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POVZETEK 

V diplomskem delu sem raziskovala odnose med družinskimi člani v času zdravljenja 

odvisnosti od prepovedanih drog v terapevtski skupnosti Sopotnica. 

V teoretičnem delu sem najprej opredelila odvisnost in dejavnike tveganja za njen razvoj. 

Nato sem vso pozornost usmerila k družinskim dejavnikom tveganja za razvoj odvisnosti od 

prepovedanih drog. Pojasnila sem vlogo družine in kako pomembni so odnosi med njenimi 

člani za dobro počutje in funkcioniranje znotraj nje. Na koncu sem se dotaknila tudi samega 

zdravljenja in pri tem izpostavila pomen sodelovanja z družino. Opisala sem tudi program 

Društva Projekt Človek, njihovo vizijo in cilje, saj sem raziskovalni del diplomske naloge 

opravljala v terapevtski skupnosti navedene organizacije.  

Empirični del je osnovan na podlagi intervjujev, ki sem jih izvajala z osebami na zdravljenju. 

Ugotovitve intervjujev z osebami na zdravljenju o njihovih družinskih odnosih kažejo 

povezavo z mnogimi teoretičnimi izhodišči. Intervjuvanci so večinoma izpostavljali odnose s 

starši, saj so v njih videli največji problem. Izkazalo se je, da vsi izhajajo iz družin, v katerih so 

imeli težaven odnos z vsaj enim od staršev. Zaznala sem, da so osebe na zdravljenju bolj 

ozaveščene glede tega, kako pomembni so odnosi in kako vplivajo na vsakega posameznika, 

kot njihovi starši, ki imajo po pripovedovanju intervjuvancev še vedno globoko vkoreninjeno 

staro družinsko dinamiko. Prav tako se bolje zavedajo napak, ki so jih delali v odnosih tako 

oni kot njihovi starši. 

Ključne besede: odvisnost od prepovedanih drog, družina, odnosi, zdravljenje, terapevtska 

skupnost, sodelovanje družine  



 
 

   
 

ABSTRACT 

In my thesis, I have researched family relationships during treatment from illegal drug 

addiction in the therapeutic community Sopotnica. 

In the theoretical part of my work, I firstly defined what the addiction is and its risk factors. 

Then, the thesis shifted its focus to the risk factors within one’s family that can contribute to 

the development of a drug addiction. It clarified the role of the family and the importance of 

relationships among its members for their well-being and well-functioning inside it. At the 

end, I have addressed the issue of the treatment process itself and highlighted the 

significance of family co-operation for the person in treatment. I have also described the 

programme of the Društvo Projekt Človek, their vision and goals, as my empirical part of this 

work was done in the therapeutic community of this said association.   

The empirical part of my work is based on several interviews, carried out with persons in 

treatment. Through interviews about family relations with people in treatment, I have found 

several links with the theoretical starting points. The interviewees were mostly focusing on 

relationships with their parents, seeing them as the biggest problem. It turned out that all of 

them came from families, where they had problems with at least one of the parents. I 

realised that persons in treatment were more aware of how important relationships are and 

how they influence them than their parents who, according to the interviewees, still have 

the old-fashioned family dynamics deeply rooted in them. The rehabilitees were also more 

aware of the mistakes that their parents and themselves, have made in their relationship. 

Keywords: illegal drug addiction, family, relationship, treatment, therapeutic community, 

family cooperation 
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UVOD 

Družina je otrokovo primarno in v tem smislu najpomembnejše okolje. V njem razvije zavest 

o sebi in drugih. Je prostor, kjer si otrok izoblikuje samopodobo in identiteto. Na podlagi 

odnosov in izkušenj v njej razvije svoje občutke, čustva, socialne in moralne norme ter svoj 

vrednostni sistem. Družina ga temeljno oblikuje in uči vzpostavljanja odnosov. Pomembno je, 

da v družini doživi občutek varnosti, pripadnosti, ljubljenosti, saj bo tako to iskal tudi v 

ostalih odnosih. Zaradi tega je pomembno, kakšna družinska dinamika vlada v družini, način 

komunikacije in izražanja čustev članov. Veliko oseb, odvisnih od prepovedanih drog, izhaja 

iz družin, kjer so konfliktni odnosi, negativna in indirektna komunikacija, razdor družine, 

nekonsistentna disciplina staršev1 in pomanjkanje bližine. To so tudi družinski dejavniki 

tveganja za razvoj odvisnosti od prepovedanih drog (Swadi, 1999). Ker doma ne najdejo 

občutka topline, varnosti in pripadnosti, to iščejo na drugih krajih, v raznih vrstniških 

skupinah.  

Problem ni v drogi, saj je ta le sredstvo, da bi se osebe, ki jo uporabljajo, počutile bolj varno 

in bi zmanjšale svoj strah ter bolečino. Ramovš (1983) in Nolimal (2008) pravita, da je 

terapije potrebna družina kot celota, saj v njej vladajo destruktivni medsebojni odnosi. 

Milivojević (2013) dodaja, da je večina oseb, ki so razvile odvisnost, pričela z uporabo drog v 

adolescenci, obdobju, v katerem so po eni strani še odvisni od svojih staršev, po drugi strani 

pa so že usmerjeni v to, da bi se osamosvojili in zapustili domače gnezdo. Posledično se 

problem mladostnikovega drogiranja vedno pokaže kot družinski problem oziroma kot 

problem staršev. Zaradi tega je pomembno, da na zdravljenju sodeluje družina. Za uspešno 

rehabilitacijo je potrebno spremeniti okolje, v katerem je problem nastal (prav tam). 

Vključevanje družine z izvedbo vsaj dveh starševskih srečanj naj bi dvakratno izboljšalo 

uspešnost zdravljenja. Vključevanje staršev v terapevtski proces omogoča tudi, da se z 

ostalimi starši pogovarjajo o tem, kako so tudi oni, običajno zaradi občutkov krivde do svojih 

otrok, počeli napačne stvari (Šinkovec, 2002). Tako se tudi starši lahko poistovetijo med 

seboj in se skupaj učijo na napakah, ki so jih delali. Delijo si lahko izkušnje in so si v pomoč.  

Vsa ta teoretična dejstva so me pripeljala do vprašanja, kakšni so potem odnosi med 

osebami na zdravljenju in njihovimi družinskimi člani v samem procesu zdravljenja. Če so 

imeli v preteklosti slabe medsebojne odnose, je pričakovano, da se z izvajanjem terapij z 

družino izboljšajo, saj je ravno to tudi namen enodružinskih srečanj (v nadaljevanju EDS). 

Zanima me, če je temu res tako. Kot prostovoljka v terapevtski skupnosti Sopotnica sem se 

vedno spraševala, kako terapije z družino vplivajo na proces zdravljenja in kako jih osebe na 

zdravljenju doživljajo. Zdi se mi, da nekateri starši zelo težko spremenijo svojo ustaljeno 

dinamiko in v korist otroka sodelujejo na bolj konstruktiven način. S pomočjo intervjujev v 

sklopu diplomske naloge bom to tudi preverila.  

 

                                                           
1 Z izrazom starš označujem tako biološko kot socialno starševstvo in ga na ta način uporabljam v svojem celotnem delu. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1. ODVISNOST 

Uživanje prepovedanih drog je način življenja, ki prizadene posameznikovo telo, razum, 

čustva, vedenje in odnose z drugimi. Oseba, ki uživa psihoaktivne snovi (v nadaljevanju PAS), 

postane od njih fizično in psihično odvisna. Telesne odvisnosti se da v dokaj kratkem času 

rešiti. Veliko trdovratnejša pa je psihična odvisnost, ki v veliki meri spremeni posameznikovo 

mišljenje, zaznavanje, čutenje in vedenje (Gostečnik, 2000). Zasvojenost je kompulzivno 

vedenje, torej vedenjski vzorec nenehnega in prevladujočega uporabljanja droge. Osebo 

droga tako prevzame, da postane središčna točka v njenem življenju (Nolimal, 2008). Ker 

oseba, odvisna od drog, ne more prenehati z uporabo PAS in ker le-ta poslabšuje 

posameznikovo blaginjo in socialno funkcioniranje, je odvisnost smatrana kot bolezen 

(Textor, 1987). 

Kastelic in Mikulan (1999) opisujeta postopen razvoj odvisnosti; začne se z 

eksperimentiranjem, konča pa s tem, da droga postane osnovno gibalo posameznikovega 

življenjskega sloga. Z njim prejšnji interesi izginejo, krog prijateljev se spremeni, odvisnost od 

drog pa postane novo normalno stanje. Uživanje drog poteka v štirih fazah: 

eksperimentiranje, socialna raba, instrumentalna raba, habituacija, kompulzivnost in razvoj 

odvisnosti. »Kdo bo iz stadija uživanja prešel v zasvojenost, je odvisno od treh dejavnikov: 

- od posameznikove duševne trdnosti in občutljivosti; 

- od socialnega življenjskega položaja (zagotovljeni dohodki, trdno razmerje, zadovoljiva 

izraba prostega časa itd.); 

- od oblike zasvojenosti in nevarnosti zaužite droge« (Harm, Schumacher, von Soer, Nitschke, 

Bauer in Schlomer, 1997, str.20). 

 

2. DEJAVNIKI TVEGANJA ZA RAZVOJ ODVISNOSTI 

 »Odvisnost ni problem, ki bi nastal čez noč, odvisnost je proces« (Gostečnik, 2000, str. 145). 

Vzrokov za nastanek odvisnosti je več in so med seboj prepleteni. Gre za medsebojne vplive 

v trikotniku človek–droge–okolje. Človekove biološke in psihične lastnosti se prepletajo s 

socialnimi dejavniki ter farmakodinamskimi lastnostmi drog (Auer,2001; Kastelic in Mikulan, 

1999; Svensson, 2000). Odvisnost je torej posledica mnogih dejavnikov tveganja in več kot je 

prisotnih, globlja je. Dejavniki niso pri vseh ljudeh enaki, ampak so pri nekaterih bolj izraženi 

eni, pri nekaterih pa drugi (Auer, 2001; Harm idr. 1997; Kastelic in Mikulan, 1999). Pri tem 

Sande (2004) opozarja, da ob vseh navedbah in klasifikacijah, pripadnost kateri od navedenih 

karakteristik ali izpostavljenosti več dejavnikom tveganja, ne pomeni nujno tudi uporabe 
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drog, ampak predvsem statistično verjetnost. Izpostavljenost dejavnikom tveganja torej ne 

pomeni nujno tudi uporabe drog – poveča se le verjetnost za uporabo. 

