»Tako so želela Flirtov ples, da so si na vse mogoče načine pomagala med seboj, nič 
ni bilo kreganja.« (vodnica) 

 

13.3. Kako otroci/mladostniki ob prisotnosti terapevtskega psa na 
srečanjih doživljajo aktivnosti in medsebojno sodelovanje? Ali so bolj 
motivirani? 

 

Motivacija za delo, predvsem tista, ki je določeno s strani odraslih, je zelo nizka. Tudi 
pri delu, ki jim je ljubo, pogosto težko vztrajajo; opaziti je ambivalenten odnos.  V 
situacijah, ko jim ni do dela, lahko postanejo uporniški, nemirni in občasno tudi 
agresivni, pri opazovanih dekletih gre predvsem za verbalno agresijo. Kot sem 
omenila že v teoretičnem delu, je motivacija v sedanjosti odvisna od izkušenj iz 
preteklosti. Ker gre za prepričanje, da je kakršenkoli odziv na trenutno stanje 
neučinkovit in da posameznik ni sposoben obvladovati trenutne situacije, lahko 
tovrstno prepričanje pri posamezniku sproži čisti umik in nezainteresiranost, ali pa 
preraste v nemir, ki vodi v agresijo. Poleg tega so si otroci med seboj zelo različni in 
imajo različne izkušnje, zato ni enega samega recepta za dvig njihove motivacije, kar 
se je pokazalo tudi skozi naša srečanja.  

Analiza intervjuja (vzgojitelj) 

Pomemben vidik motivacije je v intervjuju predstavil tudi vzgojitelj, ki poudarja, da 
srečanja s psom povečajo motivacijo za delo izven srečanj. 

»Pred samim začetkom srečanj se pri dekletih občutno poveča motivacija za vsa 
opravila znotraj skupine (pospravljanje, domače naloge, kuhanje …), saj ne želijo 
zamujati na srečanja s psom. Vedno se zelo veselijo in so v velikem pričakovanju.« 
(vzgojitelj) 

/…/ »še nikoli posoda ni bila tako hitro pomita kot pred srečanjem s Flirtom.« 
(vzgojitelj) 

»Alenka zelo nerada riše, a ko je bilo potrebno pripraviti presenečenje za Flirta, je 
narisala kar tri risbice.« (vzgojitelj) 



46 
 

Velik izziv pa jim predstavlja tudi motivacija za medsebojno sodelovanje, kjer so 
poleg motivacije na preizkušnji tudi njihova potrpežljivost, zaupanja in prilagodljivost, 
zato je pomembno, da poskušamo v sproščenem okolju, kot je bilo na naših 
srečanjih, vpeljati čim več dejavnosti, ki bodo od deklet zahtevale sodelovanje.  

»Dekleta morajo na nek način vedno sodelovati med seboj. Najmanj, kar lahko 
naredijo, je, da se dogovorijo, katera bo prva Flirta peljala na sprehod. Ostalo je pa v 
dogovoru o poteku ure. Če smo se npr. z vzgojiteljico dogovorili, da bomo delali 
poligon za Flirta, so se morala dekleta med seboj dogovoriti, kako ga bodo sestavila. 
Kar se tiče vsebine in izvedbe ure je vedno možno dodati več elementov glede na to, 
kako udeleženci srečanja sodelujejo med seboj.« (vodnica) 

 

Anekdotski zapis  
Opazovani otrok: Katja, star. 15 let            Datum opazovanja: 23. november 2015 
Opazovalka: vzgojiteljica Jera Telič            Čas opazovanja: od 17.00 do 18.00  
Okoliščine opazovanja:  
• srečanje skupine treh deklet s terapevtskim parom (vodnica-pes);   
• veliko stika s psom, triki.  
 
Srečanje je bilo namenjeno igri s psom in ponavljanju »trikcev«. Neža in Alenka sta 
bili navdušeni, med samim delom sta veliko govorili, predvsem o sebi. Pripovedovali 
sta o dogodkih v šoli in o Nežini novi ljubezni. Želeli sta preizkusiti različne trike, 
samoiniciativno sta naredili načrt, kako bo potekalo srečanje, katera bo opravila 
določen trik in kdaj bo na vrsti. Spraševali sta vodnico, katere »trikce« ima Flirt 
najraje. Obe sta bili zelo razigrani, veliko sta se dotikali psa, ga crkljali in ob tem 
klepetali. Alenka je med pogovorom priznala tudi veliko »neumnosti«, ki jih je naredila 
pretekli vikend pri rejnici. Katja je že na začetku srečanja kazala nezainteresiranost, 
odmikala se je od skupine. Ni hotela sodelovati, niti opravljati »trikcev« s Flirtom. Ko 
jo je vodnica malo povpraša o njeni ljubezni, se je zelo razgovorila. Njeno 
razpoloženje se izboljšalo, a samo do trenutka, ko smo jo opomnile, da lahko malo 
pozornosti posveti tudi Flirtu in se vključi v potek srečanja. Ob tem je ponovno 
spremenila mimiko obraza, postala nejevoljna in se odmaknila na drug konec 
prostora. Prepevala je sama sebi in poskušala pridobiti pozornost ostalih dveh deklet. 
Ostali dve dekleti sta bili popolnoma zatopljeni v delo s psom in se za Katjo nista 
zmenili.  

Analiza opazovanja 

Pri Alenki je pomembno, da se sprosti in umiri svojo hiperaktivnost, da lahko sploh 
sama sebi ponudi priložnost biti motivirana. Pes ji definitivno nudi motivacijo, saj 
tesnejši kot ima stik s psom, bolj je sproščena in pripravljena na delo. Vse aktivnosti, 
ki so povezane z govorjenjem o sebi, običajno zavrača oziroma se jih loti s težavo, v 
tem primeru pa je to naredila povsem spontano in brez zadržkov. 

Nasprotno pa se je pri Katji pokazal povsem drug vir motivacije, ki ni bil pes. Katja 
ima veliko potrebo po pozornosti, ki jo tudi izven srečanj išče na vse mogoče načine, 
običajno na neprimerne načine. Tudi v tem primeru je šlo za potrebo po pozornosti in 
ko je bila v središču dogajanja je veliko govorila in bila boljše volje. Ko pa je morala 
pozornost deliti še z drugimi, se je ponovno umaknila, bila slabe volje. V celotnem 
dogajanju ji je bil pes povsem nepomemben, saj je rivalstvo za pozornost izničilo vse 
ostale elemente v prostoru. Ta težnja se je kazala tudi v naslednjih srečanjih.  
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Analiza intervjuja (vodnica) 

Vodnica omenja, da je na več srečanjih opazila nesodelovanje Katje. Tudi ona to 
pripisuje pomankanju pozornosti, ki jo je Katja doživela pri skupinskem delu.  

»Pri enem dekletu se je večkrat pojavljalo, da je odklanjala sodelovanjem oziroma 
prenehala z njim. To je bila tista, s katero sva sodelovali v preteklosti in si je želela 
vso pozornost. Ker je ni dobila toliko, kolikor si jo je želela, je odnehala.« (vodnica) 

Vodnica tekom intervjuja večkrat omeni izboljšanje samega počutja v skupini, ko je 
srečanja zapustila Katja. Govori o večji sproščenosti in bolj motiviranem delu.  

»Ko sta na srečanje prihajali samo dve dekleti nismo imele več težav z rivalstvom.« 
(vodnica) 

/…/ »ko sta bili sami sta bili bolj samozavestni in sproščeni.« (vodnica) 

/…/ »ni se dogajalo, da bi bile kdaj brezvoljne ali nezainteresirane za delo.« (vodnica) 

Analiza intervjuja (vzgojitelj) 

Katji prisotnost psa očitno ne poveča motivacije za delo, zato so se tekom srečanj 
pojavljale težave, s katerimi se pri Katji srečujemo tudi pri delu v skupini.  

