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POVZETEK
Diplomska naloga obravnava participacijo kot sodobni koncept pri obravnavi
mladostnikov s težavami v vedenju in čustvovanju, ki so vključeni v institucionalne
oblike pomoči.
V teoretičnim delu najprej predstavljam družbene spremembe, ki so doletele mlade, in
njihov položaj v družbi; kako se spoprijemajo s krizo zaposlitve in kako narediti
uspešen prehod v svet odraslih. Predstavim definicijo opolnomočenja in kaj
mladostniki z opolnomočenjem pridobijo. Nato navajam definicije participacije
različnih avtorjev in ovire za vpeljevanje participacije v družbeno življenje ter njene
pozitivne učinke na mlade. Raziščem vprašanje, kdo od mladih sploh participira in
predstavim stopnje participacije različnih avtorjev ter na zadnje še vpetost
participacije v stanovanjski skupini.
V empiričnem delu s kvalitativno raziskavo predstavljam dve zgodbi mladih (fanta in
dekleta) v stanovanjski skupini, njuno možnost participiranja pri vsakdanjih odločitvah
in načrtovanju svoje prihodnosti, kako se soočata in spoprijemata z razvojnimi in
življenjskimi težavami.

Ključne besede: mladi, participacija, opolnomočenje, stanovanjska skupina, otroci in
mladostniki s težavami v vedenju in čustvovanju.

SUMMARY

This diploma thesis discusses the participation as a modern day concept when
dealing with children and youths with behavioural and emotional problems included in
the institutional forms of helping young people.
Firstly, I have covered the theoretical part and discussed the social changes to which
young people are subjected to and their overall position in society. I have included the
problem of how young people deal with crisis of unemployment and how they become
successful and responsible adults. Additionally, I have defined the term empowerment
and what young people gain with it.
Secondly, I have introduced different definitions of participation by various authors as
well as obstacles for introducing participation into our social lives and its positive
influences on young people. I have also explored the question of who exactly
participates in this process, which was followed by comparing various degrees of
participation of young people according to different authors. Lastly, I have discussed
the position of participation in a cluster home.
The empirical part of my research deals with the story of two young people (a boy and
a girl) inside a cluster home; their possibilities of participation in making everyday
decisions and planning their own future; how they face and tackle their “growing
pains” and other life problems.

Keywords: young people, participation, empowerment, cluster home, children and
youths with behavioural and emotinal problems.

KAZALO

UVOD .......................................................................................................................................................9
TEORETIČNI DEL....................................................................................................................... 10

I.
1.

2.

3.

DRUŽBA IN MLADI ................................................................................................................ 10
1.1.

DRUŽBA ........................................................................................................................... 10

1.1.

MLADI V DRUŽBI ........................................................................................................... 11

1.2.

EKSPANZIJA IZOBRAŽEVANJA IN ZAPOSLITVENA KRIZA ............................. 12

1.3.

POLOŽAJ MLADIH ........................................................................................................ 14

OPOLNOMOČENJE ............................................................................................................... 17
2.1.

DEFINICIJA MOČI .......................................................................................................... 17

2.2.

DEFINICIJA OPOLNOMOČENJA ............................................................................... 19

2.3.

KAJ Z OPOLNOMOČENJEM PRIDOBIMO? ............................................................ 21

PARTICIPACIJA ..................................................................................................................... 22
3.1.

DEFINICIJA PARTICIPACIJE ...................................................................................... 23

3.2.

OVIRE ZA PARTICIPACIJO ......................................................................................... 24

3.3.

POZITIVNI UČINKI PARTICIPACIJE .......................................................................... 25

3.4.

KDO OD MLADIH PARTICIPIRA? .............................................................................. 28

3.5.

STOPNJE PARTICIPACIJE .......................................................................................... 29

3.6.

STANOVANJSKE SKUPINE IN PARTICIPACIJA ................................................... 34

EMPIRIČNI DEL .......................................................................................................................... 36

II.
1.

OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN RAZISKAVE ................................................... 36

2.

CILJI KVALITATIVNE RAZISKAVE .................................................................................... 36

3.

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA .......................................................................................... 37

4.

RAZISKOVALNA METODOLOGIJA................................................................................... 37

5.

INSTRUMENT ZA ZBIRANJE EMPIRIČNEGA GRADIVA ............................................. 38

6.

VZOREC IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV .......................................................... 38

7.

REZULTATI IN INTERPRETACIJA ..................................................................................... 39
7.1.

INTERPRETACIJA INTERVJUJA Z JANKOM ......................................................... 39

7.2.

INTERPRETACIJA INTERVJUJA Z METKO ............................................................ 61

7.3.

REZULTATI ...................................................................................................................... 81

ZAKLJUČEK........................................................................................................................................ 84

VIRI IN LITERATURA......................................................................................................................... 86
PRILOGA .............................................................................................................................................. 91
Priloga 1: Seznam okvirnih tem s vprašanji za delno strukturiran individualni intervju
............................................................................................................................................................ 91
Priloga 2: Dobeseden prepis intervjuja z Jankom ................................................................ 96
Priloga 3: Dobeseden prepis intervjuja z Metko.................................................................. 124

Kazalo slik

Slika 1: Lestvica participacije po Hartu ............................................................................................ 30
Slika 2: Pot do participacije ................................................................................................................ 33
Tabela 1: Postopek kodiranja dobesednega zapisa intervjuja z Jankom ................................... 39
Tabela 2: postopek kodiranja dobesednega zapisa intervjuja z Metko ...................................... 61

UVOD

V teoretičnem delu diplomskega dela se najprej posvetim družbi, v kakršni mladi
živijo, in sicer predvsem ekspanziji izobraževanja in zaposlitveni krizi, ki pestita mlade
in njihovo soočanje z njimi. Spregovorim o tem, kakšen je položaj mladih v današnjem
svetu. Predstavim definicije opolnomočenja in participacije, pozitivne vidike
opolnomočenja in možne ovire za participacijo. Raziščem, kaj otroci in mladostniki
pridobijo s participacijo in kdo od mladih sploh participira. S pomočjo različnih
modelov predstavim stopnje participacije in neparticipacije. Na koncu teoretičnega
dela se ukvarjam s participacijo otrok in mladostnikov s težavami v vedenju in
čustvovanju, ki so nastanjeni v stanovanjski skupini, ter s tem, kakšne so njihove
možnosti za participacijo znotraj institucije.
V empiričnem delu želim s kvalitativno raziskavo na vzorcu dveh mladostnikov s
težavami v vedenju in čustvovanju ugotoviti, kako doživljata svoje bivanje v instituciji,
kakšne so njune možnosti participiranja, v kolikšni meri lahko sodelujeta in kakšna je
njuna vloga pri načrtovanju prihodnjega življenja. Ugotavljam tudi, katere kompetence
je mladostnik pridobil med bivanjem v stanovanjski skupini.
Za raziskovanje bom uporabil metodo spraševanja in sestavil polstrukturiran
nestandardiziran intervju z odgovori odprtega tipa.
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I.

TEORETIČNI DEL

1. DRUŽBA IN MLADI

1.1.

DRUŽBA

V dvajsetem stoletju postane modernizacija prevladujoča oblika socialnega,
gospodarskega in političnega reda v zahodni Evropi. S tem se radikalno spremeni ne
samo oblika produkcije, ampak tudi socialna organiziranost življenja. Modernizacija
kot temeljni in daljnosežni proces ne pušča nedotaknjenega nobenega področja
življenja. Reorganizira tako čas in prostor kot tudi socialne odnose na lokalni,
nacionalni in globalni ravni (Ule, 2011).
Spremembe v družbi se kažejo predvsem v večji mobilnosti, negotovosti, migracijah,
večjih pritiskih, mešanju kultur, v vse bolj mestnem prebivalstvu in vse daljši
odsotnosti ljudi od doma. Zato se pojavljajo vedno nove oblike skupnosti (npr.
virtualne), ki so bolj odprte in manj vezane na geografske oz. prostorske dejavnike.
Bivanjske skupnosti (soseske) so izgubile vlogo primarne skupnosti, kjer bi se vsi
poznali in skrbeli drug za drugega. Največkrat gre za zelo šibke socialne vezi, brez
globljih stikov in poznanstev. Za veliko naselij bi lahko rekli, da so le spalna. Ta
mobilnost in nevezanost skupnosti na prostor lahko pomeni dodaten destabilizacijski
dejavnik v vse bolj negotovem svetu (Jeriček, 2007).
Družbene spremembe privedejo do svobodnejše izbire v posameznikovem življenju.
Tako tradicionalne oblike družbenega življenja, kot so razred, družbeni status, spolne
vloge itn., vse bolj izgubljajo svoje mesto in niso več dane posamezniku vnaprej kot
nekoč (Beck, 2001).
Današnjemu človeku, ki lahko izbira, ne vzbuja tesnobe samo mnoštvo možnosti,
temveč tudi strah pred izgubo. Ko sprejmemo tveganje, ponavadi postane
pomembnejše tisto, kar utegnemo izgubiti, in ne tisto, kar lahko pridobimo. Velike
življenjske odločitve ne ustvarjajo samo alternativnih prihodnosti, temveč na novo
interpretirajo našo preteklost. Zato odločitev, kjer je v igri več kot zgolj takojšen izid,
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predstavlja tistemu, ki se odloča, najbolj mučno dilemo. Tesnobne občutke nam
poraja prav dejstvo, da ima lahko navidezno skrajno nepomembna izbira silovite
posledice, saj izbiramo med dvema zelo podobnima potema (Salecl, 2011).
Beck (2001) vpelje izraz družba tveganja. To na eni strani pomeni potrebo po
kompetencah, znanjih in spretnostih, na drugi pa zmanjšanje ali celo zapiranje
možnosti vključevanja oz. vstopanja v družbo (Ule, 2000). Ker je toliko možnosti, med
katerimi lahko izbiramo in ko nas odgovornost za napačno izbiro navdaja s tolikšno
tesnobo, se zdi, kot da nas vztrajanje v neodločnosti ščiti pred možnim obžalovanjem
in razočaranjem, ki jim lahko botruje odločitev (Salecl, 2011).
Organizacija življenjskega poteka je močno odvisna od družbenih institucionalnih
ureditev in od kulturnih dejavnikov, ki oblikujejo delitev življenjskega poteka v
posamezne faze, ter od normativnih pričakovanj, ki so povezana z omenjenima
dejavnikoma (Kuhar, 2011b). V družbi tveganja se spremembe na področju dela
spreminjajo in posledice niso predvidljive niti za posameznika niti za državo in politiko
(Zorc Maver, 2007a).
Na trgu dela je potrebna velika fleksibilnost ter spretnosti in znanja, ki jih je potrebno
nenehno dopolnjevati in nadgrajevati. Tako se na eni strani kaže vse večja
pomembnost dela, čemur ljudje namenjajo vse več časa, se pa na drugi strani vedno
bolj poudarja pomembnost prostega časa, potrošnje in zabave (Ule, 2000).

1.1.

MLADI V DRUŽBI

Oblikovanje posebnega življenjskega sveta mladih je povezano z razvojem modernih
družb. Časovni potek življenja se je v teh družbah začel oblikovati na sosledju
standardiziranih starostnih kategorij in življenjskih obdobjih. Izredno pomembna
sprememba reorganizacije življenjskega poteka je bila naraščajoča zavest o mladosti
kot posebnem življenjskem obdobju s posebnimi interesi in dejavnostmi mladih. Šele
modernizacijski procesi so naredili prostor za razvoj mladosti in mladine in zato se v
modernih družbah pojavi mladost kot pomenljiva družbena skupina s svojimi
potrebami, interesi in oblikami kulture (Ule, 2011).
Z moderno je mladost postala družbeno regulirano življenjsko obdobje prehoda
posameznika iz otroštva v odraslost. Prehod je življenjsko področje, ki mladim ljudem
omogoča primerjavo in izmenjavo izkušenj, posploševanje kulturnih vzorcev,
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predvsem vzorce mladinske porabe in preživljanja prostega časa, s tem pa ta prehod
ni samo stvar posameznika. Hkrati je tudi poseben socialni prostor, kjer se mladi na
poseben način oblikujejo, pa tudi sami ustvarjajo posebne oblike kulture, preživljanja
prostega časa in zabave. S časovnim odlogom vstopa mladih v odraslost se je
omogočilo njihovo združevanje v posebno socialno enoto, znotraj katere se je v drugi
polovici dvajsetega stoletja izoblikovala mladina kot posebna družbena skupina s
posebno reorganizacijo vrednotnega in življenjskega prostora mladosti (Ule, 2011).
»V zadnjih desetletjih je zelo naraslo razhajanje med tradicionalnimi režimi prehoda v
odraslost in »realnostjo« življenja sodobne mladine« (Rapuš Pavel in Stepišnik
Perdih, 2007, str. 107).
Mladi v procesu osamosvajanja niso samo pasivni objekti, marveč zaznavajo svojo
biografsko situacijo, jo ocenjujejo, vrednotijo in razvijajo strategije delovanja in
spoprijemanja (Zorc Maver, 2007a). Družbene razmere, ki v življenje vnašajo
negotovost, vplivajo tudi na življenjske sloge mladih. Danes tudi mladi živijo v družbi
tveganja (Beck, 2001).
Mrgole (2003) navaja, da si morajo mladi na poti v odraslost pridobiti tri življenjske
funkcije: pridobitev izobraževalnih oz. poklicnih kompetenc za uspešen vstop na trg
dela, stanovanjsko osamosvojitev in prehod od starševske naveze k ustvarjanju
lastne družine.

1.2.

EKSPANZIJA IZOBRAŽEVANJA IN ZAPOSLITVENA KRIZA

S podaljševanjem izobraževanja mladost pridobiva na pomenu kot vedno bolj
pomembno življenjsko obdobje. Izobraževanje se je podaljšalo na od enega do dveh
desetletji. V tem času si mladi lahko pridobijo veliko raznovrstnih izkušenj v
oblikovanju tako socialnih vlog kot odnosov. Pridobijo si skoraj vse pristojnosti
odraslih, razen ekonomske samostojnosti (Ule, 2011).
Ob uveljavljanju fleksibilne podzaposlenosti in manj varnih in stabilnih zaposlitev se
mladi zatekajo v podaljšano šolanje in s tem poskušajo temu problemu navidezno
ubežati. Dozdeva se, da je visokošolsko izobraževanje bolj neke vrste inkubator, ki
omogoči prelaganje vstopa na trg dela. Mladi v Sloveniji v povprečju najdlje v EU
ostajajo v izobraževanju, vpis v visokošolsko izobraževanje je med najvišjimi v EU.
Hkrati pa imamo približno tretjinski osip in študij, ki je v povprečju dolg dobrih sedem
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let. Zato bi lahko rekli, da visokošolsko izobraževanje ne izpolnjuje najbolje svojega
poslanstva (Kuhar, 2011b).
Vstop v zaposlitveni sistem je pomemben kazalec za dosego statusa odraslega. Pri
tem ima pomembno vlogo tako pojem avtonomije glede zmožnosti mladostnika za
pridobitev materialnih sredstev za preživetje kot pojem socialne integracije, kjer
mladostnik preko zaposlitve doseže status odraslosti in vključenosti v družbo (Zorc
Maver, 2007a). Vendar so tipične zaposlitve 'odraslih' in 'mladih' vedno bolj
pomešane. Vse več šolarjev in študentov dela, medtem ko se odrasli vračajo v
izobraževalne procese. Šole in univerze tako niso več vezane na starost, svetova
šolanja in dela postajata manj ločena in nista več nujno zaporedna. Obdobje, ko so se
mladi veselili dela, odrasli pa obujali spomine na svoje šolske dni, je mimo. Tako
sedaj mladi ljudje gledajo nazaj na svoje delovne dni in odrasli naprej na šolanje.
Mnogo mladih dela celo več ur, kot pa obiskujejo šolo. Zaradi vpliva številnih kulturnih
sprememb so si življenjski slogi mladih in odraslih vse bolj podobni. Skoraj v vsakem
trenutku svojega življenja lahko 'začneš iz nič' svoje družinsko življenje, profesionalno
kariero; z drugimi besedami, lahko se odločaš o stvareh, o katerih se običajno odloča,
ko si 'mlad'. Zdi se, da se da 'napake', storjene v mladosti, popraviti: družino lahko
'rekonstruiraš', z izobraževalnimi tečaji pa si lahko pridobiš nove kvalifikacije (Kuhar,
2011b).
Tako se mladi iskalci zaposlitve vse pogosteje soočajo s fleksibilnejšimi, manj varnimi
oblikami zaposlitve kot starejša delovna sila. Te oblike zaposlitve so: delo za določen
čas, za krajši delovni čas ali občasno oz. začasno delo po pogodbi. K podaljšanju
izobraževanja in prelaganju prehoda na trg dela in s tem večji negotovosti zaposlitev
mladih pa prispevajo še številni drugi, tako strukturni, institucionalni kot individualni
dejavniki. Strukturna neskladja med povpraševanjem in novimi pretoki na trg delovne
sile nastajajo s sunkovitim naraščanjem izobraževanja. V Sloveniji gospodarstvo ne
more tako hitro absorbirati visokoizobraženih mladih, ki vstopajo na trg delovne sile
(Kuhar, 2011b).
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1.3.

POLOŽAJ MLADIH

Ker je možnosti za vključevanje v družbo malo, prihaja med mladimi do povečanja
tekmovalnosti na vseh področjih njihovega življenja. Možnosti za dolgoročno
načrtovanje kariere, zaposlitvenih zmožnosti in dolgoročno ciljno načrtovanje so zato
zmanjšane (Ule, 2000).
Še posebej trg dela in trg nepremičnin sta odločilna pri prestopu v odraslost. Trg
nepremičnin organizira tako dostop do stanovanj (npr. med zgodnjo odraslostjo) kot
mobilnost v življenjskem poteku. Predpisi na trgu dela določajo vstop v trg dela,
splošno strukturo zaposlitvenih karier in tudi izhod iz delovne kariere (Kuhar, 2011b).
Ko sodobna družba postaja bolj kompleksna, nastaja več napetosti v odraščanju. S
tem se sprožajo bolj intenzivne identitetne krize in prilagoditvene težave mladih. Ena
od rešitev je naslonitev na vrstnike in iskanje skupnih izhodov iz problemov in
oblikovanje skupnega življenjskega sloga mladih (Ule, 2011). Tudi Mrgole (2003)
opozarja, da se mladi, ki so prepuščeni lastnim izbiram, največkrat zatekajo k iskanju
rešitev na ravni trenutnih prijateljstev med vrstniki ali pa pod vplivom posredovanih
vrednot in vedenjskih slogov v medijih.
Zmožnost mladih, da se uspešno soočijo s prehodom med mladostjo in odraslostjo, je
še vedno močno odvisna od kulturnega in socialnega kapitala in opore, ki jo
posamezniku nudi družina, kot tudi od priložnosti in omejitev, povezanih s spolom in
religijo (Ule, 2000).
Mladi poleg znanja, pridobljenega s formalno izobrazbo, potrebujejo še dodatna
znanja, da jih bodo pripravila in s tem olajšala prehod v odraslost in vstop v družbo.
Prav

tako

potrebujejo

širšo

družbeno

socializacijo

in

možnost

ustvarjanja

profesionalnega svetovanja, možnost posredovanja in učenja iz izkušenj ter razvoj
odnosa do različnih področji delovanja, v katerih bodo prepoznali pomen zase in
smiselnost

lastnega

angažiranja.

Ne

potrebujejo

institucionalnih

modelov

discipliniranja (Mrgole, 2003).
Spremenjeni prehodi mladih zahtevajo nove oblike profesionalne zaznave prehodov
in tako odmikov od standardiziranih prehodov ne moremo več razumeti v kategoriji
odklonskosti ali deficita posameznika in k temu kompenzacijsko usmerjene pomoči
(Zorc Maver, 2007b). Njihovo znanje in obvladovalne strategije predstavljajo vire za
prihodnje modele socialne integracije. Ti mladi so lahko akterji družbenih sprememb.
Tako bi morale izobraževalne, mladinske in socialne politike preseči model
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»normalnih življenjskih faz« in upoštevati različne individualne razvojne in
spoprijemalne strategije (Zorc Maver, 2007a).
Mladi se tako nahajajo v stanju odvisnosti in avtonomije obenem. Na nekaterih
področjih, kot sta potrošništvo in partnerstvo, uživajo avtonomijo in odgovornost, ki
sta značilna za odrasle, še preden po definiciji odrastejo. Kljub tem identitetno
pomembnim conam pa se mladost vztrajno podaljšuje zaradi podaljševanja
izobraževanja, poznejšega vstopa na trg dela, podaljšane kohabitacije s starši in
materialne kot tudi socialne in čustvene odvisnosti od njih (Kuhar, 2011b).
Prehodi so za številne mlade in mlade odrasle kvečjemu vse bolj paradoksni. Na eni
strani morajo skrbeti za svojo poklicno prihodnost, na drugi pa se ne čutijo zmožni
ukrepanja. Zraven tega morajo nenehno načrtovati svojo življenjsko pot, čeprav so
meje možnega načrtovanja ozke, in se usmerjati, čeprav ne vedo kam (Leccardi,
2005). Mladi so tako rekoč prisiljeni, da si za svojo rabo sproti 'skujejo' tako socialna
pravila, orientacije kot identitete. To pa od njih zahteva dokaj visoko stopnjo
refleksivnosti in osebnostne fleksibilnosti. Pomembna značilnost mladosti je tudi, da
vedno več groženj in negotovosti izhaja iz pričakovanja prihodnosti (tako bližnje kot
bolj oddaljene) in to pritiska na sedanjost (Ule, 2000). Priložnosti in možnosti mladih
za prevzemanje odgovornosti v družbi za aktivnost na splošno so zaradi odrinjenja s
trga dela in hkratnega domačega podpiranja skoraj nične (Kuhar, 2011b)
Dane razmere so omogočile, da so mladi zagrabili sicer neformalno, spontano nastalo
strategijo odlaganja prehoda v resno in odgovorno odraslost in izkoristili možnost
neprevzemanja odgovornosti, ki jim je državno in družinsko omogočena (Kuhar,
2011b). »Kadar so ljudje soočeni z neizmerno količino možnosti, bodo našli tisoč
načinov, kako se izogniti sprejemanju odločitve.« (Salecl 2011, str. 99).
Mladi morajo za uspešen prehod v samostojnost pridobiti nekatere ključne
kvalifikacije; tako spretnosti kot znanja in izkušnje. Tisti, ki so v učenju za življenje
neaktivni ali celo družbeno izključeni, temeljno zamujajo in si s tem zmanjšujejo svoje
možnosti za uspešno vključitev v družbo (Kovacheva, 2005, Mrgole, 2003).
Individualizacijo večinoma opredeljujejo kot posameznikovo težnjo po individualnem
življenjskem slogu, po tem, da odloča o svoji izobrazbi, poklicu, delovnem mestu,
kraju in načinu življenja (Rener, 2007). Individualizacija naj bi sicer pomenila
povečanje življenjskih priložnosti, vendar je posledica tega večja variabilnost in destandardizacija življenjskega poteka (Kuhar, 2011b). In tako individualizacija
življenjskega poteka sooča mlade z večjimi tveganji (Ule, 2000).
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Na socialni ravni individualizacija pomeni izgubo kolektivne varnosti in usmeritev, ki je
vezana predvsem na izgubo moči družine in klasičnih institucij, kot so skupnosti,
cerkve, stranke. Na individualni ravni je posameznik osvobojen prisil in lahko sam
kreira svoje življenje, s tem pa je izpostavljen novim tveganjem. Z izgubo
usmeritvenih vzorcev sočasno teče izguba socialnoprostorske varnosti. Posameznik
ima sicer več svobode odločanja, vendar mora prevzeti tudi odgovornosti za napačne
odločitve (Zorc Maver, 2007a).
Tanja Rener (2007) razume individualizacijo bolj kot učinek samoprevar. V visoko
stratificiranih družbah so »svobodne izbire« (o čemer koli že, sploh o življenjsko
pomembnih rečeh) lahko le začasne in zato prej ko ne iluzorne. Več ko je
obsesivnega ukvarjanja s samim seboj, bolj ko so biografski projekti življenjske
politike vse večjega števila ljudi, manjše so možnosti prepoznavanja strukturnih prisil,
manj je sodelovanja in solidarnosti in individualizacija je zagotovo strukturna prisila.
»Prepričanje, da je dandanes možno imeti svojo življenjsko biografijo v lastni režiji, če
se le dovolj potrudiš (z načrtovanjem, izobraževanjem, pridobivanjem kompetenc itn.),
je pravzaprav mit.« (Kuhar, 2011b, str. 17).
Obvladovalne strategije mladih kot racionalne odgovore na družbeno negotovost
moramo resno jemati in jih legitimizirati, ne pa iz tega narediti objekta birokratskih
obstoječih mej. Mlade odrasle moramo prepoznati kot strokovnjake za ravnanje z
negotovostjo in jih zato vključiti v inovativno oblikovanje družbe (Walther, 1997, po
Zorc Maver, 2007a).
Roberts (2009) poudarja, da je stopnja individualizacije odvisna od virov, ki jih ima
oseba na razpolago (t. i. strukturna individualizacija). Mladi so tako pri prehodu v svet
odraslosti omejeni z individualnimi, lastnimi in družbenimi, gospodarskimi, socialnimi
in kulturnimi okoliščinami. Najpomembnejši dejavniki ranljivosti, ki prispevajo k
naraščanju tveganja izključenosti in s tem neuspešni vključitvi v svet odraslih, so
nizka stopnja izobrazbe, pasivnost tako na formalnem trgu dela kot v drugih
vsakodnevnih življenjskih aktivnostih, negotov finančni položaj, preskromna oz.
odsotna podpora državnih institucij, pomanjkanje vizije v prihodnost (Rapuš Pavel in
Stepišnik Perdih, 2007).
Mladina postane pomembna in pomenljiva družbena skupina šele tedaj, če in ko se
mladi družbeno uveljavljajo s svojim participatornim deležem v družbi in s svojim
avtonomnim scenarijem sedanjosti in prihodnosti. Če torej za generacijo doraščajočih
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ni avtonomnega mesta v družbi, ni avtonomne participacije ali jim je pot do nje zaprta,
nedostopna, zasedena, ne more biti mladine v pravem pomenu besede (Ule, 2011).
Vloga socialne pedagogike je socialna integracija in participacija posameznikov in
skupin v družbo. To dosega preko podpore v družini, v socializacijskih ustanovah, v
skupnosti in tudi tam, kjer reagira na socialne in psihične posledice razvoja sodobne
kapitalistične družbe, kot so nezaposlenost, kriminal in odvisnosti (Zorc Maver,
2007a). Žal se participacija mladih velikokrat zamišlja kot motiviranje in angažiranje
mladih v takšnih oblikah mladinskega dela, kjer zgolj 'sodelujejo' pri nečem, kar so
oblikovali drugi (odrasli, različne institucije), kjer mladi ne določajo vsebine in ciljev
dela in česar seveda tudi ne vodijo (Ule, 2011). Tu je ponovno pomembna vloga
socialne pedagogike, ki mlade preko opolnomočenja pripelje do polne aktivne
participacije.

2. OPOLNOMOČENJE

2.1.

DEFINICIJA MOČI

Za razumevanje pojma opolnomočenja si je potrebno najprej razjasniti besedo moč.
Večina ljudi se ob misli na moč spomni besed v povezavi z nadzorom in dominacijo
(Page in Czuba, 1999), lahko pa jo razumemo v socialnopedagoškem smislu kot
trdnost, krepost, skladnost, pripravljenost na spreminjanje tako sebe kot družbenih
situacij (Zaviršek, Zorn in Videmšek, 2002).
Nastran Uletova (1997) definira socialno moč kot pomemben vpliv določene osebe ali
skupine, institucije, države in družbe na obnašanje, stališča, mnenja, čustva, motive
drugih posameznikov ali drugih socialnih dejavnikov in jih s tem spravlja v odnose
odvisnosti in podrejenosti. Sredstvo izvajanja socialne moči pa poimenuje socialna
kontrola.
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Nastran Uletova (1997) razdeli socialno moč na naslednje komponente:
 izvor oz. nosilec socialne moči: tj. socialni dejavnik, npr. oseba, skupina,
institucija, ki ji lahko pripišemo sposobnost napovedljivega vplivanja na
delovanje drugih socialnih dejavnikov, odvisnih od izvora socialne moči;
 sredstva moči: vse, kar lahko izvor moči uporabi, da doseže podrejanje drugih
dejavnikov;
 cilji moči: socialni dejavniki, ki so pod vplivom socialne moči;
 socialni odnosi moči: odvisni so od odvisnosti med izvorom in cilji socialne
moči;
 socialni kontekst moči: ta vsebuje dejavnike, ki legitimirajo ali delegitimirajo,
utrjujejo ali slabijo socialno moč (normativni sistemi, ideologije, socialni status
in socialne vloge, znanje in kompetence oseb itn.);
 ciljni proces moči: pomeni mehanizem socialnega nadzora, delovanje vseh
dejavnikov, vpletenih v izvajanje ali podrejanje socialni moči.
Med temi sestavinami socialne moči je najpomembnejši odnos moči. Šele ta
'podeljuje' nosilcu moči kompetentnost in vplivnost. Nekega odnosa moči ne definira
nosilec moči s svojimi značilnostmi, ampak odnos definira nosilca moči (Nastran Ule,
1997).
Glede na to, da moč ustvarimo v medosebnih odnosih, lahko moč in odnose moči
spremenimo (Page in Czuba, 1999). Rihter, Rode in Kobal (2004) govorijo o principih
krepitve

moči,

kot

so

izhajanje

iz

pravic

namesto

potreb,

zagotavljanje

individualiziranega pristopa, zagotavljanje možnosti izbire, zagotavljanje načela
transparentnosti, uveljavljanje načela sinergije, uveljavljanje nadzora nad storitvami in
zagotavljanje participacije. Krepitev moči zajema eno ali več naslednjih dimenzij:
aktiviranje obstoječih virov moči, ustvarjanje novih virov moči, preučevanje njihove
dostopnosti in njihovo redistribuiranje.
Zaviršek, Zorn in Videmšek (2002) govorijo o najvišji stopnji delitve moči, ki zajema:
 odločno podpiranje iniciative uporabnikov;
 spodbujanje uporabnikov, da postanejo sonačrtovalci;
 spodbujanje uporabnikov, da se usposobijo za treniranje drugih uporabnikov in
strokovnjakov;
 spodbujanje uporabnikov, da raziskujejo vsa področja, ki jih zadevajo, in da se
vključijo v time, kjer delajo skupaj uporabniki in neuporabniki kot raziskovalci;
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 spodbujanje uporabnikov, da postanejo dovolj samozavestni, da po modelu
osebne asistence postanejo delodajalci osebnih asistentov.
Kleine Schaars (2006, po Emeršič, 2008) nas opozori na uporabo prave in neprave
moči. Kadar uporabnik zaide v življenjsko nevarno situacijo, zaposleni na vsak način
morajo reagirati. Takrat govorimo o pravi uporabi moči. Če pa zaposleni uporabijo
moč, da bi si naredili delo enostavnejše, npr. z zapovedmi ali prepovedmi, gre za
nezakonito uporabo moči oz. za zlorabo moči.
Zaposleni pri svojem delu večino časa lovijo ravnotežje med pravo in nepravo
uporabo moči, odvisno od situacije in posameznika. Če pri delu z uporabniki preveč
pogosto uporabljajo nepravo moč, lahko ti reagirajo z odporom ali pa se podredijo in
postanejo pasivni.

2.2.

DEFINICIJA OPOLNOMOČENJA

Pogoj za sprejemanje odločitev je svoboda uporabnikov, da lahko izbirajo. Na izbiro
morajo imeti več alternativnih možnosti in ne le dveh. V praksi se pogosto dogaja, da
jim zaposleni predložijo dve stvari, med katerima se lahko odločajo in s tem
poskušajo zagovarjati možnost izbire. Da uporabnik lahko izbira med realističnimi
možnostmi, mora biti toliko intelektualno sposoben, da zna predvideti in pretehtati
posledice svoje izbire (Emeršič, 2008). Da pa lahko izbira in sprejema posledice svoje
izbire, ga moramo opolnomočiti. Vendar, kaj sploh pomeni opolnomočenje?
Veliko avtorjev se sooča s pomanjkanjem jasnega skupnega pomena izraza in ga
uporabljajo zelo ozko, na področju svojega strokovnega delovanja. Nekateri pa izraza
niti ne opredeljujejo (Page in Czuba, 1999). Škerjančeva (1996) definira
opolnomočenje kot možnost odločanja o izbirah na treh bistvenih življenjskih
področjih, in sicer: kje bom živel, kaj bom delal in kdo me bo pri tem podpiral. Page in
Czuba (1999) definirata opolnomočenje kot večdimenzionalni socialni proces, ki
pomaga ljudem pridobiti nadzor v svojem življenju. To je proces, ki veča
posameznikovo moč, kjer je moč opredeljena kot sposobnost izvrševanja, da jo
uporabijo v svojem življenju, v svojih skupnostih in v svoji družbi, za odgovor in
ravnanje na temah, ki jih štejejo za pomembne.
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Tudi Zaviršek, Zorn in Videmšek (2002) govorijo o opolnomočenju kot procesu in
navajajo ključne faze tega procesa:
 pridobivanje občutka, da je oseba sposobna odločati o svojem življenju –

uporabnik ima pravico do svoje osebne zgodbe;
 podpora, da svoje odločitve uresniči v vsakdanjem življenju – omogočimo
informacije, ki mu koristijo;
 podpora, da se človek odloči tako, kot sam misli, da je zanj najbolj prav – ima
pravico do najrazličnejših izbir in do tega, da sam ali z našo podporo ugotovi
svoje potrebe, želje in vizije;
 spoznavanje družbenih (institucionalne neenakosti, dvojnih meril, stereotipnih
družbenih pričakovanj) in osebnih (ustaljenih verovanj, zdravorazumskih
prepričanj, tradicionalnih vzorcev razmišljanja, normativnih sodb) ovir;
 spoznavanje in razumevanje družbeno ustvarjenih strukturnih diskriminacij –
svojo situacijo lahko delno deindividualizirajo in ni zgolj posledica osebne
ranljivosti, temveč del aktivno delujočih struktur neenakosti. Znanje nam daje
več moči;
 povečevanje vpliva v svojem življenju – vpliv se okrepi, če so uporabniki
povezani v skupino;
 krepitev občutka samozavesti, da uporabnik začne uporabljati svojo moč –
postane soudeležen v procesih pomoči.
Za razumevanje opolnomočenja so temeljne tri sestavine: večdimenzionalnost,
družbenost in proces. Opolnomočenje je večdimenzionalno v tem, da se pojavlja
znotraj socioloških, psiholoških, gospodarskih in drugih dimenzij. Zraven tega se
pojavlja tudi na različnih ravneh, kot so individualna, skupinska in skupnostna raven.
Po definiciji gre za socialni in družbeni proces, saj se zgodi v odnosih z drugimi
ljudmi. To je proces, podoben življenjski poti oz. osebnemu potovanju, ki se razvija
postopoma.
Drugi vidiki opolnomočenja se lahko razlikujejo glede na specifični kontekst in
vključene ljudi, vendar osrednje tri dimenzije ostanejo nespremenjene. Še en dodaten
pomen te definicije opolnomočenja je, da sta posameznik in skupnost v temeljih
povezana (Page in Czuba, 1999).
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2.3.

KAJ Z OPOLNOMOČENJEM PRIDOBIMO?

Herriger (2006) navaja naslednje pridobitve opolnomočenja:
 sposobnost izbiranja med številnimi življenjskimi možnostmi in prevzemanje
odgovornosti za lastne odločitve;
 sposobnost aktivno se zavzemati za lastne potrebe, interese, želje in fantazije
ter preprečiti poseganje drugih v svoje življenje;
 izkušnje, kjer sami oblikujemo okoliščine svojega življenja (odnose s samim
seboj, z ožjim in s širšim socialnim okoljem) in z lastnim trudom uresničiti
želene spremembe (izkušnje lastne učinkovitosti in možnosti oblikovanja);
 pripravljenost in sposobnost spoprijeti se s stresnimi življenjskimi izzivi, ne se
zatekati k vzorcem zanikanja in nezaznavanja, in zasledovati želene
spremembe ter mobilizirati resurse pomoči za spreminjanje;
 sposobnost naučiti se kritičnega mišljenja in preprečiti vsakdanjo rutino;
 sposobnost aktivno pristopiti k informacijam, storitvam in poiskati vire podpore
ter jih uporabiti za lastne potrebe;
 premagati osamljenost in se vključiti v solidarnostno skupnost;
 zahtevati lastne pravice pri sodelovanju in pomoči ter ofenzivno nastopiti proti
neenakopravnosti.
»Z opolnomočenjem krepimo tisto pot in odločitve, ki jih je naredila oseba sama zase,
ter ji pomagamo spoznavati in razumeti družbene in osebne ovire v njenem življenju.
Tako pomagamo človeku, da spozna družbeno ustvarjene strukturne neenakosti in
diskriminacije in ga spodbujamo, da razvije tiste sposobnosti, s katerimi lahko razširi
svoj vpliv in sposobnosti za uporabo moči. Z opolnomočenjem krepimo občutke
samozavesti, spodbujamo osebo, da uporablja vzvode moči in deluje tako, da pride
do premika moči. Moč ni le na strani strokovnjaka, temveč tudi na strani uporabnika.
Pridobljeno moč lahko oseba uporablja zase, za podporo drugim uporabnikom in za
socialno akcijo.« (Zaviršek, Zorn in Videmšek, 2002, str. 60).
Lamovčeva (1998) govori, da lahko opolnomočenje dosežemo samo tako, da
uporabniki socialnega varstva skupaj s strokovnjaki postanejo enakovredno vključeni
v procese odločanja o svojem življenju. Medtem ko ne moremo ljudem dati moči in jih
ne moremo »narediti« opolnomočene, jim lahko zagotovimo potrebno podporo, vire in
priložnosti, ki jih potrebujejo zato, da sami postanejo vključeni v tem procesu (Page in
21

Czuba, 1999). Ravno to je delo socialne pedagogike, da ustvarja pogoje, da išče
zunajinstitucionalne možnosti delovanja, in to skupaj z uporabnikom (Etični kodeks
delavcev na področju socialne pedagogike, 2006).