 

2.1. Klasifikacija dejavnikov tveganja 

V literaturi obstaja veliko razvrstitev dejavnikov tveganja različnih avtorjev, a nobena ni 

idealna, saj se vzroki med seboj prepletajo in vplivajo drug na drugega. Archambault (1992 v 

Dular, 2012, str.252) je dejavnike tveganja v grobem razdelil v tri velike skupine: 

- biološki dejavniki tveganja: fizična odvisnost, bolezen ali bolezenska motnja, medicinsko 

povezani problemi, hormonsko neravnovesje, psihiatrična motnja; 

- psihološki dejavniki tveganja: slabe socialne spretnosti, nizka emocionalna raven, nizka 

samopodoba, negativen odnos do življenja, obrambni mehanizmi, mentalne obsesije, 

predsodki, slabe spretnosti odločanja; 

- sociokulturni dejavniki tveganja: etnične in kulturne razlike, nefunkcionalna družinska 

dinamika, nizka izobrazba, brezposelnost, nasilni odnosi s sovrstniki in nevarno šolsko okolje. 

Z naštetimi dejavniki tveganja lahko povežemo štiri motorje, ki poganjajo zasvojenost po 

Kooymanu (1992 v Korbar, 2010): 

- vedenje osebe: njeno vedenje je torej uporaba drog, kompenzacijska sredstva uporabe v 

primeru, ko PAS zamenja druga omama, pa so alkohol, računalnik, seks, hrana, delo, igre na 

srečo ... 

- osebnostne motnje: anksioznost, manipulacije, laži, travme – duševno trpljenje, šibek 

»ego«, zasvojenost z odnosi, neustvarjalnost, negativna samopodoba, nezaupanje, labilnost, 

visoka senzibilnost, nezmožnost izražanja čustev in njihovo neprepoznavanje ... 

- družinske težave: neustrezni družinski odnosi, visoka stopnja manipulacije v družini, starši, 

ki živijo za svoje otroke, odnosna zasvojenost, starša v partnerski krizi ... 

- družbeni vidik: ponudba prepovedanih in dovoljenih drog, znati se zabavati samo v omami, 

predsodki do uporabnikov drog, težja zaposljivost ... 

Vsak od teh motorjev se vrti samostojno, hkrati pa poganjajo drug drugega in s tem negujejo 

zasvojenost. S postopnim ugašanjem teh motorjev oseba doseže stanje ozdravitve (prav 

tam). Dejavniki tveganja in motorji zasvojenosti so si med seboj zelo podobni, zato lahko 

povežemo, da so dejavniki tveganja, ki pripeljejo osebo do zasvojenosti, tudi tisti motorji, ki 

še naprej »poganjajo« njeno zasvojenost. 
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2.2. Raziskave dejavnikov tveganja 

Raziskave psihološkega funkcioniranja so pokazale različne variable za razvoj odvisnosti od 

drog; od psihiatričnih diagnoz do problemov s samopodobo in osamljenostjo. Problemi, ki so 

največkrat povezani z razvojem odvisnosti, so vedenjske motnje ter primanjkljaj pozornosti 

in motnja hiperaktivnosti (ADHD) (Nation in Heflinger, 2006). Sande (2004) omenja tudi 

raziskave o vplivu temperamenta na uporabo drog. V raziskavah so bili pozorni na izraženost 

štirih komponent temperamenta. Pozornost na naloge in pozitivna emocionalnost naj bi bila 

varovalna dejavnika, nivo aktivnosti in negativna emocionalnost pa naj bi bila dejavnika 

tveganja za uporabo drog. Nekateri avtorji (Sande, 2004; Nation in Heflinger, 2006; 

Svensson, 2000) pa še posebej izpostavljajo družinske, vrstniške, šolske in skupnostne 

dejavnike tveganja za razvoj odvisnosti. Vrstniki so za Svenssona (2000) največji faktor 

tveganja za zlorabo drog. Ugotovljena je zelo močna korelacija med druženjem z 

delinkventno skupino in uporabo prepovedanih drog. Glede na to, kako si posameznik 

organizira prosti čas in kako ga izkoristi, si izbere tudi skupino, s katero se bo družil. Več časa 

kot posameznik preživi z vrstniki, ki že uporabljajo marihuano, večje je tveganje, da jo bo 

začel uporabljati tudi sam. Martens (1997 v Svensson, 2000) je ugotovil, da ima 

posameznikova »orientacija k domu«, torej kako pogosto večer preživijo doma s svojo 

družino, velik prispevek k mladostnikovemu vedenju. »Slaba orientacija k domu« je posledica 

pomanjkljivega nadzora staršev, kar pa pogosto vodi k deviantnemu vedenju. Kljub prvotni 

misli, da je za nastanek odvisnosti pomemben indikator tveganja tudi slabo šolsko delo, 

temu ni tako. Uspešnost na šolskem področju in zanimanje za šolsko delo po podatkih 

raziskave nima pomembne veljave za znižanje verjetnosti uporabe drog (Svensson, 2000).  

Ker veliko raziskav poudarja, da je družina velik dejavnik tveganja za razvoj odvisnosti, in sem 

se ravno zaradi tega dejstva tudi odločila raziskati odnose v družini v času posameznikovega 

zdravljenja odvisnosti od drog, se bom v nadaljevanju bolj poglobila v vlogo in funkcijo 

družine. 

 

3. DRUŽINSKI DEJAVNIKI TVEGANJA ZA RAZVOJ 

ODVISNOSTI 

3.1. Vloga družine 

Starši in njihovi otroci so med seboj povezani v različnih razvojnih izzivih. Starši, ki omogočajo 

razviti strukturo, meje in vrednote so velik zaščitni dejavnik tveganja za razvoj odvisnosti od 

PAS. Prav tako k manjšemu tveganju zlorabe PAS pripomorejo pozitivni odnosi s starši in 

pozitivno šolsko okolje (Dular, 2012). Družina je prostor, kjer se otrok telesno in 

intelektualno razvija, kjer razvija svoje občutke, čustva in osebnost, socialne in moralne 

norme ter svoj sistem vrednot. V družini izoblikuje in razvija svojo in družinsko identiteto ter 
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lastno samopodobo. V njej se uči vzpostavljanja odnosov, v okolju pa reproducira in 

nadgrajuje izkušnje, ki jih je pridobil v družini (Zloković in Dečman Dobrnjič, 2007). Kot pravi 

Ramovš (1986), mora biti družina toplo gnezdo za vzgojo otrok in varen dom za vse člane. 

Družina je s čustvenimi vezmi prepleten sistem, ki se jasno loči od okolja in se samostojno 

razvija; konstruktivno ali pa nekonstruktivno. Vsaka sprememba pri enemu članu se odraža 

tudi na drugih in tako spremeni celoten sistem. Somdahl (1996) izpostavlja, da obstajajo 

družinski sistemi, ki ne funkcionirajo dobro, ker zavračajo biti združeni kot skupina. Otroci, ki 

živijo v takšnih domovih, so nagnjeni k možnosti, da se zapletejo v svet drog. V domu brez 

skupinskega duha so otroci nagnjeni k iskanju drugih krajev, kjer bodo čutili pripadnost. 

Pogosto to najdejo v vrstniških skupinah, katerih osrednji vir zabave je uporaba drog. 

Šinkovec (2002) je opravil intervju z dr. Kooymanom, ki pojasnjuje, da so vse osebe, odvisne 

od drog, ki jih je spoznal, imele globok občutek, da nimajo pravice do obstajanja. Negativno 

samopodobo so razvile že veliko pred tem, ko so prvič poskusile drogo. Pogosto skušajo rešiti 

težave v družini tako, da se postavijo v vlogo problematičnega otroka z željo, da bi družino 

ohranili skupaj. Kot otroci niso bili vezani na starše, zato dom težko zapustijo na zdrav način. 

Droga je sredstvo, da bi se počutili bolj varne oziroma da bi zmanjšali svoj strah in bolečino. 

Razdrta družina, konflikti v družini, slabi odnosi med otroci in starši ter nedosledna vzgoja in 

slab nadzor staršev so lahko eden od vzrokov za otrokovo odvisnost od PAS (Moon, Jackson 

in Hecht, 2000). 

Rugelj (2008) trdi, da osebe, odvisne od drog, izhajajo izključno iz patoloških družin, ki na 

zunaj pogosto poskušajo ohranjati videz urejenih družin. Za patološke družine označi 

samohranilske družine, družine z enim otrokom in družine, ki nimajo časa za otroke, niti ne 

vidijo smisla v družinskem življenju. Izpostavi, da so osebe, odvisne od drog, v usodnem 

konfliktu s primarno družino, svoje družine praviloma še nimajo, če pa jo že imajo, so njihovi 

partnerji tudi izrazito patološki. Izhajajoč iz socialnopedagoške paradigme, se ne strinjam z 

njegovo definicijo patoloških družin, ki je stigmatizirajoča in preživeta. Sodobne raziskave 

kažejo, da je pomembno, kakšna je družinska dinamika, zagotavljanje varnosti, pripadnosti in 

ljubezni otroku ter medsebojnih odnosov članov znotraj družine, in ne kako je družina 

sestavljena ter koliko družinskih članov vsebuje. Ali kakor pravi Poljšak Škraban (2007), ni 

struktura družine tista, ki pove, ali je družina bolj ali manj funkcionalna, temveč sta odločilna 

kakovost odnosov in sposobnost prilagajanja v njej. Pri vrednotenju funkcionalnosti v družini 

pa je potrebno upoštevati: poglede na normalnost in zdravje vseh družinskih članov, 

družinske razmere, ekonomske in kulturne okoliščine. Podobno argumentirata tudi Minuchin 

in Fishman (1981, v Gostečnik, 2010), ki pravita, da nobena posamezna družinska struktura 

ni dokončen indikator »zdrave« ali »bolne« družine. Edina garancija, da je določena družina 

zdrava, je dejstvo, da se zmore prilagoditi na nove razmere oziroma da je sposobna menjati 

strukture, ki ji omogočajo, da se srečuje z različnimi življenjskimi izzivi. Težave so sestavni del 

življenja in da se razrešijo, pogosto zahtevajo dobro organizacijo družinskih članov. K. Dular 

(2012) navaja, da rezultati kažejo statistično pomembno slabše družinsko funkcioniranje in 

dinamiko pri osebah, odvisnih od PAS, v primerjavi z osebami brez odvisnosti od PAS. 