»Največja težava K. pri medsebojnih odnosih je njena potreba po pozornosti. 
Pogosto želi, občasno pa tudi nehote zasenči druge s svojimi zgodbami. Ne kaže 
zanimanja za težave drugih, zahteva pa, da se drugi zanimajo zanjo. Zaradi potrebe 
po pozornosti se poslužuje tudi negativnih vedenj, saj je zanjo tudi negativna 
pozornost boljša od nepozornosti.« (vzgojitelj) 

 

Anekdotski zapis  
Opazovani otrok: Katja, star. 15 let            Datum opazovanja: 14. november 2015 
Opazovalka: vzgojiteljica Jera Telič            Čas opazovanja: od 17.00 do 18.00  
Okoliščine opazovanja:  
• srečanje skupine treh deklet s terapevtskim parom (vodnica-pes);   
• veliko stika s psom, tema: igra zaupanja, poligon za psa.  
  
Na srečanju smo igrali igro zaupanja, kasneje pa smo postavile še poligon za psa, 
kjer je bilo potrebno precej sodelovanja. Med izvajanjem igre zaupanja smo se veliko 
pogovarjale o našem počutju. Katja je veliko govorila, jasno opisovala svoje občutke. 
Občasno je zahajala iz teme in začela govoriti o povsem drugih stvareh, na ta način 
je vzela priložnost ostalima dvema, da povesta svoje občutke. Neprestano jo je bilo 
potrebno opominjati. Po končani igri smo se lotile postavitve poligona, dekleta so 
dobila navodilo, da s skupnimi močmi in s pomočjo pripomočkov v prostoru postavijo 
poligon za psa. Katja se je veliko oglašala in podajala ideja, a ni želela sodelovati pri 
postavitvi. Ko jo je vodnica psa opozorila na to, da veliko govori, ni pa pripravljena 
sodelovati, se je užalila in pričela z nesramnimi opazkami. Govorila je o tem, da noče 
več priti na srečanja, ker je vse »brez veze«. Ves čas se je umikala in gledala stran 
od psa.  V trenutku, ko je opazila, da se ostali dve dekleti veliko bolj zabavata in da 
sta s sodelovanjem pridobili tudi pozornost vseh nas, je postala še bolj nesramna in 
se ni znala ustaviti. Kričala je in se ni zmenila za željo vodnice, naj preneha, saj se 
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pes neprijetno počuti v takem hrupu. Poskušala je ignorirati, čeprav je postala rdeča 
v obraz. Obrnila se je še bolj stran in poskušala igrati brezbrižnost, a jo je telo izdalo. 
Ker ni želela prenehati in se ni opravičila, sem jo poslala v skupino. To je nekoliko 
ustavilo samo dogajanje v skupini, a kljub temu sta dekleti postavili poligon do konca.  

 

Analiza opazovanja  

Iz obeh srečanj bi torej lahko razbrali, da tovrstna srečanja za Katjo niso bila najbolj 
uspešna. Predvsem je bila zelo moteča za ostali dve članici, ki sta tekom srečanj zelo 
napredovali. Slaba volja in nesodelovanje se je pri Katji tekom srečanj večkrat 
ponavljalo. V prvi vrsti lahko rečemo, da skupinska terapija s pomočjo živali ni 
primerna za vsakega, kar se je v tem primeru tudi pokazalo. Mogoče bi bil učinek 
boljši, če bi imela Katja terapijo s pomočjo živali sama. Je pa res, da je bil osrednji cilj 
naših srečanj povečati sodelovanje med dekleti, kar pa lahko dosežemo predvsem s 
skupinskim delom. Pri Katji se mi zdi, da pes ni bil pomemben člen srečaj, saj mu ni 
posvečala preveč pozornosti. Mogoče le kot element sprostitve v določenih težkih 
trenutkih, nikakor pa ne kot motivator za delo.   

Srečanja so kljub temu na Katji pustila pečat, saj je po srečanju pogosto želela 
predelovati dogodke in se velikokrat tudi opravičila. Poskušala se je tudi približati 
dekletom in biti do njih dobra. Srečanja so pustila vtise tudi na Katji, je pa res, da 
težko rečemo, da je tak način dela zanjo primeren oziroma uspešen. Mogoče ji ne 
odgovarja skupinsko delo s pomočjo živali ali pa delo s pomočjo živali na splošno pri 
njej nima pomembnega vpliva. 

Analiza intervjuja (vodnica) 

Vodnica omenja, da sta bili preostali dve dekleti zelo osredotočeni in motivirani za 
delo, ko je bil pes aktivno vključen v dogajanje. Kljub številnim ostalim dražljajem sta 
svojo pozornost namenjali psu in skrbeli za njegovo počutje. Po mnenju vodnice sta 
bolje sodelovali pri sprejemanju odločitev, ki so neposredno zadevale psa.  

»Brez težav sta se dogovorili, katera bo prva peljala Flirta.« (vodnica) 

»Pri postavljanju poligona za psa sta se dogovorili, kako ga bosta sestavili in kakšne 
naloge bo prevzela katera.« (vodnica) 

»Včasih sta se raje obrnili k psu in delali svoje, tudi če je Katja vztrajala pri svojem.« 
(vodnica) 

Vodnica omenja, da sta radi sodelovali pri aktivnostih, ki so bile vezane na počutje 
psa (igre, »trikci« ipd.) in imeli nekoliko več težav pri aktivnostih, ki so od njiju 
zahtevale soočanje z neprijetnimi resnicami in razmišljanjem o sebi. Kljub temu pa 
sta ves čas uspeli ohranjati koncentracijo.  

»Med srečanjem jima je morda manj prijetno na primer, če je tema pogovora, ki jima 
manj ustreza, če je kakšno soočenje z neprijetnimi resnicami.« (vodnica) 

/…/ »tudi težje teme sta dekleti uspeli speljati v tisti uri. Uspeli sta slediti in predelati 
tematiko.« (vodnica) 
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13.4. Na kakšen način otroci/mladostniki prilagodijo svoje vedenje 

potrebam psa? 

 

Empatija oziroma občutek za drugega je pri otrocih, ki so pristali v vzgojnem zavodu, 
pogosto zelo slabo razvita. Kot sem v teoretičnem delu že omenila, je lahko razlogov 
za to več, in sicer slabe izkušnje v otroštvu, ki jim ne dopustijo, da bi se odprli tuji 
bolečini. Poleg tega so se v preteklosti borili za pozornost, ki so jo pogosteje dosegli 
z neubogljivim, odklonskim vedenjem. 

Večina teh otrok v preteklosti ni dobila izkušnje, da je dobro biti obziren oziroma 
dober do drugih, jim pomagati in se prilagoditi tudi njihovim potrebam. Če so želeli 
prestati težke situacije, so morali poskrbeti predvsem zase.  

Raziskave so pokazale, da življenje s hišnim ljubljenčkom pozitivno pripomore k 
razvoju empatije. Gre za to, da pes zelo jasno pokaže kaj mu je všeč in česa ne 
mara, njegova sporočila so enostavna in zato za otroka veliko bolj razumljiva, zaradi 
česar jih precej lažje sprejme. Če bo otrok v stiku z živaljo in se bo sposoben vanjo 
vživeti, bo kasneje v življenju to sposobnost prenesel tudi na ljudi. Seveda pa ne 
smemo pozabiti, da mora biti odnos med živaljo in otrokom kvaliteten, če želimo 
pozitivne posledice.  

 

Anekdotski zapis  
Opazovani otrok: Neža, star. 14 let           Datum opazovanja: 12. januar 2016 
Opazovalka: vzgojiteljica Jera Telič            Čas opazovanja: od 17.00 do 18.00  
Okoliščine opazovanja:  
• srečanje skupine treh deklet z dvema terapevtskima paroma (vodnica-pes);   
• spoznavanje novega terapevtskega para. 
  