3. PARTICIPACIJA
Konvencija o otrokovih pravicah (1989, 12. člen) navaja: »Države pogodbenice
jamčijo otroku, ki je sposoben izoblikovati lastna mnenja, pravico do svobodnega
izražanja le-teh v vseh zadevah v zvezi z njim, o tehtnosti izraženih mnenj pa se
presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo.« Temu členu smo tako strokovnjaki
kot laiki rekli participacija otrok in mladostnikov. Stern (2006) pravi, da je pravico
participiranja otrok najtežje prevesti v prakso. Petnajst let po začetku delovanja
Konvencije v večini držav pogodbenic ta pravica še vedno velja za težavno,
problematično in kontraverzno.
Leta 2002 je OZN sprejela nov dokument. Svet po meri otrok (2002, 32. odstavek,
točka 1) pravi: »Otroci vključno z mladostniki, morajo imeti možnost, da v skladu s
svojimi sposobnostmi uresničujejo pravico do svobodnega izražanja mnenj, gradijo
svojo samozavest, pridobivajo znanje in izkušnje, npr. za reševanje sporov, odločanje
in medsebojno komuniciranje, ter se soočajo z različnimi življenjskimi izzivi.
Spoštovati moramo pravico otrok in mladostnikov do svobodnega izražanja.
Spodbujati je treba njihova stališča do vseh zadev, ki se jih tičejo, in jih upoštevati v
skladu z njihovo starostjo in zrelostjo. Negovati je treba energijo in ustvarjalnost otrok
in mladih, saj le tako lahko dejavno sodelujejo pri razvoju in oblikovanju svojega
okolja, družbe in sveta, ki ga bodo potrebovali. Prikrajšani in zapostavljeni otroci, še
posebej mladostniki, potrebujejo posebno pozornost in pomoč pri zagotavljanju
dostopa do osnovnih socialnih servisov, graditvi njihove samozavesti ter pripravi za
prevzem odgovornosti za lastno življenje. Zato si bomo prizadevali za razvoj
programov, ki bodo spodbujali soudeležbo otrok in mladostnikov v procesih
odločanja, tako v družini in šolah kot tudi v lokalnih skupnostih in na državni ravni.«
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3.1.

DEFINICIJA PARTICIPACIJE

Tudi temu rečemo preprosto participacija otrok in mladostnikov. Kje nastopi težava?
Forbig (2005) razlaga, da je participacija mladih danes nekakšen paradoks. Nikoli prej
se še ni toliko govorilo o njej, vendar ne moremo trditi, da se je participacija mladih
zato kaj povečala.
Kaj sploh pomeni beseda participacija? Ali jo vsi razumemo enako?
Glavno odprto vprašanje je že, kako sploh definirati participacijo. Kot velja za mnogo
konceptov v družbenih vedah, je tudi definicija participacije mladih ohlapna in odprta
za različne interpretacije, pogosto tudi za napačno tolmačenje in zmedo. Na splošno
jo razumemo kot vpletenost ljudi v problematiko, ki se jih dotika, pri čemer
participacija lahko obsega različne vrste, načine, stopnje sodelovanja in odločanja
(Kuhar, 2011a).
Slovar slovenskega knjižnega jezika (1994) in Veliki slovar tujk (2006) pojasnjujeta to
besedo takole:
participácija-e ž (á) knjiž. udeležba, sodelovanje: participacija delavcev pri
odločanju; participacija med občinami za pospeševanje kulturnih dejavnosti;
participacija in udejstvovanje ljudi v prostem času / ob participaciji občine bodo
obnovili spomenik žarg. plačati participacijo prispevek za zdravstveno storitev ♦ ekon.
participacija pri dohodku
participacija [lat. participatio iz participare deliti s kom] 1. Sodelovanje, (so)udeležba
2. Sodelovanje državljanov pri odločanju in pri vseh dejavnostih družbenega življenja;
sodelovanje zaposlenih pri odločanju ipd. ekon, polit.
Torej bi lahko definirali participacijo otrok kot sodelovanje, udeležbo oz. soudeležbo
otrok in mladostnikov pri odločanju. Postavlja se vprašanje: Pri odločanju česa?
Golombek (2002) definira participacijo kot dinamičen koncept, ki ne more biti omejen
na posamezno aktivnost; je dejavnost (aktivnost), kjer je posameznik udeležen z
drugimi v nekaterih družbenih procesih. Morel (2009) si predstavlja participacijo otrok
kot konkretno podporo mladostnikom, da prevzamejo iniciativo, da začnejo
spreminjati socialno okolje okoli sebe.
Splošen koncept definicij participacije je, da ljudje (s tem tudi otroci in mladostniki)
svobodno vstopajo v sodelovaje pri vseh socialnih procesih in je njihova udeležba
aktivna, prostovoljna in informirana (Participation in the second decade of life. What
and why?, 2005). Mladostnikova participacija je dvosmeren proces, ki gradi odnos
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med mladostnikom in odraslim (Adults and youth participation. Adults get ready,
2005). Prav tako Kovacheva (2005) govori o tem, da participacija ni cilj, ampak je
način, kako postati aktiven državljan ter sprejeti aktivno vlogo pri razvoju ožjega in
širšega okolja.

3.2.

OVIRE ZA PARTICIPACIJO

Kje nastopi težava, da participacije ne ponudimo otrokom in mladostnikom?
Lansdown (2001) našteva naslednje najpogostejše argumente odraslih proti
participaciji mladih in argumentira razloge, zakaj ti strahovi niso utemeljeni:
 Mladi imajo premalo izkušenj in kompetenc: mladi imajo tako kot odrasli
različno razvite kompetence na različnih področjih njihovega življenja. Celo
otroci znajo povedati, kaj jim je všeč v vrtcu in kaj ne, imajo predloge, kako bi
lahko bilo v vrtcu bolj zanimivo ipd. Naloga odraslih je, da mladim zagotovijo
pogoje, da bodo mladi lahko participirali.
 Mladi se morajo najprej naučiti odgovornosti, preden so jim lahko priznane
pravice: najbolj učinkovit način, da se mladi naučijo sprejemati odgovornost za
svoja dejanja, je, da se najprej naučijo spoštovati svoje pravice. Če jim
omogočimo, da najprej delijo svoje predloge s skupino in da so njihovi predlogi
obravnavani resno, se bodo naučili, da imajo tudi drugi pravico biti slišani in jih
je potrebno prav tako spoštovati.
 Če damo mladim pravico participirati, jim bomo odvzeli njihovo mladost: četudi
imajo mladi pravico biti slišani, še ne pomeni, da tudi morajo participirati, če si
tega ne želijo. Pravico imajo, da se sami odločijo, kje želijo participirati in kje
ne.
 Pravica do participacije vodi do zmanjšanja spoštovanja odraslih: z
upoštevanjem mladih jim odrasli pokažejo, da jih spoštujejo. Tako se mladi
naučijo, da je pomembno spoštovati druge. Poslušanje je način reševanja
konfliktov in promoviranje razumevanja, kar vodi k izboljšanju odnosov.
Morel (2009, str 21) nas preko vprašanj, ki jih zastavlja sebi in drugim strokovnjakom,
pripelje do naših strahov: »Ali ni preveč enostavno reči, da mladi ne želijo prevzeti
odgovornosti? Ali jim zares omogočimo, da jih prevzamejo? Koliko med nami mladim
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daje resnično mesto v odločevalskih organih v naši organizaciji? Ali sploh
razmišljamo, da bi jih izurili, da bodo aktivni in prevzeli odgovornost? Ali pa je lažje
ohraniti situacijo takšno, kakršna je, in delovati, kot smo navajeni že desetletja? Kajti
vključitev mladih v odločevalske procese je lahko za nas nevarna. Oni lahko postavijo
pod vprašaj naše prakse, naš način razmišljanja ipd. Želimo, da so aktivni na naš
način, ne želimo pa, da bi se obrnili proti nam. A ni to prej manipulacija kot
participacija?«
Kleine Schaars (2006, po Emeršič, 2008) pravi, da je za zaposlene težko opustiti
dolgo tradicijo odločanja namesto mladostnikov. Prehod od oskrbe in odločanja k
podpiranju samostojnosti je veliko lažje reči kot narediti. Zaposleni se srečujejo s
svojimi mejami, učijo se, kako težko je resnično poslušanje, čutijo, kolikokrat so
zmanipulirani in vse to zato, ker mladostnikom težko prepustijo reševanje svojih
težav. In potem, da bi opravičili sami sebe, pogosto slišimo, da otroci ne razumejo
konteksta, da bi lahko sprejeli odločitve, nimajo dovolj izkušenj, nimajo dovolj
ključev/znanja, da razumejo, kaj bi mi radi naredili itd. Mogoče res, ampak potem bi
bila naša vloga v tem, da jih opremimo za to (Morel, 2009).

3.3.

POZITIVNI UČINKI PARTICIPACIJE

Kljub vsem strahovom, ki nam jo participacija povzroča, vsem opravičilom, da je ne
izvajamo, še vedno želimo participacijo uveljaviti. Čemu? Kaj mladostnikom
omogoča?
Kuhar (2011a) navaja, da številni avtorji dokazujejo pozitivne učinke participacije na
posameznike pa tudi potencial participacije za sprožanje družbenih sprememb. Gril
(2009) govori, da s participacijo mladih omogočamo refleksijo o izvoru problemov in
jih motiviramo, da delujejo v civilni družbi. Spodbujamo socialni razvoj mladih na
različne načine, ti naj bi se kazali tako v osebnem zaupanju in socialni povezanosti
mladih, v sposobnostih skupinskega odločanja, delitvi virov in prispevanju k
skupnosti. Hart (1992) meni, da se mora z odraščanjem mladih njihova participacija
večati in razširiti iz zasebne v javno sfero. S tem omogočimo mladim, da si izborijo
svojo vlogo v družbi in razvijejo svoje kompetence na odgovoren način.
Kuhar (2011a) meni, da kompetence, ki jih mladi dobijo z aktivno participacijo, deloma
sovpadajo s splošnimi socialnimi kompetencami za učinkovite medosebne odnose:
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komunikacijske in socialne veščine, spretnosti reševanja konfliktov, sposobnost
prevzemanja različnih perspektiv, medsebojno razumevanje, zastavljanje ciljev,
odločanje, samozaupanje in interes za druge ljudi. Hkrati še razvijajo spretnosti
sodelovanja pri skupinskem delu in reševanja kompleksnih družbenih problemov.
Lansdown (2001) navaja naslednje pozitivne učinke, ki jih omogoča participacija:
 Dialog vodi k boljšim odločitvam: mladi imajo izkušnje in znanje, ki jih odrasli
nimajo. Le oni sami vedo, kako občutijo neko situacijo, kakšen je njihov pogled
na določeno situacijo. Če želijo odrasli sprejeti najboljše določitve, potrebujejo
najboljše podatke, ki jih dobijo tako, da pustijo mladim participirati.
 Razumevanje in upoštevanje demokracije: mladi potrebujejo priložnosti, da se
naučijo, kaj so njihove pravice in dolžnosti. Morajo se naučiti, da se njihova
svoboda konča tam, kjer se začne svoboda drugega in kako njihova dejanja
lahko vplivajo na kršenje pravic drugih ljudi. Potrebujejo možnosti, da lahko
participirajo v demokratičnih procesih sprejemanja odločitev v šolah in lokalnih
skupnostih, saj se s tem naučijo, da imajo njihova dejanja posledice. Le če
bodo sami deležni spoštovanja svojih pogledov, bodo spoštovali mnenja drugih
in bili pripravljeni prisluhniti drugače mislečim.
Preko učenja, da lahko sprašujejo, preko izražanja svojih pogledov in če bodo
njihova mnenja obravnavana resno, bodo razvili svoje mišljenje in bodo
pridobili kompetence, kako se spopasti s težavami, ki jih čakajo.
 Večja zaščita mladih: svojih pravic se najbolje zavemo, če jih uporabljamo. Če
se mladi zavedajo svojih pravic, vedo tudi, kdaj so kršene. Če vedo, da so
kršene, bodo to tudi povedali odraslim in ti jih bodo nato zaščitili.
 Participacija je temeljna človeška pravica: vsi ljudje imamo pravico izraziti
svoje mnenje, ko se sprejemajo odločitve, ki zadevajo naše življenje. Tudi
mladi so ljudje, zato imajo tudi oni pravico izraziti svoje mnenje o stvareh, ki se
jih tičejo.
Honold (2003, po Koller-Trbović in Žižak, 2005) meni, da pripravljenost/sposobnost za
sprejemanje odločitev lahko opolnomoči vsakega posameznika (in skupino) za
avtonomno razmišljanje in delovanje ter s povečano pripravljenostjo na prevzemanje
odgovornosti za posledice sprejetih odločitev.
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Kirby, Lanyon, Cronin in Sinclair (2003) navajajo tri področja dobrih rezultatov kot
posledice participacije: razvoj osebnosti, boljše storitve in spodbujanje državljanstva
in socialnega vključevanja.
 Razvoj osebnosti:
o rast samozavesti in verjetja v svoje zmožnosti,
o razvoj skupinskih veščin,
o spodbujanje socialno sprejemljivega obnašanja,
o pozitivne poklicne izbire (tudi za otroke in mladostnike, ki jih dojemamo
kot »rizične«),
o aktivno udejstvovanje v prihodnosti z večjo odgovornostjo,
o pridobivanje praktičnih veščin (tehničnih, organizacijskih, ustvarjalnih,
veščin in izkušenj na delovnem mestu, veščin predstavitve in jezikovnih
veščin, veščin odločanja, javnega nastopanja, odnosov z mediji itd.).
 Boljše storitve:
o kakovostnejše storitve in praksa,
o kakovostnejša podpora uporabnikom,
o povečan dostop do storitev in njihova uporaba,
o povečana praksa uvajanja participacije v vsakdanjik.
 Spodbujanje državljanstva in socialnega vključevanja:
o lažje izpolnjevanje pravic otrok in mladostnikov in 12. člena Konvencije
o pravicah otrok,
o opolnomočenje otrok in mladostnikov,
o spoznavanje svoje vloge kot državljana,
o povečana odgovornost,
o napredek v kakovosti odnosov in pogleda skupnosti, profesionalcev in
vrstnikov na mlade.
Maleš (2000, po Koller-Trbović, 2005) pravi, da so tisti otroci, ki se zavedajo svojih
pravic, načina njihovega udejanjanja in zaščite, bolje pripravljeni na življenje. KollerTrbović in Žižak (2005) sta v raziskavi ugotovila, da je bila participacija všeč otrokom
in mladostnikom, da se počutijo pomembne in imajo občutek, da so pomembni tudi
odraslim. Sicer obstajajo določene razlike v kakovosti in stopnji participacije
uporabnika, ki izhajajo iz razlogov, kot so starost in spol otroka, izobrazba,
intenzivnost in vrsta težav v vedenju.
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Birgit Hofgesang (2006) v raziskavi ugotavlja, da se mladi ljudje ukvarjajo s splošnim
vprašanjem, ali lahko razumejo profesionalno pomoč bolj kot kazen ali bolj kot
priložnost v svojem življenju, pri čemer se lahko vrednotenje že prejetih pomoči ob
pogledu na njihove življenjske zgodbe spreminja. S ponujeno participacijo jo veliko
bolj dojamejo kot priložnost in so s tem veliko bolj motivirani za spremembe in
reševanje svojih težav skupaj s strokovnjaki.

3.4.

KDO OD MLADIH PARTICIPIRA?

Pečkova (1999) navaja, da otroci in mladostniki v preteklosti niso imeli pravic v
procesih odločanja o stvareh, ki so zadevale njih same, še več: največkrat so bili
pojmovani kot lastnina staršev, v nekaterih obdobjih pa, na bolj ali manj jasno izražen
način, tudi kot lastnina države.
Skrivenes in Strandbu (2006) navajata, da morajo biti otroci vseh starosti obravnavani
kot subjekti z lastnim delovanjem in lastno percepcijo ter dojemanjem tega, kaj je za
njih in njihovo življenje pomembno. Collins (2006) pove, da v Konvenciji spodnja
starostna meja za participacijo ni določena. Otrokom je potrebno omogočiti
participacijo v skladu z njihovimi zmožnostmi/sposobnostmi. Pri tem pa je potrebno
prepoznati tudi njihove omejitve.
Špela Razpotnik (2011) navaja, da je možen obseg participacije seveda že v osnovi
mnogo širši za višje kvalificirane mlade in za mlade z več (socialnega, kulturnega,
ekonomskega) kapitala, ti lahko mnogo bolj svobodno izbirajo med različnimi
ponudbami, treningi, ki jim bodo pomagali tako z vidika socialnega vključevanja kot
tudi v subjektivnem identitetnem smislu. Zato je vztrajanje pri sodelovanju z
najranljivejšimi še bolj ključnega pomena. Kuhar (2011a) ugotavlja, da bolj ko so
mladi socialno depriviligirani oz. izključeni, slabša je njihova participacija. Ule (2000)
izpostavlja, kateri mladi so zmagovalci in kateri »luzerji«. Zmagovalci so tisti, ki imajo
v svoji družini tako materialno kot čustveno oporo. Določeni avtorji (Sinnott in Lyons
2003, po Kovacheva, 2005; Participation in the second decade of life. What and
why?, 2005) menijo, da se v družini začnejo oblikovati vzorci participacije oz.
neparticipacije, zato je pomembno, da so že majhni otroci vključeni pri sprejemanju
odločitev. Z otrokovim odraščanjem se širi njegovo socialno omrežje in začne vstopati
tudi v druge sfere, kjer dobiva vedno večjo moč. Bajželj (2008) meni, da bi se odrasli
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morali bolj zavedati potenciala otrok in jih vključevati v procese odločanja, ki jih
zadevajo, saj so otroci primaren izvor vedenja o svojih mnenjih, pogledih, prepričanjih
in stališčih. Ob tem bi bilo potrebno ob vsakem posamezniku oceniti, v kolikšni meri
zmore razumeti in biti vključen.

3.5.

STOPNJE PARTICIPACIJE

Za razumevanje in spodbujanje participacije mladih se je potrebno zavedati, da
govorimo o več stopnjah oz. ravneh participacije. Pri tem je tudi potrebno poudariti, da
je najprimernejša stopnja participacije odvisna od okoliščin, ki vključujejo kulturo,
starost, spol, okolico, v kateri posameznik živi, politično situacijo, dosegljive vire in
cilje udeleženca (Collins, 2006).
Hart (1992) razlikuje med petimi stopnjami participacije in tremi stopnjami udeležbe
mladih v projektih, ki niso participacija. Na najvišji, osmi ravni gre za iniciativo mladih
in skupne odločitve z odraslimi (mladi imajo ideje, postavijo projekte in povabijo
odrasle, da sodelujejo z njimi pri odločanju). Na sedmi ravni sta samoiniciativnost
mladih in vodenje (mladi imajo začetno idejo in se odločajo o izvedbi projekta; odrasli
so na voljo, a se ne vpletajo). Na šesti ravni gre za samoiniciativnost odraslih, ki se
odločajo skupaj z mladimi (odrasli imajo začetno idejo, a so mladi vključeni v vse
korake načrtovanja in izvedbe; njihova mnenja niso le upoštevana, temveč sodelujejo
pri odločitvah). Na peti ravni so mladi vključeni v svetovanje in informiranje (projekte
oblikujejo in izvajajo odrasli, ki se posvetujejo z mladimi; mladi razumejo proces in
njihova mnenja se upošteva). Na četrti ravni gre za pripisano participacijo in
informiranje (odrasli odločajo o projektu, mladi so prostovoljci; mladi razumejo projekt
in vedo, kdo se odloča in zakaj). Skladno s to delitvijo participacija torej pomeni, da so
mladi vključeni v politiko in razvoj programov ter odločitve o tem, kaj se dela.
Ravni neparticipacije pa so: simbolična udeležba mladih (tretja raven – mlade se
vpraša za mnenje, a imajo zelo malo možnosti, da bi izbrali način izražanja svojih
pogledov oz. teh možnosti sploh nimajo ali pa je omejen obseg idej, ki jih lahko
izrazijo); dekoracija (druga raven – mladi so del dogodka, a ne razumejo
obravnavanih vprašanj); manipulacija (prva raven – mladi naredijo ali govorijo, kar jim
odrasli sugerirajo, vendar ne razumejo vprašanj; ali pa so mladi vprašani za mnenje,
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odrasli pa vzamejo le nekaj njihovih idej in jim povedo, kako lahko vplivajo na končno
odločitev).

8. Mladostniki dajo pobudo, odločitve sprejemajo
skupaj z odraslimi.
7. Mladostniki dajo pobudo in vodijo proces.
6. Odrasli dajo pobudo, odločitve sprejemajo
skupaj z mladostniki.
5. Odrasli prisluhnejo mladostnikom in jih
obveščajo.

3. Simbolno sodelovanje ("tokenism").
2. Dekoracija.
1. Manipulacija.

Neparticipacija

4. Določene vloge mladostnikov, ki so o svoji vlogi
informirani s strani odraslih, ki vodijo projekt.

Slika 1: Lestvica participacije po Hartu
Vir: Hart (1992)

Kirby, Lanyon, Cronin in Sinclair (2003) pa opredelijo štiri stopnje participacije:
1. Pogledi otrok in mladostnikov so »vzeti v vednost«: informacije, ki jih podajo otroci
(prostovoljno ali s pomočjo odraslih), so le eden od virov informacij, ki ji odrasli
uporabijo za odločitev.
2. Otroci in mladostniki so udeleženi v procesih odločanja: so aktivno udeleženi,
odrasli in otroci skupaj razpravljajo o različnih pogledih. Odrasli prevzemajo
odgovornost za odločitev, otroci pa imajo možnost za usmerjanje te odločitve.
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3. Odgovornost in moč za sprejemanje odločitev je deljena med otroke in njihove
vzgojitelje: na tej stopnji imajo otroci in mladostniki večjo možnost vpliva na odločitev
v primerjavi s prejšnjo stopnjo.
4. Otroci in mladostniki se odločajo avtonomno: kljub temu pogosto zahtevajo
sodelovanje odraslih, njihove odločitve pa so odvisne od sveta odraslih (struktur,
odgovornosti, moči).

Shier (2001) ponuja petstopenjsko lestvico participacije:
1. Mladostnika poslušamo in slišimo.


Ni organiziranega prizadevanja, do se ugotovijo mnenja otrok. Če
mnenja otrok niso na voljo, to ne predstavlja povoda za skrb.

2. Mladostnika spodbujamo pri izražanju svojega mnenja.


Zavedamo se, da obstaja veliko razlogov, zakaj mladostniki, ki imajo
mnenje, tega ne morejo izraziti odraslim. Možni razlogi so pomanjkanje
samozavesti, sramežljivost, nizka samopodoba, negativne izkušnje z
izražanjem mnenj, nepoznavanje mladostnikovega maternega jezika
ipd. Od prejšnje stopnje se razlikuje v tem, da si prizadevamo pridobiti
mnenje otrok in mladostnikov in jih pri tem podpiramo.

3. Mladostnikova mnenja se presojajo.


Mladostnikova mnenja so ena izmed mnogih dejstev, ki se bodo
presojala pri sprejemanju odločitev. Pomembno je, da jim razložimo,
kadar njihove želje niso izpolnjene, zakaj je bila sprejeta takšna
odločitev.

4. Mladostnik je vključen v procese sprejemanja odločitev.


Ta stopnja je prehod od posvetovanja k aktivni participaciji. Na prejšnjih
stopnjah participacije dajo otroci in mladostniki samo svoja mnenja na
začetku, niso pa udeleženi v procesih odločevanja. Na tej stopnji so
otroci in mladostniki neposredno vključeni v procese sprejemanja
odločitev.

5. Mladostnik deli moč in odgovornost z odraslimi pri sprejemanju odločitev.


Če so na prejšnji stopnji otroci in mladostniki udeleženi v procesih
odločanja, imajo sedaj tudi resnično moč pri sprejemanju odločitev. To
pomeni, da odrasli ne morejo uporabljati učinka veta. Seveda morajo
odrasli biti pripravljeni to svojo moč deliti z mladimi. Tako si na tej stopnji
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moč in odgovornost za sprejete odločitve delijo. Seveda obstaja
možnost, da tako sprejete odločitve prinesejo neugodne posledice;
mladi in odrasli se morajo naučiti deliti odgovornost za odločitve.
Ta model ne predlaga, da morajo mlade siliti, da prevzamejo
odgovornost, če je ne želijo ali je neprimerno glede na njihovo stopnjo
razvoja in razumevanja.
Na vsaki stopnji participacije model raziskuje tri faze predanosti: pripravljenost,
priložnost in dolžnost.
Na vsaki stopnji se pojavi pripravljenost takoj, ko je zaposleni pripravljen delovati na
tej stopnji participacije; tj. takrat, ko sklene osebno zavezo, da bo deloval na določen
način. To je samo pripravljenost, ker ni rečeno, da je priložnost, da se to zgodi,
dosegljiva.
Druga faza (priložnost) se pojavi takoj, ko so izpolnjene potrebe, da organizacija oz.
zaposleni lahko delujejo na tej stopnji v praksi. Te potrebe lahko vsebujejo čas
zaposlenih, znanje in spretnosti, razvite nove postopke delovanja ali nov pristop.
Tretja faza (dolžnost) je vzpostavljena, ko je sprejeta politika organizacije, da bodo
zaposleni delovali na tej stopnji. Postane dolžnost, da delujejo na tej stopnji.
Model podaja preprosto vprašanje za fazo vsake stopnje. Z odgovori si pomagamo,
da ugotovimo, kje smo, in določimo naslednji korak, da povečamo stopnjo
participacije otrok in mladostnikov.
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Stopnje
participacije

PRIPRAVLJENOST

PRILOŽNOST

DOLŽNOST

5. Z otroki si
delimo moč
in
odgovornost
pri
sprejemanju
odločitev

Ali si pripravljen deliti
nekaj svoje moči
odraslega z otroki?

Ali obstaja postopek, ki
omogoča otrokom in
odraslim deljenje moči in
odgovornosti pri
sprejemanju odločitev?

4. Otroci so
vključeni v
procese
sprejemanja
odločitev

Ali si pripravljen, da se
otroci vključijo v tvoje
procese sprejemanja
odločitev?

Ali obstaja postopek, ki
omogoča vključevanje
otrok v procese
sprejemanja odločitev?

Ali pravila zahtevajo
vključenost otrok v
procese sprejemanja
odločitev?

Ali si pripravljen vzeti
otrokova mnenja v
presojo?

Ali tvoj proces
sprejemanja odločitev
omogoča jemanje otroških
mnenj v presojo?

Ali pravila zahtevajo, da se
da mnenjem otrok težo pri
sprejemanju odločitev?

2. Otroci so
vzpodbujani
pri izražanju
svojih mnenj

Ali si pripravljen
vzpodbujati otroke pri
izražanju njihovih mnenj?

Ali imaš nabor idej in
dejavnosti, ki pomagajo
otrokom pri izražanju
svojih mnenj?

Ali pravila zahtevajo, da
moramo otrokom
pomagati pri izražanju
svojih mnenj?

1. Otrokom
se prisluhne

Ali si pripravljen prisluhniti
otrokom?

3. Mnenja
otrok so vzeta
v presojo

Ali pri svojem delu
omogočiš, da se otrokom
prisluhne?

ZAČETEK

Slika 2: Pot do participacije
Vir: Shier (2001)
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Ali pravila zahtevajo, da si
otroci in odrasli delijo moč
in odgovornost pri
sprejemanju odločitev?

Ali pravila zahtevajo, da
moramo otrokom
prisluhniti?

Naša naloga je, da poiščemo področja (pretehtamo tveganja in koristi), kjer je
primerno, da z mladimi delimo moč in odgovornost pri sprejemanju odločitev in da to
izvedemo v podpornem okolju. Izide odločanja bi bilo potrebno nadzorovati, zato da
postopek odločanja lahko kasneje pregledamo in prilagodimo, če je potrebno.

3.6.

STANOVANJSKE SKUPINE IN PARTICIPACIJA

»Stanovanjska skupina je skupina otrok ali mladostnikov, nameščenih v stanovanju ali

stanovanjski hiši v urbanem okolju, ki živijo v skupnosti, podobni družini. V
stanovanjski skupini nudi družba otrokom in (ali) mladostnikom, ki nimajo družinske
zaščite ali so bili izključeni iz družine, nadomestno okolje, v katerem lahko potešijo
svoje potrebe in si prizadevajo uresničiti svoje življenjske cilje s pomočjo strokovnih
delavcev.« (Skalar idr., 1995, str. 37).
Samo delovanje stanovanjskih skupin je prežeto s principi opolnomočenja in
participacije otrok in mladostnikov. Stanovanjska skupina ni postavljena v časovno,
prostorsko in organizacijsko povsem urejeno okolje, ampak je urejena le toliko, da je v
njej mogoče življenje in delo, skladno z namembnostjo ustanove, vendar mladi z
osebno pobudo in dejavnostjo lahko vplivajo na pravila življenja in reda, na
organizacijo in življenjske razmere. S tem prispevajo h kakovosti življenja v
stanovanjski skupini in pridobivajo pomembne izkušnje kot aktivni udeleženci v
številnih in raznolikih življenjskih situacijah (Skalar idr, 1995).
Stanovalci so imeli običajno zelo malo možnosti za izbiro, zato jim je potrebno
ponuditi čim več možnosti. Za učinkovito izbiro je potrebno seveda imeti izkušnje in
informacije. Ker teh mladostniku primanjkuje, mu je potrebno pomagati pri opredelitvi
posledic določene izbire. Stanovalec mora imeti občutek, seveda ne samo občutek,
da je vsakodnevna organizacija življenja pod njegovim nadzorom. Kar tudi pomeni, da
se mladostnik sam odloči, ali bo šel živet v stanovanjsko skupino. Da tako odločitev
lahko sprejme, je nujno,da mu stanovanjsko skupino najprej predstavijo in pokažejo
(Brandon in Brandon, 1992). Alenka Kobolt (1984) navaja, da je bistven in nujen
element, ki zagotavlja smiselnost individualnega vzgojnega načrtovanja, aktivna
participacija otroka ali mladostnika ne samo pri pripravi, ampak tudi pri izvajanju

34

individualnega vzgojnega načrta. Stopnja vključenosti je sicer odvisna od starosti in
mora biti prilagojena otrokovim sposobnostim umevanja.
Jožica Tolar (1991) govori, da moramo stanovalcem v okviru stanovanjske skupine
omogočiti razvoj samostojnosti in kritičnega mišljenja v običajnih, vsakodnevnih
življenjskih situacijah, jim omogočiti situacije, ki razvijajo njihovo odgovornost tako do
sebe kot drugih in jim omogočiti pogoje za samoiniciativnost, odgovornost,
načrtovanje in prevzemanje odgovornosti za odločitve in ravnanja. Stanovalec mora
biti vključen pri načrtovanju in vodenju stanovanjske skupine, prevzeti mora vloge v
družbi in treba ga je spodbuditi za sodelovanje v lokalni skupnosti (Brandon in
Brandon, 1992).
»Vzgajani postane subjekt vzgojnega procesa, kar ni samo deklarativno, temveč
dejansko.« (Bašić in Žižak, 1992, str. 28).
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II. EMPIRIČNI DEL

1. OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN RAZISKAVE

Obdobje mladosti se je zaradi družbenih sprememb, ki jih avtor Ulrich Beck (1986)
poimenuje s pojmom individualizacija in pluralizacija, izredno spremenil. Obdobje
mladosti postaja vse bolj negotovo, polno tveganj in nenehnih odločitev.
Pomembno je, da mladi pridobijo kompetence za nenehno odločanje o bistvenih
življenjskih zadevah, zato vsi evropski dokumenti o mladinskem delu poudarjajo
pomen participacije mladih za pridobitev teh kompetenc. Še posebej so šibki
mladostniki, ki imajo vedenjske težave na tem področju. Zato je pomembno, da tudi
vse oblike pomoči vsebujejo parcitipativne elemente, ki mladostnika opolnomočijo in
opremijo za uspešno soočanje z razvojnimi in življenjskimi težavami.
Namen diplomskega dela je prikazati in analizirati participacijo mladostnikov
institucionalnih oblikah pomoči.

2. CILJI KVALITATIVNE RAZISKAVE

Cilj raziskave je ugotoviti, v kolikšni meri lahko mladostniki s težavami v vedenju in
čustvovanju v institucionalnih oblikah pomoči participirajo pri vsakdanjih odločitvah in
pri načrtovanju svoje prihodnosti.
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3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Pri izvajanju intervjujev sem se opiral na naslednja vprašanja:
 Kako posameznik doživlja bivanje v instituciji?
 Katere kompetence je mladostnik dobil med bivanjem v zavodu, ki jih prej ni
imel?
 Katere so negativne izkušnje mladostnika v instituciji?
 V kolikšni meri mladostnik in na katerih področjih lahko participira pri
odločitvah?
 Kolikšna je njegova participacija pri načrtovanju svojega življenja v prihodnosti
po odpustu iz institucije?

4. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

Blaž Mesec (1998) pravi, da s kvalitativno metodo raziskujemo stvarne probleme ljudi,
pri čemer moramo upoštevati več zornih kotov. Odprti smo za raznolike podatke o
raziskovancih, saj raziskujemo njihov položaj v družbenem kontekstu, hkrati pa ne
smemo zanemariti vloge raziskovalca. Ta je del konteksta in s svojim sodelovanjem in
odnosom do pojavov vpliva na raziskavo.
Ker sem raziskoval problem participacije mladih v stanovanjski skupini, sem se odločil
za uporabo kvalitativne metode raziskovanja. »V kvalitativni raziskavi ne gre le za to,
da bi preverili to ali ono hipotezo, ampak želimo priti do celovitega, vsebinsko
bogatega razumevanja, ki nas lahko usmerja pri praktičnem delu, čeprav morda ne
moremo prav vsakega elementa tega razumevanja takoj utemeljiti.« (prav tam, str.
47).
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5. INSTRUMENT ZA ZBIRANJE EMPIRIČNEGA GRADIVA

V kvalitativnem delu raziskave sem uporabil metodo spraševanja, in sicer delno
strukturiran individualni intervju. »Ne glede na to, ali opravljamo razgovore z odraslimi
ali z otroki, imamo opravka z zapletenimi oblikami družbene interakcije. Uspešno
izveden pogovor terja koordinacijo velikega števila družbenih in jezikovnih prvin. Če
zanemarimo katero koli od teh prvin, lahko preprečimo napredovanje razgovora ali
povzročimo, da so njegovi rezultati zavajajoči ali neuporabni.« (Rapuš Pavel, 1999,
str. 381). Mesec (1998) pravi, da pri tej tehniki ne uporabljamo do potankosti
pripravljenega vprašalnika, ampak zgolj vodilo za intervju. V projektu smo do vodila
prišli tako, da smo določili seznam okvirnih tem, ki nas zanima, poiskali in razdelali
vprašanja pri posamezni temi, vendar jih v samem intervjuju nismo dobesedno
uporabili.
Seznam okvirnih tem in vprašanj se nahaja v prilogi 1.