Družine, v katerih je bila droga prisotna pri starših ali sorojencih, nekonstruktivna oblika 
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komunikacije, emocionalno nespodbudno okolje, pogosti konflikti v družini, družinske 

disfunkcije in brezmejnost v odnosih so dejavniki tveganja, ki prispevajo k manj 

funkcionalnim odnosom, to pa so posledično tudi dejavniki tveganja za razvoj odvisnosti od 

PAS. Pri tem je pomembno omeniti Rutterjevo (1979 v Moon, Jackson in Hecht, 2000) 

ugotovitev, da že topel in spodbujajoč odnos samo z enim od staršev lahko nadomesti 

negativni vpliv drugega, disfunkcionalnega starša.  

Družinske dejavnike tveganja za razvoj odvisnosti od drog sem glede na pridobljeno 

literaturo zreducirala v štiri kompleksne skupine: nedosledna vzgoja, nefunkcionalni 

družinski odnosi, starševska raba alkohola in/ali PAS ter potravmatska stresna motnja. 

 

3.2. Vzgojni stili 

Otroci opazujejo starše, kaj delajo, kakšen imajo odnos z njimi in ostalimi ljudmi, kaj jim 

sporočajo o vrednosti odnosov; te veščine sporočanja, ki se jih učijo od njih, vplivajo na 

njihova stališča in spretnosti, s katerimi bodo gradili pomembne in vzajemne odnose (Kanoy, 

2014). Fontana (1995) opisuje štiri starševske sloge vzgoje in iz njih izhajajoča vedenja otrok: 

- Avtoritativni starši pričakujejo, da se bodo otroci vedli pametno in v skladu s 

socialnimi normami, ki veljajo za njihovo starost in sposobnosti. Imajo topel in 

čustven odnos ter jih spodbujajo pri izražanju lastnih mnenj in občutij. Hkrati 

otrokom tudi pojasnjujejo svoje odločitve in dejanja, da jih otroci razumejo. Otroci 

odrastejo v neodvisne in samozavestne posameznike, ki so prijazni do soljudi. Radi 

sodelujejo s starši, so veseli, motivirani in uspešni.  

- Medtem avtoritarni starši uveljavljajo moč in nadzor, brez topline ali dvosmerne 

komunikacije. Postavljajo absolutne standarde in zahtevajo čisto podrejenost in 

spoštovanje. Otroci so zaradi tega bolj umaknjeni vase, manjka jim spontanosti in 

razigranosti. Deklice so precej neodzivne in neambiciozne, dečki pa nagnjeni k 

agresivnosti do sovrstnikov.  

- Nasprotno popustljivi starši od otrok ne zahtevajo veliko in jim dovolijo vse. Do njih 

so polni razumevanja in so tudi močno navezani nanje. Njihovi otroci so pozitivno 

usmerjeni, vitalni, a hkrati nezreli in nesposobni nadzirati lastno vedenje. Manjka jim 

odgovornosti do soljudi in samozaupanja. Nagnjeni so k agresivnosti.  

- Starši, ki zanemarjajo, so preveč zaposleni z lastnimi stvarmi, da bi se v pravi meri 

zanimali za svoje otroke. Izogibajo se dvosmerni komunikaciji in komaj zaznavajo 

otrokova stališča in čustva. Otroci so zaradi tega muhavi, nesposobni nadzirati lastna 

čustva in težnje, primanjkuje jim koncentracije in se za šolo ne zanimajo.  

Seveda nekateri starši nihajo med dvema ali več slogi, odvisno od okoliščin in razpoloženja. 

Izkušnje, ki jih dobijo iz odnosa s starši, so torej ključne za njihovo nadaljnje funkcioniranje v 

življenju. Starši so tisti, ki pri otrocih razvijejo občutek lastne identitete in vrednosti, otroci pa 
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zaradi tega svoje starše cenijo in spoštujejo. Če imajo starši odkrit odnos do svojih otrok, 

odnose sproti razčiščujejo in pojasnjujejo, kaj je zaželeno in kaj ne, otrok ne bo zmeden in bo 

razumel, da mu starši želijo dobro. S takšnim odnosom otroci upajo zastavljati tudi vprašanja, 

ki starše vznemirjajo, saj vedo, da jim bodo ti prisluhnili zaradi razumne mere družinske 

demokracije. Otroci morajo čutiti, da lahko svobodno izražajo svoja čustva, tako pozitivna 

kot negativna. Primerna disciplina temelji na spoštovanju in razumevanju. Le tako otrok 

svoje starše spoštuje in hkrati razume razloge njihovih pričakovanj, čeprav se mu včasih ne 

zdijo ravno prijetni in dobrodošli (Fontana, 1995).  

Gostečnik (2000) in Svensson (2000) navajata, da so imele osebe, odvisne od drog, v otroštvu 

permisivno ali pa ekstremno avtoritarno vzgojo. Mladostniki, ki so imeli doma avtoritarno 

vzgojo, se niso naučili odgovornosti, ker so namesto njih odločali starši in s tem tudi 

prevzemali odgovornost. Nezmožnost odgovornega odločanja lahko hitro pripelje do začetka 

uporabe drog. Odgovorno odločanje namreč pomeni, da mladostniki vedo, zakaj so se 

odločili za določeno dejanje, se zavedajo pozitivnih in negativnih posledic svojih odločitev in 

so te posledice pripravljeni tudi nositi. Odgovornost nakazuje tudi obvladovanje spretnosti 

reševanja problemov, ko se na koncu vprašajo, ali so na ta način problem rešili ali ne. To 

učenje je bistveno za učenje iz lastnih napak in je varovalo za ponavljanje istih napak 

(Gostečnik, 2000). Ahmed in Bhutto (2016) govorita o raziskavah, ki so dokazale povezavo 

med avtoritarno vzgojo in nizko samopodobo. Zaradi družinskega vzorca, v katerem so starši 

preveč vpleteni v življenje svojega otroka ali pa ga kritizirajo in zavračajo, imajo osebe z 

odvisnostjo težavo, kako vzpostaviti funkcionalno samostojnost. Zaradi vpletanja družinskih 

članov oseba z odvisnostjo doživlja veliko frustracijo, odpor in jezo, ki jo slej ko prej popelje k 

njej poznanemu mehanizmu razbremenitve s pomočjo PAS (Dular, 2012). Gostečnik (2000) 

se strinja, da za mladostnike pomeni odvisnost od PAS beg iz za njih krutega okolja. 

Posamezniki, ki v družini ne čutijo preskrbljenosti, spoštovanja in ljubljenosti, temveč se v 

njej počutijo predvsem ponižano in razvrednoteno, bodo v zasvojenosti iskali potešitev in 

zadovoljstvo svojemu neuravnovešenemu čustvenemu stanju. V zasvojenosti najdejo lažno 

rešitev, saj se tako s pomočjo PAS vsaj od časa do časa umetno dobro počutijo. V 

zasvojenosti najdejo sebi podobne vrstnike, med katerimi se takoj počutijo sprejete.  

Gostečnik (2000) pravi, da je bilo otrokom pri permisivni vzgoji sicer vse dovoljeno, vendar so 

posledice njihovih odločitev prevzemali starši. Tako mladostniki niso imeli možnosti spoznati 

pomena svoje odločitve in naletijo na enak problem pri odločanju kot otroci s prej opisano 

avtoritarno vzgojo. Mladostniki v družinah s permisivno vzgojo živijo brez reda in prave 

strukture. Starši jim ne postavijo jasnih pravil, vrednot in norm, s tem pa jim tudi ne nudijo 

zavetja varnosti, ljubljenosti in zaželenosti. Ravno zaradi tega jim zasvojenost daje občutek 

pomembnosti. Omogoči jim, da postanejo drugačni, izzivalni, opazni, pogumni, daje jim moč 

in vsaj začasen občutek, da obvladajo svet in ga nadzorujejo (prav tam). Ker je adolescenca 

obdobje preizkušanja meja, je pomembno, da starši postavljajo primerne meje (Sande, 

2004). Nekateri starši ne znajo postaviti omejitev svojim otrokom v bojazni, da bodo ogrozili 

otrokovo ljubezen do sebe, če mu bodo kaj odrekli. Ravno meje pa otrokom dajejo občutek 
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varnosti, saj želijo vedeti, da so njihovi starši močnejši od njih in jih bodo zaščitili ob 

nevarnosti. Če se otroci čutijo močnejše od njihovih staršev, le-teh tudi ne spoštujejo 

(Runyon, 1993). Otroci morajo vedeti, da so njihovi starši odrasli ljudje, oni pa otroci, ki se od 

njih učijo, kako delovati v življenju. Svensson (2000) dodaja, da je pomembna tudi stopnja 

starševskega nadzorovanja. Pomembno je, da starši vedo, kje je njihov otrok, ko ga ni doma, 

s kom je in kaj počne v svojem prostem času. Seveda vse to v zdravi meri z namenom 

izražanja zanimanja za otrokovo početje. Tu pa se spet lahko navežemo na Gostečnika 

(2000), ki pravi, da je odvisnost največkrat klic notranjega otroka po odnosu, ki je drugačen, 

varnejši, bolj zadovoljujoč, kot pa so ga izkusili s starši do sedaj. Če se starši na svoje otroke 

odzivajo samo takrat, ko imajo težave, je potrebno težave ustvariti. Uporaba drog je ena od 

teh možnosti. Kot pravi Bouwkamp (2014), vedenje staršev izzove določene vzorce odzivanja 

pri otroku, hkrati pa otrok poziva starše, da se do njega vedejo na določen način. S tem so 

vedenja staršev in otroka pogosto komplementarna, se dopolnjujejo. Starš, ki otroka 

nadzoruje, ga tako poziva, da se mu podredi. In obratno, otrok s ponižnim vedenjem poziva 

starša, naj ga nadvlada. To med drugim pomeni, da lahko starši z otrokom zaidejo v začaran 

krog, iz katerega bodo težko izstopili brez pomoči.  

 

3.3. Odnosi v družini 

Raziskave družinskega okolja so večkrat pokazale, da so karakteristike družinske dinamike in 

komunikacijski vzorci v njej povezani z rabo alkohola in prepovedanih drog. Kvalitetni odnosi 

v družini so pomemben mediator drugih problemov v družini (Nation in Heflinger, 2006). 