Na srečanju se nam tokrat pridruži še en pripravniški terapevtski par, srečanje je 
namenjeno spoznavanju. Pes, ki se nam pridruži, je nemška doga, zelo velik in 
zanimiv pes, predvsem za otroke, zato pobere precej pozornosti. Vodnica psa ga 
predstavi in dekleta postavljajo različna vprašanja. Do psa zaradi njegove velikosti 
čutijo strahospoštovanje, zato se mu približujejo postopoma. Postavljajo vprašanja, 
predvsem v povezavi s težo in velikostjo psa, ter ga ob tem občudujejo – »Vav, kako 
je velik, to je res najlepši pes«. Naš redni spremljevalec Flirt je bil nekoliko 
zapostavljen, predvsem zato, ker se je bal drugega psa, zato je bil večji del 
predstavitve umaknjen na drugem delu prostora. Flirtovo stisko je opazila Neža. 
Odločila se je, da se bo celotno uro družila samo z njim. Nosila mu je vodo, ga 
božala in z njim izvajala »trikce«. Ko sta preostali dve dekleti postavljali vprašanja o 
nemški dogi je Neža ves čas delala primerjave s Flirtom. Večkrat ga je vmes tudi 
pohvalila. Na koncu je seveda nekaj časa posvetila tudi novemu paru, a se je hitro 
vrnila k Flirtu, ki ga je na koncu srečanja tudi pospremila do avtomobila.  

Analiza opazovanja  

V tem primeru se je prvič zelo jasno pokazala empatija do drugega, pa čeprav je bil 
to pes. Neža je skozi srečanja opazovala vodnico psa, kako se vede do Flirta, kaj mu 
nudi v trenutkih, ko se ne počuti dobro in vse to je potem prenesla v opisano 
situacijo. Kot sem že omenila, empatija ni povsem avtomatičen proces, ampak je v 
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določeni meri tudi rezultat učenja, socializacijskih izkušenj in socialnih interakcij. Če 
je temu tako, lahko rečemo, da so terapije s pomočjo živali, v katerih so vključeni psi 
in njihovi vodniki, ki so med seboj zelo povezani, hitro zaznavajo potrebe drug 
drugega in so v veliki meri empatični, zelo dober zgled za otroke. Terapija s pomočjo 
živali je eden izmed načinov za spodbujanje razvoja empatije pri posameznikih.  

V tem primeru lahko vidimo spodbujanje empatičnega vedenja s pomočjo psa, saj je 
prav pes tisti, ki zelo jasno pokaže, ko je žalosten ali se ne počuti dobro. Psi namreč 
ne morejo niti ne želijo skriti lastnega razpoloženja, precej bolj transparentno 
pokažejo svojo stisko, kar otrokom pomaga pri prepoznavanju in se na ta način tudi 
lažje odzovejo. 

Analiza intervjuja (vodnica) 

Občutek za psa in njegove potrebe je potrdila tudi vodnica.  

»So bila tudi spoštljiva do tega, da Flirt potrebuje umik in da ga je takrat treba pustiti 
pri miru.«  (vodnica) 

»Temeljnih pravil v odnosu do psa (da ne bi bila nasilna, glasna) so se dosledno 
držala.« (vodnica) 

»Najbolj mi je bilo zanimivo, ker so druga drugo opozarjala na glasnost, saj se je Flirt 
zaradi glasnosti včasih kar zdrznil.« (vodnica) 

 

Anekdotski zapis  
Opazovani otrok: Alenka in Neža, star. 14 let   Datum opazovanja: 1. februar 2016 
Opazovalka: vzgojiteljica Jera Telič                   Čas opazovanja: od 17.00 do 18.00  
Okoliščine opazovanja:  
• srečanje skupine treh deklet s terapevtskim parom (vodnica-pes);   
• gibanje v naravi.   
  
Sprehod v naravi, osrednji cilj je bilo gibanje. Dobili smo se pred skupino in odšli na 
sprehod v gozd. Na prejšnjem srečanju sta se dekleti dogovorili, da tokrat ves čas 
srečanja psa vodi Alenka. Ta je bila sprva nad tem navdušen, poskušala je celo malo 
dražiti Nežo, med njim je namreč ves čas potekalo tekmovanje, katera bo boljša. 
Ponavljala je, da je danes Flirt njen. Po polovici srečanja se je Alenka vseeno 
odločila in ponudila vodenje psa Neži. Seveda je vse skupaj pospremila z besedami 
»naj ti bo«, a kljub temu je s to gesto pokazala občutek za sočloveka. Tako je 
naslednjo polovico poti psa vodila Neža, ki se je Alenki za to tudi večkrat zahvalila. 
Tudi vodnica je poudarila, da je bilo to zelo lepo in da je tudi Flirt zadovoljen. Po 
koncu srečanja sta bili obe dekleti zelo dobre volje. Veliko sta se pogovarjali in zelo 
mirno zapustili srečanje.  

Analiza opazovanja  

Kot sem že omenila, se lahko empatija, ki se jo otroci naučijo s pomočjo živali, 
prenese tudi na človeka. Seveda težko trdim, da so razlog tega napredka prav 
srečanja s psom, a glede na to, da so se tovrstna dejanja sprva kazala samo na 
srečanjih in se niso prenašala na življenje izven njih, lahko vidimo povezavo med 
omenjenim napredkom in terapijo s pomočjo živali.  
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Dekleta so tekom leta izboljšala medsebojne odnose, postala so pozorna ena do 
druge in razvila prijateljstvo, znotraj katerega so se pojavljala tudi empatična 
doživljanja.  

Analiza intervjuja (vzgojitelj) 

Vzgojitelj opaža velike spremembe na omenjenem področju in meni, da je to 
posledica srečanj s psi, saj govori o tem, da so številne pomembne ugotovitve o 
pomenu sodelovanja, dekleta omenjala ravno po srečanjih s psom. 

»Predvsem se mi zdi, da so spremembe na področju občutka za sočloveka oziroma 
drugega bitja. Dekleta so bila zelo pozorna sprva do psa in njegovih potreb in 
kasneje tudi ena do druge. Način komunikacije je precej bolj umirjen, sposobne so 
ustvarjati kompromise. Opazna je precej večja medsebojna naklonjenost.« (vzgojitelj) 

»S srečanj so običajno prihajala dobre volje, in ker se jim je potem mudilo na 
naslednjo dejavnost, so si pomagale pri vmesnih opravilih. S srečanj so prihajale bolj 
povezane.« (vzgojitelj) 

Vzgojitelj pove, da so dekleta tekom leta zelo napredovala, kar je seveda tudi 
posledica tega, da so se bolje spoznala. Po njegovem mnenju so jim prav srečanja s 
psom ponudila sproščeno okolje, v katerem je bilo spoznavanje veliko bolj 
enostavno.  

»Dekleta dobro sodelujejo med seboj, pogosto se ščitijo pred drugimi, so empatične. 
Pripravljena so prisluhniti ena drugi in si nuditi oporo, pomoč. Nudenje »mentorstva« 
mlajšim.«  (vzgojitelj) 

»Med dekleti je od začetka leta na odnosnem področju prihajalo do velikih 
sprememb. V prvi vrsti je pomembno to, da so se veliko bolje spoznala in si ponudila 
priložnost za prijateljstvo. Njihova komunikacija je veliko bolj odprta in iskrena. 
Pogosto ščitijo ena drugo, so si naklonjena in si izkazujejo različne pozornosti. Še 
vedno kdaj pa kdaj prihaja do sporov, ki pa so jih sedaj že sposobna rešiti sama. 
Veliko si pomagajo, starejše dekle pa tudi nudi mentorstvo mlajšima dvema.« 
(vzgojitelj)  

 

13.5. Na kakšen način otrok/mladostnik sprosti napetost ob delu s 
terapevtskim psom? Ali se mu zmanjša stopnja agresije? 

 

Agresija se pri naših otrocih pojavlja predvsem zaradi nizke frustracijske tolerance, 
najpogosteje kot obrambni mehanizem v situacijah, ki jim predstavljajo grožnjo ali se 
v njih ne znajdejo. Pri dekletih, ki so bila vključena v opazovanje, se je pojavljala 
predvsem verbalna agresija. 