6. VZOREC IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV

Pri kvalitativni raziskavi se odpovemo ideji reprezentativnega vzorčenja in
statističnega posploševanja na širšo populacijo, zato za enoto raziskovanja izberemo
tiste primere ali manjše število primerov s praktično problematiko, ki nas zanima (prav
tam).
Vzorec raziskave obsega dve osebi, fanta in dekle (Janko in Metka) 1. Janko je star
štirinjast in Metka osemnajst let. Oba sta naključno pridobljena iz projekta, ki poteka
na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, v katerem se raziskuje možnost participiranja
mladih s težavami v vedenju in čustvovanju.
Intervjuji so bili izvedeni v njihovih matičnih stanovanjski skupinah, osebje institucije
nam je omogočilo zasebnost snemanja intervjuja, tako da so bile motnje s strani tako
sostanovalcev kot osebja preprečene. Intervjuvance so predlagali matični vzgojitelji
1

Imeni sta spremenjeni.
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po predhodnem pogovoru in privoljenju z njimi. Intervjuja sta dobesedno pretipkana in
urejena.
Nato je sledil postopek kodiranja. Kode prvega reda so bile posamezne povedi, fraze
in odstavki. Za enote sem izbral smiselno zaključene dele besedila, ki sem jih kodiral
z določenim pojmom. V naslednjem koraku sem sorodne pojme združil v kategorije.
Pojme, ki se nanašajo na podobne pojave, sem združil v širše kategorije in jih
poimenoval. Pri tem sem uporabil postopek kategoriziranja, pri čemer sem dal isto
ime tistim opisom, kjer sem prepoznal nekaj skupnega. Tako so nastale kode drugega
reda. Postopek sem ponovil in na podoben način pridobil kode tretjega reda. Iz teh
kod sem izluščil kode četrtega reda, ki prestavljajo osrednje niti v shemi
posameznega intervjuja.

7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA

7.1.

INTERPRETACIJA INTERVJUJA Z JANKOM2

Zaradi preglednosti kodiranega intervjuja je ta predstavljen v obliki tabele (glej tabelo
1).

Tabela 1: Postopek kodiranja dobesednega zapisa intervjuja z Jankom
Kode 1. reda
Ne vem (kakšne oblike pomoči
bi morale biti, da bi mu bile v
pomoč)
Tko kot enga dona [botermafija] (kako se počutiš ob tem)
na konc pač se, se vsedeš, pač,
js sm za njih kokr en don al pa
kej tagga, ne don no, ne vem,
tko, skos bodo pa oni k men
pršli po nasvet a ne…kaj zdej,
gor pa dol, pa koko je to. To je
to. Tko …. (o odnosu s sošolci,
2

Kode 2. reda
Ne ve, kakšne
oblike pomoči bi
mu bile v pomoč.

Dajanje pomoči
predstavlja oblast

Ime je spremenjeno
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Kode 3. reda
Ne ve, kakšno
pomoč bi
potreboval

Nerazumevanje
koncepta pomoči

Kode 4. reda

Ambivalentno
dojemanje
pomoči

op.avt.)
sošolci pa tko (če mu je hotel
kdo pomagat v šoli, op.avt.)
ah kje, takrat sm j smel za carja,
tko a ne (ali je koga prosil za
pomoč v šoli v preteklosti,
op.avt.)
ja, sam nasvete, to je to (a si je
želel pomoči od koga, op.avt.)
tko mi je še mal bolj, k vem pač
(če ti je kul ker tipomagajo)
Če je pa problem, grem pa pač
do vzgojitla, pa se z njemu
zmenm, a ne
tko da če sm šu, pol sm šu do
frenda valda (če je kje iskal
pomoč pri komu v preteklosti,
op.avt.)
ja sm, pač pr frendah a ne, (če
je kje iskal pomoč pri komu v
preteklosti, op.avt.)
, pač s frendi
Ja (prijatelji tisti, s katerimi se je
lahko pogovoril in poiskal
pomoč, op.avt.)
, pa lohk pove, kva sm js
narobe naredu, pa vse gor dol
tko (če je kje iskal pomoč pri
komu v preteklosti, op.avt.)
ja, blo je fajn, tko, zanimiv no
(kako je bilo pri psihologinji –
prvo nudenje pomoči, op.avt.),
ja, pa ene slike mi je dala (poleg
pogovora – psihologinja,
op.avt.)
Sm se že enkrat srečal, k sva
bla z mami dol u polju, pač tam
v hiši, a ne… ee, pa sm hodu s
psihologom, ne vem zakaj že.
To k sm bil ne, cele dneve sam,
neki tagga, ne vem,, pač hodu
sm k psihologu …..(prvi stik z
obliko nudenja pomoči, op.avt.),
drug razred, al tret, četrt (kdaj
prvo nudenje pomoči, op.avt.),
deset,.. devet (let - kdaj prvo
nudenje pomoči, op.avt.)
ja lohk, če pokličeš, pač pridejo
pomagat, a ne. Tko, ti
pove/razloži/razjasni., ja ja ja
(misliš za učne)
pa ee, tut pr drugih stvareh
pomagajo a ne.
: ja ja to se (vsedejo in se
pogovarjajo), ja ja (kaj bi bilo

Iskanje pomoči ni
cool
Pomoč razume
samo kot nasvete
Prejemanje
pomoči ni cool
Sedaj ob težavah
poišče vzgojitelja
in se pogovori

Poišče pomoč
vzgojitelja ob
težavah

Če je rabil pomoč
je šel logično do
prijatelja
Pomoč je iskal pri
prijateljih
S prijatelji se je
pogovoril in iskal
pomoč
sprejel/poslušal je
njihovo mnenje,
če je sam kaj
narobe naredil
Srečanja s
psihologom so
mu bila zanimiva
in prijetna
V nižjem razredu
OŠ je obiskoval
psihologa,
razloga ne ve

Pomoč samo s
strani prijateljev

Pozitivni stik s
prvim nudenjem
pomoči

Prvi stik z
nudenjem pomoči

Ambivalentno
dojemanje
pomoči

Če potrebuje
učno pomoč, jo
dobi.
Pomoč dobi tudi
pri drugih stvareh
Pomoč ponudijo v
obliki
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Sprejemanje
pomoči v SS

fajn delat)
Ja (če mu je fajn, ko mu kdo kaj
reče, pa da se navadi
pospravljat, da mu bo prav
prišlo)
Ja (če sam ne bi znal spelat)

ja ne, lohk no, sam ne bi znal
no. pa tut (ali ne zmoreš) ne
zmorem, nimam sam sebe...???
če ne b bil kle, pol bi takoj pač
zavozu, a ne.
in spet bi na staro šli, a ne
Ja ( a vam ne bi znesel pravila
postabit)
Tut ja (a niste dovolj zreli)
ja, bolj tko-tko. (če bi mulci
sestavli pravila, kako bi bilo)

mi bi si vse tko, sam dali a ne,
do enajstih tv, učne ure sam …,
mogoče jih sploh ne bi dal, a ne
take stvari a ne(zakaj misliš)
Sam,, pa ne rabmo se eno uro
pa pol se učit ,to pa vsaj jaz ne
drugač če bi pa mi določl
pravila, pol pa bi blo res, vse
tko, mal bol a ne
sam itak, da to ni isto pol a ne.
to bo, hm. Ja ta je drugač tko,
dost zafrknen, no (otroštvo,
op.avt.)
pa tko, tko de, ne vem, zanimiv
no (otroštvo, op.avt.)
da sm mel dnar skos pr seb, pa
fuzbal žoga, ne vem. Sam to je
blo skos takrat. (pomembne
stvari iz otroštva, op.avt.)
Ja ja (če sta starša bila že
ločena)

pogovarjanja, kaj
bi bilo dobro
delati.
Dobro mu je, da
mu drugi rečejo,
kaj je potrebno
narediti.
Prizna, da sam
ne bi znal speljati
življenja.
Sam ne zna in si
ne zmore
pomagati.
Zaveda se, da če
ne bi bil v SS, da
bi svoje življenje
zavozil.
Meni, da bi zavili
na stara pota
Meni, da jim ne bi
zneslo pravila
postaviti
Meni, da niso
dovolj zreli, da bi
postavili pravila
Ne ve, če bi bilo v
redu, če bi
stanovalci sami
sestavljali pravila.
Podaljšali čas
gledanja tv,
uporabe
računalnika

Zaveda se
nezmožnosti, da bi
si sam uredil
življenje

Zaveda se
nezrelosti pri
sestavljanju pravil
brez pomoči

Ambivalentno
dojemanje
pomoči

Zmanjšali bi učne
ure ali jih ukinili

Zaveda se, da to
vedno ni dobro
Svoje otroštvo
jemlje kot dosti
zafrknjeno
Svoje otroštvo
jemlje kot
zanimivo
Pomembne stvari
iz otroštva, da je
imel vedno denar
pri sebi in
nogometna žoga
Starša sta bila že
pred vstopom v
institucijo ločena.
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Zaveda se
pomembnosti
pomoči
Ambivalentno
doživljanje svojega
otroštva

Denar mu je
predstavljal neko
varnost.
Disfunkcionalno
vedenje staršev

Družina –
ogrožajoč
dejavnik

ne to je blo enkrat že prej drgač,
ee, k sva bla z mami pač, pa
oče . sam ni blo tko, pa zarad
mene, ampak zarad enih, ja blo
je no neki sm mogu hodt z
mami nekej cajta, neki ne vem
kaj, neki brez veze (prvi stik s
csd-jem, op.avt.), V zvezi s
fotrom (mati je urejala na csd-ju,
op.avt.)
je rekla, tko je, a ne, če si boš
zajebou, če boš zbežu, pa če
nouš pršu nazaj, si boš zajebu
hišo, pol pa .. smlednik, a ne.
Pol pa itak ja, pol me je pršla
…. heh
ja ja, to pa ja… ni blo glih tko
problema a ne. (če je imel
besedo pri urejanju svoje sobe,
op.avt.)
Se je dal zment. (če je imel v
družini besedo pri izbiri kraja
dopustovanja, op.avt.)
a to, aja, to pa ja… tko smo se
zmenl, kdaj bi šli kej na morje
pa tko, ni blo problem (če je
imel v družini besedo pri izbiri
kraja dopustovanja, op.avt.)
Osemdeset, dol z bleda sto, pol
pa že začne tretja blokada
(kolko pa gre?)
Na vse probleme pozabm, a ne
ker sem pa tam pa, … … vozm
se z motorjem, ne
U Tržiču pa motor : pa ženske
uživancija pač, do .. do daske.
Tm, kar sm pa res uživam do
konca.
to pa men ni, oaaa
sam tam pr frendicah je
problem k morš počas vozt (s
kom najraje počne)
ja ja (če ima skuter pri dedku),
sej mam izpit, mam vse
ja no, js skos če vozm. Js vozm
do daske (če se bojijo?) pa do
konca, ga pač, a ne, zdej sm si
kupu une sava gume, ta nove
dko konca skos no, ker so res
dobre ….
hm, nikol nam ženske udaru, a

Stik s CSD je imel
že prej, zaradi
težav med
staršema

Disfunkcionalno
vedenje staršev

Mama mu je
zagrozila, da bo
ostal brez hiše in
bo moral v
Smlednik.

Materino
nekonstruktivno
reševanje težav

Ni imel težav pri
urejanju svoje
sobe
Sodeloval pri
odločitvah kam
gredo na morje

Nekaj možnosti
participacije v
otroštvu

Družina –
ogrožajoč
dejavnik

Sodeloval pri
odločitvah, kdaj bi
šli na morje
80, po hribu
navzdol 100km/h
Doma na vse
pozabi in uživa do
konca.
Doma preživlja
prosti čas z
motorjem, dekleti
Počasna vožnja
mu ni všeč.
Rad vozi dekleta,
vendar ga moti,
da ne more
potem hitro voziti.
Skuter ima pri
dedku, za njega
ima tudi izpit

Nekvalitetno/nekon
struktivno
preživljanje
prostega časa čez
vikende doma

Vozi s polno
brzino

Nekvalitetno/nekon
struktivno
preživljanje
prostega časa čez
vikende doma

Prepičan je, da

Nenasilje do žensk
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Družina –
ogrožajoč
dejavnik

ne. To ziher (kako vpliva (oz. je
vplival) ta dogodek nanj,
(op.avt.)
stara dva sta že … skos sta no,
ne znata si povedat unga ta
pravga odgovora
(zakaj se ni obrnil na pomoč k
staršem, op.avt.)
ja ja, fotr bolj ne no, ne
upošteva me tko, mojih
predlogov, (ali je s strani
staršev upoštevan, op.avt.)
Pr matki se mi zdi, sm pa itak js
skor vsak vikend gor pr dedku a
ne od mami, tko da pr njih pa tut
ne. Vsi me neki spoštujejo pa
gor dol, sam mena pa na vem,
če glih upoštevajo no (ali je s
strani staršev upoštevan,
op.avt.)
misljo da so zdej, da so, pač, ne
vem, pa so se cajti spremenil,
ok, mat ne …. Sam deda pa ne
no, on je še kr une gor, u
komunističnih cajth, kako je vse
štimal, da so bli vsi, da so delal
na njivi, pa da morm tut js, pa
pol, pa take bedarije ne (zakaj,
meni, da ni upoštevan s strani
staršev, op.avt.)
dost ga mam, tko čez glavo a
ne vsakdan: ti hodš vn po cele
dneve, js sm pa po cele dneve,
krave koze in pa ovce pasu pa
kaj js vem kaj delu, a ne.
hmhm, brezveze (doživaljnje
dedka, op.avt.)
ne, drgač js nism tko skor nikol
prosu (za pomoč starše,
op.avt.)
Ja (ni pričakoval pomoči od
staršev, op.avt.)
Zmeri poveta ta pravo pot, pa
tut če ta prava pot ni najboljša,
bosta onadva vseen šla na
najboljšo pot no. tko mislm, na
najlažjo pot, pa čeprou najlažja
pot ni dobra… no mogoč včasih
tut boljš težja (zakaj se ni obrnil
na pomoč k staršem, op.avt.)
ne vem (ali se v primeru težave
obrne na očeta ali mati, op.avt.)

zaradi tega
dogodka, ne bo
nikoli udaril
ženske
Nekonstruktivno
vedenje staršev
Neupoštevanje s
strani bližnjih
odraslih

Nevzpodbudni
odnosi v družini
Neupoštevanje s
strani bližnjih
odraslih

Neupoštevanje s
strani bližnjih
odraslih

Prepuščen sam
sebi
Nevzpodbudni
odnosi v družini

Starša iščeta
najlažjo pot

Starša mu ne
predstavljata
opore v primeru
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Družina –
ogrožajoč
dejavnik

težav
Eem, mat, v enmu svojmu
svetu, čirule čarule neki, (opis
matere, op.avt.)
tko, onadva skos po svoje, js
sm pa tut bil skos doma
mm, ja takrat, k'j pač fotr do
konca pač premladtu mat, a ne.
Js sm, takrat sm ustou, ob
sedmih sm mel bus, sm pa
vstajal ob pol sedmih, sm pa šu
že ob šestih na bus, a ne. Tko,
ob šestih sm šu že vn iz
stanovanja, a ne. Tko 15 minut,
preden je on pršu in pol sm js
tam na abtobusni čau, sedel
sam, in sm sam vidu rešilca, pa
policijo tko. In sm si mislu o fak,
kva če je mami rodila a veš, pa
nism nč vedu, za kva se gre….
tko pridem tja pred blok, pa tko
sam une, tko dva zdravnika sta
jo tko vn odpelala, tko vso, tak
zbito, a ne. Tko z milosti, ne
vem. (mati ni bila noseča,
op.avt.)
Js sm pa itak, večino odraščal
sam a ne.
ja, sam seb sm bil no
(prepuščen, op.avt.)
ja, pol sm bil ne vem, po cele
dneve sm bil zuni
sam tko da b pa zdej šu kšnga
matko al pa fotra al pa kej
sprašvat, to pa ne, k itak pač…
brez veze (če je kje iskal pomoč
pri komu v preteklosti, op.avt.)
mmm, neki cajt, ne vem tko čist
na začetku se še spomnem, d
ni blo fajn, pol sm pa tiak sam
začel, a ne, pač (kako se je
počutil, ker ni bilo pomoči od
staršev, op.avt.)
tko da sm js pol takrat zavel,
zaživel čist svoj življenje. Moj
urnik, k sm js pršu takrt iz šole
je bil, domov, pojest, v sobo,
računalnik, drčunalnik do osmih
pogledat film, stuširat, zobe
umit pa spat. in, to je bil moj
urnik. pač nč gor, nč dol
tko fotr pa mat sta mela pač
skos probleme neki, sta se
kregala, pa gor dol.

Disfunkcionalno
vedenje mame
Disfunkcionalno
vedenje staršev

Nevzpodbudni
odnosi v družini v
preteklosti

Nasilje v družini s
strani očeta do
mame.

Nevzpodbudni
odnosi v družini v
preteklosti

Družina –
ogrožajoč
dejavnik

Nevzpodbudni
odnosi v družini v
preteklosti

Družina –
ogrožajoč
dejavnik

Prepuščen sam
sebi

Starša rešujeta
težave s prepirom
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Drgač fotra prej nism vidu štir
leta al pet let, ne prej sm bil pa
skos z mat
fotr, ee, fotr ma ful dobre živce
glede na to vse kaj je šou skos.
(opis očeta, op.avt.)
še dražje hehe… (če bi si sam
kupoval obleke, op. Avt.)
ja zdej tko a ne, pr dediju je vse
bolj cenej, a ne
. Mislm čeprou ga tut naštimam,
da gre kej kupt a ne.
Pr mami: reče nej da fotr,

pr fotru pa skos more bit vse
firma, drago, pač, .. kvaliteta a
ne in pol. tko de, štima no (kako
izbira oblačila, obutev, op.avt.)
pač mal več bi si kupu, ne tko
mal, mau, (če bi si sam kupoval
obleke, op. Avt.)
ja, to.. no ja aja,to pa ja, to pa ja
(če tukaj bolj pospravljena soba
v primerjavi z doma))
ja v redu vse, tko, pa pohval me
skos, tko … (ali mu mati
pomaga, op.avt.)
mau mi (ponudi možnosti za
izbiro, pri pomoči (mati), op.avt.)
ja drgač tko da mi več možnosti,
sam pol mi itak še pove kera je
pač najboljša od teh, a ne, pol
pa js se pa sam odločam
(ponudi možnosti za izbiro, pri
pomoči (mati), op.avt.)
ja ja (sam se odloči za eno od
ponujenih možnosti, op.avt.)
ja ja ja, ne pa da zdej ona reče
(mu je fajn, da izbira sam,
op.avt.)
z dedkom, tut na obljš no, zdej
ga vsaj tko mal poslušam, a ne
pa tut mu kej nazaj tko povem,
a ne, pa pol jih slišm
se je poboljšal no
z dedijem, tut mal, ja se je no,

Ni imel stike z
očetom par let
Očeta opiše z
zelo dobrimi živci,
gled ena to, kaj je
moral dati skoz
Če bi sam
kupoval oblačila
bi izbral še dražja
Dedek pri nakupu
gleda na cenejše
artikle.
Dedka pregovori,
da mu kupi
kakšno stvar
Mama ga pošlje k
očetu za kupit
stvari
Pri očetu je
pomembno, da je
znamka in da je
drago
Več oblačil bi si
kupil, če bi sam
odločal.
Sobo sam
pospravlja in je
bolj pospravljena
kot je doma
Mama mu daje
pozitivno
potrditev
Mama mu ponudi
navidezno
možnost izbire
Mama mu ponudi
navidezno
možnost izbire

Očetovo
nekonstruktivno
reševanje težav
Opravičevanje
očeta

Pomemben je
zunanji videz

Razkorak med
vedenjem v SS in
doma

Bolj konstruktiven
odnos z mamo
sedaj
Družina – rahle
pozitivne
spremembe

Participira pri
izbiri odločitve
Zadovoljen je, če
participira
Dedka sedaj malo
bolj posluša
Odnos z dedkom
se je poboljšal
Z dedkom se je
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Izboljšanje
odnosov z bližnjimi
odraslimi

sam ne tko zelo, ful. (se je
spremenil odnos?)
na boljš z mami ja

z mami ja (se je spremenil
odnos?)
ja, pa pogovvarjava pa tko (če
se bolje razumeta z mamo?)
če je pa kej bolj tko, pa pač na
mami, a ne. Ne vem, recmo
problem: kva nej nardim zdej v
šoli, k sm tko zafrknu, pa kuko
to (iskanje pomoči, op.avt.)
zdej obadva, z obemadvema
dobr (odnos s staršema,
op.avt.)
ja zdej se dobr štekam (s starši,
op.avt.)
mm ja (če so naredili
individualni načrt, ko je prišel v
zavod), kakšen načrt, to drugač
ne (če je bil seznanjen z
načrtom), aja, .. vglavnem neki
je blo, ne vem
ne, ne vem, mislm, ni to k sm
povedu, kakšne …. (če je
siguren)
Ne (ni poznal nikogar, ki bi bival
v stanovanjski, op.avt.)
Nč (nič ni vedel o stanovanjski
pred prihodom vanjo, op.avt.)
takrat, k sm k psihologinji dol, iz
matematke in se spomnem in
se spomnem, da, pol je pa
rekla, če bi šou u kšn dom.
(kdaj je prvič slišal za
stanovanjsko, op.avt.)
dej se ne morš živet tle (kaj si si
mislil o njih)
eee, tko nekak, kokr to sam
sam še hujš tko… ni nobenih
izhodov ni nobenih izhodov, da
si skoz zaprt… pa take
(predstava o inst. pred
prihodom vanjo, op.avt.)
ok ajde rečmo mulce. Ajde, XY
bolj, sam nisva se tko nč
pogovarjala pa tko sam tko sem
ga vidu….(koga je srečal prvo

sicer odnos
spremenil, vendar
ne zelo.
Z mamo se je
odnos spremenil
na bolje
Z mamo se je
sedaj odnos
spremenil.
Z mamo se sedaj
več pogovarjata
Mama mu
predstavlja oporo
pri težavah v šoli.

Izboljšanje
odnosov z mamo

Sedaj ima dober
odnos z obema
staršema
Sedaj se dobro
razume s starši

Odnos s staršema
se je izboljšal

Nezavedanje
individualnega
načrta
Ni siguren ali so
naredili
individualni načrt
Ni poznal
nobenega, ki bi
bival v SS.
Pred prihodom ni
vedel nič o SS.

Nepoznavanje
individulanega
načrta

Nepoznavanje
institucije pred
prihodom

Psihologinja mu
je predlagala
odhod od doma
Menil je, da se v
SS ne da živeti
normalno.
Prva predstava o
instituciji, da si
zaprt in nimaš
nobenih izhodov.
O stanovalcih si
je mislil, da so
čudaki
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Negativna
predstava o
instituciji pred
prihodom

Negativna
predstava o
stanovalcih pred
prihodom

Neparticipacija
zaradi
neustreznega
pristopa
nudenja pomoči

od tukaj), ma čudaki. kko so
lohk kle, a ne,
tam sm šu na en sestank, a ne,
pravzaprav,v socialni center not
in pol sm tm neki povedu in pol
so to poslal in pol je neki kao
zarad mami pa zarad fotra (o
sestanku, kjer je bil soc.
delavec, op.avt.)
Heh. Nisem pa mel nikol z
njemu enih takih stikov. (s soc.
delavcem, op.avt.)
ah ne (se ni videval s soc.
delavcem, op.avt.)

ne vem, da bi hotu kej pomagat.
Ne vem, ne vem (soc. del.,
op.avt.)
sej nism bil js tko nkol z njmu
skor sam. on je bil skos sam
zraven. Pol je pa mene
psihologinja pa on. Sta me tko
taka vprašanja spraševala, pa
zakaj, pa zakaj je blo tko, da se
to to zdej …. (o delu soc.
delavca, op.avt.)
ah ne, on je bil sam tm tarkat,
na enmu sestanku je bil..
preden so pač vsaj eno odločbo
napisal al kaj, pol so pa, pol je
pa uno …. Pač ne, uno, k j, eem
una posnela, al kva je že blo, so
odnesl h eni komisiji in pol je
komisija pregledla, ne in so vidl,
kaj je pr men kao narobe
(o soc. delavcu, op.avt.)
tko da nč kej tazga tko (o delu
soc. delavca, op.avt.)
ah kje, dej bejž no! Ona je tko, a
ne, kokr da b js teb reku, zdej
boš pa ti s svojo punco nehu, a,
čaki, kva se greš, a ne. A veš,
tko a ne (o sprejemanju pomoči
s strani psihologinje, op.avt.)
tm smo mel sam eno
psihologinjo… uno je pa pol pač
tud rekla, poklicala vse uno ne
vem pač sem, tko da (o pomoči
v prejšnji šoli, op.avt.)
ma ne rekla, Janko je, začni
hodt v šolo, gor dol, začni delat

Nezavedanje
pomembnosti
sestanka na CSD

Pomoč CSD brez
njegove
participacije

Ni vzpostavil
odnosa s
socialnim
delavcem
Ni vzpostavil
odnosa s
socialnim
delavcem
Ne ve, ali je
socialni delavec
želel pomagati

Socialni delavec
in psihologinaj sta
ga spraševala o
dogodkih doma

Pomoč CSD brez
njegove
participacije

Srečal ga je
enkrat na
sestanku, preden
so napisali
odločbo.

Neparticipacija
zaradi
neustreznega
pristopa
nudenja pomoči

V delu socialnega
delavca ne vidi
nič takega
Pomoč
psihologinje ni
sprejel, pomoč
dojemal kot
vsiljevanje
Psihologinaj s
šole mu je
pomagala,
sklicala sestanek
Psihologinja mu
je pridigala o šoli
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Pomoč v šoli brez
njegove
participacije

naloge, uč se. Jest pa itak, kva
je s tabo?, dej, sej bom naredu,
sm spacou.
Pol je pa unga socialnga
poklicala, pol so se pa začel
ment, prvo za kje pač bom,
majči belič, al kva je že, pol pa
za sm.. pol pa js nism nikamor
hotu, pol so pa v smlednik rekl
…. Pol sm pa sm pršou (o
pomoči psihologinje, op.avt.)
ja ja (ali je bil vključen csd, ko je
bila pomoč od psihologinje v
prejšnji šoli, op.avt.), je
razredničarka je še bla (je bil še
kdo vključen takrat, ko je bila
pomoč v prejšnji šoli, op.avt.),
pa še, pač un, moja mami, pa
socialna una, socialna delvaka
(kdo vse je bil vključen v pomoč
v prejšnji šoli, op.avt.)
aja, sam mami, ne…pa deda,
dedi (ali je kdo sodeloval pri
nameščanju, op.avt.)
ja sej ona (mama) je konc
koncev vse odločala, a ne. Če
ona ne b podpisala, ne, bi bil js
doma, a ne. Tko, da je
Ja (frende pa še iste kot prej, ni
jih nič zamenjal)
ja ja se (če se tud obrne na njih)
Ja ja (lahko izraziš svoje
mnenje med njimi) ja itak,
kumot
ja ja (se med frendi počutiš
sprejetega)
Skos (jim pomagaš)
ja itak (ob težavah, če se lahko
obrne na frende)
Ja (obratno tudi)

Mhm (se frendi odzovejo, ti
pomagajo)
pr frendih pa ne vem: kva naj
nardim s temu dnarjem, pa kuko
naj uno, pa gor pa, pa pač,
(iskanje pomoči, op.avt.)

in učenju

Psihologinja
poklicala
socialnega
delavca in
pogovor o
namestitvi

V pomoč na
prejšnji šoli sta
bila vključena
razredničarka,
socialni delavec
in psihologinja.

Mama in dedek
sta sodelovala pri
nameščanju v
SS.
O namestitvi in
pomoči je
odločala mama
Prijatelje ni nič
zamenjal po
vstopu v SS
Ko ima težave se
obrne na prijatelje
Med prijatelji
lahko izrazi svoje
mnenje
Med prijatelji se
počuti sprejetega
Meni, da jim ves
čas pomaga
Ob težavah se
lahko obrne na
prijatelje
Prijatelji se
obrnejo na njega
za pomoč
Prijatelji se
odzovejo, če
potrebuje pomoč
Na prijatelje pa v
primeru, kaj naj
naredim z
denarjem in
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Pomoč v šoli brez
njegove
participacije

Neparticipacija
zaradi
neustreznega
pristopa
nudenja pomoči

Sam ni sodeloval
pri nameščanju

Nespremenjena
socialna mreža

Prijatelji mu
pomenijo družino

Prijatelji mu
pomenijo družino
Prijatelji mu
predstavljajo
družino

Socialna mreža
– ogrožajoč
dejavnik

, tko smo k familija, no
(opiše odnos s prijatelji, op.avt.)
tko vsak ma svoje vloge, pa vse
a ne. Hudo (opiše odnos s
prijatelji, op.avt.)
Ja (se je raje obrnil na pomoč k
prijateljem, op.avt.)
uu, mi smo mel, par par
pretepov*, tko ene take scene,
a ne, da smo kej ukkradl, pa tko
take, mi smo mel taki zegen
takrat, tko, phooo, sam usral se
nam je, a ne. Tko, gremo mi dol
tko po enmu bregu, ne kao, pa
en frend ima drogo. No in tko se
prpele mim marica tko. Nč, nč,
… sam un prpele, mi sam vsi u
gmajno. Sam ustav se una
marica, pa sam naprej pele in
če bi nas pa takrat dobil Pol b
me pa v logatcu vidu al pa
smledniku al pa kje, sam
pa tko družu sm se že pr osmih
sm se družu s 14-letniki
starjše,
ja, dost, še preveč (če ma veliko
frendov)
ja tko, a ne, da greš vn. …
zajbancija, pač. Ne vem, kuko
sploh to opisat z besedo. Tko,
da se da povedat vse, pa da se
ve, da ostane to med nami, pa
tko pač une stvari, itak (kaj je
zate prijateljstvo)
Bi (če bi imeli besedo zraven, bi
ga bolj upoštevali)
mislm bolj bi blo no. lažji pač za
vse. In za nas in za njih.
ja ja lohk lohk (ali lahko izrazi
mnenje med sošolci, op.avt.)
ja ja (ali ga sošolci upoštevajo,
op.avt.)
ja ja (ali ga sošolci sprejemajo,
op.avt.)
ja, recimo ob desetih spat. Če je
kašn film dalši deset dvejst
minut, al pa če nisi v srednji šoli

podobno
Prijatelje ima za
svojo družino
Vsak ima svojo
vlogo v tej
»družini«
Po pomoč se je
raje obrnil na
prijatelje

Negativna
socialna mreža

Družil se je s
starejšimi fanti
(6let starejšimi)
Prijatelje ima
starejše
Meni, da ima še
preveč prijateljev.
Prijateljstvo mu
pomeni, da vse
stvari ostanejo
znotraj prijateljev.
Če bi sooblikovali
hišni red bi ga
bolj upoštevali.
Meni, da bi bilo
potem vsem
lažje.
Med sošolci lahko
izrazi svoje
mnenje
Sošolci ga
upoštevajo.
Sprejetost s strani
sošolcev
Glede odhoda
nannočni potčitek
se lahko
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Nespremenjena
socialna mreža

Socialna mreža
– ogrožajoč
dejavnik

Neustrezna razvita
socialna mreža
Zmotne predstave
o prijateljstvu

Zmotne predstave
o prijateljstvu

Če participira to
potem bolj
upošteva

Možnost
participacije med
sošolci

Nezavedanje
svojega
participiranja

mislm če si v srednji šoli, se
lahko zmenš tut do enajstih, če
je kašn film al pa kej
aja to so pa to se pa da zment
ja (glede učne ure, kaj je potem)
sam vse … se morš zment pa
morš bit kul, a ne. Če s kul so
oni kul do tebe.
Oni (kdo je postavil hišni red)

to smo se zmenil, evo. Drugač
tko kšne stvari, pa, ne. to za tv,
pač da lohk gledamo dnevnik,
mmm. Drga pa ne vem, no. bolj
ne kokr ja.
aja, pa to je tut res, pol pa vsaj
tv, no, ja (a ne bi bili potem vsi
na računalnikih in ne bi nihče
nič drugega dela), to je tut res.
Ne sam bi nam sam
dokumentarne lahko dal druzga
pa ne. (a ne bi bilo isto kot prej,
pa bi samo žajfnice gledal)
… js bi dal računalnike čez cel
dan, naj jih majo, a ne. Itak.
ma ne. Pač pr njih .. je zakon je
zakon. Tko je. (je jamranje
uspešno)
pr eni stvari smo pa res mel. Pr
dnevnik, zmenil smo se za
dnevnik, da ga lahk gledamo.
(če so imeli mulci kakšno
besedo pri tem)
Pol v drugo je pa ena glavnih …
tri tedne minil... pol sm pa sam
šu pogledat ampak uno sm med
poukom pač, to je bil men se zdi
glih, zadn al predzadn šolski
dan in pol sm sm pršu
ja tko je blo drgač, a ne. Mi smo
mel tko, pondelkih smo mel pač
pogledat, kaj pogledat a ne. In
pol je blo tko.Eem, k je bil
pondelk, a ne, drug pondelk, ne
vem, pač en pondelk je bil ob
dveh, po šoli sm mogu it s
psihologinjo pa z mami pogledat
u malči belič in sm šou na
avtobus in pač k dedku, a ne,

dogovoriš,
odvisno od
starosti
Glede učnih ur se
lahko dogovoriš.
Nekatere stvari
lahko spreminjaš,
vendar samo s
pogovorom
Hišni red v SS so
postavili brez
sodelovanja
stanovalcev.

Možnost
participacije v SS

Neparticipacija
glede hišnega reda

Na ostale stvari
niti nimajo vpliva

Ali pa vsaj tv,
mogoče samo
dokumentarne
programe.

Sam bi dovolil
računalnike čez
dan
Jamranje ni
uspešno, ker so
za vzgojitelje
pravila zakon
Pove, da so
vplivali na hišni
red, da lahko
sedaj dnevnik
gledajo.

Nerealne želje
glede hišnega reda
SS

Neverbalno
izražena kritika ni
uspešna pri
vzgojitelju
Participacija glede
hišnega reda

Nato sta si
ogledala še SS.

Pred namestitvijo
si je z mamo
ogledal Malči
Belič.

50

Participira pri
odločitvi v kateri
zavod bo
nameščen

Nezavedanje
svojega
participiranja

drgač sm gor še, pač pelu, k se
z mami pač nisva štekala.
ne, tko je blo: eem, prvo so mi
rekl, to bom šu pač, pač neki so
za smlednik govoril, pa (opis
postopka pred namestitvijo,
op.avt.)
pol sm pa js pač unmu reku, naj
svojga froca pošlje u smlednik a
ne, pol pa tm,
ja, to je to, tko no, lohk bi mal
popustil glede računalnikov pa
glede teh
na vem. Pa pol dežurstva. … js
ga ne bi zdej naredu, js bi ga
pol kasne naredu, a ne. Pol ne
vem računalnik ne bi dal pol od
osme ure dalje
v pol ure vse nardim, eno uro
gldam u zrak.
Ja ja, (je tukaj bolj omejeno?)
kdaj bom počel, kok časa, to ne
morem odločt, pa kdaj bom
počel, to tu ne, pa kaj bom
počel, to tut ne, no. mislm, lohk
tko kšne stvari no, ne pa zdej.
Pač js ne bi mel učnih eno uro
pa pol, pač eno uro pa pol
nimam nč za delat js.
mmm, ne morem bit s svojim
folkkom pa ne morm it kuj ven
pa da se pač šetaš zuni, pa tko.
Svobode no tko nekak …..
čeprou mam svobodo .. sam js
pač, sm navadu na ful velik
svobode,
na vem, uni pač dol k so v
smledniku pa u višnji gori a ne.
Svaka jim …., ne, tko, res
uspeh, a ne. …. (No, js sm
srečn) ja sam vseen, srečo
mam a ne dobr sm .. spelu heh
če vsakmu rata, no skor
vsakmu, za kva neb še men, a
ne.
ni žepnine, če ni žepnine, ni
dnarja, če ni dnarja (če ga ne bi
upošteval)
do njih morš pa bit prjjazn, pa
vse, da so kao vsi llegende, sej

Prvo so ga želeli
namestiti v
Smlednik.

Smledniku se je
uprl.

Participira pri
odločitvi v kateri
zavod bo
nameščen

Misli, da bi lahko
v SS popustili pri
pravilih glede pc,
tv,..
Moti ga, da se ne
more sam odločit
ob kateri uri bo
naredil dežurstva
Učne ure se mu
zdijo predolge
V SS je vse bolj
omejeno.

Nezavedanje
svojega
participiranja
Pravila v SS
preveč omejujoča

V SS ne more
odločati kdaj,
kako in koliko
časa bo kaj počel.

V SS sicer ima
svobodo, vendar
je on navajen ne
valiko več
svobode.