Varno in stabilno družinsko okolje bi morala biti osnovna pravica vsakega otoka. Ko otrok 

izgubi občutek, da sta družina in dom zanj varno in ljubeče zatočišče, izgubi najpomembnejši 

temelj stabilnega življenja (Miller, 2000). Družinsko okolje v družinah oseb, odvisnih od drog, 

je pogosto manj kohezivno in slabše organizirano, prisotne je več jeze in konfliktov, manj je 

ekspresivnosti, samostojnosti in aktivno-rekreacijskega udejstvovanja, več pa moralno-

religijskega poudarka (Dular, 2012).  

Olson (2000) navaja tri dimenzije, bistvene za funkcionalno družino: 

- družinska povezanost: pod katero spadajo čustvene vezi, meje, koalicije, čas, prostor, 

prijatelji, odločanje, interesne dejavnosti in rekreacija. Pomembno je, kako družina 

uravnoveša ločenost in povezanost med člani družine. Ko je stopnja povezanosti prevelika, je 

tu preveč konsenza in premalo neodvisnosti. Druga stran ekstrema pa je, ko člani družine 

delajo stvari zase in povsem ločeno od ostalih članov. Pri tem je navezanost in pripadnost 

družini zelo omejena; 

- družinska fleksibilnost: je količina sprememb v vodenju (disciplina in nadzor), stili 

pogajanja, vloga odnosov in pravila v odnosih. Poudarek pri fleksibilnosti je, kako se 

uravnoveša stabilnost nasproti spremembam. Uravnotežene družine so bolj funkcionalne na 

dolgi rok. Imajo demokratične odnose z občasnimi pogojevanji. Vloge so stabilne in se 
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občasno delijo. Pravila so občasno spremenjena. Neuravnotežene družine so nagnjene h 

kaosu ali rigidnosti. Pri rigidnih je v ospredju ekstremen nadzor enega člana družine, vloge so 

striktno definirane in pravila nespremenljiva. V kaotičnih družinah pa je vodenje omejeno, 

odločitve so impulzivne in nepremišljene. Vloge so nejasne in se menjujejo; 

- komunikacija v družini: zajema osredotočenost na družinski sistem, spretnost poslušanja in 

govorjenja, samorazkrivanje, spoštovanje in obzirnost. 

O družinski fleksibilnosti govori tudi Catherall (1998 v Dular, 2012), ki pravi, da je 

funkcionalnost družine kontinuirana spremenljivka, njen glavni kriterij pa je uspešnost 

spoprijemanja s stresom. Tu bi se lahko navezali še na Gostečnika (2010), ki poudarja 

pomembnost menjavanja družinske strukture za sposobnost reševanja novonastalega 

problema. Jedro patologije oziroma nefunkcionalnosti je v tem primeru v nezmožnosti 

spremeniti strukturo, da bi se s tem omogočila soočenje in razrešitev krize. Potrebni so 

pogovori med družinskimi člani, saj obstajajo določene koalicije in zveze med njimi, kar je 

povsem normalno. Težave nastanejo, ko te koalicije in zveze ostanejo nespremenjene skozi 

čas. Otroci namreč odraščajo in v vsakem življenjskem obdobju potrebujejo drug način 

komuniciranja. V različnih obdobjih otroci zahtevajo različne odnose in povezave s starši. 

Nizka stopnja avtonomije in intimnosti v družini kažeta na odsotnost zdravega funkcioniranja 

med člani družine (prav tam). »Avtonomija pri otroku je odvisna od števila in kakovosti 

kompetenc staršev, zlasti od komunikacije, postavljanje strukture v času in prostoru ter 

varnosti in prepovedi. Razvije se v družini, kjer se poudarja jasnost izražanja, osebno 

odgovornost, spoštovanje drugih in odkrito soočanje s problemi. Spodbujanje 

emocionalnega izražanja omogoča otrokom, da se naučijo izražati svoje misli, občutke in 

hkrati sprejemajo mnenja in občutke drugih ljudi« (Yelsma idr., 2000 v Dular, 2012). 

Komunikacijskega vidika v družini se dotakne tudi Somdahl (1996), ko izpostavi tri vidike 

uspešne komunikacije v družini: poslušanje, opazovanje in povratna informacija. Pomembno 

je, da se člani med seboj poslušajo in tudi slišijo govorca, ne da zgolj poslušajo in slišijo tisto, 

kar želijo slišati. Uspešna komunikacija zahteva popolno pozornost in nepristranskost. 

Pozornost je treba usmeriti tudi k obrazni mimiki in telesnemu jeziku. Odziv na otrokovo 

komunikacijo pa mora biti negrozeč, s sporočilom, da je bil slišan. Pomembno je, da starši 

poskušajo razumeti otroka in obdobje, v katerem se nahaja. Velikokrat se zgodi, da imajo v 

glavi predstavo, kako bi moralo biti, ob tem pa ne slišijo otroka, njegovega razmišljanja in 

skrbi. Že od rojstva je nujno, da starši otroku zagotovijo varnost, ljubezen in sprejetost.  

Bouwkamp (2014) razlaga, da v odnosu s staršem otrok doživi, kako se lahko - ali pa tudi ne – 

varno naveže. Ta navezanost je za otroka nepogrešljiva zato, da se odpre svetu in v njem 

pridobi izkušnje, ki jih potrebuje za avtonomen razvoj. Stil navezanosti in pri tem razviti 

vzorci vedenja v veliki meri določajo, kako bo otrok ravnal s seboj in z drugimi v nadaljnjem 

življenju. Naš način navezovanja v precejšnji meri vpliva na razvoj možganov, saj se ti 

oblikujejo s pridobljenimi izkušnjami. Tako vpliva na razvoj naše osebnosti, na način, kako se 

čustveno odzivamo, na naše osebne veščine in strategije soočanja s stresom. Dokler otrok ne 
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doživi varne navezanosti, jo bo ves čas iskal in ne bo prešel k raziskovanju zunanjega sveta in 

odkrivanju lastne avtonomije v njem. Njegov razvoj bo v precejšnji meri v zaostanku (prav 

tam). 

 

3.4. Starševska raba alkohola in/ali PAS 

Alkoholizem je v slovenskih družinah najbolj razširjena zasvojenost. V Sloveniji odrasli 

prebivalec popije 10,5 litra čistega alkohola na leto, kar nas uvršča med prvih pet držav v EU. 

Od 10 do 15 % odraslih pa ima najverjetneje že razvit sindrom odvisnosti od alkohola. 

Ugotovljeno je tudi, da kar 41,6 % povzročiteljev nasilja vsaj nekajkrat na teden uživa alkohol 

v tolikšnih količinah, da se opijejo (Žibret, 2012). K. Miller (2000) se strinja, da pogosto nasilje 

v družini spremlja alkoholizem ali uživanje drog.  

Moon, Jackson in Hecht (2000) navajajo, da je velik dejavnik tveganja za zlorabo drog pri 

otrocih, da so tudi starši ali drugi sorodniki uporabniki različnih substanc. Tudi K. Dular 

(2012) pojasnjuje, da imajo mladostniki, ki pogosto zlorabljajo PAS, velikokrat vsaj enega 

izmed staršev, ki tudi zlorablja PAS. Kljub veliki vlogi genetskih dejavnikov ima pri razvoju 

odvisnosti veliko večji vpliv družinski model. To pomeni starševska pričakovanja glede rabe 

drog ter mladostnikovo zaznavanje njihovih pričakovanj in pogostosti zlorabe PAS. Pri vsem 

tem starševska zloraba PAS pogosto vpliva posredno, preko sloga vzgajanja in družinskega 

okolja. K. Miller (2000) dodaja, da strokovnjaki, ki se ukvarjajo z otroki teh staršev, opažajo, 

kako odvisnost staršev negativno vpliva na njihovo samopodobo, čustveni in tudi fizični 

razvoj.  

Otroci staršev, ki so odvisni od neke substance, pogosto občutijo krivdo, posledično pa trpi 

tudi njihovo samospoštovanje ter doživljajo občutke zmedenosti zaradi nedoslednih 

odgovorov in reakcij staršev. Hkrati so v šoli otroci oseb, odvisnih od določene substance, 

pogosto presenetljivo uspešni, saj je šola edino stabilno okolje, kjer se lahko izkažejo. Doma 

ne dobijo dovolj pozornosti s strani staršev, naučijo se prikrivanja čustev, zaradi česar pa je 

težko prepoznati njihove težave. Pri otrocih, ki so bili v prenatalnem obdobju izpostavljeni 

drogam ali alkoholu, pa lahko pride do razvojnih težav, vključno z zaostanki v razvoju, 

hiperaktivnostjo in vedenjskimi motnjami (Miller, 2000).  

Alkoholizem v družini vpliva na vse družinske člane in spremeni vedenje celotnega 

družinskega sistema. Alkohol vpliva na človekovo vedenje izrazito negativno in povzroča 

značajske motnje. Človek, odvisen od alkohola, vse bolj izgublja stik s svetom, izgublja 

zanimanje za vse, razen za alkohol. Počasi izgublja čut za odgovornost, vse bolj opravičuje 

svoje vedenje in laže. Počutje drugih mu ni več pomembno in čustveno otopeva. Njegovi 

najbližji se ob tem spreminjajo in propadajo (Vojinovič, 2014). Ramovš (1986) in K. Miller 

(2000) se strinjata, da se posledice zlorabe alkohola enega družinskega člana najprej vidijo v 

družinskem sistemu, na osebi, ki je dejansko odvisna, pa so lahko dolgo neopazne in 

nepomembne. Tako alkoholizem ni bolezen enega človeka, ampak vse družine oz. vseh, ki 
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živijo z osebo, ki je od alkohola odvisna. Ker je za človeka, odvisnega od alkohola ali PAS, 

predmet odvisnosti najpomembnejša stvar v njegovem življenju, se morajo starši, odvisni od 

drog ali alkohola, najprej ozdraviti, preden bodo sposobni zgraditi ustrezen odnos s svojimi 

otroki. To ne pomeni, da ne ljubijo svojih otrok, le odvisnost obvladuje vse njihove misli in 

vedenje, zato se ne morejo posvečati svojim otrokom kot bi bilo potrebno (Miller, 2000).  