S pomočjo opazovanja težko rečem, da so srečanja zmanjšala stopnjo agresije, ta je 
bila sicer na samih srečanjih redko prisotna, vendar je bila, in sicer predvsem pri 
Alenki in Neži; ko je Alenka povzdignila glas, kadar Neža ni naredila vsega, kot bi 
morala, ali pa je bila po njenih merilih prepočasna. Pogosto se je to vedenje ustavilo, 
ko smo omenili, da se Flirt ob takem vedenju slabo počuti, kar je z odmikanjem 
pokazal tudi sam. Skozi čas opozarjanje ni bilo več potrebno, dekleta so se 
negativnih posledic agresije zavedale same, zato se je to vedenje vedno redkeje 
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pojavljajo. Precej bolj očitna je bila Katjina verbalna agresija, ki sem jo opisala že v 
enem od zgornjih primerov, ko je bila verbalno agresivna do vodnice psa. Poleg tega 
je bila slabe volje, s čimer je ustvarila napeto atmosfero v skupini.   

 

 

Anekdotski zapis  
Opazovani otrok: Katja, star. 15 let            Datum opazovanja: 14. november 2015 
Opazovalka: vzgojiteljica Jera Telič            Čas opazovanja: od 17.00 do 18.00  
Okoliščine opazovanja:  
• srečanje skupine treh deklet s terapevtskim parom (vodnica-pes);   
• veliko stika s psom, tema: igra zaupanja, poligon za psa.  
  
Na srečanju smo se igrale igro zaupanja, kasneje pa smo postavile še poligon za 
psa, na katerem je bilo potrebno precej sodelovanja. Med izvajanjem igre zaupanja 
smo se veliko pogovarjale o našem počutju. Katja je veliko govorila, jasno opisovala 
svoje občutke. Občasno je zašla s teme in začela govoriti o povsem drugih stvareh. 
Na ta način je vzela priložnost ostalima dvema, da povesta svoje občutke. 
Neprestano jo je bilo treba opominjati. Po končani igri smo se lotile postavitve 
poligona; dekleta so dobila navodilo, da s skupnimi močmi in s pomočjo pripomočkov 
v prostoru postavijo poligon za psa. Katja se je veliko oglaša in podajala ideja, a ni 
želela sodelovati pri postavitvi. Ko jo je vodnica psa opozorila na to, da veliko govori, 
ni pa pripravljena sodelovati, se je užalila in pričela z nesramnimi opazkami. Govorila 
je o tem, da noče več prihajati na srečanja, ker je vse »brez veze«. Ves čas se je 
umikala in gleda stran od psa. V trenutku, ko je opazila, da se ostali dve dekleti veliko 
bolj zabavata in da sta s sodelovanjem pridobili tudi pozornost vseh nas, je postala 
še bolj nesramna in se ni znala ustaviti. Kričala je in se ni zmenila za željo vodnice, 
naj preneha, saj se pes v takem hrupu počuti neprijetno. Poskušala jih je ignorirati, 
čeprav je postala v obraz rdeča. Obrnila se je še bolj stran in poskuša igrati 
brezbrižnost, a jo je telo izdalo. Ker ni želela prenehati in se ni opravičila, sem jo 
poslala v skupino. To je nekoliko ublažilo samo dogajanje, tako da sta dekleti kljub 
temu postavili poligon do konca.  

Analiza opazovanja  

V tem primeru se izkaže dejstvo, da terapija s pomočjo živali, bolj specifično 
skupinska terapija s pomočjo živali, ni primerna za vsakogar. Pri Neži in Alenki je 
prisotnost psa pozitivno vplivala na sprostitev napetosti, medtem ko je Katja ostala 
napeta. Veliko je bilo verbalne agresije in kričanja. Katja samega srečanja ni 
doživljala kot sprostitev, pač pa kot neprestano borbo za pozornost psa in ostalih 
prisotnih. Ker te ni dobila v tolikšni meri, kot bi želela, se je zatekla v verbalno 
agresijo, kar je pri njej običajen vzorec vedenja.  

Katja je bila v opisani situaciji kljub prisotnosti psa agresivna, se je pa odmikala od 
skupine in gledala stran od psa, kot da bi ji bilo neprijetno, ker se tako vede ob 
njegovi prisotnosti. Njeno vedenje je veliko bolj zaznamovala in umirila opazka 
vodnice, da se pes ne počuti dobro, kot prigovarjanja, da ostalim njeno vedenje ni 
všeč. Pes torej v tem primeru na Katjo ni deloval kot sprostitveni element, a je kljub 
temu vplival na situacijo. Če ga ne bi bilo v prostoru, bi Katja najverjetneje veliko bolj 
skala okrog, mogoče bi se celo poslužila agresije do predmetov (kar se pri njej 
pogosto zgodi) in uprizarjala svojo užaljenost, tako pa se je uspela brzdati zaradi psa.  
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Analiza intervjuja (vodnica) 

Vodnica je tekom intervjuja večkrat omenila napeto vzdušje, podrejanje in dominacijo 
ene od deklet. Njeno mnenje je bilo, da je bilo sodelovanje med dekletoma precej 
boljše, ko je bila Katja odsotna, saj sta bili precej bolj sproščeni in nista bili ves čas 
pod pritiskom, kako se bo na njuno vedenje odzvala Katja. Izpostavila je, da sta se 
dekleti v primeru Katjinega pritiska umaknili k psu. Po mnenju vodnice sta pri Flirtu 
našli varno točko.  

»Eno dekle, s katero sva sodelovali prejšnje šolsko leto, je očitno dominiralo v 
komunikacijskem prostoru. Ostali dve sta se umikali.« (vodnica) 

»Ko je pričela z ukazovanjem, sta se dekleti običajno obrnili k Flirtu in se začeli 
pogovarjati z njim, ga božati.« (vodnica) 

»Pogosto opažam, da se ljudje v neprijetnih trenutkih obračajo k Flirtu.« (vodnica) 

Tu se pokaže razlika med funkcioniranjem deklet ob prisotnosti psa in brez njega, saj 
se Alenka v okolju, v katerem ne bi bilo prisotnega psa, ne bi umaknila, pač pa bi 
napadla nazaj v enaki meri, kot je to počela Katja. V tem primeru pa je svojo jezo, 
mogoče tudi agresijo, raje sprostila s pomočjo psa. Pes je torej zagotovo pomemben 
dejavnik pri umirjanju otrok in posledično pri zmanjševanju agresije.  

 

Anekdotski zapis  
Opazovani otrok: Alenka, star. 14 let         Datum opazovanja: 21. marec 2016 
Opazovalka: vzgojiteljica Jera Telič            Čas opazovanja: od 17.00 do 18.00  
Okoliščine opazovanja:  
• srečanje skupine treh deklet s terapevtskim parom (vodnica-pes);   
• predstavitev svojih najljubših predmetov.  
 
Pred samim prihodom na srečanje so dekleta po skupini iskala svoje najljubše 
predmete. Alenka ni našla svojih uhanov, ki ji jih je podarila njena mama. Spomnila 
se je, da jih je nazadnje posodila Neži, katera je zagotavljala, da o tem ne ve ničesar. 
Alenko je to popolnoma spravilo iz tira in začela je kričati. Neži je namenila številne 
zmerljivke in skakala proti njej. Razmetavala je njene stvari v sobi in ob odhodu 
močno pahnila vrata, da so ta Nežo zadele v roko. Med tem se je skupini pridružil 
terapevtski par, zato smo začeli s srečanjem. Alenka je imela mrk pogled, ni hotela 
ne sodelovati ne poslušati Neže, ki je predstavljala svoj predmet. Ves čas je šepetala 
zmerljivke. Se je pa umirila do te mere, da je prenehala z glasnim govorjenjem in 
skakanjem v Nežin osebni prostor. Flirt se sprehajal po prostoru, nato pa se je odločil 
ležati poleg Alenke. Alenka ga je pričela božati in Flirt jo je lizal po roki. Alenka je 
imela solzne oči, še vedno je bila nekoliko nemirna. Do konca srečanja je Alenka 
mirno posluša ostale člane skupine, sama sicer ni želela govoriti, pa tudi vodnici ni 
želela povedati, v čem je problem, se je pa uspela pomiriti, njena mimika obraza se je 
sprostila, pa tudi njena drža ni bila več sključena. Po koncu srečanja je umirjeno 
zapustila skupino, z Nežo sta celo izmenjali nekaj besed o tem, kaj bosta jedli za 
večerjo.  
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Analiza intervjuja (vodnica) 

Po mnenju vodnice pes na srečanjih deluje kot sprostitveni dejavnik. To povzema iz 
lastnih izkušenj, ki jih je bila deležna v različnih ustanovah. Tudi pri opisovanju 
srečanj večkrat omenja, da so bila dekleta ob stiku s psom sproščena in pri njih ni 
bilo zaznavati napetosti. Ko jim je bilo težko, so se obračala k psu in ga božala.  
 