Meni, da ima
srečo, da ni
pristal v
Smeldniku ali
Višnji gori
Ne vidi razloga,
da njemu ne bi
ratalo, saj skoraj
vsakemu rata.
Upoštevanje
pravil zaradi
nagrade
Iskanje najlažje
poti
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Dojemanje
namestitve kot
kazen

Ne zaveda se
mogočih ovir za
svoje načrte za
prihodnost
Nekonstruktivni
načini reševanja
sedaj

Prevladujejo
nekonstruktivni
načini
spoprijemanja s
težavami

drugač niso no, ne, sej so no.
morš bit do njih pač prjazn če
hočeš pač tut… bit na dobrem
glasu a ne. to je pomembno ne.
(opisuje odnos do učiteljev v
šoli, ki jo obiskuje, op.avt.)
aja špricou, ma to ne b, sam,
ker mi. Že spet bi delu to
strategijo, pač bi bil do njega
prjazn, pa on do tebe, a ne
(kako bi se spoprijemal s
težavami na šoli, ko zapusti
institucijo)
Ja (z vsem se pa mulci ne
strinjate?), to je pa tut res, ja
(kritike ne poveste, vendar
verjetno pokažete, da vam ni
všeč?)
mal z odporom nardiš pa tko.
Mal jamraš, sam pol itak nardiš,
pa. (a jamrate tudi)
ne, ne vem, res. Eem, zato, k
nism hodu v šolo, pa ne vem. Js
ne b bil tle. (razlog zakaj je v
stanovanjski, op.avt.)
Ja, pa je še velik mulcev k
počnejo hujše stvari kakr sm jih
jest delu in pol mene najdejo,
pa mene ruknejo…
a ne, tko si čist tih pa delaš tist,
kar ti rečejo, Ja (če je to
ironično rekel)
drugač ne vem, a ne (razlog
zakaj je v stanovanjski, op.avt.)

Takrt so bli taki cajti tko no. ful
velki koraki zame, a ne. Ampak
sm, mel sm ful močno
puberteto, to lahko rečem (kako
je bilo v šoli (prejšnji), op.avt.)
če b pa že bli problemi, pol pa
to čimhitrej popravt, pa počakat
da gre v pokoj, to je pa to, a ne.
Treba je pač do njih bit prjazn.
za tukej. Furat tko kokr sm furu
do zdej, v redu.
kritike se ne splača govort zato
ker itak majo oni prou na koncu
a ne.
ja, sam tko drgač pa vsem
dajem mislt, da sm z njimi ful
prjatl, pa da jih mam ful rad, pa
vse gor dol, pol pa, pač, u
resnic pa, oni misljo, da mam js

Kritiko pokaže
neverbalno

Nekonstruktivni
načini reševanja
težav sedaj

Minimaliziranje
svojega
nekonstruktivneg
a vedenja

Nestrinjanje
pokaže samo
neverbalno
Nezavedanje
preteklih
nekonstruktivnih
ravnanj
Prelaganje
odgovornosti v
primeru težav
Reševanje težav
z odlašanjem

Skriva svoj jaz
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Nekonstruktivni
načini reševanja
težav sedaj

Prevladujejo
nekonstruktivni
načini
spoprijemanja s
težavami

pač njih vse ful rad pa gor dol, v
resnic pa js to njim dajem in pol
vem, da če bojo oni misll, da
mam js njih rad, bojo tut oni
prjazni do mene in kle je pol pač
že spet en plus pr delu pa pr
vseh, a ne. (opisuje odnos do
učiteljev v šoli, ki jo obiskuje,
op.avt.)
: ma ja, sam tko vidm, da js kle
nism js, a ne. Tko, ne vem vse
ene igre k so, (si se navadil
tukaj?)
kva nej zdej, kva nej tm, kuko
naj tm, tko. Tko, šah, na en
način. (način pomoči od
prijateljev, op.avt.)
dajal nasvete, kuko najbolj čes
prdt, pa tko a ne (način pomoči
od prijateljev, op.avt.)
:. Pa še doma, še doma sm
skoz skregou, pol sm pa zdej
kle a ne. (opiše dogodke in
odnos doma v pret., op.avt.)
tko da zdej, zadnjih šest
mescov, preden sm pršu sm,
sva se z mami vsak dan tko
kregala za, čist brez veze, a ne
(odnos z materjo, op.avt.)
to je blo takrat k sm zbežu, … je
poklicala pa je rek
pol sm pa med počitncam mel
ful upora, pa… enkrat sm clo
med počitncam tko za dve uri
zbežu od doma, a ne… tko, ja,
pa nism glih tko kej velik zbirou
no, pa tut ni mi glih kej kle fajn,
k znam za več, pa…(opis
postopka pred namestitvijo,
op.avt.)
in je bil kle Ivo, in pol sm reku
ajt bom kle probu ena dva
mesca, če nau šlo, pa črta,
ampak gre. Tko, da to je to.
js se za probleme sploh nism
brigou, zdej pa, ja (reševanje
težav)
pol je pa še šola šla u, pač dol,
a ne
zadet na lotu pa uživat, a ne.
Hehe. To (želje, ko ne bo več v
instituciji)
zdej še ne no (če je kakšen
učinek, ko delajo z njim)

Prevladujejo
nekonstruktivni
načini
spoprijemanja s
težavami
Iskanje najlažje
poti

Nekonstruktivni
načini reševanja
težav v preteklosti
Reševanje težav
s prepiranjem

Reševanje težav
z begom

Reševanje težav
z begom

Nekonstruktivni
načini reševanja
težav v preteklosti

Reševanje težav
z ignoriranjem
Reševanje težav
z odlašanjem
Želi si zadeti na
lotu in potem
uživati
Pri sebi še ne vidi
kakšnega učinka.
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Nerealne želje v
prihodnosti
Nerealno
zavedanje samega
sebe

Prevladujejo
nekonstruktivni
načini
spoprijemanja s
težavami

da se mi godi krivica, a ne (kako
se je počutil, ko je prišel v ss,
op.avt.)
js pač, nism za sem, evo
kokr, … ne vem, krivica no, ne
vem, tko se mi (kako to
sprejemal)
tko, ni blo glih kej fajn no, tko
raje bi bil en piflarček, kokr pa,
kokr sm zdej tam, a ne, tko…
ne res, sej, zdej šele vidm, tko
zdele je pa fajn,… mislm čeprou
bi bil stokrat raj doma
od začetka šolskega leta, ja ni,
sam vseen je velik, sam se
vseen vleče (tukaj že 2 mesca
pa še mal)
pol so pa rekl, boš šu pa na to
šolo, pa v dom, pol sm se pa
neki še upirou neki cajta, sm
(opis postopka pred
namestitvijo, op.avt.)
brezveze mi je tko, k nimam kle
nč za delat k nn, tko, … nimam
unih težav, kokr jih majo pač
oni, a ne, tko une, pr pouku ne
vem kakšne (kako mu je na
trenutni šoli, op.avt.)
ja, to je tut res ja (šola mu ni
zahtevna, op.avt.)
sej se nism odloču (če se je
sam odločil za to šolo, ki jo
obiskuje, op.avt.)
zdej pa legende, tko, hudo, ne,
se da živet, čist normalni vsi ja
(kako ji sedaj vidi?)
: ja, to pa ja, ne. … skrbim za
šolo, me skrbi za šolo recimo da
bom naredu, da damoačo
nalogo, da bom mel, da, nau že
spet »nimam učitlca«, a ne (če
se je spremenil od prej)
ja neki cajta ja, pol me je pa
poklicala enkrat, pa sva se
zmenila (če je materi zameril)
ne – hehe (če so želje realne)

ampak pol takrat nam je dal tolk
za mislt. Js sam tko sploh ne

Menil je, da se
mu godi krivica
zaradi vstopa v
SS
Misli da ni za v
SS.
Napotitev je
sprejel kot krivico.
Raje bi bil
piflarček kot da je
sedaj tukaj

Nesprejemanje
namestitve v SS

Sedaj mu je v SS
dobro, čeprav bi
bil raje doma.
V SS skupini se
mu čas vleče
(dobra 2 meseca)

SS se je upiral
nekaj časa.

Na tej šoli mu je
brezveze, ker
nima učnih težav
kot drugi.

Nesprejemanje
nastanitve v SS

Nesprejemanje
trenutne šole

Šola se mu ne zdi
zahtevna.
Za to šolo se ni
sam odločil.
Sedaj stanovalce
vidi kot legende in
da se da živeti
čisto normalno v
SS

Pozitivna
predstava o
stanovalcih sedaj

Spremenil se je
od prej, poskrbi
da ima vse za
šolo in da jo bo
naredil

Pozitivna
sprememba
odnosa do šole

Reševanje težav
s pogovorom
Zaveda se da
dobitek na lotu ni
realna želja
Policija jih z
drogo sicer ni
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Pozitivna
sprememba pri
reševanju težav
Zavedanje
nerealnih želj v
prihodnosti
Zavedanje svojega
nekonstruktivnega

Prevladujejo
nekonstruktivni
načini
spoprijemanja s
težavami

vem. Tko da
zdej so pa itak sam dve stvari.
Dnar pa šola. (pomembne stvari
sedaj, op.avt.)
Tko da, se zdej tole potrudm
nardit,
Od šole je itak vse odvisn a ne.
šola je itak vse
pa pol nasledn let na nočno
šolo, da čimhitrej končam.
ja, to je tut res… po mojem da
(da je »piflar«, op.avt.)
ja zdej sm vidu, da je šola itak
vse. Mislm šola je ful velik, če
je.
šolo nardit, a ne (kaj bi moral
narediti, da jih uresniči)
tut če se m eem, trudu velik,
bom vsaj naredu, pol pa na eno,
.. štirletno… pa pač med
počitncam se ful učit pa vse, da
m lohk štriletno spelu, na kšn
faks.
ja, dnar pa šola, sam to
(pomembne stvari sedaj,
op.avt.)
pol pa kšno službo… tko, da si
zrihtam življenje… ne pa da je
brezveze
klele mam uno diablo, uno. vse
je … pa to mau mečem eee, pa
dolgočasm se, pa knjigo kej
berem, al pa kej tazga.
(preživljanje prostega časa v
zavodu)
ja, pol ne vem, eee. Včasih me
ni skrbel, koko mam, ne vem,
kako mam, ok zdej res nimam
pošlihtan. Včasih …. Zdej kok,
kašno mam sobo a ne, itak jo
morm pol pospravt. (če je bolj
odgovoren sedaj)
ja zmernost za sedanjost
Skromnost za prihodnost, pa
pač, nagrade, pa tko, navade
pač te ta dobre, da dobiš, k boš
šu vn (kaj je najboljš pri tem?)

dobila, vendar mu
je to dalo mislit
Sedaj pomembni
samo dve stvari:
denar in šola

vedenja
Denar in šola sta
pomembni.

Želi šolo narediti
Meni, da je vse
odvisno od šole.
Meni, da šola
predstvalja ključ
do vsega
Nadaljevati
šolanje na
večerni, zato da
bi čimprej končal
Sedaj se ima za
piflarja
Šola je zelo
pomembna meni.

Šola kot
pomembna točka
za doseganje
nadaljnjih ciljev
Šola – pot za
uresničitev
načrtov za
prihodnost

Za uresničitev
planov mora
narediti šolo.
Želi končati šolo
in nadaljevati na
srednji in fakulteti
Sedaj pomembni
samo dve stvari:
denar in šola
S končanimi
šolami bo lažje
dobil službo in si
uredil življenje

Šola pogoj za
pridobivanje
denarja
S šolo lažje prideš
do denarja

V SS preživlja
prosti čas z
diabolomo, knjigo
in dolgčasom

Kvalitetno
preživljanje
prostega časa v SS

Sedaj nekaj bolj
odgovoren,
včasih ga ni
skrbelo

Pridobiva na
odgovornosti

Dobro stvar v SS
vidi v pridobivanju
navad za naprej.

SS – pozitivno za
nadaljnje življenje
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Zavedanje
pozitivnega
vpliva SS na
kasnejše
življenje

ja ne vem no, to pa res ne vem.
Hišn red je itak klele, ni
pretepanja, ni žalovat, ni pač
žaljenja, pa ni ne vem, kaj, to pa
itak rabš, da lahko družba
normalno deluje (misliš, da bi
lahko o kakšnih stvareh vi
odločali)
Dobr (kako ti je živet tukaj?)

, sam pol vseen vidm, da je to
za naprej,mi je to dobr pač kle,
a ne.
Ti dajo pač ene navade.. pa tko.
(mnenje o stanovanjski sedaj,
op.avt.)
vseen kako, doma, doma si,
tko, pr seb si, pr seb uno, na
tvojem, a ne (opisuje pomen
doma, op.avt.)
ja varnost, neki tazga ja (pomen
družine, op.avt.)
Pomen mi, da k pridem domov,
da sm doma, da se vsedem z
njimi. Če s doma, sej veš un
občutek, k si doma a ne (pomen
družine, op.avt.)
ja, pr takih problemih, k so bl
tko, a ne, na frende,
ja ja, tko. Čeprou sta ločena
.(prijetni občutki, biti z očetom in
materjo, op.avt.)

ne vem. Vse glih ne, no. sej
pravjo, da vse, ni vse (pomen
družine, op.avt.)
dobr ja, tko kr, ful se dobr
štekamo (kako so ga sprejeli
mulci)
a, posluša ja, to (če ga matjaž
posluša)
tut dobr, edino …. (kako so ga
sprejeli vzgojitelji)
ja ja, je fajn (če se mu fajn zdi)

vse tko res, uno, zaupanje
(opiše odnos s prijatelji, op.avt.)

Takšna pravila se
mu zdijo potrebna
za normalno
življenje.

Zavedanje
potrebnosti pravil
za normalno
življenje

Življenje v SS
sprejema kot
dobro
Razume, da je
namestitev v SS
naložba za naprej

Zavedanje
pozitivnega vpliva
SS na kasnejše
življenje

Zavedanje
pozitivnega
vpliva SS na
kasnejše
življenje

SS mu privzgaja
navade
Dom mu pomeni,
da je pri sebi, na
svojem
Pomeni mu
nekakšno varnost
Družina mu
pomeni, da se
počutiš kot doma,
se vsedeš s člani
dol
Pri takih
problemih kot so
bili se obrne na
prijatelje
Prijetno mu je biti
z mamo in
očetom, kljub
temu, da sta
ločena
Za družino mu ni
vseeno, tolaži se,
da pravijo, da
družina ni vse
Stanovalci so ga
sprejeli zelo
dobro
Vzgojitelj ga
posluša
Vzgojitelji so ga
zelo dobro
sprejeli
Zdi se mi dobro,
da ga vzgojitelj
posluša
Med prijatelji je
bilo pomembno
zaupanje
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Dom mu pomeni
varnost

Družina mu pomeni
varnost zaupanje
Želja po družini,
pripadnosti
Prijatelji mu
predstavljajo
družino

Rad bi pripadal
družini

Rad bi pripadal
družini
Sprejetost s strani
stanovalcev
Želja po družini,
pripadnosti
Sprejetost s strani
vzgojiteljev

Zaupanje se mu
zdi zelo pomembno

ne sej to je tko. Tko smo no, vsi
si vse zaupamo,
(opiše odnos s prijatelji, op.avt.)
Zdej še kr. (še vedno ima
prijatelje, ki jim zaupa, op.avt.)
Če maš pa dnar, maš pa tut pol
vse ostalo, a ne. (pomembne
stvari sedaj, op.avt.)
Pol k pridem vn s kle, pa naprej
nadaljevat. (plani za prihodnost)
pol pa tko vse nardim, najdt
punco, službo, bajto, avto,
počas
ja velik (kaj si želi v
prihodnosti?)
zdej še ne, čez … pa bo, sej
itak kokr …. A ne
nja, v šoli, ne vem no, možn, da
bi pač šu nazaj na stare proge.
Sam to jih ful malt ko. Če b, že
zdej, (Mmm, drgač pa še kje
drugje, mogoč bi tut takrat šou
nazaj, pač (če pričakuje, da bi
lahko imel kje kakšne probleme,
da bi se mu zalomilo))
ja, fajn, da veš, da si pač, da
maš v enga zaupanje (to
pomeni, da je dober občutek)
ja ja, ne pa da sam (pa da
enmu lahko pomagaš)
so (so plani realni?)

Med prijatelji si
vsi vse zaupajo
Še vedno ima
prijatelje, ki jim
zaupa
Mnenja, da z
denarjem dobiš
tudi vse ostalo
Ko pride ven, pa
najti punco,
službo, hišo, avto
Od prihodnosti si
želi veliko
Prepričan da bo
učinek kasneje.
Meni, da je sicer
možno, da se mu
v šoli kaj zalomi,
da pa ni možno,
da bi zašel na
stara pota

Z denarjem dobiš
ostale stvari.

Veliki obeti za
prihodnost
Veliki obeti za
prihodnost
Prepričan v svoje
uspešno nadaljnje
življenje

Prepričan v svoj
uspeh

Dober je občutek,
ko imaš v enega
zaupanje
Dobro se mu zdi,
da nisi sam, ko
imaš težave
Meni, da so
njegovi plani
realni.

Družina – ogrožajoč dejavnik
Janko prihaja iz disfunkcionalne družine, starša sta ločena, z očetom celo nekaj let
sploh ni imel stika. Starša sama ne znata reševati svojih težav na konstruktiven način,
veliko sta se prepirala ali iskala najlažje rešitve, ki niso bile tudi najboljše (…bosta
onadva vseen šla na najboljšo pot no. tko mislm, na najlažjo pot, pa čeprou najlažja
pot ni dobra…). Med njima je prihajalo tudi do hudega fizičnega nasilja (…in sm sam
vidu rešilca, pa policijo tko. In sm si mislu o fak…). Starša mu ne nudita opore v
primeru težav, največkrat je bil prepuščen sam sebi (…Js sm pa itak, večino odraščal
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sam a ne…). Varnost, ki bi mu jo morala zagotoviti, je nadomestil z denarjem, ki ga je
imel vedno pri sebi (…da sm mel dnar skos pr seb…).
Sicer je prišlo do rahlih pozitivnih sprememb v družini, stike ima tudi z očetom. Z
mamo sta dosegla bolj konstruktiven odnos in tudi z drugimi bližnjimi odraslimi so se
odnosi nekoliko izboljšali, vendar jim je še vedno bolj pomemben videz kot vsebina
(…pr fotru pa skos more bit vse firma, drago, pač...).
Prihaja tudi do razkoraka med vedenjem doma in stanovanjsko skupino. Če v
stanovanjski skupini preživlja prosti čas na kakovosten način, in sicer z igranjem
diabola in branjem knjig, je doma ponovno prepuščen sam sebi in ga preživlja cele
dneve na skuterju (…Js vozm do daske pa do konca…). Janko si želi družine in
doma, kjer se mu ne bi bilo treba pretvarjati. Zaveda se, da njegova družina ne
izpolnjuje njegovih pričakovanj in potreb in se tolaži, da družina ni vse (…Vse glih ne,
no. sej pravjo, da vse, ni vse…).

Socialna mreža – ogrožajoč dejavnik

Kljub bivanju v stanovanjski skupini ni spremenil kroga svojih prijateljev zaradi
zmotnih predstav o prijateljstvu, niti nima občutka, da bi moral na tem področju kaj
spremeniti. Janko se je že pri osmih letih družil s starejšimi fanti. Prijatelji mu v bistvu
predstavljajo družino (…tko smo k familija, no …). Zanimivo je, da se je glede denarja
obrnil raje na prijatelje, pri reševanju težav s šolo pa na mamo.
Vloge med prijatelji ima razdeljene in mu je pomembno, da vse ostane znotraj tega
kroga. V tem krogu je prišlo tudi do nasilja, kraj in posedovanja mamil (…uu, mi smo
mel, par par pretepov*, tko ene take scene, a ne, da smo kej ukkradl, pa tko take, mi
smo mel taki zegen takrat, tko, phooo, sam usral se nam je, a ne. Tko, gremo mi dol
tko po enmu bregu, ne kao, pa en frend ima drogo…). Še vedno se ne zaveda
neustreznosti takega vedenja. Sicer je pridobil nove prijatelje iz stanovanjske skupine,
vendar doma še vedno ostaja v istem krogu »prijateljev«.
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Ambivalentno dojemanje pomoči
Janko je imel prvi stik s psihologinjo že zelo zgodaj, sam ne ve, zakaj je vsak teden
hodil tja (…ne vem zakaj že. To k sm bil ne, cele dneve sam, neki tagga, ne vem…).
Ta prvi stik z nudenjem pomoči opisuje kot zanimiv in prijeten (…ja, blo je fajn, tko,
zanimiv no…). Že iskanje pomoči mu je predstavljalo zmanjševanje ugleda pred
drugimi, zato je v preteklosti tudi ni iskal (…ah kje, takrat sm j smel za carja, tko a
ne…). Hkrati pa razmišlja, da če sam nudiš pomoč, ti to daje oblast in občutek
vrednosti, s tem se pred sošolci povzdigne nad njih (…na konc pač se, se vsedeš,
pač, js sm za njih kokr en don al pa kej tagga, ne don no, ne vem, tko, skos bodo pa
oni k men pršli po nasvet a ne…).
Če je nekdaj iskal pomoč samo med svojimi prijatelji, se je sedaj stvar nekoliko
spremenila. Ne samo, da se v stanovanjski skupini obrne na vzgojitelja, ko ima
težavo, ampak mu je celo všeč, da se z njim pogovarjajo, kaj bi bilo dobro narediti.
Zaveda se, da ni sposoben sam brez pomoči spraviti svojega življenja v red (…če ne
b bil kle, pol bi takoj pač zavozu, a ne…) in da so pravila potrebna za življenje, ne
samo v stanovanjski skupini, ampak tudi na sploh (…to pa itak rabš, da lahko družba
normalno deluje…). Ve, da si z življenjem v stanovanjski skupini pridobiva pozitivne
navade, kar mu bo koristilo v nadaljnjem življenju (…Ti dajo pač ene navade.. pa
tko… sam pol vseen vidm, da je to za naprej, mi je to dobr pač kle, a ne…), kljub
temu pa namestitve v stanovanjsko skupino ne sprejema (…js pač, nism za sem,
evo…) in jo dojema kot krivično kazen (…da se mi godi krivica, a ne…).

Nekonstruktivni načini spoprijemanja s težavami
Pokaže se izrazito nerealno zavedanje samega sebe, Janko sam pri sebi ne opazi
nobenega napredka (…zdej še ne no…). Če je pri starših opazil, da izbirata najlažjo
pot, ki ni tudi prava, tega pri sebi ne opazi in išče načine, kako bi najlažje prišel skozi
življenje (…dajal nasvete, kuko najbolj čes prdt, pa tko a ne…). Ne pokaže svojega
obraza in igra na karto prijaznosti (…da js kle nism js…). Res pa je, da so nekateri
načini reševanja težav izzveneli, kot sta pobeg in prepir. Če je nekdaj reševal svoje
težave z ignoriranjem oz. odlašanjem (…js se za probleme sploh nism brigou, zdej
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pa, ja…), ima takšen načrt tudi za prihodnost, če mu ne bi uspelo rešiti težave s
»prilizovanjem« (…pa počakat da gre v pokoj, to je pa to, a ne…).
Največji napredek se pri Janku kaže v spremembi do šole (…ja zdej sm vidu, da je
šola itak vse. Mislm šola je ful velik, če je…). Če se v preteklosti ni zanimal za šolo,
sedaj poskrbi, da ima narejene domače naloge in da se tudi nauči novo snov. Zaveda
se, da za uresničitev svojih načrtov mora uspešno končati šolo (…šolo nardit, a ne…).
S končano šolo bo lažje pridobil službo in s tem denar, da si bo lahko uredil svoje
življenje (…tko, da si zrihtam življenje…).
Misli, da bo pri uresničevanju svojih načrtov uspešen, ne vidi nobenih ovir ali težav,
vzrokov za uresničitev ne poišče v sebi, ampak išče razloge v drugih (…če vsakmu
rata, no skor vsakmu, za kva neb še men, a ne…).

Participacija – neparticipacija?
Janko pomoč psihologinje v šoli ne sprejema in jo dojema kot vsiljevanje (…Ona je
tko, a ne, kokr da b js teb reku, zdej boš pa ti s svojo punco nehu, a, čaki, kva se
greš, a ne…) brez možnosti, da bi lahko na to kaj vplival. Ko se je vmešal še CSD, so
ga na sestanku sicer spraševali, ni pa dojemal, zakaj gre in kaj to pomeni. Spominja
se, da je bil ves čas postopka prisoten socialni delavec iz CSD, ki mu je bil
simpatičen, vendar Janko ni dobil občutka, da mu je ta delavec želel pomagati (…ne
vem, da bi hotu kej pomagat. Ne vem, ne vem…). Ker ni imel prave predstave o
stanovanjskih skupinah (…ni nobenih izhodov ni nobenih izhodov, da si skoz zaprt…
pa take…), je težko sodeloval in se je samo upiral. Prav tako z vstopom v
stanovanjsko skupino ni bil seznanjen, da bodo naredili individualni načrt in da je on
soavtor tega načrta (…kakšen načrt, to drugač ne (če je bil seznanjen z načrtom), aja,
.. vglavnem neki je blo, ne vem…).
Drugače se pa svoje participacije niti ne zaveda. Po eni strani dojema hišni red
stanovanjske skupine kot zelo omejujoč in nesprejemljiv in se ne zaveda, da so ga
sami stanovalci že pomagali oblikovati. Sedaj lahko gledajo dnevnik in hkrati ve, da
se z dogovarjanjem da spreminjati učne ure, odhod na nočni počitek (…se morš
zment…). Všeč mu je, da lahko participira in misli, da je tako lažje vsem v
stanovanjski skupini, tako stanovalcem kot vzgojiteljem (…mislm bolj bi blo no. lažji
pač za vse. In za nas in za njih…).
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7.2.

INTERPRETACIJA INTERVJUJA Z METKO3

Zaradi preglednosti kodiranega intervjuja je ta predstavljen v obliki tabele (glej tabelo
2).

Tabela 2: postopek kodiranja dobesednega zapisa intervjuja z Metko
Koda 1. reda
ja moje otroštvo, ne
vem, blo je dokaj
normalno…

Koda 2. reda

Koda 3. reda

Koda 4. reda

Svoje otroštvo jemlje kot
dokaj normalno

Doživljanje
otroštva kot
»normalno«.

Doživljanje
otroštva kot
»normalno«.

– v redu no (kakšno je
bilo otrštvo, op.avt.).
…z mami se nisve
razumela, pa dostkrat
me je tut pretepala

Nerazumevanje z materjo
in nasilje s strani mame v
preteklosti

mm, to da se z mami
nisva razumela.

Izpostavi nerazumevanje
z materjo v preteklosti

ne vem, ona je, tko, ful
je depresivna, živčna je
in se je skos drla na
mene in me pač tut
pretepala
ja, mal tko … (odnos
mame do brata –
podoben do nje, op.
Avt.)
z mami je mau mnj
problemov
sploh zdej sva
poboljšale odnose, ne,
pač s pomočjo vzgojitlce

.

Mamo doživlja kot
negativno osebo
Negativno
doživljanje
matere.
Podoben odnos mame do
brata
Z mamo sta izboljšali
odnos
Odnos z mamo izboljšali
s pomočjo vzgojiteljev

ne vem, boljš je, mislm
z mami se prej niti

3

Negativen odnos
z materjo v
preteklosti.

Ime je spremenjeno.
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Izboljšan odnos z
materjo.

Izboljšan odnos z
materjo.

pogovarjale nisve, niti
nč, skos sva se kregale,
zdej se pogovarjava, ne
kregava se… ni več tut
ona tko živčna pa…
(spremembe v odnosih
z domačimi, op.avt.)
… z očetom sm se
zmeri razumela…
ja oči je bil, zmeri do
mene v redu…
…tut kadar je bil doma
me je branil pred njo

Doma se je spremenilo –
izboljšala je odnos z
mamo

Z očetom je imela dober
odnos

Izboljšanje
odnosov z
materjo.

Pozitiven odnos z
očetom.

Z očetom dober odnos
Oče se je postavil na
njeno stran

Zaščitniški odnos
očeta do nje.

oči je zmeri tak, da
kadarkol kako neumnost
nardim, se zmeri z
mano pogovori

Oče se z njenimi
težavami/neumnostmi
spoprijema s pogovorom

Konstruktivno
nudenje pomoči s
strani očeta.

nikol se ne dere na
mene, zmeri mi
pomaga, zmeri me,
vsak dan me tut pokliče.

Oče ji stoji ob strani, nudi
podporo

Pozitiven odnos z
očetom
Pozitiven odnos z
očetom in
bratom.

… mam tut mlajšega
brata. Z njemu se tut
razumeva…

Razume se z bratom

Brat, na mene je bil ful
navezan, preden sm sm
pršla, sam zdej je isto

Brat navezan na njo

ful mu je blo težko no, k
sm šla od doma, pač, k
me ni blo … cel teden in
k me v petek vidi, je čist
vesel

Brat navezan na njo

Pozitiven odnos z
bratom

Družino doživlja drugače,
če je prisoten oz. odsoten
oče

Pozitivno
doživljanje očeta.

Pri družini ji največ
pomenita oče in brat

Pozitivno
doživljanje očeta
in brata.

…kadar njega pač ni blo
doma, je blo čist drugač
ja drugač, pač mi je v
redu, sam največ mi pa
pač pomenta brat pa
moj oči.

Pozitiven odnos z
bratom
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… pol k sm začela
odraščat, sm pa tut js
začela pol neumnosti
delat …
K sm tut neumnosti
skos delala
Vem, k sm pršla sm, sm
bla res ful nemogoča

Z odraščanjem začne
delati neumnosti
V preteklosi delala
neumnosti.

Zavedanje
svojega
neustreznega
vedenja v
preteklosti..

Sama sebi se zdi
nemogoča pred vstopom
v institucijo

Negativno
doživljanje sebe
pred vstopom v
inst.

… samo na eno prjatlco
(na koga se je lahko
obrnila?, op.avt.)

Samo eno osebo
(prijateljico) kamor se je
lahko obrnila po pomoč

Šibka pozitivna
socialna mreža.

… ja, pa tut svetovala
mi je, pa me je pomirila,
kadar sm bla ful slabe
volje (prijateljica,
op.avt.)

Prijateljičina pomoč ji je
pomagala, jo pomirila

pa zmeri mi je
pomagala (prijateljica,
op.avt.)

Prijateljičina
pripravljenost na pomoč.

… drugač se pa nism
hotla z drugimi o tem
pogovarjat.

Ni želela govoriti o
težavah

… k je blo ful težko
povedat drugim…

Prijateljica kot vir
pomoči..

Težko je povedala drugim

ne takrat pa nisem
želela (pomoči, op.avt)

V preteklosti ni želela
pomoči

Mm (zanika, je prosila
za pomoč? , op.avt.)

Ni prosila za pomoč

Sprejemanje
pomoči le od
prijateljice.

Nepripravljenost
iskanja pomoči.

in sploh se nism hotla
pogovarjat, kadar kol so
mi rekl, da morm
spremenit, nism
spremenila…

Ni se želela pogovarjat in
spreminjat tistega kar so
ji rekli

Negativen odnos
do pomoči v
preteklosti.

mm, niso sploh vedl o
tem (o pomoči v sš,
op.avt)

Prejšnja SŠ ni vedela za
njene težave

takrat tm na šoli je itak

Nezanimanje za njene

Neseznanjenost
šolskih delavcev
z njenimi
težavami.
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Zavedanje
svojega
neustreznega
vedenja v
preteklosti.

Nepripravljenost
do iskanja
pomoči in
negativen odnos
do pomoči v
preteklosti.

drugač, je ful učencev in
njih ne zanima če mi
spricamo al pa ne vem,
kje smo. (o pomoči v sš,
op.avt)
ja, sej sm js mela ful
pogovore pa to, pa vedl
so, tut neumnosti sm tut
že v osnovni šli delala

težave pripisuje
prevelikemu številu
učencev

V OŠ imela veliko
pogovorov

Pogovori s
šolskimi delavci
na OŠ.

Pomoč v OŠ so bili
pogovori –
pričakovala/potrebovala
kaj več

Pomoč v OŠ
doživlja kot
pomanjkljivo.

Pomoč/pogovore
popolnoma zavračala

Zavračala je
pomoč v času
OŠ.

Reševala težave z
begom/umikom od doma

Umik kot
spoprijemalna
strategija v
preteklosti.

Nesoglasja s starši
reševala s prepirom

Prepir kot
spoprijemalna
strategija v
preteklosti.

Umik od doma

Umik kot
spoprijemalna
strategija.

ne vem lansko leto sm
bla js ful uporniška. Ne
vem, pač mela sm to že
od prej, da sm ful
begala, tut od tle sm
begala,.) pol uživala sm
substance

Lani je tudi tukaj reševala
težave z begom/umikom
iz institucije, jemanje
substanc

Umik in uživanje
substanc kot
spoprijemalna
strategija v
preteklosti.

pa sm se pol tut ful
zlobn obnašala do vseh
(odnos do učiteljev v
preteklosti, op. Avt.)

Zlobno obnašanje

ja, večinoma (je bilo to
pod vplivom substanc,

Zlobno obnašanje zaradi
drog

mmm, samo pogovore
smo mel, nč druzga
(doživljanje pomoči
takrat, op.avt.)
ne, popolnoma sm
zavračala (pomoč
takrat, op.avt.)
takrat sm si sam želela,
da sm čimmanj doma

pa tut glede tega, k sm
hotla it vn, smo se ful
kregal

pa sm skos odhajala od
doma
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Neustrezne
spoprijemalne
strategije zaradi
uživanja
substanc.

Neustrezne
spoprijemalne
strategije in
neustrezni
vedenjski vzorci v
preteklosti.

op.avt.)
mmm, zarad tega k sm
begala doma, nisem
hodila v šolo, pa za
večinoma k sm delal
neumnosti.

Prihod v institucijo zaradi
bega od doma in šole in
neustreznega vedenja.

ja pač, ni me blo domov,
ne vem, v šolo nisem
hodila, grdo sm se
obnašala, doma smo se
ful prepiral

Prihod v institucijo zaradi
bega od doma in šole,
prepiranje v družini

slabo družbo sm js ful
mela. V šestmu razredu
sm se začela z eno
družt in … .. neumnosti
delale in sm skor padla
šest razred, pol sm
sedmga padla, ke me
nč ni blo v šolo, k sm z
njo po Lublani hodila
…in mi niso tut ful
zaupal (starši, op. avt.),
, zdej mi bolj zaupajo…

ja prej nism mela.
(možnosti soodločanja v
družini, op.avt.)

zdej se pa tud zmenmo
kdaj pa kdaj morm pridt
domov, in če grem
lahko
Ja (se dogovarjajo v
družini glede izhodov,
op.avt.)
Ja…administrator (šola,
ki jo obiskuje, op. Avt.)
Ja. (je šola v inst.?,

Razlogi za prihod
v institucijo v
neustreznih
vedenjskih
vzorcih.

Težave pripisuje slabi
družbi.

Težave zaradi
slabe družbe in
neustreznih
spoprijemalnih
strategij.

Starši ji niso zaupali

Nezaupanje
staršev v
preteklosti.

Sedaj ji starši bolj
zaupajo

Povečanje
zaupanja staršev.

V družini prej ni imela
možnosti participacije v
procesih odločanja.

Nezmožnost
participiranja v
družinskih
procesih
odločanja.

Sedaj se s starši
pogovori/dogovori

Sedaj participira v družini

Možnost
participiranja v
družinskih
procesih
odločanja.

Obiskuje SŠ

Obiskuje šolo.

Šolanje v instituciji.

Šolanje v
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Povečanje
zaupanja staršev.

Več participiranja
v družinskih
procesih
odločanja.

op.avt.)
ja to je (ali je šolanje
povezano s prihodom v
inst.?)

instituciji.
Šolanje v instituciji zaradi
prihoda v institucijo.

Šolanje je
povezano s
prihodom v
institucijo.

Drugač pa kle so sami
programi kuharski
slaščičarji, kar mene ne
zanima.

V instituciji sami
programi, ki jo ne
zanimajo.

Nezanimanje za
šolske programe
v instituciji.

prej sm hodila na
ekonomsko šolo… tm
mi pač ni šlo, sm padla
pru letnik,.

Prej se je šolala drugje –
bila neuspešna

Neuspešno
šolanje pred
prihodom v inst.

potem sm se vpisala v
pru letnik spet, sam za
aranžerskega tehnika,
sam pol sm itak zvedla,
da morm sm pridt

Vpis na drugo šolo,
vendar odšla potem v
zavod

Prekinjeno
šolanje pred
prihodom v inst.

Sedaj ji je šola
pomembna, prej ni bila

Pozitivna
sprememba
odnosa do
šolanja.

ja zdej mi ful pomen,
prej mi ni pomenila. (kaj
ji pomeni šolanje?,
op.avt.)
v redu… ni tko težko…
ker nas je manj v
razredu in se profesorji
več tut s posamezniki
ukvarjajo (počutje v šoli,
op. Avt.)
Ja… (se razume s
sošolci?, op.avt.)
ja izražaš svoje mnenje
lahko ja…(v šoli, op.
Avt.)

Ni zahtevna šola – ker je
razred majhen in se prof.
bolj s posamezniki
ukvarjajo

Dobro počutje v
šoli.

Razume se s sošolci

Razumevanje s
sošolci.

Obiskuje šolo v
instituciji.

Nezaključeno
šolanje pred
prihodom v inst.

Pozitivna
sprememba
odnosa do
šolanja.

V šoli lahko izrazi svoje
mnenje

ja ne vem, glede ocene
recimo.(izražanje
mnenja, op. Avt.)