Jemanje drog enega družinskega člana lahko pri ostalih članih povzroči potravmatsko stresno 

motnjo (Dular, 2012). Tako sta starševska raba PAS in potravmatska motnja med seboj 

povezani. Ker pa potravmatsko stresno motnjo lahko povzročijo tudi drugi stresni dejavniki v 

družini, se ji bomo posvetili še posebej, kot samostojnemu dejavniku tveganja za razvoj 

odvisnosti.  

 

3.5. Potravmatska stresna motnja  

Posebno pomembna je povezava med potravmatsko stresno motnjo (v nadaljevanju PTSM) 

in motnjami zlorabe substanc. Že v prejšnjem poglavju je bila PTSM omenjena kot ena izmed 

pomembnih napovedovalk zlorabe prepovedanih drog. Večina žensk in mnogi moški, 

vključeni v program terapije zaradi zlorabe substanc, imajo izkušnjo zlorabe in potravmatske 

stresne motnje (Cvetek, 2009; Nation in Heflinger, 2006). Od 50 do 90 % posameznikov s 

kroničnim PTSM ima tudi drugo duševno motnjo, če sem štejemo tudi zlorabo drog oziroma 

opojnih substanc (Cvetek, 2009). Shalev (2001 v Cvetek, 2009) poroča o nacionalni raziskavi v 

ZDA, ki kaže, da ima 88,3 % moških in 79 % žensk s PTSM tudi drugo duševno motnjo.  

Nekatere PTSM so tesno povezane z družinskim sistemom. Cvetek (2009) pojasnjuje, da so 

najpogostejši dejavniki tveganja za razvoj PTSM čustvena odsotnost in zavrženost s strani 

matere ali očeta ter molk oziroma nekomuniciranje o dogodku, redkeje pa so dejavniki 

tveganja vzbujanje krivde in sramu s strani staršev, izkušnja zavrženosti, izvajanja telesnega 

in duševnega nasilja v družini, alkoholizma v družini, konfliktnega odnosa med starši, njihove 

odtujenosti ali ločitve in primeri, ko je storilec krvni sorodnik in podobno (Cvetek 2009). 

Otrok lahko že pri rosnih letih pridobi boleče in travmatične izkušnje, ki povzročijo težave v 

navezanosti. To lahko pusti trajen vzorec plašljivih in izkrivljenih navezovalnih vedenj, ki 

zavirajo otrokov razvoj in povzročajo težave v stiku z drugimi. Iz začetnega odnosa s starši se 

kasneje razširijo na vse odnose in torej v precejšnji meri določajo otrokovo delovanje. Otrok 

se namreč na druge navezuje na način, ki se ga je naučil v ne-varni situaciji. Otroci so tako 

lahko varno ali ne-varno navezani (Bouwkamp, 2014).  

Najpomembnejši zaščitni dejavniki so pri ljudeh s PTSM podporni odnos z vsaj enim od 

staršev, skrb za svoje otroke, odhod iz travmatičnega okolja, partnerski in družinski odnosi 

ter družina kot vrednota, nekaj možnosti pogovora, pomoč sorodnikov, bratov, sester in/ali 

prijateljev (Cvetek, 2009). V trenutku, ko se zgodi travmatičen dogodek, je pomembno, v 

kakšnem življenjskem kontekstu živi travmatizirana oseba, in ga je pozneje pri premagovanju 

travme potrebno upoštevati. Prav tako pri premagovanju travmatične izkušnje osebe 
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potrebujejo tišino, varnost, zaščito, podporo prijateljev in sorodnikov (Levine, 2015). V 

nefunkcionalnih družinah lahko pride tudi do transgeneracijskega prenosa travme oziroma 

odvisnosti. V tem primeru se zgoraj omenjene lastnosti pojavijo tudi pri članu družine v 

naslednji generaciji (Dular, 2012). 

 

4. ZDRAVLJENJE 

Ker odvisnost nastaja postopoma in je pravzaprav dolgotrajen proces, se v normalno življenje 

ne more vrniti drugače kot postopoma v procesu zdravljenja in okrevanja. Spremembe lahko 

dosežemo le z majhnimi, a vztrajnimi koraki, ki so usmerjeni k spremembam na več 

področjih: telesnemu, duševnemu in socialnemu. Vsa ta področja vplivajo na jemanje drog. 

Za ves proces zdravljenja si je potrebno vzeti čas, saj je ravno čas ključno zdravilo, ki daje 

okrevancu vse več samozavesti, ta pa ga naredi odpornejšega za recidivo (Krek, 1997). 

Najpomembnejše je, da se na začetku osebi vlije upanje, da se bo izvlekla iz zasvojenosti, 

vendar pri tem potrebuje pomoč. Pri tem mora vedeti, da prošnja za pomoč ni poraz ali še 

ena napaka. Prvi korak je odločitev, da ne bo več jemala drog in da bo spremenila svoje 

vedenje (Šinkovec, 2002). Pri procesu zdravljenja torej ni dovolj le doseg abstinence, temveč 

tudi njeno vzdrževanje, uvidenje vzrokov svoje odvisnosti, zacelitev ran in sprava s 

preteklostjo. Pomembno pri tem je tudi, da se posameznik nauči novih načinov komunikacije 

ter poišče drugačen smisel življenja. Pomembno je, da se v zdravljenje vključuje individualne 

pogovore in delo v terapevtskih skupinah, zaželeno pa je tudi delo s svojci ter partnerska in 

družinska terapija (Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, b. d.). Podobno pravi Picchi 

(1995), da pri zasvojenosti ni nikdar problem droga, ampak vedno človek, odvisen od drog, in 

medčloveški odnosi vseh, ki živijo z njim. Osebe, odvisne od drog, in njihove družine po 

navadi mislijo, da bo problem rešen, ko bo odvisna oseba prenehala z uporabo PAS. To pa je 

v bistvu le pogoj za osebnostno urejanje človeka, odvisnega od drog, in za socialno urejanje 

medčloveških odnosov vseh, ki živijo z njim. Tudi dr. Kooyman v intervjuju (Šinkovec, 2002) 

poudarja, da problem ni v drogi, saj je ta le sredstvo, da bi se osebe, ki jo uporabljajo, 

počutile bolj varno in bi zmanjšale svoj strah ter bolečino. 

Proces zdravljenja odvisnosti je poln vzponov in recidivov, obdobij kriz, zato je pri osebah z 

odvisnostjo pomembno učenje boljšega spoprijemanja z rizičnimi situacijami in predvsem 

krepitev prepričanja ter vztrajnosti. Pomembna je gradnja stabilnejšega družinskega okolja 

osebe z odvisnostjo, saj je cilj zmanjšanje tveganih situacij za ponovni recidiv (Dular, 2012). V 

začetku je zdravljenje namenjeno predvsem odpravljanju posledic odvisnosti, torej telesnih, 

in ohranjanju abstinence. Pomaga pa tudi posameznikom odkriti tiste potrebe, ki so jih z 

drogo zadovoljevali. Uči jih novih, ustreznejših načinov zadovoljevanja teh potreb. Ker je 

odvisnost od prepovedanih drog način življenja, je namen zdravljenja sprememba 

dosedanjega načina življenja. Pri tem je potrebno zdravljenje prilagoditi posameznikovim 
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potrebam, saj je vsaka odvisnost drugačna (Gostečnik, 2000; Milivojević, 2013; Univerzitetna 

psihiatrična klinika Ljubljana, b. d.).   

 

4.1.  Sodelovanje z družino 

Vse večja zaskrbljenost zaradi otrok in mladostnikov z izstopajočim vedenjem zaradi 

mladoletniškega prestopništva, uporabe drog, nasilja in vandalizma je spodbudila iskanje 

učinkovitih pristopov k tovrstni problematiki. Nove raziskave navajajo, da je učinkovit tisti 

pristop, ki vključuje vso družino oziroma v katerem so intervencije usmerjene v družino. To 

se je med drugim pokazalo tudi pri uporabi drog. Če so bili v proces pomoči vključeni starši in 

škodljivi vplivi negativnega vzdušja v družini zmanjšani, se je bolj kot pri individualnem 

pristopu povečala angažiranost za delovni odnos, zavezanost terapiji, učinkovitost terapije in 

ohranitev izboljšanja stanja (Diamond in Josephson, 2007; Pinsof in Wynne, 2000; Sexton in 

Alexander, 2002 v Bouwkamp, 2014). Tudi raziskave (Friedman, idr., 1995, Godley idr., 2005, 

Orford, idr. 2001, Wu idr., 2004 v Dular, 2012) ugotavljajo, da večja prisotnost konfliktov in 

manjša kohezija v družino izrazito vplivata na uspešnost izida rehabilitacije po zdravljenju, 

zato lahko domnevamo, da so to ključne in potrebne spremembe med zdravljenjem za 

zagotovitev poznejšega stabilnejšega domačega okolja. Tako v intervjuju (Šinkovec, 2002) 

pravi tudi dr. Kooyman, ko trdi, da je družina v terapevtskem procesu izrednega pomena. 

Odkril je, da je vključevanje družine z izvedbo vsaj dveh starševskih srečanj dvakratno 

izboljšalo uspeh. Potreba staršev, da se ne bi soočali z lastnimi problemi, pogosto poraja 

nezavedno potrebo, da bi vso pozornost preusmerili na otroka, ki jim povzroča probleme, a 

na pozitiven način. Z vključevanjem staršev v terapevtski proces pa omogoča tudi, da se z 

ostalimi starši pogovarjajo o tem, kako so tudi oni, običajno zaradi občutkov krivde, počeli 

napačne stvari, ko so npr. otrokom posojali denar, jim plačevali dolgove in jim s tem 

olajševali dostop do drog.  

V procesu terapije so bistvene tesne emocionalne vezi med posameznimi družinskimi člani, 

zato so družinski člani pomembni v procesu terapije. So namreč v pomoč in oporo 

posamezniku, ki se sooča s stresom in travmo (Dular, 2012). Če si kot starš želiš spremembe 

pri otroku, najprej spremeni sebe. V odnosu otrok–starš se po navadi razvijejo številni 

značilni vzorci. Njihov nastanek pogojuje medsebojni vpliv staršev in otroka. Vedenja staršev 

in otroka so pogosto komplementarna (Bouwkamp, 2014). Vsako učinkovito zdravljenje 

jemanja drog mora tako vključevati tudi družinski sistem, s katerim je adolescent povezan. 