/…/ »prednost intervencije s psom je v tem, da pes v momentu vnese sproščenost.« 
(vodnica) 
 
»V odnosu s psom sta veliko bolj sproščeni in bolj samozavestni.« (vodnica) 
/…/ »včasih vidiš kako si oddahne, ko zagleda Flirta.« (vodnica) 
 
Pri Alenki, ki je zelo eksplozivna in težko ohranja koncentracijo, je bila sprostitev ob 
psu še toliko bolj dobrodošla. Metoda se je zanjo izkazala kot zelo uspešna, saj lahko 
šele v trenutku, ko se pomiri, pokaže vse svoje potenciale.  
 

13.6. Kakšne fizične vidike sprostitve opazimo pri otroku/mladostniku 
ob sodelovanju s terapevtskim psom? 

 

Učinki prisotnosti psa, vidni na fizični ravni, se kažejo kot hitrejše okrevanje po 
poškodbi, hitrejše celjenje ran in blagodejen vpliv na krvožilni sistem. Poleg tega pes 
pomaga pri sprostitvi posameznikov, zmanjšanju krvnega tlaka in umirjanju srčnega 
utripa. Vse to so pozitivni učinki prisotnosti psa, ki jih preko samega opazovanja ne 
moremo oceniti. Sem pa tekom srečanj opazila predvsem manj napetosti na obrazu, 
ki je sicer pogosto prisotna pri dekletih, ko niso sproščena. Predvsem za Alenko je 
značilna sključena drža in pogled, usmerjen stran od ljudi.  
 

Anekdotski zapis  
Opazovani otrok: Alenka, star. 14 let         Datum opazovanja: 8. februar 2016 
Opazovalka: vzgojiteljica Jera Telič            Čas opazovanja: od 17.00 do 18.00  
Okoliščine opazovanja:  
• srečanje skupine treh deklet s terapevtskim parom (vodnica-pes);   
• Emotional activity. 
  
Na srečanju smo igrale igro Emotional activity, prisotni sta bili le Neža in Alenka. Igra 
je bila namenjena izražanju in prepoznavanju čustev. Vsaka je po vrsti izžrebala en 
listek, na katerem je bilo vprašanje v povezavi s čustvi oziroma natančneje z 
opisovanjem dogodkov, ki so vezani na določeno čustvo. Obe dekleti sta skozi 
celotno igro dobro sodelovali in bili sposobni medsebojnega poslušanja. Tekom igre 
je Alenka izvlekla listek z nalogo, da mora vsem prisotnim v prostoru povedati, zakaj 
jih ima rada. Sprva ji je bilo nekoliko neprijetno, a se je zbrala in opravila nalogo. Pri 
tem nas je gledala v oči, na trenutke jo je še vedno premagal smeh, kar je kazalo na 
to, da ji je nerodno, a je bila veliko bolj sproščena kot običajno. Njena drža telesa je 
bila vzravnana, telo je obrnila proti osebi, s katero je govorila, pogleda ni imela 
usmerjenega v tla. Ves čas govorjenja je po kožuhu božala psa. Začela je s Flirtom in 
najprej njemu povedala, zakaj ga ima rada, s čimer ni imela težav. Ko je končala z 
govorjenjem, je sledil kratek izdih zraka in njeno telo se je sprostilo. Potem je 
nadaljevala in vsaki izmed nas namenila vsaj en pozitiven stavek.  
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Analiza opazovanja  

Iz konkretnega primera lahko vidimo jasne fizične sprostitve telesa, in sicer 
vzravnano držo, v sogovorca usmerjena pogled in telo, sprostitev telesnih mišic, 
ležerno držo. Vse to je pri Alenki velika sprememba, saj je, kot sem navedla že pri 
opisu deklet, deklica pri komunikaciji pogosto sključena, glavo drži postrani, pogled 
pa ima usmerjen stran od ljudi. Težave ima s komunikacijo in tovrstna drža ji 
predstavlja varnost. Da je prišlo do tako velike spremembe, kot jo vidimo v opisanem 
primeru, je velik napredek. Del tega lahko vsekakor pripišemo psu, saj se je vse 
omenjeno zgodilo takrat, ko je božala psa.  

Večina srečanj, ki smo jih bili deležni, je bila sproščenih; to lahko bolj kot preko 
fizične sprostitve vidimo preko tem, ki so jih bila dekleta pripravljena obravnavati. Gre 
za teme, o katerih v drugih okoljih niso bila pripravljena razpravljati. Prisotnega je bilo 
tudi veliko smeha, sproščenih gibov in plesa, ki so gotovo fizični pokazatelji 
odsotnosti stresa.  

 
Analiza intervjuja (vodnica) 

K sprostitvi v veliki meri pripomore prav dotik živali, ki zelo blagodejno vpliva na 
otroke. Dotik živali ima veliko pozitivnih učinkov, predvsem zato, ker so ljudje v 
institucijah redko deležni dotikov, predvsem takih, ki nudijo občutek varnosti in 
prijetnosti. 
 
»Iz dosedanjih izkušenj, ki jih imam s Flirtovim vključevanjem v različne ustanove, 
tudi v življenje Vzgojnega zavoda Planina, vidim prednost intervencij s psom v tem, 
da pes v momentu vnese sproščenost. Ljudje ob prisotnosti psa lažje govorijo ali 
počnejo stvari, ki so jim neprijetne.« (vodnica) 

 

Anekdotski zapis  
Opazovani otrok: vse prisotne                    Datum opazovanja: 7. marec 2016 
Opazovalka: vzgojiteljica Jera Telič            Čas opazovanja: od 17.00 do 18.00  
Okoliščine opazovanja:  
• srečanje skupine treh deklet s terapevtskim parom (vodnica-pes);   
• sprehod. 
  
Srečanje je bilo namenjeno sprehodu in sprostitvi. Na začetku srečanja je vodnica 
povedala, da pes ni najboljše volje, da je precej utrujen, zato smo odšli na počasen 
sprehod in dekleti sta bili umirjeni. Tekom sprehoda smo se ustavili na jasi in Flirt se 
je začel stresati. Vodnica nam je povedala, da je to pri psih znak sprostitve; na tak 
način se poskušajo znebiti stresa. Ko je vodnica to povedala dekletom, je Neža 
začela skakati na vse konce, pri tem pa izvajala kolesa in različne skoke. Ob tem se 
je ves čas smejala. Energija je v trenutku postala popolnoma drugačna, vsi smo bili 
precej bolj sproščeni, kar je bilo moč prepoznati predvsem iz mimike naših obrazov, 
saj smo se vse prisotne smejale. Tudi Flirt je skakal okoli in vodnica je poudarila, da 
se očitno tudi on počuti bolje. Ob vračanju v zavod sem opazila, da je tudi naša hoja 
precej drugačna od tiste na začetku srečanja. Na začetku smo hodile zelo počasi in 
okorno. Ob vračanju pa je bila naša hoja bolj sproščena, hodile smo hitreje in bolj 
odločno. 
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Analiza opazovanja   

V skupini smo imeli že velikokrat pogovore o tem, da mora vsak posameznik zase 
ugotoviti, na kakšen način se lahko sprosti, a dekletom to pogosto povzroča precej 
težav. Tukaj pa vse poteka povsem spontano, preko opazovanja, Neža je našla svojo 
rešitev. Pri njej je moč opaziti veliko ljubezen do živali, zato je bila skozi celotna 
srečanja zelo pozorna na psa in na njegovo vedenje. Zanjo lahko rečemo, da ji 
aktivnosti oziroma terapije s pomočjo živali zelo koristijo. Pogosto je zgolj z 
opazovanjem prišla do pomembnih ugotovitev. Pes je v njenem primeru nastopal kot 
model učenja.  