V šoli lahko izrazi svoje
mnenje

ja pogovorimo se o tem,
pa še sošolke dajo
svoje mnenje, ker zmeri,
kadar je kdo vprašan,

Izraža svoje mnenje in
posluša mnenja drugih
sošolk
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Možnost
izražanja mnenja
v šoli.

Možnost
izražanja mnenja
v šoli.

morjo ostale poslušat.
ne vem, večinoma se z
učitli, eeee letos ne, k
sm se popravla, se ful
dobr razumemo. Lansk
let sm se ful grdo do njih
obnašala, sm tut bla kle
ful hmm nemogoča,
letos je pa boljš. Samo z
eno prefosorco se ne
razumem, k skos neki
komplicira

Z učitelji se sedaj dobro
razume, prej se ni –
težavo vidi v sebi

ja, sej se zmeri
pogovarjajo, tut kaj se
dogaja, čez vikend, če
rabmo … zmeri mamo
pogovore o tem (učitelji,
op. Avt.)

Učitelji izražajo
pripravljenost na
pogovore

Pripravljenost
učiteljev na
pogovor.

ja, večinoma mi
pomaga,

Pomoč učiteljev ji
pomaga

Pomoč učiteljev ji
pomaga

Uživanje substanc –
mehke in trde droge

Uživanje drog v
preteklosti.

alkohol, trava, pa včasih
tut trda droga

Izboljšanje
razumevanja z
učitelji.
Izboljšanje
razumevanja z
učitelji in
sprejemanje
njihove pomoči.

ne, sej mam tut, klele
mamo teste, zdej ne
jemljem več (droge
sedaj, op.avt)

Sedaj več ne jemlje
substanc, v zavodi delajo
teste

Sedaj ne uživa
drog.

ja zdej trenutno zmeri
na vzgojitelja (če težave
v šoli, na koga se
obrneš na pomoč, op.
Avt.)

Sedaj se zmeraj obrne po
pomoč na vzgojitelja

Vzgojitelji kot
sprejemljiv vir
pomoči.

mamo pogovore, mi
povejo, kaj bi lohk
nardila, vse pač. …

Pomoč v obliki pogovorov
in možnih scenarijev

Načini pomoči
vzgojiteljev.

Sedaj se ji zdijo pogovori
zelo dobri

Pozitivno
doživljanje oblik
pomoči
vzgojiteljev..

ne vem, js sam, mislm,
vidm kle vzgojitle. To je
men ful dobr. Z njimi se
ful lohk pogovarjam, tut
oni so mi ful pomagal.
(doživljanje oblik pomoči
danes, op.avt.)
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Prenehanje
uživanja drog.

Vzgojitelji kot
sprejemljiv
pozitiven vir
pomoči.

ja tut to (ali kaj predlaga
vzgojitelju, ali so skupni
dogovori, op.avt.)
ne vem, včasih se lohk
zmenmo, ne vem, tut, ..
zadnjič k smo mel en
primer s skupino nekam
šli, js pa ful rada
kolesarm, pa sm se pač
zmenla z vzgojitlom, da
grem raj kolesart in ne
grem na skupino….. da
se vse zment (o
soodločanju v skupini,
op.avt.)

V skupini participira s
predlogi in dogovori

Participira pri
dogovarjanju v
skupini.

Vzgojitelji sprejemo
pobude pri aktivnostih v
skupini

Participira pri
odločanju o
aktivnostih v
skupini.

je, letos ja.

Sedaj starši sodelujejo pri
reševanju težav

Sodelovanje
staršev pri
reševanju težav

Smo mogl tut z vzgojitli
so z mano šli in je
pogovor deloval, ker sm
mela ful težave, nisem
hotla domov, in tko da je
zdej boljš.

Starši prej niso
sodelovali, ker je
odklanjala dom – reševali
s pogovori s pomočjo
vzgojiteljev

V preteklosti ni
bilo sodelovanja s
starši, zaradi
njenega
odklanjanja
doma.

Starši vključeni v načrt –
tisti del, ki se tiče doma

Vključenost
staršev pri
izvajanju inst.
pomoči.

Prej so ji starši poskušali
pomagati - neuspešno

Neuspešna
pomoč s strani
staršev pred
vstopom v
institucijo.

glede tega, kar mam
kle, mam večinoma z
vzgojitli, to za doma pa
tut starši sodelujejo do
zdej pač… konflikte pa
to (vključenost staršev v
ind. Načrt, op.avt.)
ja starši so mi zmeri
poskušal pomagat, sam
mi niso.

V bistvo mami me je tut
ostrigla in je misla s
tem, da ne bom več šla
od odma, pa sm spet
šla (o pomoči v času
pred vstopom v inst.,
op.avt.)

Neustrezna pomoč s
strani mame
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Neustrezna
pomoč s strani
mame pred
vstopom v
institucijo.

Participira pri
odločitvah v
skupini.

Izboljšanje
sodelovanja s
starši.

Neuspešna
pomoč staršev v
preteklosti.

ne, starši so se obrnil
na, eee, k me ni blo nč
doma

Starši so poiskali pomoč
na centru pred vstopom v
institucijo

Iskanje pomoči s
strani staršev
pred vstopom v
inst.

osnovni šoli ja, do petga
razreda sm bla v redu,
potem v šestem so se
začele

V 6. Razredu pojavile
težave

Težave se
pojavijo v 6.
razredu.

Pol sm bla, k sm šla kao
v osm razred
devetletko, mi je šlo
dobr, sm dobr nardila,
pol deveti isto. Pol se je
pa spet začel.

Zadnja dva razreda OŠ je
šlo dobro, s prehodom na
SŠ se težave ponovno
pojavijo

Ponovitev težav v
SŠ.

ja, moja socialna
delavka me je
upoštavala in sm ji tut
rekla, da ne bi šla
domov, eem, da me, pol
me je dal v kriznga, en
tedn predn sm sm pršla,
tko da me je upoštevala,

Socialna delavka jo je
upoštevala pred vstopom
v institucijo

Upoštevanje s
strani socialne
delavke.

Soc. del. Veliko
pogovarjala z njo

Nudenje pomoči
socialne delavke
v obliki pogovora.

pa ful se je pogovarjala
z mano.

ja, ona mi je povedala
(socialna delavka, op.
Avt.)

Institucijo predstavi
socialna delavka

ja, ko mi je rekla
socialna delavka.

Institucijo predstavi
socialna delavka

Institucijo
predstavi socialna
delavka

Drugač pa glede tega
sploh nism vedla (o
instituciji, v kateri je
sedaj, op.avt.)

Prej o instituciji ni vedela
ničesar

Nepoznavanje
institucije pred
vstopom.

ja najprej sva z očetom
pa s socialno šli na te
pogovore

Z očetom in soc. del. Na
ogled institucije

Institucijo
predstavi socialna
delavka.

…v bistvu ostali so pa
pol, k sm povedala tem,
k sm se s to družbo
družla, da grem v

Njena družba ji poda
negativno sliko o instituciji

Negativno
doživljanje inst. s
strani prijateljev.
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Ponavljajoče
težave tekom
osnovnega in
srednjega
šolanja.

Vzajemno
sprejemanje in
sodelovanje s
socialno delavko.

zavod, pa te fore, rekl
ja, mislm ful jim je blo
tko, ne vem, da je to
neki najhujšga, da so
tam itak sami
problematični,
ampak je čist drugač

Sedaj sama to negativno
sliko zanika

Sedanje pozitivno
doživljanje
institucije.

ja, slišal so (za
institucijo in življenje v
njej, op. Avt.)

Njena družba ni imela
izkušenj z institucijo –
govorice

Nepoznavanje
inst. s strani
prijateljev.

…k , nism niti vedla, kk
je kle, kako se bo kdo
do mene obnašu, pa sm
misla, js sm tut na
začetku pol mislla, da
so vsi problematični, da
se to kr med sabo
tepejo, pa ne vem.

Negativne predstave o
zavodu

Negativno
doživljanje
institucije pred
prihodom

Ko pride doživi institucijo
pozitivno

Pozitivno
doživljanje
institucije po
prihodu

Bivanje v instituciji
sprejema zelo pozitivno

Pozitivno
doživljanje
bivanja v
instituciji.

Ambivalentnost ob
odhodu v institucijo

Ambivalentnost
ob odhodu v
institucijo

ja ne vem, za nekatere
je to bedn, men je pa to,
v bistvu spremenil me je
zavod (doživljanje
zavoda, op.avt.)

Zavod doživlja kot
pozitivno spremembo

Pozitivno
doživljanje inst.
sedaj.

pa k psihologu,
ravnatlu… medicinska
sestra… vsi so bli tuki
sestank smo mel

Prvi stik s sestankom
(psiholog, ravnatelj,
medicinska sestra)

Pol pa, k sm pršla, sm
pa itak vidla, da je v
redu.

ja, ful pozitivno. (ali
ocenjuje bivanje v
zavodu kot pozitivno,
op.avt.)
na nek način sm bla
vesela, da ne bom
doma, na nek način pa
spet ne
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Nevključenost v
prve sestanke

Izboljšanje
podobe o
instituciji.

Nepoznavanje
poteka priprave
IP in namestitve
v institucijo

ja, v redu mi je blo, pač
mal so me spraševal

Na sestanku so jo
spraševali (ni participirala
????)

pol pa k sm na hodnik
pršla, mi je blo ful čudn,
k so vsi ful gledal u
mene - heh

Čudno ji je, da je na
hodniku v središču
pozornosti

Prvo doživljanje
vrstnikov v inst.

Vrstniki so jo lepo sprejeli

Pozitiven prvi
kontakt z vrstniki
v instituciji

V zavodu so ji všeč
aktivnosti, izleti,
popoldnevi v skupini
(struktura ????)

Pozitivno
doživljanje
aktivnosti v
instituciji.

Kot negativnost zavoda
izpostavi nekatere
gojence

Negativno
doživljanje
nekaterih
uporabnikov v
instituciji.

Ob vstopu ni sodelovala
pri individualnem načrtu

Nesodelovanje pri
pripravi individ.
načrta ob vstopu
v inst..

Sedaj ima načrt

Seznanjenost z
individualnim
načrtom sedaj.

Sprejema individulni načrt

Sprejemanje ind.
načrta.

ja skupi sva (naredila
ind. Načrt, op.avt.)

Sodelovala pri pripravi

Sodelovanje pri
ind. načrtu sedaj.

ja mele so, ful sm se

Pomoč v zavodu ima

Pozitivno mnenje

ja čudn mi je blo, ne
vem, kr te gojenci so kr
pršl do mene, vsi so se
me predstavl, gremo na
cigaret, takoj smo se
pogovarjal… in tko da je
blo v redu
ne vem, všeč so mi te
aktivnosti, popoldne v
skupini, al pa če kam
gremo.
Eeem, kaj mi ni všeč?
Ne vem, mogoč kaki
gojenci so kle tko mal
drugačni, ampak na to
se itak morš navadt,
drugač je v redu.

a na začetku k sm pršla,
ne js nism sploh
sodelovala takrat. (o
seznanjenosti z indiv.
Načrtom, op.avt.)
zdej pa mam vse
načrte, mislim vzgojitli,
recimo tut za teste mam
(cheat lista)… k mam
pač vprašanja in to vem
Ja…(sprejema ind.
Načrt, op.avt.)
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Pozitiven prvi
kontakt z vrstniki
v instituciji.

Več participira pri
oblikovanju
individualnega
načrta.

spremenila, ne delam
več neumnosti, v šolo
hodm, na testih sm
negativna, ja (o učinkih
pomoči v zavodu,
op.avt.)

pozitivne učinke

Ful (o učinkih pomoči v
zavodu, op.avt.)

Pomoč v zavodu ima
pozitivne učinke

na, v zvezi s šolo, mhm,
eeem, potem, da ne
begam več, da pač sm
tle, al pa tut doma da ne
hodm okrog, ne vem, tut
tko, obnašanje
(spremembe zaradi
bivanja v zavodu,
op.avt.)

Več ne bega – ne doma,
ne v šoli

ja, tut (spremembe v
odnosih, op.avt.)

Pozitivna sprememba pri
odnosih, obnašanju

ja, po mojem, da se
bomo z vzgojitli še
vedno slišal, pa vidl, pa
jim lahko postavm kako
vprašanje, pa mi bojo
povedal… ne vem,
nasvet pa to (o možni
pomoči po koncu
bivanja v inst., op.avt.)

Po izstopu bo obdržala
stike z vzgojitelji – zateče
po pomoč – nasvet,
pogovor

Pozitivno
doživljanje
možnih oblik
pomoči po
izstopu iz inst

Ja. (izpostavila bi
pogovor kot obliko
možne pomoči po
zaključku bivanja v inst.,
op.avt.)

Pogovor kot oblika
pomoči po ozstopu iz
zavoda

Pogovor kot
možna oblika
pomoči po
izstopu iz inst.

drugač smo se pa cela
skupina se ponavad
vsedemo v vzgojitli in
določmo pač, pa poveš,
pač recimo, če rečejo,
ne vem, ker zvečer ne
smemo met telefono, pa
tut če se s tem ne
strinjat, tko je, in se pač
morš sprijaznt. Drugač

Skupina in vzgojitelji se
skupja pogovorijo, izraziš
svoje mnenje. Vendar
pravila ostanejo

Neupoštevanje
pri soodločanju v
zvezi s pravili v
skupini.
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o učinkih inst.
oblik pomoči.

Pozitivne
spremembe
zaradi
institucionalnih
oblik pomoči..

Pozitivno
doživljanje
institucionalnih
oblik pomoči.

Neupoštevanje
pri soodločanju v
zvezi s pravili v
skupini.

pa lohk ne vem, zraven
kej dodaš svoje mnenje,
pol pa pač, če se le da,
upoštevajo.
(soodločanje pri
pravilih…, op.avt.)
Ja… (lahko kaj reče pri
pravilih, vendar ostane
tako kot je, op.avt.)

izraziš svoje mnenje.
Vendar pravila ostanejo

mu kle v bistvu ne morš
nobenmu tko zaupat, a
ne, še vseen če mu ti
poveš, da naj ne govori
naprej (o odnosih med
sogojenci, op.avt.)

Vrstnikom v instituciji ne
zaupa – vsem potem
povejo

js samo določenim tle
lahko zaupam, eni pač
ne morejo tega zadržat
za sebe, ker tle se pol
vse okrog govori in pač,
ne vem, všeč mi ni to,
da se neki okol govori in
ne morš vsakmu zaupat
(o odnosih med
sogojenci, op.avt.)
ja, letos jih večinoma
mam, se z vsemi
razumem. (če ima
prijatelje, op.avt.)

Nezaupljiv odnos
do vrstnikov v
instituciji.
Motijo jo govorice, ki
potem krožijo okoli

Letos ima prijatelje – se z
vsemi razume

Ima prijatelje.

Druži se tako z vrstniki iz
institucije kot zunanjimi

Ima prijatelje tako
v kot izven
institucije.

odvisn, so in fanti in
dekleta, odvisn v bistvu
od osebe (kdo so
prijatelji, op.avt.)

Med prijatelji se počuti
sprejeta in upoštevana

Ima prijatelje
obeh spolov

Ja (je upoštevana med
prijatelji, op. Avt.)

Je upoštevana med
prijatelji

Upoštevanost
med prijatelji

ja sej tut če si že tle
zamorjen, te pač nekdo
vid, takoj pride do tebe,
pa porihta, al pa kaj je

V skupini zazanavajo
težave pri drugih in si
pomagajo med sabo

Razvita pomoč
med vrstniki..

ja oboje (prijatelji v inst.
ali zunaj, op.avt.)
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Nezaupljiv odnos
do vrstnikov v
instituciji.

Razvita pozitivna
socialna mreža v
sedanjosti.

narobe, ker u tej skupini
mamo tak odnos, da
drug drugmu
pomagamo (o odnosih
med sogojenci, op. Avt.)
tut kle je bla ena, mislm
tle je punca ena z
mano, k ji je brat umrl in
smo ji ful pomagal in.

Pomagajo si med seboj

ja vsak petek hodm z
vlakom do Ljubljane.
Eem, pa večinoma iz te,
pač iz tega zavoda
hodjo tut na vlak… in
pol gremo skupi (kako
hodi domov, op.avt.)

Domov odhaja z vlakom,
skupaj z drugimi gojenci
(do Lj)

Domov odhaja z
vrstniki.

Sedaj reče za pomoč

Pripravljenost na
iskanje pomoči
sedaj.

Naučila se je, da reče za
pomoč

Zna iskati pomoč
sedaj.

ja, ne vem, boljš se
počutm, mi si med sabo
ful pomagamo (kako se
počuti ob tem, da
zaprosi za pomoč, op.
Avt.)

Pomoč sedaj sprejema

Pozitiven odnos
do oblik pomoči
sedaj.

Ja… če ne, al pa tut če
vidm, da nekdo pač
slabe volje, grem sama
tut do njega (če jo kdo
zaprosi za pomoč,
op.avt.)

Sama se odzvoe, če kdo
potrebuje pomoč

Sama nudi
pomoč vrstnikom.

ja boljš (kako se počuti,
ko nekomu pomaga,
op.avt.)

Počuti se boljše ko nudi
pomoč

Zadovoljstvo ob
lastni pomoči.

Pomoč bo poiskala –
odviosno tudi od vrste
težave

Iskanje pomoči
ob morebitnih
težavah v
prihodnosti.

pa prej nisem, zdej
rečem. (ali zaprosi za
pomoč, op. Avt.)
Ja (ali se je naučila
zaprositi za pomoč, op.
Avt.)

ja ne vem, odvisn za kaj
se gre (ali bi poiskala
pomoč, op.avt.)

Pozitiven odnos
do oblik pomoči
sedaj.
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ja po mojem na očija al
pa najboljšo prjatlco (pri
kom bi poiskala pomoč,
op.avt.)

Pomoč bo poiskala pri
očetu ali najboljši
prijateljici

Prepoznava in
sprejema vire
pomoči.

ja tuki ponavad grem
kolesart, če se da, mal
berem knjigo, al delam
kej za šolo, al
pospravlam sobo,
doma, ne vem, tut
pospravlam, z bratom
grem na igrišče.
(preživljanje prostega
časa, op.avt.)

Prosti čas preživlja
aktivno, pomaga pri
hišnih opravilih

Aktivno
preživljanje
prostega časa.

najrajš rišem (kaj najraje
počne, op.avt.)

Prosti čas preživlja
aktivno

Kreativno
preživljanje
prostega časa.

Niso vsi vzgojitelji enaki

Različno mnenje
o vzgojiteljih v
instituciji.

Mnenje o lastnostih, ki bi
jih moral imeti vzgojitelj.

Mnenje o
lastnostih, ki bi jih
moral imeti
vzgojitelj.

ja svojo sobo mam,
denarja še ne, neki sm
delala, zdej bom pa spet
začela

Doživljanje lastnega
sedanjega življenjskega
položaja

Doživljanje
lastnega
sedanjega
življenjskega
položaja.

Ne vem zdej bom ostala
kle, k sm polnoletna, bi
lahk šla vn, pa glih tolk,

Kljub polnoletnosti bo
ostala v instituciji in
končala šolo – sama

Odgovorno
načrtovanje
prihodnosti.

ja ne vem recimo,
mislim ni vsak vzgojitelj
enak.
Ena vzgojitlca je kle, k
zmeri pride do mene, k
vid da sm zamorjena in
reče, da naj mal
premislm, potem pride h
men, ne vem, tut me kej
p, pač mal poboža, al
pa karkol, se lepo z
mano pogovori in mi
pove, kaj bi lohk nardila,
al pa kaj je narobe, v
vsem se pač z njo lahk
pogovarjam (o
lastnostih, ki bi jih moral
imeti vzgojitelj, op.avt.)
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Konstruktivno
preživljanje
prostega časa.

Prepoznavanje
lastnosti pri
odraslih in
prepoznavanje,
da niso vsi isti

da končam to šolo, pol
bom pa naprej šla delat
tist k me bo zanimal.

odločila

ja, kle bom še eno,
naslednjo leto, da
končam tri leta te pač
administratorja, pol bom
šla pa, pa če grem
domov in pol bom šla
naprej v šolo za
aranžerskega tehnika
delat…

Ostala bo v zavodu, da
konča šolo, kasneje odšla
v šolo po njeni izbiri

sam ne vem še,
mogoče bom bla doma,
mogoč bom šla že
mogoč na svoje, bom še
vidla, kako bo. K bom
zdej začela delat, da
bom začela šparat
denar…

Po izstopu ostala doma,
zaveda se, da potrebuje
denar za osamosvojitev –
začela bo delat in
varčevati

ja, z mojo najboljšo
prjatlco (o tem, da bi šla
živet na svoje, op.avt.)

Osamosvajala bi se
skupaj s priajteljico –
odšle na svoje

ja pač, tle bom itak
dokončala, naprej se
morm vpisat v šolo in
delat in to je to. (o tem,
kaj mora naredit za
uresničitev načrtov.,
op.avt.)

Zaveda se, da je
potrebno končati šolo

Zavedanje
pomembnosti
izobrazbe.

ne vem, da bi se mi to
vse pač znesl… to, pa
da bi se ne vem, še
naprej, ne vem
razumela s starši kokr
se zdej (želje v
prihodnosti, op.avt.)

Želi si, da ji uspejo načrti
in da bi se starši
razumela še naprej

Želje za
prihodnost.

Ne razmišlja o
načrtovanju družine

Ne razmišlja o
načrtovanju
družine

ja, o tem še ne
razmišljam, o tem še ne
razmišljam (o
načrtovanju družine,
op.avt.)
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Načrti za
prihodnost na
področju šolanja.

Načrti za
prihodnost na
področju življenja
Realno
razmišljanje in
načrtovanje
prihodnosti.

ja ne vem, preden bom
sploh kej nardila, bom
najprej premislla kaj
nardit… ne vem, da
nam takoj živčna ratala
al pa ne vem. Pač bom
premisla in pol bom več
možnosti vidla in se
bom za eno pač odločla
(kaj bo storila, če se
sooči s težavo, op.avt.)
ja ne vem, za kle bi
povedala, da pač eni se
kr ne spremenijo, eni pa
se, to je čist odvisn od
posameznika. K js se,
če se ne bi odločla, js
sm se sama odločla, da
se spremenim, po moje
se, če se ne bi glih
odločla, ne bi se. Ker
eni, enim je čist vseen,
a, da so taki, kakršni so,
pa da to delajo… js sm
se pa pač mau zamislla

Ob morebitnih težavah bo
najprej razmislila o vseh
možnostih in se šele
potem odločila

Zaveda se, da je do
pozitivnih sprememb
prišlo, ker se je sama
tako ododločila

Ima razvite
ustrezne
spoprijemalne
strategije.

Zavedanje
pomembnosti
dela na sebi za
dosego
sprememb

(komentar na to ali bi
želela še kaj povedat,
op.avt.)

Razvite
osebnostne
kompetence

zdej k sm že, ne vem
proti, zdej k sm
polnoletna ratala, mi je
drgač. … da veš, da pač
tolk stara sm in da bom
neumnosti delala, je ful
bedno.

Sedaj se ji zdi, da je zrela
in se ji neumnosti zdijo
brezveze

Doživljanje sebe
danes kot
zrelejše.

ja, de je nekdo iskren do
mene, da… si ne
vzemamo stvari med
sabo, da se pač
razumemo. (o tem kaj je
prijateljstvo, op.avt.)

Pnjej prijateljstvo pomeni
iskrenost, razumevanje in
upoštevanje lastnine

Razumevanje
prijateljstva

ne. S tem, s temi se js
več ne družm, k sm jih
srečala in čimdlje stran

Z družbo pred vstopom v
institucijo ne želi imeti več

Zavračanje stikov
z bivšimi prijatelji.
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od njih. (o prijateljih
pred vstopom v inst.,
op.avt.)
ja ja … ne vem, ker smo
takrat itak, tut oni mi
recimo niso nikol tko
pomagal, oni so sam
hotl mi bolj slab
(sprememba odnosa do
bivših prijateljev,op.avt.)

opravka

Niso ji nikoli pomagali –
sedaj vidi, da so ji želeli le
slabo

Sprememba
odnosa do bivših
prijateljev.

Družina – varovalni dejavnik
Metka doživlja svoje otroštvo kot dokaj »normalno«, kljub temu da se z mamo ni
najbolje razumela in da je bila z njene strani deležna fizičnega nasilja (…z mami se
nisve razumela, pa dostkrat me je tut pretepala…). Doživlja jo kot negativno osebo,
nasprotno pa je imela ves čas z očetom in bratom zelo dober odnos. Oče ji je tudi ob
težavah stal ob strani in ji nudil konstruktivno pomoč (…oči je zmeri tak, da kadarkol
kako neumnost nardim, se zmeri z mano pogovori…). Zato ji od družine največ
pomenita ravno brat in oče.
Z mamo sta korenito spremenili odnos in ga izboljšali s pomočjo vzgojiteljev iz
stanovanjske skupine. Ne prepirata se več in začeli sta se pogovarjati. Starši so ji
začeli ponovno zaupati (…zdej mi bolj zaupajo…). V družini se sedaj pogovarjajo in
dopuščajo participacijo z njene strani, tako da se o stvareh skupaj dogovorijo. Po
začetnem odklanjanju staršev so sedaj ti vključeni v izvajanje individualnega načrta v
tistem delu, ki se tiče preživljanje časa doma.
Metka meni, da je bila pomoč staršev v preteklosti neuspešna, z mamine strani celo
neustrezna (…V bistvo mami me je tut ostrigla in je misla s tem, da ne bom več šla od
odma…). Na CSD so se obrnili, ker Metke ni bilo nič doma. Pomagala ji je zgolj ena
prijateljica, na katero se je lahko obrnila in jo je ta tudi lahko pomirila (…ja, pa tut
svetovala mi je, pa me je pomirila, kadar sm bla ful slabe volje…).
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Neustrezno vedenje v preteklosti
Metka se zaveda svojega neustreznega vedenja iz preteklosti (…pol k sm začela
odraščat, sm pa tut js začela pol neumnosti delat…). Priznava, da je bila pred
vstopom v institucijo nemogoča. Po eni strani si ni bila pripravljena poiskati pomoč
(…k je blo ful težko povedat drugim…), po drugi strani pa ponujene pomoči ni sprejela
(…in sploh se nism hotla pogovarjat, kadar kol so mi rekl, da morm spremenit, nism
spremenila…).
V srednji šoli za njene težave sploh niso vedeli, za razlog navaja preveliko število
dijakov na šoli, poleg tega trdi, da učiteljev tudi ni zanimalo, ali je kdo manjkal pri
pouku ali ne (…je ful učencev in njih ne zanima če mi spricamo al pa ne vem, kje
smo…). Za razliko od osnovne šole, kjer je imela veliko pogovorov, je pričakovala oz.
potrebovala drugačno pomoč. Pomoč v osnovni šoli je popolnoma zavračala (…ne,
popolnoma sm zavračala…). Težave doma je reševala bodisi s prepirom bodisi z
umikom (…pa sm skos odhajala od doma…). S tem je nadaljevala tudi v sami
stanovanjski skupini (…ne vem lansko leto sm bla js ful uporniška. Ne vem, pač mela
sm to že od prej, da sm ful begala, tut od tle sm begala…). Prav tako je posegala po
nedovoljenih substancah (…alkohol, trava, pa včasih tut trda droga…). V šestem
razredu je podlegla vplivom slabe družbe, začela je izostajati od pouka, tako da je
zato morala ponavljati sedmi razred (…sm skor padla šest razred, pol sm sedmga
padla, ke me nč ni blo v šolo…).

Participacija – neparticipacija?
Pred vstopom v institucijo se je veliko pogovarjala s socialno delavko (…pa ful se je
pogovarjala z mano…), ki ji je predstavila institucijo. Metka institucije pred tem ni
poznala, na ogled je šla skupaj z očetom in s socialno delavko, za katero sama pravi,
da jo je med postopkom upoštevala (…sm ji tut rekla, da ne bi šla domov, eem, da
me, pol me je dal v kriznga, en tedn predn sm sm pršla, tko da me je upoštevala…).
Kljub ogledu in predstavitvi je imela Metka pred vstopom negativno predstavo o
instituciji, dobila pa jo je od svoje družbe (…rekl ja, mislm ful jim je blo tko, ne vem, da
je to neki najhujšga, da so tam itak sami problematični…). Po vstopu v zavod je
prepoznala zmoto in spremenila svoje mišljenje, institucijo je doživljala kot pozitivno in
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sedaj sprejema svoje bivanje v njej. Ob vstopu v institucijo ni poznala poteka priprave
individualnega programa, sicer je sodelovala na sestanku, vendar se v pogovor
aktivno ni vključevala (…ja, v redu mi je blo, pač mal so me spraševal…), prav tako ni
sodelovala pri pripravi individualnega načrta (…a na začetku k sm pršla, ne js nism
sploh sodelovala takrat…). Sedaj je aktivno in polno vključena v individualni načrt, ga
sprejema in sodeluje pri pripravi in evalvaciji.
Metka opaža napredek in pozitivne spremembe zaradi oblik pomoči, ki jih je deležna v
zavodu. Več ne bega, ne od doma ne iz šole, prenehala je jemati nedovoljene
substance. Je sicer nezaupljiva do vrstnikov v instituciji in vsem ne zaupa. Motijo jo
govorice, ki potem krožijo med ljudmi. Letos se z vsemi razume in ima prijatelje, med
njimi se počuti sprejeta in upoštevana, v skupini so senzibilni za potrebe drug
drugega in pripravljeni priskočiti na pomoč (…če si že tle zamorjen, te pač nekdo vid,
takoj pride do tebe, pa porihta, al pa kaj je narobe…). Prav tako se sama odzove, ko
kdo potrebuje pomoč. Zavrača stike s prejšnjo družbo, ki jo je imela pred vstopom v
institucijo. Razvila je pozitivno socialno mrežo.
Največja sprememba je, da je pripravljena sprejeti pomoč in jo tudi poiskati (…pa prej
nisem, zdej rečem…), zelo je hvaležna vzgojiteljem za pogovore (…vidm kle vzgojitle.
To je men ful dobr. Z njimi se ful lohk pogovarjam, tut oni so mi ful pomagal…). Tudi
ko bo zapustila skupino, bo ohranila stike z vzgojitelji in se ob težavah obrnila nanje
(…ja, po mojem, da se bomo z vzgojitli še vedno slišal, pa vidl, pa jim lahko postavm
kako vprašanje, pa mi bojo povedal…).
Prav tako se kaže pozitivna sprememba do šole, kljub temu da je programi, ki so na
voljo, ne zanimajo (…Drugač pa kle so sami programi kuharski slaščičarji, kar mene
ne zanima…). Izboljšala je odnose z učitelji, dobro se razume tudi s sošolci. V šoli
lahko izraža svoje mnenje in učitelji zahtevajo, da poslušajo mnenje drug drugega
(…ja pogovorimo se o tem, pa še sošolke dajo svoje mnenje, ker zmeri, kadar je kdo
vprašan, morjo ostale poslušat…). Učitelji izražajo pripravljenost na pogovore in so
pripravljeni pomagati. Vzgojitelji sprejemajo pobude s strani skupine in se je možno
potem dogovarjati, kljub temu pa ima občutek, da po pogovoru in izražanju mnenj
pravila ostajajo ista. Sedaj konstruktivno in aktivno preživlja svoj prosti čas.
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Realno razmišljanje in načrtovanje prihodnosti
Rada bi končala šolo, zato bo ostala v zavodu (…Ne vem zdej bom ostala kle, k sm
polnoletna, bi lahk šla vn, pa glih tolk, da končam to šolo…). Nato bi zaključila še tisto
šolo, ki jo veseli, hkrati bo začela delati in varčevati. Zaveda se, da za osamosvojitev
potrebuje začetni kapital (…mogoče bom bla doma, mogoč bom šla že mogoč na
svoje, bom še vidla, kako bo. K bom zdej začela delat, da bom začela šparat
denar…).
Trenutno še ne razmišlja o načrtovanju družine, želi si ohraniti razumevanje s starši.
Zaveda se pomembnosti dela na sebi in je razvila ustrezne spoprijemalne strategije
(…Pač bom premisla in pol bom več možnosti vidla in se bom za eno pač odločla…),
prav tako se zaveda pomembnosti izobrazbe. Metka sebe danes doživlja zrelejše in
nima časa, da bi ponovno delala neumnosti (…da veš, da pač tolk stara sm in da bom
neumnosti delala, je ful bedno…).

7.3.