Idealna oblika zdravljenja je družinska terapija ali vsaj ena od oblik svetovanja staršem 

(Milivojević, 2013). Čačinovič Vogrinčič (1992) poudarja, da je potrebno sodelovanje celotne 

družine oziroma vseh, ki so z njo povezani in udeleženi v problemu. Problem družine je 

problem vseh in vsi se morajo začeti o njem pogovarjati, da bi se odkril. Tudi terapevtskih 

nalog se morajo lotiti vsi, saj morajo kot skupina prispevati k rešitvi. Cobham, Dadds in 

Spence (1998 v Bouwkamp, 2014) se strinjajo, da diagnosticirati in obravnavati otroka ločeno 

od staršev dejansko pomeni, da naj otrok poravna vso škodo procesa, za katerega izvorno ni 



 
 

14 
 

odgovoren. Starši predstavljajo aktivni del vzgoje, otrok se le odziva. Metodo skupinskega 

zdravljenja in sodelovanja z družino zagovarja tudi Ramovš (1983), ki pravi, da se je odvisnost 

pri posamezniku razvila v naravnih skupinah – zakonu, delovni skupini in sosedstvu, zaradi 

česar mora za ozdravitev do sprememb in izboljšav priti v teh istih skupinah. Nasprotno pa 

pravi Rugelj (2008), ki trdi, da je za ozdravitev odvisnosti nujen popoln odmik od patološke 

družine. Osebe, ki so odvisne od drog, označi kot ljudi brez navad, katere pa je zelo težko 

zdraviti, saj je absolutni predpogoj za uspešno zdravljenje in (re)habilitacijo predvsem 

vsestransko izobraževanje, katerega cilj je pridobivanje navdušenja za ustvarjalno delo. 

Ustvarjalnega dela pa ni brez izredne pridnosti in vztrajnosti. To naj bi bilo izhodišče 

psihoterapije. Vendar Ramovš (1983) temu nasprotuje, ko pravi, da je urejanje celotnega 

družinskega sistema najpomembnejša naloga zdravljenja. Zaradi disfunkcionalnih 

medsebojnih odnosov v družini je moten celotni sistem in je za uspešno zdravljenje potrebno 

delo na odnosih. Cilj je ureditev odnosov do te mere, da bo družina lahko normalno delovala. 

Tudi sama zagovarjam teorijo, da je za uspešno zdravljenje pomembno predelovanje 

družinskih odnosov. Tudi če družina ne sodeluje, je pomembno, da posameznik poskusi sam 

uvideti problem v svoji družini in kaj ga je ves ta čas tako morilo, pa si ni znal razložiti. Tako 

lahko sam izstopi iz te dinamike in zaživi drugačno življenje.  

 

4.2. Zdravljenje v terapevtskih skupinah 

Terapevtske skupine omogočijo usklajevanje in usmerjanje sprememb pri posamezniku, v 

njegovi družini in njegovih naravnih skupinah, sama pa je začasna umetna skupina, ki izgubi 

svojo vlogo, ko so naravne skupine osebe na zdravljenju in ta oseba sami dovolj urejeni, da 

lahko naprej samostojno delujejo, živijo zdravo, skladno in ustvarjalno življenje. Pri 

skupinskem družinskem zdravljenju ob delu ves čas vlada zavest, da se dejansko ne zdravijo v 

umetno ustvarjenih skupinah, temveč predvsem v svojih naravnih skupinah, kjer se pokaže 

realno stanje. Terapevtska skupina jim tako le omogoči, da se dokopljejo do bistva 

problemov, zaradi katerih je življenje v naravnih skupinah postalo neznosno. Ob ostalih 

članih pridobivajo izkušnje za vsakdanje življenje ter se neprestano polnijo z zagonom in 

močjo, ki sta potrebna, da nova spoznanja uresničijo v svojem vsakdanjem življenju (Ramovš, 

1983). Za Ruglja (2008) je sicer utopično pričakovati omembe vreden rezultat, če zberejo v 

terapevtske skupine enako skupino ljudi, saj po njegovem mnenju kopičenje mladih in 

problematičnih ljudi ne daje možnosti za pozitivno identifikacijo s pozitivnimi zgledi urejenih 

odraslih. Vendar za Ramovša (1983) bistvo ustvarjanja terapevtske skupine članov z enako 

problematiko ni, da se med seboj identificirajo, temveč skupaj rastejo in stremijo h 

kvalitetnejšemu življenju, kot pa so ga imeli do sedaj. Drug drugega bolje razumejo, saj imajo 

podoben problem, poleg tega pa so tudi drug drugemu zrcalo in lažje vidijo lastne napake. 

Jedro dela v skupini je socialno učenje, kar pomeni, da posamezniki:  

- globlje spoznajo svoje vedenje in ravnanje v zrcalu drugih članov skupine in preko 

poglobljenega razmišljanja s pomočjo pisanja dnevnika, življenjepisa, nalog, predstavitev ... 
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- uvidijo nove, boljše možnosti za vedenje in ravnanje; 

- postopno uvajajo nove oblike v svoje vedenje in ravnanje; najprej v terapevtski skupini, 

nato v vsakdanjem življenju (prav tam). 

Čas za socialno učenje je otroštvo, ko se otrok od odraslih spontano uči vedenja in ravnanja. 

Odrasli se težko spreminjajo in to je za njih zahtevna naloga, saj so vzorci ravnanj in vedenja 

že usvojeni. Vendarle pa je moteče vedenje mogoče spremeniti v dobri skupini preko 

socialnega učenja v kriznih situacijah. Terapevtska skupina se kriznih situacij ne izogiba, 

temveč se z njimi sooča in iz njih uči (prav tam).  

 

5. DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK 

Društvo Projekt Človek (v nadaljevanju DPČ) je nevladna, humanitarna in neprofitna 

organizacija, ki izvaja programe za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z 

različnimi oblikami zasvojenosti. Pri njih vsako leto pomoč poišče okoli 1000 oseb, tako 

zasvojenih kot njihovih ključnih bližnjih oseb (Društvo Projekt Človek, 2012). Njihova osnovna 

vrednota je človek, saj se zavedajo, da se proti drogi ne morejo boriti, lahko pa se borijo za 

človeka in njegove potenciale. Njihove vrednote so usmerjene tudi v kvaliteto bivanja in 

življenja, ne pa v potrošništvo. Zagovarjajo delavnost, poštenost, spoštovanje, odgovornost, 

zdrav način življenja, družino in zdravje (prav tam). Njihov namen je pomoč pri vzdrževanju 

abstinence, spremembi načina življenja ter vzpostavljanje in ohranjanje kvalitetnega življenja 

brez drog. Hkrati menijo, da je problem potrebno reševati v okolju, v katerem je nastal. 

Verjamejo, da je zasvojenost mogoče preseči, se iz negativne izkušnje nekaj naučiti in postati 

zmagovalec (prav tam). 

Cilj delovanja društva je trajno delo z uživalci drog in njihovimi družinami po metodah 

programa, oblikovanje poklicne identitete članov in permanentna skrb za osebnostno rast 

članov. Najvišji cilj, ki ga program zagovarja, je kvalitetno življenje uporabnikov njihovih 

programov brez drog, njihova socializacija (strpnost, pošten način življenja, samostojna skrb 

zase, delavnost ...) in vključenost v družbo, pri čemer je zlasti pomembno spremljanje 

uporabnikov pri njihovem nadaljevanju šolanja in/ali zaposlitve (prav tam).  

Klasični program Projekt Človek je namenjen tistim, ki zaradi zasvojenosti z drogami 

potrebujejo celostno obliko pomoči. Vključuje mlade, ki praviloma niso redno zaposleni, se 

ne šolajo in so izgubili večino družbe, ki se ne drogira. Program je organiziran po fazah (prav 

tam), ki jih bom v nadaljevanju opisala. Družina ima pri klasičnem programu pomembno 

vlogo, saj s sodelovanjem pomaga osebi na zdravljenju, hkrati pa tudi lastni rasti (Picchi, 

1995). 
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5.1. Sprejemni center 

Program se začne v Sprejemnem centru, kjer so ključni motivacijski pogovori in priprave za 

vstop v program Prius. Namen prvih pogovorov je omogočiti osebi, ki ima težave z 

odvisnostjo, spregovoriti o svojih težavah. Pri pogovorih lahko sodelujejo tudi starši. V prvem 

in sledečih pogovorih je potrebno pri posamezniku prepoznati njegove vidnejše osebnostne 

značilnosti, njegov položaj v socialnem okolju, izkušnje skozi »kariero« zasvojenosti, pa tudi 

njegove sposobnosti za spremembe. V nadaljnjih pogovorih sledi motiviranje in usmerjanje v 

ustrezen program v okviru DPČ ali v druge, za uporabnika primernejše programe (komuna, 

detoksikacija). Glavni cilj v Sprejemnem centru je vzpostavitev začetne abstinence od vseh 

PAS razen tistih, ki so predpisane s strani zdravnika. Doseganje abstinence in odločitev za 

vključitev v program sta odvisna predvsem od razmerja med notranjo in zunanjo motivacijo 

uživalcev drog (prav tam).  

 

5.2. Prius  

V programu Prius se izvajajo delovne, športno-kulturne in terapevtske aktivnosti v obliki 

pogovorov in različnih skupin. Osnovni namen je vzdrževanje abstinence in vključenost 

celotne družine. V program Prius je možna vključitev na dva načina – v dnevno obliko ali pa v 

stanovanjsko obliko. Dnevna oblika pomeni, da so v programu tekom dneva, popoldneve in 

večere pa preživijo doma. Če so vključeni v stanovanjsko obliko v programu preživijo tudi 

popoldneve in noči. Vključeni so torej 24 ur na dan. Ta oblika je namenjena predvsem 

osebam, ki ne prihajajo iz Ljubljane in njene okolice ali pa nimajo podpore družine oziroma 

ključnih bližnjih oseb (prav tam).  

 

5.3. Terapevtska skupnost 

Najbolj obsežna faza pri klasičnem zdravljenju Projekt Človek je vključitev v terapevtsko 

skupnost Sopotnica. V terapevtski skupnosti osebe bivajo 24 ur na dan po natančno 

strukturiranem urniku. Bivanje tu je predvideno od 12–15 mesecev. Življenje je organizirano 

tako, da uporabniki utrjujejo samostojnost, se učijo reševati težave in preživljajo prosti čas 

na ustvarjalen način. Urnik je popestren z izleti v hribe, različnimi športnimi aktivnostmi in 

ustvarjalnimi delavnicami. Namen bivanja v terapevtski skupnosti je ljudem dati strukturo, 

saj z vsakodnevnim načrtovanjem urnika posameznik dobi občutek za organizacijo in 

strukturiranje časa, ki ga včasih niso imeli in so zaradi tega zašli v svet drog kot rešitev (prav 

tam).  