Kot sem že omenila, je zelo pomembno, da s pomočjo psa ustvarimo sproščeno 

okolje, to pa je ključnega pomena za kvalitetno delo. Nemirni, nezaupljivi in 

razdraženi otroci si niso pripravljeni ponuditi priložnosti za odkrivanje novega, za 

učenje in grajenje novih kvalitetnejših odnosov, nam pa je to uspelo s pomočjo 

terapevtskega para vodnik-pes. 

Analiza intervjuja (vodnica) 

Tudi vodnica psa je večkrat poudarila, da opaža napredek med dekleti od samega 

začetka pa do konca našega druženja. Po njenem mnenju pes v sam proces dela 

vnaša sproščenost, ta pa je pogoj za to, da se razvija boljše sodelovanje med 

posameznimi člani skupine.  

»Odnos med dekletoma, ki sta zdržali do konca srečanj … Rekli bi lahko, da je med 
njima večja sproščenost, naklonjenost. Neka skupna izkušnja ju povezuje, nekaj 
skupnega imata.« (vodnica) 

 /…/ »pes v momentu vnese sproščenost.« (vodnica) 

/…/ »sproščenost in nasmeški ljudi so mi dali misliti, da bi morda njegova prisotnost 
lahko izboljšala življenje posameznikov.« (vodnica) 

/…/ »v težkih trenutkih sta si dekleti želeli stika s psom, potem sta lažje zadihali.« 
(vodnica) 
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IV. SKLEP  

 

Čustvene in vedenjske motnje so običajno osnova diagnoze, ki so jo deležni otroci, 
usmerjeni v vzgojne zavode. Pri tem se moramo zavedati, da gre za zelo heterogeno 
populacijo. Otroci so si lahko v določenih lastnostih zelo podobni, nekateri pa imajo 
težave, ki so zelo individualne in jih pri drugih ne bomo našli. 

Običajno so bili otroci deležni težkih situacij v primarnem okolju, kar jim je pustilo 
posledice v sedanjosti. Ob sami vključitvi v vzgojni zavod so deležni novih tveganj in 
negotovosti, ki jim dajejo občutke nemoči, socialne izoliranosti in nizkega 
samospoštovanja. Vse to jih sili v različna vedenja, ki so lahko včasih konstruktivna, 
največkrat pa jih povzročijo še dodatne težave.  

Takšni otroci zaradi nezaupanja do življenja težko vzpostavljajo stike, saj ljudi okrog 
sebe doživljajo kot sovražne in negativne, predvsem to velja za odrasle, ki jih 
obkrožajo. Težko vzpostavljajo globlje stike z vrstniki, vsi njihovi odnosi so površinski, 
zato pogosto v teh odnosih ni prostora za empatijo. Poleg tega pogosto občutijo 
dolgočasje ali brezciljnost v življenju. Primanjkuje jim motivacije za kakršnokoli delo, 
brezdelje in brezciljnost pa pogosto premagujejo z agresijo.  

V vzgojnih zavodih z omenjeno populacijo povečini dela pedagoški profil strokovnih 
delavcev, ki se pri svojem delu poslužujejo predvsem socialno-pedagoških metod ter 
metod sproščanja in umirjanja. Njihov cilj je učiti otroke in mladostnike osnovnega 
socialnega funkcioniranja in samostojnosti, zato jim skušajo omogočiti čim več 
pozitivnih izkušenj.  

V poplavi vse večje heterogenosti populacije, ki je usmerjena v vzgojne zavode, se 
pojavlja potreba po inovativnih pristopih, ki bodo služili kot dopolnitev že prej 
omenjenih pedagoških. Ena izmed tovrstnih novih metod je tudi delo s pomočjo živali, 
v našem primeru konkretneje s pomočjo psa.  

Aktivnost s pomočjo psa je lahko za otroka zelo koristna, predvsem zaradi 
sproščenosti in domačnosti, ki jo pes prinese v institucijo, kot je zavod. Pes namreč 
dopusti dotike, ki so lahko zelo prijetni, in otroku ponudi priložnost za bližino, ki jo v 
instituciji pogosto težko vzpostavi. Tudi sam odnos med psom in njegovim vodnikom, 
ki naj bi bil ljubeč in skrben, je zelo dober zgled za otroke. Poleg tega pa preko 
opazovanja odnosa med psom in njegovim vodnikom zaradi prijetnosti le-tega otroci 
lažje sprejmejo vodnika psa in mu posledično tudi bolj zaupajo. Na srečanjih se nam 
je pogosto zgodilo, da so dekleta sama od sebe začela govoriti o določeni temi, za 
katero običajno nočejo niti slišati (npr. težave doma).  

Vodnica poudarja, da je tekom srečanj opazila, da je pes izjemen motivator, saj so 
dekleta na srečanjih sodelovala pri aktivnostih in obravnavanju tematik, ki so jim v 
običajnem vsakdanjiku težke in se jim v veliki meri izogibajo. Sposobna so bila tudi 
medsebojnega sodelovanja, da so dosegla cilj, ki je bil običajno povezan s psom. 
Ravno medsebojno sodelovanje in izboljšanje komunikacije pa je bil osrednji cilj 
naših srečanj. Potrdim lahko, da je metoda dela s psom močno pripomogla pri 
doseganju omenjenega cilja.  

Življenje s hišnim ljubljenčkom naj bi pozitivno pripomoglo k razvoju empatije in 
pozornosti do sočloveka. Gre za to, da pes zelo jasno pokaže, kaj mu je všeč in česa 
ne mara, njegova sporočila so enostavna in za otroka veliko bolj razumljiva, zato jih 



58 
 

posledično lažje sprejme. Če bo otrok v stiku z živaljo in se bo sposoben vživeti 
vanjo, bo kasneje v življenju to sposobnost prenesel tudi na ljudi. Seveda pa ne 
smemo pozabiti, da mora biti odnos med živaljo in otrokom kvaliteten, če želimo 
pozitivne posledice.  

Po besedah vzgojitelja se je tovrsten napredek pokazal tudi pri opazovanih dekletih:  
»Med dekleti je od začetka leta na odnosnem področju prihajalo do velikih 
sprememb. V prvi vrsti je pomembno to, da so se veliko bolje spoznala in si ponudila 
priložnost za prijateljstvo. Njihova komunikacija je veliko bolj odprta in iskrena. 
Pogosto ščitijo ena drugo, so si naklonjena in si izkazujejo različne pozornosti. Še 
vedno kdaj pa kdaj prihaja do sporov, ki pa so jih sedaj že sposobna rešiti sama. 
Veliko si pomagajo, starejše dekle pa tudi nudi mentorstvo mlajšima dvema.«  

Na samih srečanjih s terapevtskim parom smo torej uspeli ustvariti sproščeno okolje, 
ki je ključno za kvalitetno delo. Nemirni, nezaupljivi in razdraženi otroci si niso 
pripravljeni ponuditi priložnosti za odkrivanje novega, za učenje in grajenje novih 
kvalitetnejših odnosov, nam pa je to uspelo s pomočjo terapevtskega para vodnik-
pes. Umirjeni otroci težave rešujejo na konstruktivne načine in ne s pomočjo agresije.  

Tako kot pri vsaki drugi metodi tudi pri delu s pomočjo živali ne moremo pričakovati, 
da je primerna za vsakega posameznika, zato moramo biti pozorni in za tovrstno delo 
izbirati otroke, ki jim tak način dela koristi. Pri našem delu se je namreč izkazalo, da 
je bilo eno od deklet večino časa povsem nezainteresirano za psa. Pes ji je na 
trenutke služil kot element sprostitve, nikakor pa ne kot motivator za delo. Predvsem 
pa se moramo zavedati, da je skupinsko delo s pomočjo živali zelo specifično in 
zahteva precej potrpežljivosti in prilagajanja ter deljenja pozornosti in naklonjenosti, 
kar je lahko za določene otroke prezahtevno. V takem primeru se je bolje posluževati 
individualnih terapij.  

Skupina otrok v zavodu je zelo heterogena in zato je tudi izbor metod dela z njimi 
zelo raznovrsten. Posledično moramo biti strokovni delavci vedno inovativni in 
dopuščati tudi možnost, da določena vrsta dela, pa četudi je nam zelo blizu, ni 
primerna za vsakega posameznika.  