REZULTATI

Mesec (1998) poudarja, da večinoma ne dobimo »velike« teorije, ampak teorijo
kratkega ali srednjega dosega, včasih zgolj konstatacijo določenih kategorij. V
idealnem primeru bo to zgodba, ki pojmovno opisuje pojav in ga pojasnjuje. Potrebno
se je zavedati, da je zgodba predvsem odvisna od avtorja, ki je kodiral intervjuje in
poskušal interpretirati intervjuvanca.
Mladostnik veliko bolje sprejme namestitev v institucijo, če začuti oporo in
upoštevanje s strani CSD, ki ureja namestitev. Kadar temelji pristop socialnega
delavca na principu opolnomočenja, mu s tem omogočimo informacije, ki mu koristijo,
tako mu povečamo sposobnost izbiranja med številnimi življenjskimi možnostmi in
hkrati prevzemanje odgovornosti za lastne odločitve. Mladostnik je veliko bolj
pripravljen na samo nastanitev v institucijo, jo sprejema in nima občutka, da se ga
poskušajo v CSD samo znebiti.
V intervjujih se je pokazala razlika med Metko in Jankom, saj je Metka sprejemala
socialno delavko, imela občutek, da ji želi pomagati in jo je tudi upoštevala. Zato je
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sprejela nastanitev v institucijo kot možnost rešitve svojih težav. Pri Janku je bil sicer
socialni delavec ves čas postopka namestitve prisoten, Janko ni imel nobenih
zadržkov do njega, vendar nista bila nikoli sama in socialni delavec ni vzbudil pri njem
občutka, da mu želi pomagati, ampak da samo opravlja svoje delo. Janko se je
namestitvi upiral, tudi z begom od doma in šele z grožnjami mame, da bo ostal brez
vsega, se je vdal. Sicer je izbral, v katero institucijo bo šel, vendar je izbral manjše zlo
in tako ni niti sprejel namestitve v zavod. Dojema jo kot krivično kazen, sicer čuti, da
mu bivanje prinaša koristne navade za nadaljnje življenje, vendar si še vedno želi, da
bi zavod zapustil.
Mladostnik začne delati na sebi, kadar je seznanjen s samim konceptom
individualnega načrta pomoči. Bistven in nujen element, ki zagotavlja smiselnost
individualnega vzgojnega načrtovanja, je aktivna participacija mladostnika pri pripravi,
izvajanju in evalviranju načrta. V obeh primerih intervjuvanca nista poznala postopka
priprave individualnega programa, zato je bilo njuno sodelovanje na začetnih
sestankih veliko bolj pasivno. Janko po dveh mesecih bivanja v instituciji ni bil
prepričan, da je njegov individualni načrt narejen oz. da je sploh sodeloval pri njem.
Tako mladostnik doživlja program kot nekaj tujega, ne vzame ga za svojega in ga ne
poskuša niti uresničiti. Metka se je šele kasneje aktivno vključila v pripravo in
izvajanje svojega programa in ga sprejema za svojega. Potrebno je poudariti, da ima
vsak otrok in mladostnik pravico, da se odloči za neparticipacijo. Toda ne smemo
pozabiti, da mu koncept programa in njegovo vlogo pri tem moramo razložiti, da se bo
lahko odločil, kako in koliko bo sodeloval pri pripravi.
Mladostniki sicer participirajo pri postavljanju hišnega reda in organiziranju življenja v
stanovanjski skupini, vendar se tega najbolj ne zavedajo. Po njihovem mnenju gre za
participacijo samo takrat, kadar je njihovemu mnenju in zahtevam/prošnjam ugodeno.
Tako oba navajata, da se glede pravil hišnega reda ne da participirati. Janko lepo
pokaže to ambivalenco, ko trdi, da so pravila omejena in zabetonirana, hkrati pa
pove, da se je možno dogovarjati in jih tudi spremeniti. Prav tako ima Metka včasih
občutek, da stanovalci samo povejo svoje mnenje in se z vzgojitelji pogovorijo. Ker se
pravilo v konkretni situaciji ni spremenilo, imajo občutek, da niso participirali in da niso
bili upoštevani. Še enkrat se pokaže, kako je potrebno mladostnike opolnomočiti in
jim razjasniti koncept participiranja, sprejemanja pravil dogovarjanja in sprejemanja
odgovornosti za sklenjene odločitve.
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Metka je tudi aktivno vključena v pripravo načrtov za nadaljnje življenje zunaj
institucije. Zaveda se ovir, ki jo čakajo pri osamosvajanju, pomembnosti izobrazbe in
končanja šole. Janko se po drugi strani zaveda, da je šola oz. izobrazba pomembna
za doseganje njegovih ciljev, vendar je še premlad in premalo zrel, da bi ustvarjal
načrte za nadaljnje življenje.
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ZAKLJUČEK

Morel (2009) si predstavlja participacijo otrok kot konkretno podporo mladostnikom,
da prevzamejo iniciativo, da začnejo spreminjati socialno okolje okoli sebe. Kljub
temu da se o participaciji zelo veliko govori v zadnjem času, vendar ne moremo trditi,
da se je zato participacija mladih kaj povečala. Prav pri otrocih in mladostnikih z
obrobja družbe z manj socialnega, kulturnega ali ekonomskega kapitala je
participiranje v družini bolj iluzija. Prav zato, ker nimajo možnosti participiranja v
družini, moramo poskrbeti, da jim je v čim večji možni meri omogočeno njihovo
participiranje v instituciji. Razlog za več participacije podaja že Metka Kuhar (2011a),
saj kompetence, ki jih mladi dobijo z aktivno participacijo, deloma sovpadajo s
splošnimi

socialnimi

kompetencami

za

učinkovite

medosebne

odnose:

komunikacijske in socialne veščine, spretnosti reševanja konfliktov, sposobnost
prevzemanja različnih perspektiv, medsebojno razumevanje, zastavljanje ciljev,
odločanje, samozaupanje in interes za druge ljudi. Hkrati še razvijajo spretnosti
sodelovanja pri skupinskem delu in reševanju kompleksnih družbenih problemov.
Cilj empiričnega dela je bil preveriti doživljanje in stopnje participacije otrok in
mladostnikov v stanovanjski skupini, kjer smo preko intervjuja poskušali odgovoriti,
kako doživljajo bivanje v skupini in koliko in kje lahko participirajo.
Rezultati kvalitativne raziskave na vzorcu dveh primerov, ki jih seveda ne moremo
posplošiti na celotno populacijo, kažejo na nekatere vidike participacije mladih v
institucionalnih oblikah pomoči. V raziskavi se je pokazalo, kako pomembna je
seznanitev in vključitev mladostnika v samo pripravo individualnega programa že v
samem začetku sprejema v stanovanjsko skupino. Kako pomembna je drža
socialnega delavca, ki vodi namestitev mladostnika v zavod, da mu daje občutek
opore in pomoči, ga upošteva in dovoljuje njegovo participacijo.
Vsekakor na podlagi rezultatov raziskave ugotavljam, da participacija še ni postala
pomemben vidik v delovanju institucije in je bolj ali manj odvisna od osebne
naravnanosti posameznega vzgojitelja, ne predstavlja pa enega temeljnih vzgojnih
načel, ki bi bilo tudi sistemsko institucionalno podprto. Menim, da bi bilo v prihodnosti
potrebno nameniti več prostora pomenu participacije mladostnikov v institucionalnih
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oblikah pomoči, saj tako gradimo socialne kompetence in občutek odgovornosti
posameznika za svoje odločitve, kar je tudi eden izmed pomembnih ciljev vzgoje v
institucijah.
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PRILOGA
Priloga 1: Seznam okvirnih tem s vprašanji za delno strukturiran individualni
intervju
VPRAŠANJA V ZVEZI S PRETEKLOSTJO IN SEDANJOSTJO
 Kako bi opisal svoje otroštvo?
 Česa se najbolj spominjaš iz tega obdobja? Je kakšen pomemben dogodek iz
preteklosti? Kakšen pomen ima?
 Katere osebe so bile zate v tem obdobju pomembnejše? Kaj pa sedaj?
 Kadar si imel(a) kakšne težave, ali si koga zaprosil(a) za pomoč?
 Ali je bil v tvojem življenju kdo, s komer si se lahko o težavah pogovoril(a)
oziroma ti je pomagal?
 (opcija – če pomoč drugega): Kako si doživljal(a) pomoč?
 (opcija – če pomoč drugega): Na kakšen način ti je bila pomoč ponujena?
 (opcija – če odklanjal pomoč): Kako bi se počutil, če bi ti kdo pomagal?
 (opcija – če ni bilo nikogar, ki bi nudil pomoč, oziroma je želel pomoč, a ni bila
nudena): Kako si se počutil(a) ob tem, da nisi imel(a) pomoči?
VPRAŠANJA POVEZANA Z DRUŽINO
 Kako bi opisal svojo družino?
 Kaj ti pomeni?
 Kakšne odnose imaš z družinskimi člani – opiši za vsakega posebej.
 Na koga se obrneš, če imaš težavo (v katerih primerih) Kdo v družini ti pomaga
/ stoji ob strani – oziroma ti je v preteklosti pomagal / stal ob strani?
 (Opcija – če pomoč): Kakšna je bila ta pomoč (oblike, možnosti…)? Kako je
bila ponujena? Ali si imel izbiro (npr. več ponujenih oblik pomoči)?
 (Opcija – če pomoč): Kako si se ob tem počutil / kako si to doživljal?
 (Opcija – če pomoč): Si lahko na kakršenkoli način sooblikoval pomoč (način,
kdaj, kje, kdo….)?
 (Opcija – če ni pomoči): Si želel pomoč? Si konkretno od koga želel pomoč? Si
tega človek prosil za pomoč. Zakaj ne? Si koga prosil za pomoč / si komu
rekel?
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 (Opcija – če ni pomoči): Kako si se ob tem počutil?
 Kaj meniš kakšno mesto imaš ti v družini? Lahko izraziš svoje mnenje, svoje
predloge…? Si upoštevan oziroma, te upoštevajo? Kako to doživljaš? (primer –
Ste skupaj hodili na počitnice / izlete? Si imel kaj besede pri odločitvi kam
boste šli? Kako si si uredil sobo, kako izbiraš/kupuješ svoja oblačila)
 Kdo postavlja pravila v družini? Kako oblikujete pravila? Kako oblikujete
dogovore? Kakšno vlogo imaš pri tem ti? (npr. – izhodi ven)
VPRAŠANJA VEZANA NA ŠOLANJE
 Kako si prišel/se odločil za to šolo?
 Kaj ti pomeni šola? Kako se počutiš v njej? Kakšna se ti zdi zahtevnost šole?
 Kako se razumeš s sošolci? Te sprejemajo? Kateri?
 Te upoštevajo? Lahko izraziš svoje mnenje? Če ga izraziš, ga upoštevajo? Na
kakšen način ga izraziš?
 Kako se razumeš z učitelji? Kakšen odnos si imel/imaš z njimi? Koliko so ti/bili
dostopni?
 Si imel v šoli kakšne težave?
 Opcija – če težave: Si koga prosil za pomoč? ti je kdo pomagal?
 Opcija – če težave & pomoč: Kako si doživljal pomoč? Kako si se ob tem
počutil?
 Opcija – če težave & pomoč: Si lahko kaj odločal pri pomoči (npr. način
pomoči, kdaj, kje, kdaj prenehati…)?
 Opcija – če težave & pomoč. Ali/so starši sodelujejo/sodelovali pri reševanju
težav/nudenju pomoči?
 Opcija – če težave & ni pomoči: Si želel pomoč? Si konkretno od koga želel
pomoč? Si koga prosil za pomoč / si komu rekel?
 Opcija – če težave & ni pomoči: Kako si se ob tem počutil?
VPRAŠANJA VEZANA NA TEŽAVE, KI SO VODILE K NAMESTITVI
 Mi lahko poveš, zakaj si prišel v to institucijo?
 Kakšne težave si imel/a pred tem doma/v šoli?
 Ti je skušal kdo pomagati? Kako?
 Kdaj si se prvič srečal z oblikami pomoči? Kdo je bil to? Na kakšen način?
 Kako si ti takrat doživljal te oblike pomoči?
92

 Kako sedaj gledaš nanje?
 Pred prihodom v inst. si imel stike s CSD oziroma določenim socialnim
delavcem na CSD. Kako si se z njim razumel/kakšen odnos sta imela? Te je
upošteval (oziroma tvoje predloge, želje,…)? Kaj vse sta počela?
VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO PRVI STIK Z INSTITUCIJO
 Kdaj si prvič slišal za XY zavod/inst./stanovanjsko ?
 Kdo ti je povedal zanj/o?
 Kje si dobil prvo informacijo o XY? Si iskal še dodatne informacije? Kje?
 Kakšno je tvoje mnenje o XY?
 Kaj si vedel o XY preden si prišel sem?
 Si poznal koga, ki je bil/je še tukaj, preden si prišel?
 Kdaj si izvedel, da prideš sem?
 Kako si se ob tem počutil?
 Kdaj si prvič srečal koga iz te institucije? Kdo je bil to?
 Kaj si mislil o njem, kakšno je bilo tvoje mnenje o njem?
 Se spomniš prvega dne, ko si prišel v inst.?
 Kako je bilo?
 Kako so te sprejeli vrstniki? Kako vzgojitelji / delavci inst.?
VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA ŽIVLJENJE IN PARTICIPACIJO V OBLIKAH
IZVAJANJA POMOČI V INSTITUCIJI
 Kako je (bilo) živeti v XY?
 Kaj je najboljše/najslabše pri tem?
 Ko si prišel v XY so, kot vsakemu, izdelali individualni načrt zate. Si (bil) z njim
seznanjen? Si pri njem sodeloval? Si bil kako drugače vključen pri
izdelavi/pisanju/sestavljanju? Kdo ga je izdelal? Kako ti gledaš na to? Misliš,
da je izdelan ind. načrt realen? Ali ga sprejemaš? (Ga odklanjaš? – kaj misliš,
da bi bilo ustrezneje?)
 Katere oblike pomoči so ti bile nudene?
 Kdo vse je pri tebi (bil) vključen v oblike pomoči?
 Ali so/bili starši tudi vključeni v nudene oblike pomoči? Na kakšen način?
So/bili pripravljeni sodelovati? Kako ti to sprejemaš?
 Kako (si) jih doživljaš (-al) (te oblike pomoči)? In kako vključene člane, osebje?
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 Ali (si) pri izvajanju pomoči tudi ti kaj odločaš (-al) (npr. kaj početi, kdaj, kje,
kako, koliko časa…)? Imaš (si imel) kakšen vliv na izvajanje pomoči? Pri kom?
 Kako se ti (je) to zdi (zdelo)?
 Ali (si) lahko izrazil kakšno kritiko oz. nezadovoljstvo glede oblik pomoči? Na
kakšen način si izrazil (izraziš) kritiko? Je (bilo) to upoštevano?
 Imaš občutek, da imajo (so imele) (te oblike pomoči) učinek? Kakšen? Na
katerem področju so pripeljale do sprememb? Kakšnih?
 Kaj sam meniš, kakšne oblike pomoči bi morale biti, da bi ti bile dejansko v
pomoč? (opcija)
 (opcija – že konec oblik pomoči): Kako sedaj gledaš na konec te pomoči?
Misliš, da bi ti bila pomoč še potrebna. Kakšna?
 Misliš, da boš še kdaj potreboval katero od oblik pomoči? Katero obliko pomoči
bi izpostavil / zakaj?
PARTICIPACIJA V INSTITUCIONALNEM ŽIVLJENJU
 V instituciji velja nek hišni red, ki se ga je potrebno držati. Kdo je postavil ta
hišni red? Si/ste imeli pri tem tudi uporabniki kaj besede? Si imel kaj besede pri
tem. Kako?
 Ste lahko o katerih stvareh tudi vi soodločali? O katerih? O katerih stvareh po
tvojem mnenju bi še lahko soodločali?
 Če ne – misliš, da bi bilo to OK? Zakaj/zakaj ne?
 Verjetno se niste povsem strinjali z vsemi pravili. Ste lahko izrazili nestrinjanje,
kritiko, nezadovoljstvo glede tega? Na kakšen način/komu? Ali je bila
upoštevana?
 Ali meniš, da bi pravila bolj upoštevali, če bi jih sami sooblikovali, oziroma
skupaj s tistimi, ki jih sedaj oblikujejo?
VPRAŠANJA VEZANA NA VRSTNIKE
 Kaj je zate prijateljstvo? Imaš veliko prijateljev? So to bolj vrstniki iz institucije
ali izven nje? So tvoji prijatelji starejši, mlajši, kako glede spola?
 Se počutiš sprejetega med prijatelji?
 Lahko izraziš svoje mnenje? Si upoštevan (npr. tvoji predlogi, pobude…)?
 Če / ko imaš kakšne težave, ali prosiš prijatelje za pomoč? Ali se odzovejo?
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 Opcija – če ne prosi za pomoč: Zakaj ne? Kako meniš, da bi te doživljali (kaj bi
si mislili o tebi, če bi jih prosil)? Kako bi se sam počutil ob tem?
 Opcija – če prosi in se ne odzovejo: Zakaj ne? Kako se ob tem počutiš? Se
obrneš na koga drugega?
 Opcija – če prosi in se odzovejo: Kako se počutiš ob tem / kako doživljaš
njihovo pomoč?
 Kaj pa obratno – ali tebe kdo od njih zaprosi za pomoč? Se odzoveš? Kako se
ob tem počutiš?
 Opcija – če se ne odzove: Zakaj ne? Kako se ob tem počutiš?
 Kako hodiš domov? Greš sam ali greš še s kom?
 Imaš še prijatelje, s katerimi si se družil preden si prišel v inst.? Se je odnos z
njimi kaj spremenil?
 Kaj pa odnos s starši/starimi starši – se je kaj spremenil odkar si tu (v inst.)?
VPRAŠANJA VEZANA NA PROSTI ČAS
 Kako preživljaš prosti čas?
 Kaj najraje počneš? S kom to najraje počneš?
VPRAŠANJA VEZANA NA PRIHODNOST
 Imaš kakšne načrte za v prihodnje (čas v inst. – čas po inst.)?
 Kaj meniš, da boš počel, ko prideš ven iz inst.?
 So tvoji načrti realni? (Kaj moraš storiti/narediti za uresničitev teh načrtov?)
 Kaj si želiš v prihodnosti (npr. v času, ko boš še v inst. in potem, ko ne boš
več)?
 So tvoje želje realne?
 Na kakšne načine se boš lotil reševanja težav v bodoče?
 Opcija – če pričakuje težave: Na kakšen način se boš lotil reševanja težav v
bodoče? Boš poiskal pomoč? Pri kom?
 Opcija – če pričakuje težave in noče pomoči: Zakaj ne?
ZAKLJUČEVANJE POGOVORA
 Bi rad še kaj povedal, dodal? Se ti zdi, da je še kaj pomembnega, kar te nisem
vprašal, pa bi želel povedati?
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Priloga 2: Dobeseden prepis intervjuja z Jankom4

Legenda
….
… ….
*
()*
Poševen
tistk
Hehe
heh

ne razumem, besede ali dvh, treh
Ne razumem več besed oz celega stavka
nisem prepričan, če sem dobro razumel
nisem prepričan če sem pravilno razumel več besed ali pa cel stavek,
ki je zapisan znotraj oklepajev
kaka moja opomba
smeh, dejanski smeh
ko se oseba ki govori ne smeje, temvač samo kako besedeo pove bolj
v smehu oz s smehom.

V: … snema, evo, zdej pa greva skos tole
O: ok
V: ee, bom, hja. No sej, verjetno se bom tut js ful lovil a veš
O: mhm
V: pri teh vprašanjih tko da,
O:mhm
V: če boš mel kšno idejo vmes pa to, a veš, da je treba kej povedat še
O: ja sej je kul
V: al pa kej vprašat, ti kr reč, kr reč, kr reč
O: ok, ja
V: eem, pa po resnic povedan, se mi sanja ne, a veš, zdej, kok, kako bo tole šlo,
hehehe
O:…
V: po moje je … hehe. Evo prvo vprašanje bi blo, kako bi opisal svoje otroštvo?
O: to bo, hm. Ja ta je drugač tko, dost zafrknen, no
V: mhm
O: tko fotr pa mat sta mela pač skos probleme neki, sta se kregala, pa gor dol. Js sm
pa tiak, večino odraščal sam a ne
V: mhm
O: tko, onadva skos po svoje, js sm pa tut bil skos doma
V: aha
O: pa tko, tko de, ne vem, zanimiv no
V: v bistvu, čist prpuščen tko, kokr ti
O: ja, sam seb sm bil no
V: kokr teb paše
O: ja, pol sm bil ne vem, po cele dneve sm bil zuni
V: aha
O: pa tko družu sm se že pr osmih sm se družu s 14-letniki
V: aha, s ful starejšimi
O: sej zej sm bl ….. tko, ni blo glih kej fajn no, tko raje bi bil en piflarček, kokr pa, kokr
sm zdej tam, a ne, tko …..
V: hehehe
4