Poudarjeno je delo na sebi s pomočjo terapevtskih skupin, individualnih pogovorov in 

terapevtskih dni. Tekom bivanja se posamezniki učijo delovnih navad, jasnega izražanja, 

delovanja v skupini in prepoznavanja svojih potreb in občutkov. Program zajema skupinsko 
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delo z uporabniki in njihovimi starši, individualno svetovalno in psihoterapevtsko delo, 

vzporedno terapijo družin in pripravo individualnih načrtov dela (prav tam).  

 

5.4. Center za reintegracijo 

Posamezniki zdravljenje zaključijo v Centru za reintegracijo. Tu potekajo skupine in pogovori, 

namenjene težavam, ki se pojavljajo ob ponovni vključitvi v šolo, pri iskanju zaposlitve, v 

partnerstvu, družini in prijateljskih stikih. Poleg skupin dajejo poudarek tudi aktivnostim, ki 

so pomembne za preživljanje prostega časa, samoiniciativnosti pri organizaciji športnih in 

kulturnih aktivnostih ter biblioterapiji. Prvi del zaključnega programa poteka v stanovanjski 

obliki, kar pomeni, da v Center za reintegracijo uporabniki hodijo spat. S tem jim je 

zagotovljeno varno okolje za lažji prehod in postopno vključitev v družbo (prav tam).  
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II. EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 

Družina je otrokovo primarno okolje in je zato pomembna za njegov razvoj. V njej se telesno 

in intelektualno razvija, izoblikuje svoje občutke, čustva in osebnost, socialne in moralne 

norme ter svoj sistem vrednot. S pomočjo odnosov in izkušenj z družinskimi člani razvije 

družinsko identiteto ter lastno samopodobo. V njej se uči vzpostavljanja odnosov, v okolju pa 

reproducira in nadgrajuje izkušnje, ki jih je pridobil v družini (Zloković in Dečman Dobrnjič, 

2007). V kolikor družinska dinamika ne deluje dobro, družina nima razvite konstruktivne 

oblike komunikacije, emocionalno vzpodbudnega okolja in v njej prevladujejo konflikti, je 

tveganje za razvoj odvisnosti od PAS večje. Zato je družina s svojo lastno strukturo, dinamiko 

in funkcijami eden izmed dejavnikov tveganja za razvoj odvisnosti od PAS (Dular, 2012). 

Posledično obstajajo terapevtske skupnosti za zdravljenje odvisnosti, ki v svoj program 

vključujejo tudi starše oziroma svojce. Znotraj programa so organizirane enodružinska 

srečanja. To so družinske terapije, ki potekajo ob navzočnosti terapevta. Namen terapij je 

usmerjeno pogovarjanje o občutjih, problemih in dilemah družinskih članov (Projekt Človek, 

b. d.). Zelo veliko avtorjev navaja pomembnost sodelovanja družine pri zdravljenju osebe, 

odvisne od drog, da bi bilo okrevanje učinkovitejše. Nikjer pa nisem zasledila nobenih 

raziskav o odnosih med družinskimi člani v samem procesu zdravljenja. Zanima me, kakšni so 

odnosi v procesu zdravljenja s starši in ostalimi bližnjimi osebami, kako osebe na zdravljenju 

terapijo z družino sploh doživljajo in kakšen pogled imajo nanjo, ali enodružinska srečanja res 

pripomorejo k posameznikovemu zdravljenju, se družinski odnosi kaj spremenijo.   

 

2. CILJI RAZISKAVE 

S to diplomsko nalogo želim ugotoviti, kakšni so odnosi z družinskimi člani v času zdravljenja 

odvisnosti od prepovedanih drog. Zanima me, kako se odnosi spremenijo, kakšni so, na 

kakšen način se ohranjajo, kako družinski člani med seboj komunicirajo, morda kateri 

družinski člani več in bolje ter kaj k temu prispeva. Cilj diplomske naloge je preveriti, ali 

osebe na zdravljenju kot enega izmed vzrokov za njihovo odvisnost vidijo v 

disfunkcionalnosti družine, kako se v terapevtski skupnosti s tem spopadajo, jim terapije in 

družinska srečanja koristijo in kakšne družinske odnose si v prihodnosti želijo. 

 

3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

a) Kako, če sploh, se spremeni odnos med osebo, odvisno od drog, in ostalimi družinskimi 

člani v času zdravljenja odvisnosti v terapevtski skupnosti Sopotnica? 
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b) Kaj potrebujejo od staršev osebe, odvisne od drog, v času zdravljenja in v kolikšni obliki to 

prejmejo?  

c) Kakšne odnose si osebe, odvisne od drog, želijo s svojimi starši in morebitnimi drugimi 

družinskimi člani v prihodnosti? 

č) Kako osebe, odvisne od drog, doživljajo medsebojni odnos staršev skozi časovno 

perspektivo in kako, če sploh, medsebojni odnos staršev po mnenju oseb, odvisnih od drog, 

vpliva na proces zdravljenja? 

d) Kako osebe, odvisne od drog, doživljajo terapije z družino in kakšen je po njihovem 

mnenju pomen terapij z družino? 

 

4. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

Za namen raziskovanja sem uporabila kvalitativni pristop.  

4.1. Vzorec in postopek izbire 

Namenski vzorec raziskave predstavlja 7 uporabnikov terapevtske skupnosti Sopotnica. 

Intervjuvance sem s pomočjo strokovne delavke v skupnosti povabila k sodelovanju na enem 

izmed dnevov informativnih srečanj terapevtske skupnosti. Intervju sem tako opravila le z 

osebami, ki so se prostovoljno javile za sodelovanje pri raziskavi. Teh je bilo sedem, od tega 

dve ženski in pet moških. Stari so od 23 do 37 let. V terapevtski skupnosti živijo različno 

dolgo, saj so se v program vključili v različnem času – oseba, ki je v programu zdravljenja 

najmanj časa, v skupnosti živi 2 meseca, najdlje pa je v program vključena oseba, ki tam biva 

že 12 mesecev. Šest oseb je na zdravljenju v terapevtski skupnosti prvič, za eno osebo je to 

že drugo zdravljenje v isti skupnosti, saj je bila na prvem zdravljenju v Sopotnici že 12 let 

nazaj, a je kmalu po zaključku zdravljenja zapadla nazaj v svet drog. Pri treh osebah na 

zdravljenju sodelujeta oba starša, pri dveh osebah samo mama, dve osebi pa sta v procesu 

zdravljenja sami in nimata družinskih terapij. Za lažjo predstavo vzorec ponazarjam še v obliki 

tabele: 

Intervju
vanec/-
ka 

Starost Spol Dolžina staža 
v 
terapevtskem 
programu 

Število 
predhodnih 
zdravljenj v 
terapevtski 
skupnosti 
Sopotnica 

Število 
predhodnih 
zdravljenj v 
drugih 
programih 

1 37 let moški 11 mesecev 0 2 

2 30 let moški 6 mesecev 0 3 

3 31 let ženski 7 mesecev 0 0 

4 32 let moški 9 mesecev 0 1 

5 36 let moški 2 meseca 1 0 

6 30 let moški 5 mesecev 0 2 

7 23 let ženski 12 mesecev 0 0 
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Ker sem pri organizaciji prostovoljka, sem te osebe srečevala že prej, vendar sem njihove 

življenjske zgodbe spoznala šele prek intervjuja. Zato sem se tudi odločila za raziskavo v tej 

terapevtski skupnosti. Dlje časa sem se namreč že spraševala o odnosih, ki jih imajo osebe, 

vključene v program zdravljenja, s ključnimi bližnjimi osebami. Zanimalo me je, če se odnosi 

tekom zdravljenja kaj spremenijo in kakšna je vloga sodelovanja družine.   

 

4.2. Raziskovalni instrument ter postopek zbiranja podatkov 

Podatke sem pridobila na podlagi delno strukturiranih intervjujev (Priloga 1). Vnaprej sem 

pripravila le ključna vprašanja, ki so me zanimala, glede na razplet intervjuja pa sem postavila 

še dodatna, ki so se mi zdela koristna kot nabor pomembnih informacij za temo diplomske 

naloge.  

Vseh sedem intervjujev sem s privolitvijo intervjuvancev posnela z diktafonom za poznejšo 

enostavnejšo transkripcijo in analizo podatkov. Intervjuji so bili različno dolgi, od 30 do 60 

minut. Izvajala sem jih 22. 4. 2017, 25. 4. 2017 in 27. 4. 2017 v terapevtski skupnosti 

Sopotnica. 

4.3. Postopek obdelave podatkov 

Kot način obdelave podatkov sem uporabila kvalitativno vsebinsko analizo s pomočjo 

kodiranja. Najprej sem določila kode 1. reda, ki sem jih nato strnila v kode 2. reda (glej 

prilogo 2). Te sem na koncu združila v kategorije in jih umestila k posameznim raziskovalnim 

vprašanjem. Na koncu sem dobljene rezultate interpretirala in povezala s teoretičnimi 

izhodišči.  

5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

5.1. Spremembe v odnosih med osebo, odvisno od drog, in 

ostalimi družinskimi člani v času zdravljenja odvisnosti  

 

V tem poglavju se bom lotila vprašanja, kako, če sploh, se spremeni odnos med osebo, 

odvisno od drog, in ostalimi družinskimi člani v času zdravljenja odvisnosti v terapevtski 

skupnosti Sopotnica. Pri vseh intervjuvancih, ki so v program zdravljenja vključeni dlje kot 

dva meseca, se je odnos z vsaj enim od družinskih članov v času zdravljenja spremenil. V 

prvem mesecu vključenosti v program imajo namreč separacijo od družine in z njo nimajo 

nikakršnih stikov, zato v tem mesecu z družinskimi člani ne morejo delati na medsebojnih 

odnosih, temveč se bolj poglobijo vase in svoje razmišljanje z namenom izboljšanja lastnega 

vpogleda v dano situacijo. V drugem mesecu zdravljenja se začnejo enodružinska srečanja, 

na katerih začnejo delati na želenih spremembah. Ker je družina s čustvenimi vezmi 
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prepleten sistem, ki se jasno loči od okolja in se samostojno razvija; konstruktivno ali 

nekonstruktivno (Ramovš, 1986), je od primera do primera odvisno s katerim družinskim 

članom se je odnos spremenil. Vsak intervjuvanec oz. intervjuvanka je namreč primer zase in 

so imeli doma drugačno družinsko dinamiko, zaradi tega pa tudi z vsakim družinskim članom 

drugačen odnos.  