Raziskava v Vzgojnem zavodu Planina je pokazala pozitivne učinke dela s psom, 
seveda pa ne moremo z gotovostjo trditi, da so vsi napredki prav posledica 
prisotnosti psa. Gre namreč za omejeno časovno obdobje raziskovanja in majhen 
vzorec, zato bi bilo treba v tej smeri narediti več natančnejših raziskav, da bi lahko 
potrdili konkretne vplive psa na naše delo.  
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VI. PRILOGE 

 

14. KODIRANJE INTERVJUJEV  
 

14.1. INTERVJU Z VZGOJITELJEM  

 

 Kod 1. red  Kod 2. reda  Kod 3. reda 
/…/ po starosti in 
problematiki zelo 
različna, posledično 
so bili odnosi na 
začetku zelo slabi 
oz. so se dnevno 
spreminjali. 

Raznolikost med 
dekleti, slabi odnosi  

Ovire (na začetku 
procesa) 

Ovire 

/…/ veliko 
pogovorov, 
opominjanja in na 
žalost tudi ukrepov. 

Pogovori  Metode dela  Metodika  

Pred samim 
začetkom srečanj se 
dekletom občutno 
poveča motivacija za 
vsa notranja 
opravila. 

Povečana motivacija 
za delo pred 
srečanjem  

Motivacija za delo, 
koncentracija 

 

Motivacija 
  

/…/ še nikoli posoda 
ni bila tako hitro 
pomita kot pred 
srečanjem s Flirtom. 

Motivacija za hišna 
opravila 

 

Alenka zelo nerada 
riše, a ko je bilo 
treba pripraviti 
presenečenje za 
Flirta, je narisala kar 
tri risbice. 

Motivacija za risanje   

/…/ dobre volje, 
sproščene. 

Sproščenost  Sprostitev Sprostitev  

S srečanj so 
običajno prihajale 
dobre volje, in ker se 
jim je potem mudilo 
na naslednjo 
dejavnost, so si 
pomagale pri 
vmesnih opravilih. S 
srečanj so prihajale 
bolj povezane. 

Dobro počutje, 
sodelovanje med 
dekleti 

 Izboljšanje 
soc. stikov 
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/…/ z izjemo ene od 
deklet, ki je tekom 
srečanj pogosto 
izražala lastno 
nezadovoljstvo.  

Posameznica – 
nezadovoljstvo  

Ovire (s 
posameznico) 

Ovire  

Med dekleti je od 
začetka leta na 
odnosnem področju 
prihajalo do velikih 
sprememb. 

Spremembe na 
področju 
medsebojnih 
odnosov  

Občutek za drugega 
(empatija) 

 

Empatija  

/…/ ponudila je 
priložnost za 
prijateljstvo. 

Prijateljstvo  

/…/ komunikacija je 
veliko bolj odprta in 
iskrena. 

Izboljšanje 
komunikacije  

Zaupanje 
 

Zaupanje  

Pogosto ščitijo ena 
drugo, so si 
naklonjene in si 
izkazujejo različne 
pozornosti. 

Pozornost do drugih  Občutek za drugega 
(empatija) 

 

Empatija  

/…/ prihaja do 
sporov, ki pa so jih 
sedaj že sposobne 
rešiti same. 

Samostojno 
reševanje sporov  

/…/ starejše dekle 
nudi mentorstvo 
mlajšima dvema. 

Mentorstvo  

Pri A. je ključno, da 
ima zelo nizko 
frustracijsko 
toleranco, zanjo so 
značilni nenadni in 
močni izbruhi jeze, ki 
se kažejo preko 
verbalne agresije. 
Ima zelo malo 
potrpljenja in težko 
dalj časa ohrani 
koncentracijo. Zna 
biti zelo trmasta. 

Izbruhi jeze, 
verbalna agresija  

Ovire (značilnosti 
posameznice A.) 

Ovire  

Pri N. je največji 
problem umik v 
težkih situacijah, ko 
se popolnoma zapre 
vase in ne želi 
komunicirati. Težave  
ima z 
vzpostavljanjem 
socialni stikov in 

Umik, trmarjenje  Ovire (značilnosti 
posameznice N.) 

Ovire  



65 
 

nizko samopodobo. 

Največja težava K. 
pri medsebojnih 
odnosih je njena 
potreba po 
pozornosti. 

Pretirana želja po 
pozornosti  

Ovire (značilnosti 
posameznice K.) 

A. je bila verbalno 
precej agresivna do 
N., ta pa je hotela 
kazati »materinski« 
odnos do A., zato ji 
postavljala naloge, 
ukazovala … 
 

Težave v odnosih  Ovire (pred 
začetkom procesa) 

/…/ individualnim 
razgovorom, 
reševanjem 
problematike z 
diskusijami. Poleg 
tega se poslužujejo 
še drugih soc. ped. 
metod, kot so 
psihosocialne 
delavnice, igre vlog, 
skupinsko delo … 

Pogovori, soc. ped. 
metode dela  

Metode dela Metodika  
 

/…/ zavod redno 
sodeluje z društvom 
Tačke pomagačke. 

Tačke pomagačke  

/…/ letos prvič 
izvajali s skupino 
treh omenjenih 
deklet. 

Skupinsko delo  

/…/ da je vloga 
strokovnega delavca 
ključna, saj je on tisti, 
ki bolje pozna otroke, 
zato je njegova 
naloga, da vodi 
proces. 

Pomembna vloga 
strokovnega delavca 
pri terapiji  

Strokovni delavec 
v procesu terapije 
SŽ 

Vodnik psa pa mu 
nudi oporo s 
pomočjo svojega 
partnerja – psa.  

Partnerstvo vodnik –
pes  

Terapevtski par  

/…/ spremembe na 
področju občutka za 
sočloveka oziroma 
drugega bitja. 

Občutek za 
sočloveka  

Občutek za 
drugega (empatija) 
 

Empatija  

/…/ zelo pozorne 
sprva do psa in 
njegovih potreb, 

Povečana pozornost 
do drugih, 
umirjenost  
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kasneje tudi ena do 
druge. Način 
komunikacij je precej 
bolj umirjen, 
sposobne so 
ustvarjati 
kompromise. 
Opazna precej večja 
medsebojna 
naklonjenost.  

/…/ sproščene, 
nasmejane, dobre 
volje. 

Sprostitev  Sprostitev Sprostitev  

K. je bila večkrat 
užaljena in 
nezadovoljna. 

Nezadovoljstvo   Ovire 

Dekleta dobro 
sodelujejo med 
seboj. 

Dobro sodelovanje  Občutek za 
drugega (empatija) 

Empatija  

Se pogosto ščitijo 
pred drugimi, so 
empatične 

Empatija  

Pripravljena so 
prisluhniti ena drugi 
in si nuditi oporo, 
pomoč. Nudenje 
»mentorstva« 
mlajšima dvema. 

Mentorstvo, pomoč  

Za A. je značilno, da 
se izogiba očesnemu 
kontaktu, glavo 
nagne na stran. 
Menca z rokami in se 
prestopa na mestu. 
Kriči, je histerična in 
odklanja vse 
nasvete, ne želi 
prisluhniti. Občasno 
tudi ropota z vrati. 

Izogibanje 
očesnemu kontaktu, 
kričanje, 
neposlušnost  

Ovire (značilnosti 
posameznice A.) 

Ovire  

N. se običajno 
umakne, tako da je 
treba biti zelo 
pozoren, da opaziš 
njeno stisko. Noče 
govoriti, skriva si 
obraz, na pol joče. 
Gleda v določeno 
točko in lahko pri 
temu vztraja več 
deset minut.  

Umik, jok, trma  Ovire (značilnosti 
posameznice N.) 
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K. se ob napetosti 
običajno zjoče. 
Občasno uporablja 
agresivne kretnje, 
kriči in se poslužuje 
verbalne agresije. 
Občasno grize 
nohte.  
 

Jok, verbalna 
agresija, grizenje 
nohtov 

Ovire (značilnosti 
posameznice K.) 