Ime je spremenjeno
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O: ne res, sej, zdej šele vidm, tko
V: mah, ja, sej maš še vse šanse v bistvu
O: ja, to je tut res
V: ja,
O: po mojem da
V: ok, sej, a veš, js res ne vem, kuga zdej to pomen, da morš tle ful nalagat pr
tem vprašanju a ne, po moje je dost,
O: he
V: da to poveš, eem, česa se pa najbolj spiminjaš recimo s tega obdobja, a je
kšn tak ful pomembn dogodek
O: mm, ja takrat, k'j pač fotr do konca pač premladtu mat, a ne. Js sm, takrat sm
ustou, ob sedmih sm mel bus, sm pa vstajal ob pol sedmih, sm pa šu že ob šestih na
bus, a ne. Tko, ob šestih sm šu že vn iz stanovanja, a ne. Tko 15 minut, preden je on
pršu in pol sm js tam na abtobusni čau, sedel sam, in sm sam vidu rešilca, pa policijo
tko. In sm si mislu o fak, kva če je mami rodila a veš, pa nism nč vedu, za kva se gre.
V: aha
O: pridem js tja, pa tko
V: a mami je bla pa noseča
O: ne, ni bla nč,
V: aja, aja
O: js sm tko mislu
V: aja
O: kva pa če je rodila
V: aja, aja, ja ja
O: tko pridem tja pred blok, pa tko sam une, tko dva zdravnika sta jo tko vn odpelala,
tko vso, tak zbito, a ne. Tko z milosti, ne vem.
V: ….
O: to sm si najbolj zapomnu.
V: to ti je ful ostal v spominu, sevede ja, se prav, če bi lohk reku, kakšn pomen
ma ta dogodek zate. Kva b reku
O: hm, nikol nam ženske udaru, a ne. To ziher
V: hm, aja, ja
O: to ziher
V: ja ja. Eeem, kaj pa je recimo tko nasplošno, kere stvari mislš, da ti kr, najbolj
pomembne zate, tko, skos cel otroštvo. ….
O: da sm mel dnar skos pr seb, pa fuzbal žoga, ne vem. Sam to je blo skos takrat.
V: kaj pa če primerjaš z zdej.
O: zdej
V: ja
O:zdej so pa itak sam dve stvari. Dnar pa šola. Če maš pa dnar, maš pa tut pol vse
ostalo, a ne
V: da si lohk prvošč kej
O: ja, dnar pa šola, sam to
V: eee, ka pa recimo, če s mel kšne težave, ne, eem, … si recimo, a s kdaj
poiskou kšn nasvet, al pa pomoč al pa ne vem, pr kermu kol, ne
O: ja sm, pač pr frendah a ne,
V: aha
O:sam tko da b pa zdej šu kšnga matko al pa fotra al pa kej sprašvat, to pa ne, k itak
pač
V: mhm, mhm
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O: brez veze, pač s frendi, pa lohk pove, kvas m js narobe naredu, pa vse gor dol tko
V: ja ja
O: tko da če sm šu, pol sm šu do frenda valda
V: mhm, mhm. Se prav, če bi, ne vem, kle mam eno tako vprašanje, ne, če, a je
bil u tvojem življenju kdo, s kermu si se lohk pogovoru, al pa ti je pomagu, a ne,
pol so bli to frendi verjetn
O: ja
V: eem,ti je blo, koko s pa to doživlju ne, ti je blo ok, ti je blo fajn, v bistvu s ….
O: aja
V: frende, da s v bistvu, mislm a si, kok b reku, a veš, a si ee, si dejansko šu, pa
si povedu, ne
O: ja
V: kva se dogaja, al
O:vse tko res, uno, zaupanje
V: …. To je blo pol neki
O: tko
V: ja ja ja
O: ….
V: a veš k včash v bistvu maš frende, ampak jim niti ne poveš, ne, da si ti neki
ful bed naredu
O: aja ja ja
V: zato
O: ne sej to je tko. Tko smo no, vsi si vse zaupamo, tko smo k familija, no
V: mhm mhm
O: tko vsak ma svoje vloge, pa vse a ne. hudo
V: mm, koko so ti v bistvu frendi pomagal, da s
O: dajal nasvete, kuko najbolj čes prdt, pa tko a ne
V: aha aha, ja ja
O: kva nej zdej, kva nej tm, kuko naj tm, tko. Tko, šah, ne vem me je…..
V: ja razumem ja
O: za naprej razmišljat
V: mhm, mhm. Eeem, ok, kok bi pol opisal recimo svojo familijo
O: familijo
V: ja
O: eee
V: kak je pomen familije, al pa tut tko no, kok bi jo opisou. D ….
O: ja hehe. Familijo, a vsacga posebi al vse skupi.
V: sej niti ne vem, al fotr mat pa ti, al
O: ja
V: maš še kšne brate sestre
O: ne sam js, sam to mislš
V: ja
O: ok. Eem, mat, v enmu svojmu svetu, čirule čarule neki, fotr, ee, fotr ma ful dobre
živce glede na to vse kaj je šou skos. Js pa itak mlad pa neumen a ne
V: hehe, kaj pa pomeni
O: tko ne vem
V: kaj pa ti pomeni familija
O: ne vem. Vse glih ne, no. sej prav, da vse, ni vse
V: aja
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O: familija …. Pomen mi, da k pridem domov, da sm doma, da se vsedem z njimi. Če
s doma, ….. k si doma a ne
V: ja ja
O: tko a ne, pač.
V: .. kaj bi lok reku, da je to neka varnost vseen
O: ja varnost, neki tazga ja
V: neki prijetni občutki v bistvu
O: ja ja ja
V: bit s fotrom pa z mat
O:ja ja, tko
V: čeprou sta ločena,
O: aha
V: vseen kako, doma, doma si,
O: ja ja
V: tko, … pr seb uno, na tvojem, a ne
O:.. sta ločena pa ne živita skupej pol v bistvu, ne ne
V: aha, pr kermu pa ti živiš
O: pr mami
V: pr mami. Eem, kakšna odnose bi pa lahk reku, damaš s fotrom pa z mat.
O: eee, s fo, zdej obadva, z obemadvema dobr. Drgač fotra prej nism vidu štir leta al
pet let, ne
V: aha
O: prej sm bil pa skos z mat, tko da zdej, zadnjih šest mescov, preden sm pršu sm,
sva se z mami vsak dan tko kregala za, čist brez veze, a ne
V: ja ja
O: pol je pa še šola šla u, pač dol, a ne. Pa še doma, še doma sms kor skregou, pol
sm pa zdej kle a ne.
V: pa zdej, zdej, se pa dobr razumeš
O: ja zdej se dobr štekam
V: z obema ja
O: ja z mano sicer ne, ne
O: hehe
V: ti pa nis kle ne fotr ne mat
O: hehe
V: …..
O: ….. neki se smejijo
V: veš evo, sm že najdu eno tako vprašanje a veš, k so bli že prej a ne. Na kerga
se obrneš, če maš težavo, recimo to z, v familiji a ne
O:mhm
V: aja no, ampak sej lohk te pa tut zdej vprašam. Zdej pravš, da se dobr
zastopš, da je drugač ko prej, al se pol v bistvu, če maš kšn proglem težavo,
O: ja
V: se obrneš na mat al pa na fotra recimo zdej. al
O: ne vem
V: al tut rajš na kšne frende al pa
O:ja, pr takih problemih, k so bl tko, a ne, na frende, če je pa kej bolj tko, pa pač na
mami, a ne. Ne vem, recmo problem: kva nej nardim zdej v šoli, k sm tko zafrknu, pa
kuko to
V: aha ja, ja ja
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O: pr frendih pa ne vem: kva naj nardim s temu dnarjem, pa kuko naj uno, pa gor pa,
pa pač, …. Staršev ….
V: aha, eeem, ti, ko… ti mat pol v bistvu pomaga tko
O: ja v redu vse, tko, pa pohval me skos, tko …
V: aha, eem, kko ti pa recomo, tko če ti ponud pomoč, a ti reče tko pa tko nared,
al ti ponud več variant, pa ti lohk izbiraš reicmo al, kaj b blo bolj
O: mau mi
V: pa ne vem, al reče, rajš tko nared, al pa ne vem
O: ja drgač tko da mi več možnosti, sam pol mi itak še pove kera je pač najboljša od
teh, a ne, pol pa js se pa sam odločam
V: pol se pa sam odločaš
O: ja ja
V: aha, eem, in to ti verjetn, ti je ok, al
O: ja ja ja, ne pa da zdej ona reče ….
V: eem, a tko recimo, ok zdej, tuki je en tak vprašanje: a si lahko na kakšenkoli
način sooblikoval pomoč, to se prav, kdaj al pa kje, al pa kdo ti bo pomagu, al
pa na kakšen način bo ti pomagal.
O: .. kdo men kdaj pomagou
V: ja, če ti je bla reicmo pnudena ena pomoč, ne
O: ja
V: a si lahk v bistvu mel kej besede pri tem zraven, eem, kdaj ti je kdo pomagou
al pa, ne vem, itak si si verjetno sam izbral, kerga
O:ja
V: kerga boš zaprosu za pomoč, al bo to frend al pa ne vem, mogoč zdej tut
mat, ne.
O: mhm
V: mmm
O: ne vem.
V: aaa
O: kdaj
V: a štekaš v bistvu vprašanje. …
O: drgač ga ne hehe
V: hehehe, eem
O: hmmm
V: ma veš kaj. Pustva to, res …. Ta vprašanje je nekam zlo čudn
O:ja ja
V: to, ne vem če ma smisel ne. Da vidm naprej. Aha, si si želel pomoč, si
konkretno od koga želel pomoč. Ja v bistvu če bi blo kdaj kje tko, zajeban pač
tko ne, a si si želi, da bi ti v bistvu kdo pomagu.
O: ja, sam nasvete, to je to …
V: mhm, a pa si si, si kdaj tko konrketno od kerga želu za pomoč
O: ja ja
V: mmm, reicmo
O: a mislš tko, da si prou enga želim
V: ja,
O: ja
V: ne vem, recimo, a, zdej js neki predvidevam, ne, mogoče si si želu kdaj, da bi
ti mat al pa fotr kej pomagala. Pa, ne vem, a sta ti takrat recimo al ti nista.
O: kokrkdaj no
V: a si jih, a si jih recimo sploh prosu, … pomoč
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O:ne, drgač js nism tko skor nikol ..
V: si se rajš obrnu na frende
O: ja
V: aha
O: ni, tko
V: zakaj pa v bistvu starim dvema reku. A ste
O:stara dva sta že … skos sta no, ne znata si povedat unga kar kao … odgovora
V: ja ja
O: .. kje. Zmeri poveta ta pravo pot, pa tut če ta prava pot ni najboljša, bosta onadva
vseen šla na najboljšo pot no. tko mislm, na najlažjo pot, pa čeprou najlažja pot ni
dobra
V: ja ja ja
O: no mogoč včasih tut boljš težja
V: se prav v bistvu nis niti prčakval, da bi ti znala pomagat
O:ja
V: na ta prav način, a ne. No ja, sej, če js mislim nazaj, a ne, to js tut, sm tko
skor k ti, recimo
O: ja ja
V: bl mal sm ta starm dvema povedu
O: hehe
V: sm isto rajš šou kakšnga frenda vprašat za marskej, a ne. Eem, kako pa si se
ob tem počutu ne, če so v bistvu
O:ja
V: a veš, na nek način si si želu, da bi ti ta stara dva pomgala, pa ti nista, ne al
pa ti nista znala, ne
O: ja, koko sm se počutu
V: ja
O: mmm, neki cajt, ne vem tko čist na začetku se še spomnem, d ni blo fajn, pol sm
pa tiak sam začel, a ne, pač
V: mhm mhm
O:tko da sm js pol takrat zavel, zaživel čist svoj življenje. Moj urnik, k sm js pršu .. iz
šole je bil, domov, pojest, v sobo, računalnik, drčunalnik do osmih pogledat film,
stuširat, zobe umit pa spat.
V: aha aha
O: in, to je bil moj urnik.
V: ja ja
O: pač nč gor, nč dol
V: … moj urnik v teh leth je bil pa pridt dumu, neki pojest, pa it vn.
O: no ja, evo
V: bit od zuni, ne vem, do osmih desetih
O: ja ja
V: pridt dumu, rečt živjo, pa it spat. .. spet šola pa tko
O: ja
V: eem, ok, zdej pa če pomislš ne tko, kakšn, kakšno pozicijo maš ti v familiji,
ne. Eem, a si upoštevan recimo a lohk izrazš svoje mnenje, alohk poveš svoje
predloge, recimo al pa te ta stara dva upoštevata, al pa fo, al pa mat al pa fotr.
Zdej ti bolj pr mat živiš pravš.
O: ja ja, fotr bolj ne no, ne upošteva me tko, mojih predlogov,
V: aha
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O: sam pač pr fotru je familija …. Tko ful velko vlogo, pa …. Gor dol ne, ja valda. Pač
edini moški sm še v familiji, a ne,
V: aha
O: in pol itak že vse name uno uno, gor dol, …. Pr matki se mi zdi, sm pa itak js skor
vsak vikend gor pr dedku a ne od mami,
V: aha
O:tko da pr njih pa tut ne. Vsi me neki spoštujejo pa gor dol, sam mena pa na vem, če
glih upoštevajo no
V: aha
O: tko,
V: zakaj pa miš da ne
O: misljo da so zdej, da so, pač, ne vem, pa so se cajti spremenil, ok, mat naj bi ….
Sam deda pa ne no, on je še kr une gor, u komunističnih cajth, kako je vse štimal, da
so bli vsi, da so delal na njivi, pa da morm tut js, pa pol, pa take bedarije ne
V: ja ja. In, kako, kako ti to doživljaš …
O:dost ga mam, tko čez glavo a ne: ti hodš vn po cele dneve, js sm pa po cele dneve,
krave koze in pa ovce pasu pa kaj js vem kaj delu, a ne.
V: aha
O: hmhm, brezveze
V: eem, no recimo tko v bistvu, če pomislš za nazaj, a s mel pol sploh kdaj
besede pr tem, v familiji ne al pa … čist une neumnosti, kam greste na izlet,
kam greste na morje.
O: a to, aja, to pa ja
V: al pa kuko, kuko boš mel v sobi, al boš mel plakate po sten
O:ja ja, to pa ja
V: to pa ni, mislm
O: ni blo glih tko problema a ne.
V: aha
O: tko smo se zmenl, kdaj bi šli kej na morje pa tko, ni blo problem.
V: sta te ta stara dva tut upoštevala recimo
O:ja
V: gremo vsi, js bi šou pa tja na morje pa
O: …
V: to, mhm, mhm, mhm. Kaj pa recimo cunje pa to. A si lohk sam izbirou, kva
boš boul, va ..
O: ja zdej tko a ne, pr dediju je vse bolj cenej, a ne. Mislm čeprou ga tut naštimam, da
gre kej kupt a ne. Pr mami: reče nej da fotr, pr fotru pa skos more bit vse firma,
drago, pač, .. kvaliteta a ne in pol. tko de, štima no
V: štima, ampak, če bi izbirou, a bi si si sam tut kupu take cunje
O: še dražje hehe
V: hehe
O: ne, bi ja, sam
V: bi
O: pač mal več bi si kupu, ne tko mal, mau,
V: ok ja. Eem, čaki, zdej mam tle vprašanja vezana na šolanje. Kako si
O: ..
V: kako si pršou v to šolo, kuko si se odloču za to šolo. Ja sej se verjetn nis to
odloču
O: sej se nism odločuj s, sm se mogu …
V: pa, kdo te je v bistvu napotu, center za socialno delo al
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O: ja, ja
V: so te dal sm
O:ne, tko je blo: eem, prvo so mi rekl, to bom šu pač, pač neki so za smlednik govoril,
pa
V: aha, ja ja ja
O: pol sm pa js pač unmu reku, naj svojga froca pošlje u smlednik a ne, pol pa tm, pol
so pa rekl, boš šu pa na to šolo, pa v dom, pol sm se pa neki še upirou neki cajta, sm
O: en model še od zadi govori, vejretno intervjuvančev kolega oz ne vem kd, mal je t
vse nerazumljivo
O: pol sm pač …..
V: hehe
O: pol sm pa med počitncam mel ful upora, pa
V: mhm
O: enkrat sm clo med počitncam tko za dve uri zbežu od doma, a ne
V: aha aha
O: tko, ja, pa nism glih tko kej velik zbirou no, pa tut ni mi glih kej kle fajn, ….
V: čak, kera ….
O: ….
V: kolk str pol
O: štrnajst
V: štrnajst aja ste mel ….. v bistvu kaj ti pol pomen šola, sej zdej že mal
sklepam ne, kaj ti pomen, ampak vsen pa morm vprašat, zato pa boljš da ti
poveš, a ne
O: kaj mi pomen
V: ja
O: ja zdej sm vidu, da je šola itak vse. Mislm šola je ful velik, če je. Od šole je itak vse
odvisn a ne. Tko da, se zdej tole potrudm nardit, pa pol nasledn let na nočno šolo, da
čimhitrej končam
V: mhm
O:tut če se m eem, trudu velik, bom vsaj naredu, pol pa na eno, .. štirletno
V: aha
O: pa pač med počitncam se ful učit pa vse, da m lohk štriletno spelu, na kšn faks.
V: mhm
O: pol pa kšno službo
V: ja ja
O: tko, da si zrihtam življenje
V: ti ful pomen, ne, šola
O: ne pa da je brezveze
V: kko pa se počutš zdej kle, na tej šol
O: brezveze mi je tko, k nimam kle nč za delat k nn, tko,
V: mhm
O:nimam unih težav, kokr jih majo pač oni, a ne, tko une, pr pouku ne vem kakšne
V: aja, zate ta šola niti ni zahtevna verjetn
O: ja, to je tut res ja
V: mhm
O: znam jo..
V: mhm. Kko se pa štekaš s sošolci? Te sprejemajo čist
O:ja ja
V: normalno. Eem, ka pa recimo, sošolci te upoštevajo tko, lohk med sošolci tut
izrazš svoje mnenje,
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O: ja ja lohk lohk
V: eem, pa ne vem, pa poveš, pa če kej rečeš, ne vem a tko, al pa ne vem kaj a
te upoštevajo.
O: ja sej itak tko a ne. Eem, ja …. Na konc vidjo, da je najbolj pač tko a ne, tko k
nardim-mo, nardim, nardimo
V: ja ja, no sej a veš. sej
O: ja, …
V: poznam dobr, da vem, ka kakšni so prbližn tvoji sošolci kle
O: ja ja
V: pa tko
O: na konc pač se, se vsedeš, pač, js sm za njih kokr en dom al pa kej tagga, ne dom
no, ne vem, tko, skos bodo pa oni k men pršli po nasvet a ne
V: aha
O: kaj zdej, gor pa dol, pa koko je to. To je to. Tko ….
V: se prav, te upoštevajo pa to
O: ja ja
V: kaj pa prfoksti ne, kuko se pa z njimi zastopš
O:do njih morš pa bit prjjazn, pa vse, da so kao vsi llegende, sej drugač niso no, ne,
sej so no. morš bit do njih pač prjazn če hočeš pač tut,
V: …
O: bit na dobrem glasu a ne.
V: ja ja
O: to je pomembno ne.
V: kok b lohk reku, kakšn odnos maš z njimi
O: z njimi
V: s prfoksi
O: dajo mi mislt, da mmm,
V: da si, predvidevam, da do enih maš tak, do enih maš pa drugačn
O: ja, sam tko drgač pa vsem dajem mislt, da sm z njimi ful prjatl, pa da jih mam ful
rad, pa vse gor dol, pol pa, pač, u resnic pa, oni misljo, da mam js pač njih vse ful rad
pa gor dol, v resnic pa js to njim dajem in pol vem, da če bojo oni misll, da mam js njih
rad, bojo tut oni prjazni do mene in kle je pol pač že spet en plus pr delu pa pr vseh, a
ne.
V: valda, maš eno tako strategijo a ne.
O:ja
V: ti s do njih prjazn, da bojo še oni do tebe prjazni. Sej verjetn je to ena zlo
pametna strategija
O: ja ja
V: kuko šolo spelat čim bol izi, ne.
O: mhm
V: eem, ka pa tko v šoli, si mel kšne težave zdej, ka pa prej si pa hodu
O: v šolo
V: v eno redno osnovno šolo a ne.
O: aja, sm ja Tone Čufar, Tone Čufar …. jesenice
V: da si že …
O: hehe, center, ljubljana
V: aha, predivdevam, da enkrat se je tut tam neki zalomil, a ne.
O: mhm.
V: a ne sej po mojem je to tko a ne, da ni v bistvu šola tist zdej tam problem, a
ne
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O: ja ja
V: tm se pol vid a ne, k se ti ne lub več,
O: .. so bli taki cajti tko no. ful velki koraki zame, a ne. Ampak sm, mel sm ful močno
puberteto, to lahko rečem
V: hehe
O:….
V: eee, .. reicmo, takrat ko so ble v šoli težave, ne
O: ja
V: a si koga tm recimo zaprosu za kšno pomoč,
O: ah kje, takrat sm j smel za carja, tko a ne
V: ja, kaj pa tko, ti je kdo, pa ti je hotu kdo recimo glih pomagat ..
O: sošolci pa tko
V: aha aha, kaj pa od teh zaposlenih, recimo ne vem, sej ne vem, kva so, kšni
svetovalni delovaci, al pa kej tazga
O: tm smo mel sam eno psihologinjo
V: aha,
O: uno je pa pol pač … poklicala vse uno … tko da
V: je blo teb kul, da se ona neki trud
O: ah …. Ona je tko, a ne, kokr da b js teb reku, zdej boš pa ti s svojo punco nehu, a,
čaki, kva se greš, a ne. A veš, tko a ne
V: ja, ka pa, ka pa ti je ona sploh hotla pomaga, sam neke nasvete al
O: ma ne rekla, Janko, začni hodt v šolo, goro dol, začni delat naloge, uč se. … pa
itak, kva je star, … se mi gre, sam naredu sm, spacou. Pol je pa unga
V: mhm
O: socialnga poklicala, pol so se pa začel ment, prvo za kje pač bom, majči belič, al
kva je že, pol pa za sm
V: aha
O:pol pa js nism nikamor hotu, pol so pa v smlednik rekl …. Pol sm pa sm pršou
V: a s mel kej besede prozaprou pr tem, k so ti rekl, zdej b šou pa v mači belič,
al pa zdej pa ne vem kva,
O: mmm
V: a s to kej o teh zadevah lohk kej tko sodelvoal, ne, so te kej vprašal, ne
O: ja tko je blo rdgač, a ne. Mi smo mel tko, pondelkih smo mel pač pogledat*, kaj
pogledat* a ne. In pol je blo tko. Eem, k je bil pondelk, a ne, drug pondelk, ne vem,
pač en pondelk je bil ob dveh, po šoli sm mogu it s psihologinjo pa z mami pogledat u
malči belič in sm šou na avtobus in
V: mhm
O: .pač e dedku, a ne, drgač sm gor še, pač pelu, k se z mami pač nisva štekala. Pol
v drugo je pa ena glavnih ….. pol sm pa sam šu pogledat
V: mhm
O: ampak uno so med poukom pač, to je bil men se zdi glih, zadn al predzadn šolski
dan
V: aha konc šolska leta
O: in pol sms m pršu in je bil kle Egon, in pol sm reku ajt bom kle probu ena dva
mesca, če nau šlo, pa črta, ampak gre. Tko, da to je to.
V: mmm, ka pa, so, starši sodeloval zraven
O:…
V: stari sodeloval zraven
O: …
V: če se sodeloval
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O: aja
V: ta stari tut zraven
O:aja, sam mami, ne.
V: …
O: deda, dedi ..
Spet en model neki govoril od zadi
V: sej, kdaj bojo pa pršli
Še kr neki se menjo
V: mislm men je vseen, eee?
O: sam mau mam razmetan
….
V: čak sam pol morma jt… ej, a maš ti kšn štekar gor, neki se pogovarjajo, kšn
štekar, kšno štrom. Očitno se selijo v end drug prostor. Boštjan je dal polnit telefon,
to ni prav pomembno 
V: sm kr pustu, da se snema veš, zdej vmes, se bojim da ne b znou zdele ugast
pa še enkrat ….
O: dobr
V: ne, …. A veš, nimam pojma. Je pa fajn, k je digitaln, a veš, da lahk sam na
kompujter dam pa to
O: ja ja
V: da ni … kasetnike
O: ja
V: eem, brrm, brm, brm, eeem, hja. .. spet mava tko čudn. Aha, ok, no zdej, dej
mi povej, zakaj si v bistvu kle?
O: drugač ne vem, a ne
V: haha
O: ne, ne vem, res. Eem, zato, k nism hodu v šolo, pa ne vem. Js ne b bil tle, sam luč
pržgem
V: ja ja
O:…
V: eeem, nč kle naprej je pol uno spet vprašanje, kakne težave si mel pred tem,
doma, v šoli, to sva v bistvu že
O: ….
V: povedala, ne. Eeem, pa, če mejčken si zabeležim, da s to, v bistvu, kaj bom
napisou, »že prej«, pa klet ut, ti je skušal kdo pomagati
O: ja
V: aja, a tm, k ti psihologinja v bistu, k je začela neki, … bi reku
O: ….
V: ti pomagat, ne
O: ja
V: … a, a je, je v bistvu, a je kontaktirala tut center za socialno delo, al pa se je
vključla kakšna socialna delvaka
O: ja ja
V: al pa to
O: je je
V: je bil še kod drug zraven, al
O: je razredničarka je še bla
V: aha razredničarka, ja valda ja
O: pa še, pač un, moja mami, pa socialna una, socialna delvaka
V: aha, a v bistvu takrat si prvič pršu v stik s tem, s socialno delavko, oz. z..
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O:ne to je blo enkrat že prej drgač, ee, k sva bla z mami pač, pa oče* . sam ni blo tko,
pa zarad mene
V: aha
O: ampak zarad enih, ja blo je no neki z mami … neki ne vem kaj, neki brez veze
V: to je mogoče mami kej
O: ja
V: v zvezi si
O:s fotrom ja
V: s fotrom, k …. Al ne vem kva
O: neki tazga
V: aha, eem, to verjetno ni bil isti socialni delavc pol.
O: ah ne, tm je blo en
V: to je bla čist neki druga scena, ja ja ja. Eeem, no, a veš, pa kle mam naprej
vprašanje, eem. Aja, no mogoče ta vprašanje, a lohka, kdaj si se prvič srečou z
enmu, bi reku, z oblikami pomoči ne, sej to je mišlje glih tko ne, neki tazga ne …
O: a socialno dela pa to
V: to, al pa psihologinja, pa ne vem, a je blo to prvič
O: ja …
V: ….
O: … kr srečo, k sva bla z mami dol u polju, pač tam v hiši, a ne
V: ja
O:ee, pa sm hodu s psihologom, ne vem zakaj že. To k sm bil ne, cele dneve sam,
neki tagga, ne vem,, pač hodu sm k psihologu …..
V: kok s bil pa str takrat
O: kuko
V: kolk s bil star takrat
O: drug razred, al tret, četrt
V: to se prav
O: deset,
V: aha
O: devet
V: sej po moj, a veš,
O: ne vem
V: k se js spomnem recimo, k sm bil js mulc, pa tut ne vem točn kolk star no,
ampak nižjega, nižja stopnja
O: mhm
V: šet takrat no.
O: jaja
V: med prvem pa četrt razred, se spomnem, sm hodu k eni psihologinji, ne
O: ja
V: da me je mat vozila, u kra, u kranj h eni psiholginji
O: ja
V: pa, nimam pojma zakaj. Morm prou mat vprašt enkrat, kva je blo, zakaj v
bsitvu sm js tam pristou. Spomnem se pa, da sm hodu. Ampak spomnem se, da
je bla uno ful prjazna, pa
O: ja ja
V: da v bistvu sm se fajn mel tist čas, ni blo men čist nč hudga no,
O: jaja
V: ampak pol enkrat sm nehu hodt, ne vem, sploh ne vem ….. prvič. Oo, a to ti
bereš.
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O: ja
V: tole sm, mal nazaj prebrau, »puzota ome, ometa«
O: to je pa tko huda knjiga
V: dobro
O: tko da
V: dobra ja
O:pa še siciljanska ….
V: pa še ene par jih je on napisou takh
O: to je treba prebrat, tko da
V: ja ja, ja ja
O: ….
V: fajn, fajn. Eeem, ok, čak da vidm. Bla-bla-bla. Se prav, sej ni nč slišat, da kej
sprašujem, pač niti ne veš zakaj bil tm
O: heh
V: pr psihologinji
O: hehehe
V: ne vem, ee, a ti je blo drugač kul hodt k uni psihologinji
O: a u šoli al uni prej
V: če pomislš, ne uni prej
O:ja, blo je fajn, tko, zanimiv no
V: pa v bistvu sta se sam pogovarjala,
O: ja, pa ene slike mi je dala
V: ja ja ja, men isto ja, sllike sm gledou
O: ja
V: pa
O:kva smo mel
V: … koko se reče tmeu, ….. test. Pa copatki* so a veš
O: ja
V: pol pa neki
O: a-ha
V: kar vidš v temu, ne
O:a tko hehe
V: ja, ne res, tko eni metuljčki
O: ja pa
V: … ….
O: mhm
V: pol majo psihologinja prou pač teste
O:mhm
V: ah sej. Eem, čak da vidm, pred prihodom v inštitucijo si mel stike s centrom
za socialno delo; aha, v bistvu si mel stike s centrom za socialno delo, ja, ne,
no, mislm s socialno delavcem,
O: ja
V: rečmo, a ne. Eem, koko si se tito z njemu razu, a to je bil moški, al
O: ja ja
V: koko si se ti to z njemu razumo no, ee
O:prou uno, dobr skos
V: sta mela, a sta sploh mela kšn tak odnos, da b reku, ja midva sva se dobr
štekala, pa midva
O: ah ne, on je bil sam tm tarkat, na enmu sestanku je bil
V: aha
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O: preden so pač vsaj eno odločbo napisal al kaj, pol so pa, pol je pa uno …. Pač ne,
uno, k j, eem una posnela, al kva je že blo so odnesl h eni komisiji in pol je
V: aha
O: komisija pregledla, ne in so vidl, kaj je pr men kao narobe
V: a psihologinja je posnela
O: ne ne ne, tam sm šu na en sestank, a ne
V: aja, ti si šou
O: .. socialni center not
V: aha aha
O:in pol sm tm neki povedu in pol so to poslal in pol je neki kao zarad mami pa zarad
fotra …. …. Heh. Nisem pa mel nikol z njemu enih takih stikov.
V: aja, pol v bistvu, si nis tko, da bi se večkrat vidu z njemu
O: ah ne
V: pa da bi kej, ne vem, kva je
O: …. Tko pa še to uno …
V: ja pa ti je probu, kaj pa je delou s tabo, ne vem, a ti je probu kej pomagat, je
probu kšn ne vem, kšn ne vem kaj ne. Sej nimam prave predstave a veš, kaj to
tm delajo, socialni delavci, pol tko z enimi. Vem, da se dobijo, ne, z njimi, ne
vem … zdej kva smo se mi recimo u produkcijski pogovarjal ne
O:ja
V: ziher, da si mel kšne probleme, tko da je mel kšne težave, ampak nevem pa,
kako se socialni delavci lotjo teh stvari, a ne
O: ne vem, da bi hotu kej pomagat. Ne vem, ne vem
V: kva sta sploh počela
O: počela, sej nism bil js tko nkol z njmu skor sam. on je bil skos sam zraven. Pol je
pa mene psihologinja pa on. Sta me tko taka vprašanja spraševala, pa
V: aha
O: zakaj, pa zakaj je blo tko, da se to to zdej ….
V: se prav ste mel tko, ene take sestanke
O: ja ja
V: tam, pa, aha.
O: tko da nč kej tazga tko
V: ok, kdaj si pa ti prvič slišu zdej ajde za mladinski dom jarše, al pa za
stanovanjsko skupino hiša
O:takrat, k sm k psihologinji dol, iz matematke in se spomnem in se spomnem, da, pol
je pa rekla, če bi šou u kšn dom.
V: mhm
O: ….
V: eee
O: ja tarkat
V: in kakšno je recimo tvoje mnenje, o
O:a zdele …
V: ja, o stanovanjski …
O: zdej
V: sej prej, če nis nikol slišou, aja no, kako s pa, da recimo takrat, k s prvič
slišoou, kakšno predstavo s mel, kva je to
O: eee, tko nekak, kokr b blo sam še huj* lahko
V: hehe
O:ni nobenih izhodov ni nobenih izhodov, da si skoz zaprt
V: ja ja ja
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O: pa take
V: kaj pa zdej
O: zdele je pa fajn,
V: …
O: mislm čeprou bi bil stokrat raj doma, sam pol vseen vidm, da je to za naprej,mi je
to dobr pač kle, a ne. Ti dajo pač ene navade
V: mhm
O: pa tko.
V: v bistvu, a si pol sploh kej vedu o stanovanjski, preden si pršou sm, eem, nč
O: nč
V: a pa s poznou kšnga, k je že bil tukej, al pa ne vem, tuki dzej, preden si sm
pršou, tut ne
O:ne
V: aa, se prav, zvedu si pa takrat, v bistvu, kaj, mejčken preden si dejansko
O: pršu
V: takrat k si reku da sta s psihologinjo govorila o tem, pa najprej opicja malči
belič, al kaj
O:ja ja, to ja
V: mhm. Kko s se pa v bsitvu počutu, ne, k s pršu sm?
O: da se mi godi krivica, a ne
V: aha
O: ja, pa je še velik mulcev k počnejo hujše stvari kokr sm jih jst delu in pol mene
najdejo, pa mene ruknejo …
V: točno to ja
O: kva je
V: eden more
O: hja
V: mhm
O: da se vid vn ena ženska ga je neki vprašala
V: eee, v bistvu, kdaj s pa pol p k, sreču kšnga prvič tko, od tukej.
O:….
V: …
O: ok ajde rečmo mulce. Ajde, XY, … sam nisva se tko nč pogovarjala pa tko ….
V: aha, aha, ok
O: ….
V: in, kakšen, kaj si si mislu, da te pr njemu ….
O:….. kko so lohk kle, a ne, dej ne morš
V: kaj, kaj pa zdej recimo, a zdej jih drugač …
O: zdej pa legende, tko, hudo, ne ….
V: …..
O: čist normalni vsi ja
V: … pol se še dobro spomneš v bistvu kdaj je blo
O: ja ja, vsega se spomnem ….
V: kdaj si v bistvu pršu sm, kolk časa je rekla
O: pred začetkom šolskega leta
V: a, sej to pa ni tok velik v bistv
O: ja ni, sam vseen je velik
V: ….. dva mesca pa še mau, aa
O: sam se vseen vleče
V: koko so te pa kej sprejel, ostali mulci
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O: dobr ja, tko kr, ful se dobr štekamo
V: ka pa vzgojitli
O: tut dobr, edino ….
V: sej s … fajn
O: Mat.. je mal - hehe
V: ….
O: ja ja ja. Ja z matejem se tko skos hecam pa tko, z matjažem pač …
V: koko ti je v bistvu pol žvet tuki
O: dobr
V: zdej si se mal navadu, ne
O: ma ja, sam tko vidm, da js kle nism js, a ne. Tko, ne vem vse ene igre k so, js pač,
nism za …..
V: kva je v bistvu, kaj b reku, da je, tist kar je najslabš tuki, al pa …, da si tukej,
ne
O: mmm, ne morem bit s svojim folkkom
V: mhm
O: pa ne morm … pa da bi se pač šetal od zuni, pa tko. ….
V: mhm mhm
O:tko nekak ….. čeprou maš .. sam js pač, sm navadu šol, …..
V: kle je to bolj omejen
O: ja ja
V: a ne. Kaj pa je v bistvu najboljš pr tem recimo? Kaj vidiš.
O: ja zmer …. Skromnost za prihodnost, pa pač, nagrade,
V: mhm
O:pa tko, navade pač te ta dobre, da dobiš, k boš šu vn
V: mhm. Eem, lej, k si pršu sm, ne, so verjetn, tut zate, tko kokr, men se zdi, da
za vsakkga nardijo neki individualni načrt, za mmm mladostnika, a se tko reče,
ne vem.
O: mm ja
V: ti s bil verjetno z njemu seznanjen
O: kakšen načrt, to drugač ne
V: mmm, nek, kaj recimo boš počel, kaj so cilji tega tukej
O: aja
V: ne vem
O: nč …
V: se reče individualni, al individualni … načrt
O: .. vglavnem neki je blo, ne vem
V: nisi čist ziher okol tega
O: ne, ne vem, mislm, ni to k sm povedu, kakšne ….
V: to se
O: …
V: to se sam včasih, nardijo šele ful kasnej
O: aha
V: recimo, čeprou mogl men s zdi da takoj, k prideš v intšitucijo eeem, eeem, se
prav. Čaki ne vem, oooaaam, pol. … so te pa sprašval
O:ja, koko …. To pa ja.
V: pa še kle mam vprašanje recimo, kdo je izdelal individualni načrt, kako ti
gledaš na to, a mislš, da je realen, a ga sprejemaš, to bo to, v bistvu zdej lahk
vse to preskočva, a ne
O: ja itak
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V: ja, sej ne vem, kva ma s temu vprašalnikom …. Al ne. Ampak do tko kkšnih
teh ... .. obrazec* pa to, pa men se zdi takoj v štartu nardijo tko veš, tko
O: mhm
V: in to mislm da je stvar, k bi jo mogl nardit skupej z mulcem, pa skupej eem,
zej ne vem, a še s starši, al pa s starši morjo bit seznanjeni z njemu no.
O: dobr to
V: ja
O: sami nardijo
V: jah v bistvu, naj bi dal po pogovoru z mulcem, ne. Se neki cilji postavjo, kaj
O: ja, sam
V: …. Bi se mogl dosečt, al pa ne vem, bo dosegu v tem času, k si tam notr
recimo, v inštituciji, eem, kva so mogoče tvoje pozitivne točke, kva so
negativne, ne vem, take stvari, ne vem. Take stvari, ne, ne vem, da se pol mal
dela na tistih negativnih, ne vem, kaj
O: ja ja
V: to je moja mislm, spodubjat pozitivne. Sej t, to je …. Mal tko različno od
inštitucije, do inštitucije. Aa, pustmo to. Eem, kok so pa eeem, so bli starši se
prav mat verjetno je bla, a sta bla že ločena v bsitvu
O: ja ja
V: pol je bla mat nekak v bistvu nekak vključena v te razne in sestanke in ne
vem tko naprej. Eem, pa so, ne vem, a je še na kakšen drug način vključena v
vse to, ne vem a je ona kej sodelovala pr tem, da ja, da je, da je eeem, kaj js
vem, mela kej besede pr tem, kam greš pa te fore.
O: ja sej ona je konc koncev vse odločala, a ne. Če ona ne b podpisala, ne, bi bil js
doma, a ne. Tko, de
V: aha, aja aja, sevede.
O: tko da je …
V: ja ja. Koko s pa ti to sprjemou. Ne vem, a si
O: kokr, … ne vem, krivica no, ne vem, tko se mi
V: …, tut nis dau pol prou mat, da e to podpisala pa to verjetno al kako. Mislim a
si ji kej zameru, al kaj.
O: ja neki cajta ja, pol me je pa poklicala enkrat, pa sva se zmenila
V: aha
O:to je blo takrat k sm zbežu, … je poklicala pa je rekla
V: aha
O: je rekla, tko je, a ne, če si boš zajebou, če boš zbežu, pa če nouš pršu nazaj, si
boš zajebu hišo, pol pa .. smlednik, a ne. Pol pa itak ja, pol me je pršla …. heh
V: mhm, mhm, eeem, če vidm mal naprej. Kaj pa ne vem zdele reicmo. .. ti kej
odločš o tem, kaj boš pa kdaj, pa kje, pa kako pa kolk časa, pa tko naprej, pa s
kom
O: kdaj bom počel, kok časa, to ne morem odločt, pa kdaj bom počel, to tu ne, pa kaj
bom počel, to tut ne, no. mislm, lohk tko kšne stvari no, ne pa zdej. Pač js ne bi mel
učnih eno uro pa pol, pa eno uro pa pol nimam nč za delat js.
V: ja ja
O:v pol ure vse nardim, eno uro gldam u zrak.
V: mhm
O: na vem. Pa pol dežurstva. … js ga ne bi zdej naredu, js bi ga pol kasne naredu, a
ne. Pol ne vem računalnik …
V: ….
O: … js bi dal računalnike čez cel dan, naj jih majo, a ne. Itak.
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V: sam v bistvu ne bi pol vsi visel na računalnikih, pa nče ne b druzga delal
O:aja, pa to je tut res, pol pa vsaj tv, no, ja
V: hee
O: to pa …
V: sam to je isto nevarnost, da boš tmle žajfe gledu mehiške reicmo pol ne
O: to je tut res*. Ne sam vedno sam dokumentarne nam lahko dajo druzga pa ne.
V: aja, no prou - hehe
O:ja, to je to, tko no, lohk bi mal popustil glede računalnikov pa glede teh
V: aha, eem, ka pa, a so še kšne druge variante, recimo skos teh pomoči bi
mogu nekak v bistvu gledat, kaj je to mišljen pod to.
O: mmm
V: … pomoč, ne. A veš, sej to je lohk ne vem … da se en s tabo neki pogovarja,
da da , ne vem, kva je zate dobr, al pa kaj je fajn, kera … te zdej ne vem tko pa
tko, al pa, gor dol, da vem. Mmm, da ti dejansko en pomaga in pri učnih urah,
ne, mislm teb očitno ni treba vaš,
O: aha
V: ampak kšni pa so verjetno, kokr je pa fajn, da se z njimi vsedejo pa neki
skupi nardijo, ne. Tko da ne vem, tko da ta pomoč je lohk ful enih velik enih
stvari, ne. ... je kakšnakol ta oblika pomoči tut pr teb prisotna.
O:ja lohk, če pokličeš, pač pridejo pomagat, a ne. Tko, ti pove.
V: ajaa tko pri učnih mislš
O: ja ja ja
V: mhm
O: pa ee, tut pr drugih stvareh pomagajo a ne.
V: .. tko kdaj sedite ne vem z matjažem, tomažem
O: ja ja to se
V: pogovarja
O: ja
V: ne vem, kaj b blo fajn delat
O: ja ja
V: mislm te stvari. Ka pa, maš tukej kej besede zraven. Te matjać posluša,
upošteva, al
O:a, posluša ja, to
V: .. ne zeza te.
O: hehe, ja
V: eee, eeem, to se t verjetno fajn zdi, a ne
O: ja ja, je fajn
V: a lohk tut poveš kšni kritiko recimo kdaj tko, pa te poslušajo, pa slišjo, a ne.
O: kritike se ne splača govort zate ker itak majo oni prou a ne.
V: aha
O: a ne, tko. … pa delaš tist, kar ti rečejo
V: to si zdej tko ironično kao reku a ne
O: ja
V: eeem, se prav, mislš, da če bi neki reku, da to pa ni v redu, se ne bi strinju s
čim, da to da, da se ti ne ..
O: …težko šlo kritiko no, sam je …
V: aha, aha
O: …, ne.
V: eeem, mhm, maš občutek, da je, da se tut, mislš delajo kle s tabo, a ne, da
ma kšn učink.
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O: zdej še ne no
V: zdej še ne. eeem
O: zdej še ne, čez … pa bo, sej itak kokr …. A ne
V: mhm, ej, čaki ampak, če se prou …. Je neki spremenl v primerjavi s prej. Si
na nek način drugačn
O: ja, to pa ja, ne. … skrbim za šolo, me skrbi za šolo recimo da bom naredu, da
damoačo nalogo, da bom mel, da, nau že spet »nimam učitlca«, a ne
V: si bolj odgovoren v bistvu, a ne
O: ja, pol ne vem, eee. Včasih me ni skrbel, koko mam, ne vem, kako mam, ok zdej
res nimam pošlihtan. Včasih …. Zdej kok, kašno mam sobo a ne, itak jo morm pol
pospravt.
V: oh verjetno če b bil doma bi blo to
O:ja, to
V: totaln raztur ne
O: .. no ja
V: tole klele tut pospravljen verjetno, a ne
O: pa ja
V: prot tistim kar bi blo doma
O:aja,to pa ja, to pa ja
V: hehe
O: to …. Zato k ni cajta, a ne
V: ja, hehe
O: pa prou una, kaj je že
V: ja. Eem, kaj misliš, kaj a, kakšne oblike pomoči bi morale bit, da bi ti ble
dejansko v pomoč.
O:ne vem
V: kva, kva b mogl recimo, kva … da b mogla s tabo delat, če mislš, da je treba
kej delat s tabo, da bi ti dejansko pomagal, da da bi, ne vem, prpelal do enih,
preveč … takih sprememb, da bi ti lahk noramlno živu, ne tukej notr, ne vem.
O: hehe
V: a miislš, da je n, tole, da je tut, da sm to čist brezveze vprašu, da si ti sam
tist, k boš.
O: … če je res
V: … do do do
O: …. … kokr vprašanje, dobr, kaj mislm. Ne vem,
V: mhm mhm
O: vsak bo reku, ne me sekirat, puste me pr mir, pa bom sam spelu, a ne
V: mhm
O: sam itak, da to ni isto pol a ne.
V: kaj mislš, da v bistvu sam ne znaš spelat, to se prav
O:ja
V: al ne zmoreš, al
O: ja ne, lohk no, sam ne bi znal no. pa tut
V: mhm
O: ne zmorem, nimam ….
V: dobr, je v bistvu fajn, če je en, da ti mal, ne vem, reče …. Ne vem, uno
O:mhm
V: fajn, da da, vsak dan se tut navdš pospravljat
O: ja
V: zato ker ti, ne se boš pol, to navadu in ti bo prou
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O: ja
V: pršlo, ja ja. Ja ja, kr,
O: tko
V: mmm. Da vidm, sej je ene par takih brezveznih vprašanj, k po moje jih lahk
preskočva. Ne vem, kako sedaj gledaš na, aja ne to je že, če bi pršou vn iz
institucije. Br, br, kaj je še kej tazga. Aha, no no, sej to s pa že neki povedu, ne.
Recimo lej, evo, tle mam vprašanje: v inštituciji velja nek hišni red. Ki se ga je
potrebno držat, ne. Kdo je postavu ta hišni red? oni
O: oni
V: hehe. A si, ste mel, vi kej kle mulci kej besede pr tem.
O: pr eni stvari smo pa res mel. Pr dnevnik, zmenil smo se za dnevnik, da ga lahko
gledamo.
V: aha aha
O: to smo se zmenil, evo. Drugač tko kšne stvari, pa, nč.
V: ča čist pr nbeni stvari, kar se tiče hišnega reda, niste mel besede. A ste se
kje pa le, ne vem, pogovarjal o tem, kako, ne vem bi ble kšne stvari, pa skupi
neki postavl, pa rekl, tko pa tko.
O: to za tv, pač da lohk gledamo dnevnik, mmm. Drga pa ne vem, no. bolj ne kokr ja.
V: eee, pa mislš, da bi lohk o kšnih stvareh vi odločal. Da bi mulci odločal
O: ja ne vem no, to pa res ne vem. Hišn red je itak klele, ni pretepanja, ni žalovat, ni
pač žaljenja, pa ni ne vem, kaj, to pa itak rabš, da lahko družba normalno
V: .. čisto nomaln, …
O: deluje
V: ja ja. No sej, ka pa hišn red je reccimo tut to, tokrat do takrat maš učno uro,
O: aja to
V: … pa pol traja
O: aja to so pa …
V: a ..
O: drgač zment
V: al pa prej jih je t, ne vem
O: to se pa da zment ja
V: to se, to se lohk dogovarjate v bistvu
O: ja, recimo ob desetih spat. Če je kašn film dalši deset dvejst minut, al pa če nisi v
srednji šoli
V: aha
O:mislm če si v srednji šoli, se lahko zmenš tut do enajstih, če je kašn film al pa kej
V: aha. No to … ja ja
O: sam vse … se morš zment pa morš bit kul, a ne. Če s kul so oni kul do tebe.
V: aha aha
O: …. hehe
V: daš dam, oz daje-daš.
O: ja
V: eem. Mmm, no, to si tut že ppovedal, da se v bistvu čist z vsemi temi stvarmi
vi ne strinjate, ne
O: ja
V: ee, mulci, da morš na vem, eno uro pa pol
O: hja
V: met učne ure pa tko naprej. Eem, pa reku si tut, da v bistvu nima smisla neke
kritike dajat, ker te ne bojo
O: ja sej
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V: upošteval. Pol v bisvu dejansko, ne, ne, ampak na nek način verjetn vseen
mal pokažete, da vam ni to všeč.
O: to je pa tut res, ja
V: ja, in kako
O: mal z odporom nardiš pa tko.
V: mal jamrate zravna al kaj
O: sam pol itak nardiš, pa. ….
V: aha
O: …
V: ampak ta jamranje ne pade na plodna tla pr vzgojitelnih a? nč ne rečejo, ej
sej verjetno znaš, pa maš sam pol ure učne ure.
O: ma ne. Pač pr njih .. je zakon je zakon. Tko je.
V: ka pa amislš, da če bi recimo mulci mel besedo, pa da, pa b ne vem, pa b
oblikoval tist pravil. Pa kolk časa se učit, pa kdaj it spat, pa ne vem, kdaj kosilo,
pa, sej, kaj pa vem, kva še vse mate
O: vsak bi mal zase ….
V: … amiš, da bi bolj tko-tko to pol, al
O: ja, bolj tko-tko. Sam, …, pa ne rabmo se eno uro pa pol se učit
V: aha
O: to pa … drugač če bi pa mi določl pravila, pol pa bi blo res, vse tko, … ne
V: zakaj mislš
O: mi bi si vse tko, … a ne, do enajstih tv, učne ure sam …, mogoče jih sploh ne bi
dal, a ne
V: aha
O: take stvari a ne
V: pa mis-šš
O: in še spet bi na staro šli, no
V: aha, a miš, da v bistvu vam ne bi znesl prazaprav postavt
O: ja
V: neko pravilo
O: ja
V: da niste dost zreli al pa
O: tut ja
V: ne vem, ne vem
O: ja
V: ka pa recimo, da bi jih no postavl, no vseen,
O: ja
V: da bi vam ratalo bi se zmetn, pa rečt, … ne vem eno uro učnih, pa ne vem ka,
pa eem. Aja, sej ne vem, u bistvu a upoštevate zdej ta hišni red, upoštevate
O: ja, upoštevamo ja
V: če ga ne
O: ni žepnine, če ni žepnine, ni dnarja, če ni dnarja
V: a miš, da bi rajš upošteval, če bi, če bi mel več besede pri tem, da bi …
O: bi ….
V: ….
O: mislm bolj bi blo no. lažji pač za vse. Inza nas in za njih.
V: mhm, ok. Zdej pa neki čist, ena druga vprašanja vidm klele. Kaj je zate
prijateljstvo?
O: to vprašanje sm mel že lansk let pr etiki pa.
V: uuu, a res
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O: ja
V: a bo šlo
O: ja, eem. Pravm, sej ne vem kje mam …. Ne vem. Eeem, da se lohk pač.
V: ma sej ni treba nč nabijat,
O: ja
V: ti tko povej
O: ja, tko k je
V: če boš reku, nimam pojma, ne, lej, pa nimam pojma, a veš.
O: ja tko, a ne, da greš vn. … zajbancija, pač. Ne vem, kuko sploh to opisat z besedo.
Tko, da se da povedat vse, pa da se ve, da ostane to med nami, pa
V: aha, ja ja ja
O:.. no
V: to je sigurna ja, taka stvar, ja
O: tko pač une stvari, itak. …
V: a maš dost frendov?
O: ja, dost, še preveč
V: še preveč. a maš to sam klele fanjte s tukej iz
O: ne
V: hiše, pa os osnovne šole, alt ut tko, od zunej
O: tut tko od zunej
V: … ee, starejše, mlajše.
O: starjše,
V: starejše, fante al punce.
O: Fante in punce
V: a oboje
O: sm hotu
V: hahaeee hahaeee,
O: ne tko je, tko je pr nas, a ne
V: ja sej prou, sej fajn
O:ne vem, pač lansk let tak cajt, k sm bil js še. Glih zdej tak cajt no, ej ni blo punce.
…. Smo bli brez, ful
V: aha
O: ej nobene punce ni blo v družbi, smo skoz po gmajni, smo gradil une, smo mel eno
bazo in pol smo vsako soboto, smo šli kle, pržgal ogenj, pa … tak teenage …
V: ja ja
O: in pol domu in tko
V: mhm
O:pol k se nam je utrgal, kje so babe hehe ….
V: eeem, pol med frendi se počutš kult ko, se počutš sprejetga
O: ja ja
V: eem, .. v bistvu sm te že v štartu neki spraševal če lahk izražaž svoje mnenje
med frnedi, pa tko
O: ja ja
V: takrat ste se v bistvu bolj za …
O:ja
V: … pogoarjal. Eem, za zdej pa lohk rečeš
O: ja itak, kumot
V: a pol tut v bistvu če maš zdej kšne težave tko probleme, ne vem kaj ne,
pizdarije, ne vem, se lohk na frende obrneš.
O: ja itak.
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V: pa tut se obrneš na frende al
O: ja ja se
V: tut frendi se odzovejo, ti pomagajo.
O: …. Mogoče je rekel načeloma, se skor nič ne sliši
V: in teb ti je kul verjetno to, če ti, ne
O: tko mi je še mal bolj, k vem pač
V: ja ja
O: kolk je ….
V: ka pa obratno, te tut frendi tebe, kdaj
O: ja
V: tko prosjo za pomoč kej, to. Jim pomagaš.
O: skos
V: uslišiš
O: ja - hehe
V: in, kako se počutiš ob tem
O: tko kot …
V: aja - hehe
O: ja
V: to pomen, da je v bistvu dobr občutek
O:ja, fajn, da veš, da si pač, da maš v enga zaupanje
V: pa da enmu pomagaš lahk, ne
O: ja ja, ne pa da sam
V: mmm
O: …
V: ja ja. Kul. Ee, kko pa hodš domu, greš sam domu, sam hodš dam?
O: aj med vikendi
V: ja
O: ja, mislm zdej ta vikend, pa mislim od začetka šolsga leta sploh še nism bil pač pr
mami, ne … tko gor u Tržič
V: u tržič hodš ja
O: v bistrco gor nad
V: v bistrco,
O: ja
V: nad tržič
O: ja ja
V: ja ja, ja ja
O: .. propalica
V: eee, maš tut frende v bistvu, s kerimi si se družu preden si pršu sm v hišo.
O: ja
V: so to isti frendi,
O: ja
V: nis nč zamenju še. Mm, maš, ta vprašanje je po moje dost tko zanimiv
vprašat enga, k je pa recimo, kaj js vem, kšni a veš, kje a veš tut po tri štir leta,
pa .., ja pa v maljči belič so kšni lohk. V bistvu, dobr ampak tm, k priedjo kšni že
z ne vem ene sedmimi leti, pa so lohk tm do petnajstga.
O: s sedmimi leti
V: jaa, maš tut take, ja.
O: o faak.
V: maš tut.
O: a to bolj tisti, k nimajo staršev pa tko, la
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V: ja ja, tut to
O: aja
V: ala pa k so take razmere doma, a veš
O: aja
V: da ne morjo
O: …
V: v bistvu, da ni šans, da bi bli tam, no, a veš
O: fak ja, …..
V: res ful zoprn, mislm se res take pizdarije dogajajo doma, da. Eem, ampak ja
ja, mislm tko zanimi je tut recimo al pa tu tka pa vem u logatcu so lahk kašni tut
tri leta pa pol, pa dejansko kšni čist zamenjajo družbo, a ne, a veš. Družbo, k so
mel preden so pršli not, k so ne vem skupej kradl, skupej ne vem, razbijal
O: ja ja
V: skupaje ne vem kaj delal. Pol mogoče pr kšnih to zlo obrne, ne
O: uu, mi smo mel, par par pretepov*, tko ene take scene, a ne,
V: aja
O: da smo kej ukkradl, pa tko
V: aha
O: take, mi smo mel take zegne, da je kr, tko, phooo, sam usral nam je, a ne. Tko,
gremo mi dol tko po enmu bregu, ne kao, tečemo* po žogo. No in tko se prpele mim
marica tko. Nč, nč, … sam un prpele, mi sam vsi u gmajno. Sam ustav se una marica,
pa sam naprej pele in če …. Pol b me pa v logatcu vidu al pa smledniku al pa kje,
sam
V: ma ja, sej
O: ampak pol takrat nam je dal tolk za mislt. Js sam tko sploh ne vem. Tko da.
V: eem, kaj pa odnos recimo s fotrom pa z mat, al pa s dedkom, se je kej
spremenu, od kar si tukej. Al maš nekje isto.
O: z mami ja, z dedijem, tut mal, ja se je no, sam tko … uno ful.
V: na kakšen način se je pa spremenu recimo z mami
O: na boljš
V: na boljš
O: z mami ja
V: se bolj razumeta pa tko
O: ja, pa pogovvarjava pa tko
V: aha
O: z dedkom, tut na obljš no, zdej ga vsaj tko mal poslušam, a ne
V: aha, ja ja
O: pa tut mu kej nazaj tko povem, a ne, pa pol jih slišm
V: aha aha
O: se je poboljšal no
V: fajn. Mmm, kko pa kej preživljaš svoj prosti cajt?
O:al klele al nasploh.
V: lahk oboje, sej verjetn je to drugač al kle
O: ja
V: ne vem v tržiču al
O: klele mam uno diablo, uno.
V: mmm
O: vse je ….
V: ja
O: pa to mau mečem
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V: aha
O: eee, pa dolgočasm se, pa knjigo kej berem, al pa kej tazga. U Tržiču pa motor
V: aha
O: pa ženske
V: hehehe
O: uživancija pač, do .. do daske. Tm, kar sm pa res uživam do konca. Na vse
probleme pozabm, a ne
V: ja ja
O: ker sem pa tam pa, … …
V: kva pa anraj, najrajš počneš.
O: vozm se z motorjem, ne
V: čak a maš skuter
O: ja ja
V: tm pr dedku
O: ja ja
V: kolk 50 kubičn
O:sej mam izpit, mam vse
V: aha, super. Eem, kle mam pol še zraven napisan, s kom to najraje počneš ….
Pa eni frendi tam ne in frendicami, ne - hehe
O: sam tam pr frendicah je problem k morš počas vozt
V: aha
O: to pa men ni, oaaa
V: aja,
O:…
V: kaj a se bojijo al kaj
O: ja no, js skos če vozm. Js vozm do daske
V: aha
O: pa do konca, ga pač, a ne, zdej sm si kupu une sava gume, ta nove
V: aha
O:dko konca skos no, ker so res dobre ….
V: sam če pelaš eno punco od zad, pa ooooo,
O: dej ne, me kle počas pazi … pazi ovink no kao oponaša punce. Še nov avspuh sm
si dal zdej gor
V: aha
O: pa ta lahke valčke, tko da zdej gre fajn
V: fajn
O:….
V: aha
O: uuuuh
V: kok pa gre pol to ej
O: osmset.
V: dobr
O: dol z bleda sto, pol pa že začne tretja blokada
V: … takt, k sm js gor rastu, niso mel skuterjev, a ne, oziroma
O: mopede
V: sm pa ke se je kšn najdu
O: prdičke*
V: s kšno vesto, a ne
O:ja ja
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V: ampak ne, eem tega … ampak te šestke smo mel, šestke ja, apn6. in šestko s
lohk prdelu
O: ja, ful dobr
V: še peto notr,
O: ja
V: pa bate pobrust pa
O:aah
V: pa je to letel osmset devetdeset, ne
O: to se pa spomnem, mi smo tut mel enga apna (apn6) ampak je bil razbit
V: aha aha
O: pol
V: ja, smo se s šestkami velik ganjal ja
O: mhm
V: ful velik ne, pa še štirke so ble, sam štirke so ble že mal …. Ampak sm pa ke
se je kšna, da je kšn s kšnga … prpelu štirko
O: mhm
V: ok, ej, kaj pa recimo maš kšne plane za recimo za v prihodnost tko. Ee,
recimo ajde za tukej recimo,
O: za tukej. Furat tko kokr sm furu do zdej, v redu. Pol k pridem vn s kle, pa naprej
nadaljevat.
V: ja
O: pol pa tko vse nardim, najdt punco, službo, bajto, avto, počas.
V: pa mislš, da so tvoji načrti realni recimo
O: so
V: so
O: če vsakmu rata, no skor vsakmu, za kva neb še men, a ne.
V: kaj miš, da morš nardit recimo, al pa da boš mogu nardit, ne, da bo to res
O: šolo nardit, a ne
V: šolo
O: šola je itak vse
V: mhm. Kaj pa recimo če čist tko pomislš. Kaj si pa želiš ne, recimo
O: ja velik
V: v prihodnosti, pol k k ne boš več v inštituciji. To kar si že prej našteval al.
O:zadet na lotu pa uživat, a ne. Hehe. to
V: to bi js tut
O: ja ja
V: ampak, a so tvoje želje realne
O: ne - hehe
V: moje tut ne. hehe
O: hehe
V: no, a veš, da en mejhn, mejhn verjetnost je, ne
O: ja ja, sam vseen….
V: eee, ka pa recimo, eem, recimo da se ti začnejo pojavljat kakšen take težave
pa to. Kaj js vem, al v šoli al ne vem kje, ne. Eem, kko se boš pa lotu recimo teh
težav, recimo, da bi se, čist hipotetično.
O: al to … k sm kle al tko k
V: al pa če se ti kle recimo začne to pojavljat, ne. Ee, a bi recimo kej drugač se
lotu teh problemov k si jih, no recimo kokr si se včasih recimo jih lotu.
O: js se za probleme sploh nism brigou, zdej pa, ja. To je pa problem, grem pa pač do
vzgojitla, pa se z njemu zmenm, a ne
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V: ja fajn, ne če maš fajn odnos
O: ja
V: z vzgojitlam in mislm, da ga ti maš ne, zdej ….
O: ja, to je to
V: …. ... lepo b blo, da bi te
O: mhm
V: mislm ….. – hehe. …. Tko. Eeem, eeem, pa sej ne vem, a prouzaprav, a
pričakuješ, da da b lohk mel kšne probleme, da bi se ti lohk kej zalomil, a,l tukej
al v šol, ne vem.
O: nja, v šoli, ne vem no, možn, drgač bi pa šu nazaj na stare proge*. Sam to jih ful
malt ko. Če b, že zdej, če ne b bil kle, pol bi takoj pač zavozu, a ne. Mmm, drgač pa
še kje drugje, mogoč bi tut drgač šou nazaj, pač
V: recimo, eee, da da nardiš dobr kle
O: ja
V: osnovno šolo, k po moje je boš ti, ne
O: ok
V: pa štartaš še na štirletno, ne. A mislš, zna tm kej kje zalom ne, al pa kšne
tažave pojavt, ne vem, da b blo, …. Preveč zahteva, al pa ne vem, da te zabavajo
kšni prfoksi, al pa, kaj js vem.
O: ja … ja
V: ja
O: zdej če b šu u kranj na ekonomsko, pol bi se dal tko kej najdt, no.
V: pa, kko pa b recimo takrat odreagiraou, ne. A bi, ne vem probu najdt kšno
pomoč, … se s kom pogovort al ne vem, al bi prfoksa v kurac poslal
O: ja
V: pa pač špricou
O: aja špricou
V: al ne vem, ne
O: ma to ne b, sam, ker mi. Že spet bi delu to strategijo, pač bi bil do njega prjazn, pa
on do tebe, a ne
V: aha
O:če b pa že bli problemi, pol pa to čimhitrej popravt, pa počakat da gre v pokoj, to je
pa to, a ne. Treba je pač do njih bit prjazn. …
V: na vem, če sm jes zdele tole prou preveru ne, sma pršla skoz vsa vprašanja
O: tok hitr
V: sej to je ena ura veš
O: aja, pol pa je no
V: ampak na konc, po mojem še zlo a ne vežn, v bistvu vprašanje, ne. A bi rad v
bistvu še kej dodal, kej povedal, a se t zdi, da je blo, da je ne vem, da je kej tko
zlo pomembnga v bistvu za povedat, pa te, da te sploh nism vprašu ne.
O: domm no.
V: al pa da sploh nisva omenila, ne. Kšno tako stvar, ee, k se ti zdi zlo važna.
O: ne vem drgač. No sej sme tko dost prašu, ne. …. Ja, dobr ne, da grejo naprej, a
ne, da je
V: kaj
O: dobr .. grejo naprej pr teh raziskavah pa to.
V: aha to. Sej js tut ……
O: na vem, uni pač dol k so v smledniku pa u višnji gori a ne. Svaka jim …., ne, tko,
res uspeh, a ne. …. (No, tko js sm srečn)* nisem povsem prepričan če sem
napisano v oklepaju pravilno razumel, ker je blo precej težko razumljivo.
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V: ja, če b bil jest v tvoji koži, bi bil tut velik rajš tukej
O: mhm, tko k
V: kokr pa ne vem v smledniku al pa
O: višnji gori
V: v višnji gori še, še rajš ne bi bil
O: ja
V: še mn rajš bi bil v logatcu, ne. Čeprou po moje, a veš, po moje morš tko že kr
fajn pizdarije delat, da pristaneš v logatcu no. pač vseen ti probajo prej dt, al pa
vsaj tvoje starosti ne vem, prvič, prej v smlednik,
O: ja
V: kokr pa
O: ja sam vseen, srečo mam a ne
V: ja
O: dobr sm .. spelu - heh
V: ma je tko, po moje tut no.
O: to je, a to je to
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Priloga 3: Dobeseden prepis intervjuja z Metko5

Legenda
….
… ….
*
()*
Poševen
tistk
Hehe
heh

ne razumem, besede ali dvh, treh
Ne razumem več besed oz celega stavka
nisem prepričan, če sem dobro razumel
nisem prepričan če sem pravilno razumel več besed ali pa cel stavek,
ki je zapisan znotraj oklepajev
kaka moja opomba
smeh, dejanski smeh
ko se oseba ki govori ne smeje, temvač samo kako besedeo pove bolj
v smehu oz s smehom.

V: aha, zdej pa je. Eeem. Kako je tebi že ime, si rekla
O: Metka
V:Metka ja, Metka. Kako bi opisala svoje otroštvo?
O: ja moje otroštvo, ne vem, blo je dokaj normalno, pač edin z mami se nisve
razumela, pa dostkrat me je tut pretepala. Ee, drguač … z očetom sm se zmeri
razumela, mam tut mlajšega brata. Z njemu se tut razumeva, tko da – v redu no.
V: eem, se spomneš kkšn poseben tak dogodek iz pretklosti, ki ti je ostou v
spominu recimo iz družine
O: ...
V: kakršenkoli
O: mm, to da se z mami nisva razumela
V: zakaj recimo ne
O: ne vem, ona je, tko, ful je depresivna, živčna je in se je skos drla na mene in me
pač tut pretepala, pol k sm začela odraščat, sm pa tut js začela pol neumnosti delat
……
V: mhm, kaj pa oče, kakna je bla pa njegova vloga?
O: ja oči je bil, zm zmeri do mene do mene v redu, tut kadar je bil do mame nesramen
pred njo. … kadar njega pač ni blo doma, je blo čist drugač
V: mhm, kaj pa brat recimo, a je blo tut do brata podobno
O: ja, malt ko, ampak
V: mhm
O: pol k sm js že odrasla sm ji tut sama povedala, da ne rab …. ….
V: eeem, a je bil v tvojem življenju kdo, s komer si se pogovarjala o teh težavah,
na koga si se obrnila lahko?
O: mmm, samo na eno prjatlco, drugač se pa nism hotla z drugimi o tem pogovarjat
V: mhm, zakaj ne, no, če?
O: ne vem, k je blo ful težko, k me je ati …
V: mhm. In ta pomoč prijatlce, kako si jo doživljala, ti je velik pomenila al kako
O: ja, pa tut … mi je, pa me je pomirila, kadar sm bla ful slabe volje
V: mhm
O: pa zmeri mi je pomagala
V: mhm, eee, zdej če bi opisala svojo družino, kaj ti pomen, kakšna je tvoja
deružina, kaj bi rekla
5

Ime je spremenjeno
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O: ja drugač, pač mi je v redu, sam največ mi pa pač pomenta brat pa moj oči
V: mhm
O: z mami je (mau mnj problemov)*
V: …
O: sploh zdej sva poboljšale odnose, ne pač s pomočjo vzgojitlce
V: aha, mmm, a bi lahko opisala recimo mal na kratko očeta, brata
O: ne vem, oči je zmeri tak, da kadarkol kako neumnost nardim, se zmeri z mano
pogovori
V: mhm
O: eem, nikol se ne dere na mene, zmeri mi pomaga, zmeri me, vsak dan me tut
pokliče. Brat, na mene je bil ful navezan, preden sms m pršla, sam zdej je isto, sam je
mami tko
V: ja mlajši, starejši?
O: mlajši, devet let je star
V: Devet let?
O: ful mu je blo težko no, k sm šla od doma, pač, k me ni blo … cel teden in k me v
petek vidi, je čist vesel
V: on je doma?
O: ja
V: je doma. Eeem, se pravi, a si si želela pomoč od koga v tistih časih
O: ne takrat pa nisem želela
V: ne
O: takrat sm si sam želela, da sm čimmanj doma
V: mhm, tut si koga prosila za pomoč
O: mm
V: ne, ne. Kaj meniš, kakšno mesto maš ti v družini, če bi recimo opisala? Te
upoštevajo, si mela soodločat o stvareh pr družini?
O: ja prej nism mela. K sm tut neumnosti skos delala in mi niso tut ful zaupal, pa sms
kos odhajala od doma, če bi mi bolj zaupal, ja
V: mhm
O: pa tut glede tega, k sm hotla it vn, smo se ful kregal, zdej pa če se zmenmo kdaj
pa kdaj morm pridt domov, pa če grem lahko
V: mhm, a to se zmente v družini doma
O: ja
V: v družini doma. Eeem, recimo, kje… so tvoja mesta samostojnosti, a maš
svoj denar, si sama kupuješ obleke, ti zaupajo, maš svojo sobo?
O: ja svojo sobo mam, denarja še ne, neki sm delala, zdej bom pa spet začela
V: mhm, mhm. Eeem, ti se izobražuješ
O: ja,
V: katero šolo?
O: administrator
V: administrator, to je šola, ki jo obiskuješ tukej
O: ja
V: v Višnji Gori. Eee, in kako si se odločla za to šolo. A je to povezano s
prihodom v?
O: ja to je, prej sm hodila na ekonomsko šolo,
V: mhm
O: tm mi pač ni šlo, sm padla pru letnik, potem sm se vpisala v pru letnik spet, sam za
aranžerskega tehnika, sam pol sm itak zvedla, da morm sm pridt. Drugač pa kle so
sami programi kuharski slaščičarji, kar mene ne zanima.
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V: mhm, kaj pa ti pomen šola? Izobraževanje v tvojem življenju?
O: ja zdej mi ful pomen, prej mi ni pomenila. Ne vem zdej bom ostala kle, k sm
polnoletna, bi lahk šla vn, pa glih tolk, da končam to šolo, pol bom pa naprej šla delat
tist k me bo zanimal.
V: mhm. In kako se počutš, kakšna se ti zdi zahtvevnost šole?
O: v redu
V: v redu
O: ni tko težko. Kr en lažji glede* ker nas je manj v razredu in se profesorji več tut s
posamezniki ukvarjajo
V: se razumeš s sošolci
O: ja
V: tko
O: ….
V: mhm, eee, a lahko recimo v šoli med poukom izražaš svoje mnenje, če ga
upoštevajo?
O: ja izražaš svoje mnenje lahko ja…
V: mhm, na kakšen način recimo, veš kšn primer recimo, da poveš svoje
mnenje reicmo
O: ja ne vem, glede ocene recimo.
V: ja, al če se ne strinjaš z oceno
O: ja
V: in potem, kako učitelj reagira?
O: ja pogovorimo se o tem, pa še sošolke dajo svoje mnenje, ker zmeri, kadar je kdo
vprašan, morjo ostale poslušat.
V: mhm, mhm. Eeem, kako se razumeš z učitelji, kakšni so?
O: ne vem, večinoma se z učitli, eeee letos ne, k sm se popravla, se ful dobr
razumemo. Lansk let sm se ful grdo do njih obnašala, sm tut bla k .. ful … nemogoča,
letos je pa boljš. Samo z eno prefosorco se ne razumem, k skos neki komplicira
V: mhm, mhm. A so te učitelji ti dostopni za pogovor, so odprti
O: ja, sej se zmeri pogovarjajo, tut kaj se dogaja, čez vikend, če rabmo …
V: mhm
O: zmeri mamo pogovore o tem
V: mhm, mhm. Omenila si, da lansko leto si mela težave, da lansko leto si bla
bolj nesramna do njih.
O: ja
V: eeem, zakaj nisi več?
O: ne vem lansko leto sm bla js ful uporniška. Ne vem, pač melas m to že od prej, da
sm frul begala, (tut uspeh sm gledala)* ni nekako v kontekstu pol uživala sm
substance, pa sm se pol tut ful zlobn obnašala do vseh
V: mhm, a je blo to bolj pod vplivom substanc?
O: ja, večinoma
V: večinoma si bla potem zarad tega najbrž tut
O: ja
V: še bolj, ne, še bolj. Mhm. A mogoče, kakšne substance, je bil to alkohol,
drgoa?
O: alkohol, trava, pa včasih tut trda droga
V: tut trda droga. Zdej to
O: ne, sej mam tut, klele mamo teste, zdej ne jemljem več
V: mhm, eee. Recimo, če si mela težave v šoli, na koga si se obrnila za pomoč?
Če si mea same konflikte ne?
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O: ja zdej trenutno zmeri na vzgojitelja
V: na zvgojitelja, mhm. In, kako to pomoč doživljaš, ti pomaga, kaj bi rakla o tej
pomoči?
O: ja, večinoma mi pomaga, mamo pogovore, mi povejo, kaj bi lohk nardila, vse pač.
…
V: mhm, mmm, recimo, a je tut pr teh pogovorih, ti kej predlagaš, recimo
vzgojitelju, pa se skupi kej domente.
O: ja tut to
V: je tut to? Mhm. Ali starši sodelujejo oziroma s sodelovat pri reševanju teh
težav, al ne?
O: je, letos jo. Smo mogl tut z vzgojitli so z mano šli in je pogovor deloval, ker sm
mela ful težave, nisem hotla domov, in tko da je zdej boljš
V: je boljš?
O: ja
V: mhm, eee, zdej so vezana vprašanja, ki so prpeljala te sem. A lahko poveš
zakaj si pršla v …
O: mmm, še zmer sm .. begala doma, nisem hodila v šola, pa za večinoma .. sm delal
neumnosti?
V: mhm, kaj so ble te neumnosti?
O: ja pač, ni me blo domov, ne vem v šolo nisem hodila, grdo sm se obnašala, doma
smo se ful prepiral
V: mhm. A ti je skušal kdo v tem času pomagat recimo?
O: ja starši so mi zmeri poskušal pomagat, mi niso. V bistvo mami me je tut ostrigla in
je misla s tem, da ne bom več šla od odma, pa sm spet šla.
V: ostrigla?
O: ja
V: zakaj pa pol ne bi veš šla od doma?
O: ja ker me je full na kratko ustrigla, js sm mela pa ful daljše lase.
V: kaj pa v šoli recimo, ti je kdo skušal pomagat?
O: mm, niso sploh vedl o tem,
V: niso vedl, svetovalna služba
O: ne
V: učitelj
O: t- t tm na šoli je itak drugač, je ful učencev in njih ne zanima če mi spricamo al pa
ne vem, kje smo.
V: kaj pa v osnovni šoli, s osnovni šoli
O: v osnovni šoli ja, do petga razreda sm bla v redu, potem v šestem so se začele, tut
sla, slabo družbo sm js ful mela. V šestmu razredu sm se začela z eno družt in … .. te
neumnosti delale in sms kor padla šest razred, pol sm sedmga padla, ke me nč ni blo
v šolo, k sm zmer po lokalih hodila. Pol sm bla, k sm šla kao v osm razred devetletko,
mi je šlo dobr, sm dobr nardila, pol deveti isto. Pol se je pa spet začel.
V: si v tem času na šoli, redcimo, vska šola ma svetovalno službo, maš
razrednika.
O: ja, sej sm j smela ful pogovre pa to, pa vedl so, tut neumnosti sm tut že v osnovni
šli delala
V: mhm, in kako si takrat to pomoč doživljala.
O: mmm, samo pogovore smo mel, nč druzga
V: mhm, pa se ti zdi, da ti je to kej pomagal, al si zaavračala to pomoč
O: ne, pogovorov nism* zavračala
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V: mhm, mhm. Kako zdej danes gledaš na te oblike pomoči recimo? Če bi, kaj
bi
O: ne vem, js sam, mislm, vidm kle vzgojitle. To je men ful dobr. Z njimi se ful lohk
pogovarjam, tut oni so mi ful pomagal.
V: mhm, eee. Pred, preden prideš v institucijo, si najbrž mela sttike s centrom
za socialno delo oziroma določenim socialnim delavcem, a ne
O: ja
V: na centru. Eee, a lahko rečeš, kakšen odnos, sta z njim mela, te e upošteval?
O: ja, moja socialna delavka me je upoštavala in sm ji tut rekla, da ne bi šla domov,
eem, da me, pol me je dal v kriznga, en tedn predn sm sm pršla, tko da meje
upoštevala, pa ful se je pogovarjala z mano.
V: mhm, se prav, zdej če bi rekl, da te namestitve, ne, al je to šola pol posrdoval
centru in center naprej, al so se starši obrnil, al si sama se.
O: ne, starši so se obrnil na, eee, k me ni blo nč doma
V: mhm, na socialno službo, in potem je soiclana služba naprej posredovala.
Eeem, kdaj si prvič slišala za zavod, oz za tako institucijo?
O: ja, ko mi je rekla socialna delavka. Drugač pa glede tega sploh nism vedla
V: aha, socialna delavka, in kje si dobila informacije reicmo potem, mogoče o
taki intistuciji, ti je ona povedala
O: ja, ona mi je povedala, v bistvu ostali so pa pol, k sm povedala tem, k sm se s to
družbo družla, da grem v zavod, pa te fore, rekl ja, mi8slm ful jim je blo tko, ne vem,
da je to neki najhujšga, da so tam itak sam problematični, ampak je čist drugač.
V: mhm, aja so bli tut, a so mel oni kakšne izkušnje že?
O: ja, slišal so
V: slišal?
O: ja
V: aha. Eee, si poznala koga, ki je recimo bil že v zavodu.
O: ne
V: mhm, eee, kako si se počutla, ko si zvedla, da recimo, če si zdej lahko zvrtiš
čas, ko si zvedla, da greš v zavod?
O: ….
V: …
O: na nek način sm bla vesela, da ne bom doma, na nek način pa spet ne, k nism niti
vedla, kk je kle, kako se bo kdo do mene obnašu, pa sm misla, js sm tut na začetku
pol mislla, da sso vsi problematični, da se to kr med sabo tepejo, pa ne vem. Pol pa, k
sm pršla, sm pa itak vidla, da je v redu.
V: mhm. Eee, koga si prvič srečala, k si pršla v to institucijo, kdo je bil to?
O: ja najprej sva z očetom pa s socialno šli na te pogovore, pa k psihologu, ravnotlu
V: mhm
O: medicinska sestra
V: mhm
O: vsi so bli tuki sestank smo mel
V: mhm, mhm. In kakšno mnenje si si takrat, ti je blo všeč, si dobila dobr vtis, al
kaj bi rekla?
O: ja, v redu mi je blo, pač mal so me spraševal, pol pa k sm na hodnik pršla, mi je
blo ful čudn, k so vsi ful gledal na mene - heh
V: mhm, novnika ne?
O: ja
V: ja ja, a se spomneš recimo pruga dne, se kej spomneš od takrat? Zdej ne
vem kolk časa si v tem?
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O: ee, lan, od lanskega let petindvejsetga septembra sm pršla
V: aha, aha. K si bla prvi dan tko, kaj si si mislla?
O: ja čudn mi je blo, ne vem, kr te gojenci so kr pršl do mene, vsi s me predstavl,
gremo na cigaret, takoj smo se pogovarjal
V: mhm
O: in tko da je blo v redu
V: se prav, so te vrstniki lepo sprejel,
O: ja
V: lepo sprejel. Eeee, zdej če bi recimo mal, zdej o vprašanja povezana z
življenjem v tej instituciji, če bi mal opisala, kao je živet v zavodu?
O: ja ne vem, za nekatere je to bedn, men je pa to, v bistvu spremenil me je zavod.
Vem, k sm pršla sm, sm bla res ful nemogoča in sploh se nism hotla pogovarjat,
kadar kol so mi rekl, da morm spremenit, nism spremenila, zdej k sm že, ne vem
proti, zdej k sm polnoletna ratala, mi je drgač. … da veš, da pač tolk stara sm in da
bom neumnosti delala, je ful bedno.
V: mhm, mhm. Eee, kaj ti je recimo v tem zavodu najboljš, pa kaj najslabše
reicmo tko, kar ti je všeč, kaj ti pa ni všeč.
O: ne vem, všeč so mi te aktivnosti, popoldne v skupini, al pa če kam gremo. Eeem,
kaj mi ni všeč? Ne vem, mogoč kaki gojenci so klet ko mal drugačni, ampak na to se
itak morš na vadt, drugač je v redu.
V: mhm, ko si pršla v zavod, ponavad vsakemu .. nek individualni načrt
O: ja
V: ne, eee in mene zanima recimo, a si ti bla seznanjena, a si sodelovala pri
temu načrtu, eem, kaj misliš o tem načrtu?
O: a na začetku k sm pršla, ne js nism sploh sodelovala takrat.
V: nism sodelovala?
O: ne, zdej pa mam vse načrte, mislim vzgojitli, recimo tut za teste mam (cheat lista)*
- kaki plonki mogoče
V: mhm, mhm
O: k mam pač vprašanja in to vem
V: mhm, eee, se prav, a zdej maš nekak izdelani vzgojni načrt, kako naj bi pač
skupej z vzgojiteljem, kako naj bi potekal tvoje življenje, kaj želiš dosečt.
O: ja
V: ti ta načrt zdej prejemaš?
O: ja
V: a si ga tut ti sooblikovala, al je to predvsem vzgojitelj reku, kaj bi blo dobr
zate, al je vprašu n tebe, kaj
O: ja skupi sva
V: skupi sta. Mhm. A so tut starši vključeni v ta vzgojni načrt? A se skupej
pogovarjate al samo z vzgojiteljem.
O: ne vem, glede tega, kar mam kle, mam večinoma z vzgojitli, to za doma pa tut
starši sodelujejo do zdej pač,
V: mhm
O: konflikte pa to
V: mhm. Eeem, kaj se ti zdi, o katerih stvareh v zavodu lahko odločaš?
O: odločam
V: al pa soodločaš?
O: ne vem, včasih se lohk zmenmo, ne vem, tut, .. zadnjič k smo mel … skupino
nekam šli, js pa ful rada kolesarm, pa sm se pač zmenla z vzgojitlom, da grem raj
kolesart in ne grem na skupino.
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V: mhm
O: .. da se vse zment
V: mhm, eeem, ali recimo, kdaj če izražaš kritiko, al pa če ti kej ni všeč, recimo,
a to upoštevajo, sprejemajo vzgojitelji?
O: ja, ampak itak če si kle v redu, nimajo glih
V: nimajo kšnih
O: m-m
V: eee, kritik. Eee, kaj mislš, eee, al so mele te oblike pomoči tukaj v zavodu
kakšen učink in kakšen?
O: ja mele so, ful sm se spremenila, ne delam več neumnosti, v šolo hodm, na testih
sm negativna, ja
V: mhm,
O: ful
V: mhm, mislim ne na teh testih v šoli ne, ker …
O: ne, testi za substance
V: … za substance, ne?
O: ja
V: mhm, mhm, kaj mislš, na kerem področju je to bivanje v zavodu ee tebe
prpieljalo do sprememb? Na kerih področjih si se spremenila?
O: na, v zvezi s šolo, mhm, eeem, potem, da ne begam več, da pač sm tkle, al pa tut
dom,a da ne hodm okrog, ne vem, tut tko, obnašanje
V: mhm, odnosi
O: ja, tut
V: z ljudmi. Mhm. Mmm, misliš, da bi ti bla, potem ko recimo, zdej si pred
koncem te pomoči, a ne
O: ja
V: a misliš, da bi ti bila potem še kkšna pomoč potrebna, ko boš recimo odšla iz
tega zavoda.
O: ja, po mojem, da se bomo z vzgojitli še vedno slišal, pa vidl, pa jim lahko postavm
kako vprašanje, pa mi bojo povedal
V: mhm
O: ne vem, nasvet pa to
V: mhm
O: vsaj naši vzgojitli so men najbolj v redu
V: mhm, se pravi mislš, da če bi še kda potrebovala kkšn obliko pomoči, bi
izpostavla ravno to, pogovor,
O: ja
V: nasvet. Mhm. Ee, zdej, v vsaki instituciji vlada nek hišni red, a ne
O: ja
V: neka pravila, eee in me zanima a ta hišni red, kdo ga postavi, al ga skupi
oblikujete, recimo imaš kej besede pri tem, lahko soodločate, al rečejo, to tko je
in
O: ja, letos mene ni blo, k so ga, ker sm bla na Irskem k sm šli iz šole prakso delat tja,
drugač smo se pa cela skupina se ponavad vsedemo v vzgojitli in določmo pač, …
pač recimo, če rečejo, ne vem, ker zvečer ne smemo met telefono, pa tut če se s tem
ne strinjat, tko je, in se pač morš sprijaznt. Drugač pa lohk ne vem, zraven kej dodaš
svoje mnenje, pol pa pač, če se le da, upoštevajo.
V: mhm, mhm, samo so pa neka pravila
O: ja
V: ki pa se …
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O: …
V: ja, se pravi, a lahko rečeš, če na ta stroga pravila recimo kej rečeš, lahko
izrazš kritiko, ampak še vedno ostane pri pravilu
O: ja
V: recimo v zvezi s telefonom al pa…
O: ja
V: mhm, eeem, zdej pa vprašanje v zvezi s odnosi med vrstniki, kaj je zate
prijateljstvo?
O: ja, de je nekdo iskren do mene, da ne vem, pač če mu kle v bistvu ne morš
nobenmu tko zaupat, a ne, še vseen če mu ti poveš, da naj ne govori naprej, pač, pa
da si ne vzemamo stvari med sabo, da se pač razumemo.
V: mhm, zakaj mislš, da ne morš klele zaupat ….
O: ja, ne vem, js samo določenim tkle lahko zaupam, eni pač ne morejo tega zadržat
za sebe, ker tkle se pol vse okrog govori in pač, ne vem, všeč mi ni to, da se neki okol
govori in ne morš vsakmu zaupat
V: mhm, tko k tut od zuni tko,
O: ja
V: a ne. Eee, kaj a maš veliko prijateljev, al mal pa tiste dobre.
O: ja, letos jih večinoma mam, se z vsemi razumem.
V: mhm, a se boljš drućš z vrstniki iz institucije al izven nje?
O: ja oboje
V: oboje. In kakšni so te tvoji prjatli, so starejši, kaj po spolu, so to fantje,
dekleta, mlajši, kaj bi rekla?
O: ja odvisn, so in fanti in dekleta, odvisn odvisno od osebe.
V: mhm, eee, a se počutš v teh skupinah srpejeta, lahk, te upoštevajo
O: ja
V: izrazš svoje mnenje? Ali prosiš recimo, če si v težavah, prijatelja za pomoč?
Matš tut take prijatele?
O: ja sej tut če si že kle zamorjen, te pač nekdo vid, takoj pride do tebe, pa porihta* al
pa kaj je narobe, ker u tej skupini mamo tak odnos, da drug drugmu pomagamo
V: mhm. Samo, če prou razumem, ti sama pa ne rečem za pomoč?
O: pa prej nisem, zdej rečem.
V: zdej rečeš?
O: ja
V: aha, si, si se to naučila?
O: ja
V: mhm, eee, in kako eee, oni se odzovejo in kako se ti poštuš, pa pravzaprav, a
ti dajo nasvet, al se pogovorši, kaj ti to pomeni?
O: ja, ne vem, boljš se počutm, mi si med sabo ful pomagamo
V: mhm
O: tut kle je bla ena, mislm k je punca ena z mano, k ji je brat umrl in smo ji ful
pomagal in.
V: mhm. A tut tebe kdo zaprosi za pomoč?
O: ja
V: in se odz
O: če ne, al pa tut če vidm, da nekdo pač slabe volje, grem sama tut do njega
V: mhm, in kako se potem počutš, ko nekomu pomagaš, se z njim pogovorš
O: ja boljš
V: boljš. Eee, kako hodš domov, greš sama, s kom, velik, kolkokrat?
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O: ja vsak petek hodm z vlakom do Ljubljane. Eem, pa večinoma iz te, pač iz tega
zavoda hodjo tut na vlak.
V: mhm
O: in pol gremo skupi
V: grete skupej?
O: mhm
V: imaš še prijatelje, k s katerimi si se družla, preden si pršla v institucijo?
O: ne. S tem, s temi se js več ne družm, k sm jih srečala in čimdlje stran od njih.
V: se pravi nekak odnos do njih se je spremenil?
O: ja ja
V: zakaj mislš?
O: ne vem, ker smo takrat itak, tut oni mi recimo niso nikol tko pomagal, oni so sam
hotl mi bolj slab
V: mhm, kaj pa odnos recimo s starši, al pa s starimi starši, se je sprmenil in
kako, odkar si tukaj?
O: ne vem, boljš je, mislm z mami s prej niti pogovarjale nisve, niti nč, skos sva se
kregale, zdej se pogovarjava, ne kregava se.
V: mhm, mhm
O: ni več tut ona tko živčna pa …
V: je boljši?
O: ja
V: eee, kako preživljaš prosti čas?
O: tuki al
V: na splošno?
O: ja tuki ponavad grem kolesart, če se da, mal berem knjigo, al delam kej za šolo, al
pospravlam sobo, doma, ne vem, tut pospravlam, z bratom grem na igrišče.
V: mhm, kaj pa najraje delaš? Kaj te veseli?
O: najrajš rišem
V: rišeš?
O: ja
V: mhm, in to sama
O: ja
V: kaj bi rekla Indira recimo o vzgojtelju, kakšen se ti je zdi, eem, kere so tiste
lastnosti vzgojitelja, ki so ti največ pomenile, ki so ti pomagale recimo, kaj
najbolj ceniš?
O: ja ne vem recimo, mislim ni vsak vzgojitelj enak. Ena vzgojitlca je kle, k zmeri pride
do mene, k vid da sm zamorjena in reče, da naj mal premislm, potem pri8de h men,
ne vem, tut me kej p, pač mal poboža, al pa karkol, se lepo z mano pogovori in mi
pove, kaj bi lohk nardila, al pa kaj je narobe, v vsem se pač z njo lahk pogovarjam
V: mhm, to bi izpostavla kot
O: ja
V: recimo te dobre lastnosti, .. maš to pr odnosu
O: ja
V: eee, kakšne načrte imaš za prihodnost?
O: ja, kle bom še eno, naslednjo leto, da končam tri leta te pač administratorja, pol
bom šla pa, pa če grem domov in pol bom šla naprej v šolo za aranžerskega tehnika
delat, eee, sam ne vem še, mogoče bom bla doma, mogoč bom šla že mogoč na
svoje, bom še vidla, kako bo. K bom zdej začela delat, da bom začela šparat denar.
V: to pomen na svoje, to pomen, da bi stanovala nekje,
O: ja, z mojo najboljšo prjatlco
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V: aha, mhm, eee, kaj se ti zdi, se ti zdijo te načrti, kaj morš nardit za njihovo
uresničitev tko, bi rekla?
O: ja pač, tle bom itak dokončala, naprej se morm vpisat v šolo in delat in to je to.
V: mhm, eee, kaj si recimo želiš v prihodnosti?
O: ne vem, da bi se mi to vse pač znesl
V: mhm
O: to, pa da bi se ne vem, še naprej, ne vem razumela s starši kokr se zdej
V: mhm
O: pa
V: pa še naprej recimo načrtuješ družino al ne, al?
O: ja, o tem še ne razmišljam, o tem še ne razmišljam
V: o tem še ne razmišljaš, tolk naprej, ne. Ee, kaj misliš če boš recimo, vedno se
srečujemo s težavami in če boš na težave naletela tut ko boš od zunej a ne
O: ja
V: kaj mislš, na kakšne načine s boš lotila reševanja težav?
O: ja ne vem, precden bom sploh kej nardila, bom najprej premislla kaj nardit
V: mhm
O: ne vem, da nam takoj živčna ratala al pa ne vem. Pač bom premisla in pol bom
več možnosti vidla in se bom za eno pač odločla
V: mhm, a boš recimo mogoče poiskala pomoč?
O: ja ne vem, odvisn za kaj se gre
V: odivsno zakaj se gre, a ne
O: ja
V: ampak .. recimo zdej če rečeš, pri kom bi poiskiala to pomoč, če bi, sama se
ne bi znašla recimo, na koga bi se obrnila
O: ja po mojem na očija al pa najboljšo prjatlco
V: mhm, mhm, eeee, ja, zdej sva nekak eee, pri koncu eeem a je mogoče še kej
tazga, kar bi povedala recimo, pa te nisem vprašala v zvezi s tem tvojim
življenjem ali z delom? V instituciji, pa se ti zdi pomembno?
O: ja ne vem, za kle bi povedala, da pač eni se kr ne spremenijo, eni pa se, to je čist
odvisn od posameznika. K js se, če se ne bi odločla, js sm se sama odločla, da se
spremenim, po moje se, če se ne bi glih odločla, ne bi se. Ker eni, enim je čist vseen,
a, da so taki, kakršni so, pa da to delajo
V: mhm
O: js sm se pa pač mau zamislla
V: mhm, in si se sama nekak odločla, da tko več nočeš naprej
O: ja
V: in potem tut najrbž ta to bivanje v zavodu ocenjuješ pozitivno, ne?
O: ja, ful pozitivno.
V: mhm, dobr, hvala. Js pa to uradno zaključm, zdej pa lahk še kej poklepetava,
tole ….
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