Ovire  

 
 

14.2. INTERVJU Z VODNICO PSA  

 Kod 1. red  Kod 2. reda  Kod 3. reda 
/…/ psa močno 
vplivata na moje 
življenje. 

Močan vpliv psa Sprostitev  Sprostitev  

/…/ njuna družba me 
sprošča. 

Sprostitev  

Naučiti sem se 
morala biti dosledna, 
vztrajna pri svojih 
zahtevah in  zavestno 
uravnavati sebe, da 
sem dosegla čim bolj 
učinkovito vez s 
psom. 

Doslednost, 
vztrajnost, zavestno 
uravnavanje sebe, 
potrpežljivost 

Lastnosti vodnika 
–  potrpežljivost  

Potrpežljivost  

/…/ naklonjenost do 
ljudi. 

Naklonjenost do 
ljudi  

Lastnosti 
terapevtskega psa 

Lastnosti 
terapevtskega 
para  /…/ ne glede na to, 

kakšen je človek. 
Ne ocenjuje ljudi 

/…/ študentka 
socialne pedagogike. 

Socialna 
pedagogika 

Lastnosti vodnika 

S Flirtom sva šla na 
testiranje za 
primernost. 

Testiranje psa Lastnosti 
terapevtskega psa 

/…/ pozoren in 
vodljiv. 

Pozoren, vodljiv  

/…/ in postal bolj 
zadovoljen pes. 

Zadovoljen pes  

/…/ prvih urah 
srečanja zelo malo 
interakcije, klima ni 
bila sproščena. 

Prva srečanja – 
nesproščenost, 
malo interakcije  

Ovire na 
srečanjih: 
-dominacija 
posameznice 
- umik ostalih 
- zadržanost  

Ovire  

Eno dekle, s katerim 
sva se srečevali 
prejšnje šolsko leto, 
je očitno dominiralo v 

Dominiranje enega 
dekleta 
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komunikacijskem 
prostoru. 

Drugi dve sta se zato 
umikali.  

Umik ostalih, želja 
po stiku  

Dekleta so mi 
zaupala različne 
osebne stvari, 
predvsem tiste 
aktualne ljubezenske 
težave.  

Osebne stvari, 
ljubezenske težave 

Zaupanje  Zaupanje  

Dekleta so sledila 
navodilom. 

Sedenje navodilom Motivacija za delo, 
koncentracija  

Motivacija  

/…/ niso preizkušale 
meja, kot bi bilo 
morda pričakovati. 

Pri enem dekletu se 
je večkrat pojavljalo, 
da je odklanjalo 
sodelovanje oziroma 
prenehalo z njim. 

Prekinitev 
sodelovanja  

Ovire na srečanjih Ovire  

/…/ je želela vso 
pozornost. 

Potreba po 
pozornosti  

Ovire na srečanjih 

/…/ ker je ni dobila 
toliko, kolikor si jo je 
želela, je odnehala. 

Prekinitev 
sodelovanja 

Ovire na srečanjih 

/…/ ko sta ostali 
samo še dve dekleti,  
se ni več dogajalo, da 
bi bili kdaj 
»brezvoljni«. 

Sodelovanje  Motivacija za delo, 
koncentracija 

Motivacija  

Temeljnih pravil v 
odnosu s psom (da 
ne smejo biti nasilne 
...) so se dosledno 
držale. 

Korekten odnos do 
psa  

Občutek za 
drugega 
(empatija) 

Empatija  

Je dober motivator za 
slednje pravilom. 

Motivacija  Motivacija  Motivacija  

Agresije nisem 
zaznala. Sploh do 
psa so bile vse nežne 
in tolerantne.  

Brez agresije  
 
 

Občutek za 
drugega 
(empatija) 

Empatija  

Pogosto opažam, da 
se ljudje v neprijetnih 
trenutkih obračajo k 
Flirtu. 

 Sprostitev  Sprostitev  

/…/ včasih vidiš, kako 
si oddahne, ko 
zagleda Flirta. 

  Sprostitev  
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/…/ v težkih trenutkih 
sta si dekleti želeli 
stika s psom, potem 
sta lažje zadihali. 

  

So vseeno delovale 
sproščeno, se 
pogovarjale z mano. 

Sproščenost  Sprostitev  

/…/ proti koncu 
šolskega leta se mi 
zdi napredek, ker so 
očitno ugotovile, da 
se z mano lahko 
pogovarjajo ne 
obremenjeno in da mi 
lahko zaupajo.  

Napredek tekom 
srečanj, odprtost  

Zaupanje 
 

Zaupanje  
 

 

/…/ pogosto tudi 
odkrito govorila o 
svojih čustvih. 

Čustva  

/…/ ko jih kaj 
vprašam najprej 
pogledajo ali se 
dotaknejo Flirta in 
šele nato pogovor 
steče. 

 

Na začetku je bilo 
precej rivalstva, 
nestrpnosti. Proti 
koncu šolskega leta, 
sploh ko sta na 
srečanja prihajali dve 
dekleti, s tem nismo 
imeli težav. 

Napredovanje na 
področju 
sodelovanja, 
tolerantnosti  

Občutek za 
drugega 
(empatija) 

Empatija  

So bile tudi spoštljive 
do tega, da Flirt 
potrebuje umik in da 
ga je takrat treba 
pustiti pri miru.  

Spoštljive do psa  Občutek za 
drugega 
(empatija) 
 

/…/ ena drugo 
opozarjale na 
glasnost, saj se je 
Flirt zaradi glasnosti 
včasih kar zdrznil. 

 

/…/ imajo tako rade 
Flirta, da včasih 
presenetijo s tem, kaj 
vse so pripravljene 
narediti. 

 

Želijo si izvajati 
»trikce« z njim, ga 
voditi na sprehod, ga 

Naklonjenost in 
nežnost do psa  
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božati, mu dati 
priboljške. 

Tako so želele Flirtov 
ples, da so si na vse 
mogoče načine 
pomagale med seboj. 

Sodelovanje  Sodelovanje  Izboljšanje soc. 
stikov  

/…/ sta se dogovorili, 
kako ga bosta 
sestavili in kakšne 
naloge bo prevzela 
katera. 

  

Večjo sproščenost 
med dekletoma, 
večjo povezanost, 
prijateljstvo. Tudi v 
odnosu s psom sta 
sproščeni in bolj 
samozavestni pri 
njegovem vodenju. 

Sproščenost, 
prijateljstvo 

Prijateljstvo  

Razumevanje 
drugačne – v tem 
primeru  pasje – 
komunikacije. 

Pozornost do 
drugačnosti  

Motivacija za delo, 
koncentracija 

Motivacija  

/…/ lahko bi rekla, da 
je med njima večja 
sproščenost, 
naklonjenost. 

Večja sproščenost, 
naklonjenost  

Občutek za 
drugega 
(empatija) 
 

Empatija  

/…/ sta se raje obrnili 
k psu in delali svoje. 

 

Neka skupna 
izkušnja ju povezuje, 
nekaj skupnega 
imata. 

Skupna izkušnja  

/…/ izkazala svojo 
pripravljenost na 
poglobitev odnosa, 
pa tudi druga ni 
ostajala tako hladna, 
kot je na začetku 
izpadla. 

Pripravljenost 
posvetiti se 
drugemu  

/…/ pes v momentu 
vnese sproščenost. 
Ljudje ob prisotnosti 
psa lažje govorijo ali 
počnejo stvari, ki so 
jim neprijetne.  
 

Sproščenost Sprostitev Sprostitev  

Če smo odrasli na 
srečanje dobro 
pripravljeni, potem 

Način dela  Metode dela  Metodika  
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stvar steče brez 
težav. 

Včasih bi otroci 
najraje samo božali 
psa in nič drugega, 
ampak potem kmalu 
pride do težave, 
rivalstva. 

   

Tudi teme, ki so bile 
precej težke, so 
dekleta »speljala« v 
tisti uri. Zmogla so jim 
slediti in jih predelati. 

Zmožnost sledenja 
aktivnostim, 
koncentracija  

Motivacija za delo, 
koncentracija 
+ 
Zaupanje 

Motivacija,  
Zaupanje  

 

 