Pri eni intervjuvanki in dveh intervjuvancih se odnos z bratom oz. sestro ni spremenil, saj so 

imeli ves čas dober odnos: »S sestro sva imela skos v redu odnos, tisti ljubeč, rada sva se 

mela, podpirala sva se.« »Sestra je poleg sinov nekaj najlepšega kar imam, moja zaveznica, 

vedno je bila in vedno bo.« »Midva z bratom sva si bila vedno blizu. Je edini, s katerim sem 

imela zdej stike čez vsa ta leta. Če drugo ne, preko telefona.« V treh primerih so imeli 

intervjuvanci v preteklosti z brati in sestrami dober odnos in ga imajo tudi v času zdravljenja. 

Med seboj so bili ves čas v stikih. V teh primerih se odnos z njimi ni spremenil, saj je bil ves 

čas dober in takšen, kot so si ga želeli. V treh primerih se je odnos s sestrami izboljšal. V 

enem zaradi tega, ker sta se s pomočjo brata na zdravljenju tudi sestri začeli zavedati 

nefunkcionalnih družinskih odnosov in sta z njim začeli sodelovati. Intervjuvanec se pri tem 

počuti koristno, saj je vesel, da lahko pomaga ne le sebi, temveč tudi sestrama in se z njima 

odkrito pogovarja. Med seboj se lahko prav oni najbolj odkrito in razumevajoče pogovorijo, 

saj so živeli v enakih družinskih okoliščinah. V ostalih dveh primerih so se odnosi izboljšali že 

zaradi same odločitve osebe, da gre na zdravljenje. Sestri sta jima pred tem zamerili njuno 

vedenje in ju pri tem nista želeli podpirati. Pri zdravljenju pa sta bili pripravljeni sodelovati in 

biti v oporo. Le pri enem intervjuvancu odnos z bratom stoji, saj je že nekaj let v zaporu in 

ima prav tako težave z odvisnostjo od PAS.  

Vsi intervjuvanci in intervjuvanke so imele nefunkcionalen odnos z obema staršema, vendar 

so imeli z enim staršem še bolj škodljiv odnos. Nihče izmed njih ni imel toplega in 

zadovoljujočega odnosa z vsaj enim od staršem že pred zdravljenjem, ki bi, kot pravi Rutter 

(1979 v Moon, Jackson in Hecht, 2000), lahko nadomestil negativni vpliv drugega, 

disfunkcionalnega starša. Kar v šestih primerih so poudarjali problematičen odnos z mamo, 

en intervjuvanec pa je kot bolj disfunkcionalnega označil odnos z očetom. Ta sogovornik je 

tudi uredil odnos z mamo, z očetom pa se še vedno počasi zbližujeta, napetost je sicer 

zmanjšana, vendar je do njega zelo pazljiv, saj ne želi imeti prevelikih pričakovanj od njega in 

biti na koncu razočaran. Pri ostalih, ki so poudarjali bolj problematičen odnos z mamo, se je v 

treh primerih v času zdravljenja odnos spremenil, v treh primerih pa je ostal enak, saj so se 

intervjuvanci in intervjuvanka sprijaznili z dejstvom, da jih ni moč spremeniti in imeti z njimi 

zadovoljujočega odnosa (»Zdej je ta odnos pač takšen, kakršen je.«). Spremembe v odnosu z 

mamo so nastale, ker so jim osebe na zdravljenju začele postavljati meje. Mame se še vedno 

želijo vračati v stare vzorce, jih nadzorovati, jim plačevati položnice in urejati stvari namesto 

njih, vendar jim osebe na zdravljenju tega ne pustijo več. Te mame so bile namreč preveč 

vpletene v njihovo življenje in svojim otrokom niso pomagale pri izgradnji samostojnosti in 

neodvisnosti. Res je, da je pomembna materina skrb za otrokove potrebe v prvih letih 

njegovega življenja, da je mati zadolžena za njegov zdrav razvoj, vendar pa se mora otrok 

med odraščanjem naučiti skrbeti zase, prav tako kot se mora naučiti tudi izpolnjevati 
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določene naloge, ker bo le s tem pridobival lastno vrednost. Z odraščanjem otroka se mora 

materina vloga zmanjševati, saj ni smiselno, da bi ona prevzemala naloge, ki jih je otrok 

sposoben opravljati sam, ker ga ravno s tem dela odvisnega od svoje pomoči in 

nesamostojnega za življenje. Veliko mater se tega ne zaveda in svoje otroke še vedno 

obravnava kot dojenčka. Vzrok za to je lahko, da imajo v svojem vrednostnem sistemu na 

prvem mestu drugačne vrednote ali pa to delajo zaradi slabe vesti, ker so premalo z otrokom 

in potem delajo namesto njega (Zalokar Divjak, 2008). Dve od teh mam sta v družini tudi 

takšna avtoriteta, da želita imeti nadzor in kontrolo nad vsem, hkrati pa se želita s tem 

otrokom odkupiti za njihovo neposvečanje v pravem pomenu besede. Večino časa namreč 

delata, saj je to glaven vir dohodka v družini. Ena intervjuvanka pa je na zdravljenju 

prepoznala dinamiko prevelike navezanosti mame nanjo in obratno. Kot pravi Zalokar Divjak 

(2008), je zelo težko določiti »pravo« in »zdravo« mejo navezanosti. Starši, katerih otroci so 

prekomerno navezani na njih, svojim otrokom pošiljajo podzavestno sporočilo v smislu, da je 

svet nevaren in se zanj bojijo. Takrat se otrok z vsemi močmi okleni najvarnejšega mesta, to 

pa so v njihovem primeru njihovi starši. Ta intervjuvanka je s tem spoznanjem začela čutiti 

odpor do mame. Počasi se je začela od nje oddaljevati, saj je želela, da si mama ustvari svoje 

lastno življenje in se ni želela več počutiti odgovorno za njeno počutje, kot se je poprej.  

V glavnem mame še ne razumejo povsem principa zdravljenja in se še popolnoma ne 

zavedajo svojih napak. Ker so osebe na zdravljenju v program vključene različno dolgo, so 

tudi njihov napredek in spremembe na področju odnosov različne. Poleg tega je sprememba 

družinske dinamike tudi proces, na katerem je potrebno delati dlje časa, da se nova 

družinska dinamika utrdi. Pri vseh intervjuvancih sem zaznala predvsem spremembo pri njih 

samih in v njihovem lastnem razmišljanju, kar pa je posledično vplivalo na njihov odnos do 

družinskih članov. Na to, koliko so osebe že ozavestile svoj problem in napake, ki so jih 

počeli, je vplival tako čas vključenosti v program kakor tudi pretekla zdravljenja. Tisti, ki so 

bili že prej na zdravljenju, so se na drugem še bolj poglobili v problem in se začeli bolj 

zanašati nase in težiti k spremembam pri sebi. Četudi se družinski člani, s katerimi imajo 

nefunkcionalne odnose, niso spremenili, so osebe v procesu zdravljenja spremenile svoj 

odnos do njih. 

 

5.2.  (Ne)uresničene potrebe v odnosu s starši v času zdravljenja   

V tem poglavju bom odgovorila na vprašanje, kaj osebe, odvisne od prepovedanih drog, 

potrebujejo od staršev v času zdravljenja in v kolikšni obliki to prejmejo. Kar šest 

intervjuvancev/-k v času zdravljenja potrebuje podporo in sodelovanje družine. Sodelovanje 

staršev kaže na to, da se resno zavedajo problema ter želijo vzpostaviti zrelo objektivnost in 

zdravo samodisciplino. Pripravljenost staršev, da se odkrito pogovorijo z osebo, odvisno od 

drog, o družinski situaciji in medsebojnih odnosih, po navadi zadostuje, da pri osebi na 

zdravljenju vzbudi zaupanje, da si starša resnično prizadevata (Auer, 2001). Le en 

intervjuvanec od svoje družine ne potrebuje ničesar, saj se zanaša le nase in sam sebi dovolj 
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zaupa, da ve, da zmore čez proces zdravljenja sam. Na prvem mestu mu je predvsem to, da 

spremeni sebe, saj se zaveda, da je sam naredil veliko fizične in psihične škode družini. 

Vsakršen odnos z družinskimi člani je hitro izkoristil za lastno korist, zaradi česar se od tega 

želi oddaljiti: »Me je tudi strah, da bi mama spet nazaj se spustila v nek odnos, da ne bi jaz to 

izkoristil, podzavestno.« Z mamo sta imela tudi čustveno incestni odnos in zato z njene strani 

potrebuje osebni prostor, kar mu je tudi dala. Hkrati tudi očeta ne želi spustiti blizu, saj še 

vedno čuti občutke krivde, ker ga je toliko let obsojal in verjel maminim besedam, da mu je 

vseeno zanj. Oče to spoštuje, čeprav mu je dal vedeti, da so mu vrata pri njem vedno odprta. 

Ena izmed šestih oseb, ki od staršev potrebujejo podporo, je sicer rekla, da od njih ne 

potrebuje nič, vendar ji je hkrati všeč, da ji stojijo ob strani, saj ji je tako lažje, ker ve, da 

lahko pride domov in se tam spet počuti kot del nečesa. Tudi ostali so podporo, ki jo 

potrebujejo od staršev, obrazložili različno. Kar tri osebe potrebujejo podporo v smislu 

razumevanja njihove trenutne situacije, da so tam za njih, da niso sami, jim stojijo ob strani 

in niso obupali nad njimi. Ena oseba to prejme od mame, s katero imata urejen odnos, na 

očeta pa se še vedno raje ne zanaša in od njega tudi nima velikih pričakovanj, ker noče biti 

razočaran. Druga oseba to prejme od očeta, saj od mame potrebuje več distance, ker sta bili 

prej preveč čustveno odvisni druga od druge. Tako sta se sedaj v času zdravljenja oddaljili. 

Tretja oseba pa takšno podporo prejema. Starši mu nudijo, kar potrebuje, in čuti, da mu 

starša stojita ob strani. En intervjuvanec je poudaril, da od staršev potrebuje pravo podporo: 

»Morajo se resno vključit in upoštevat te stvari. Ne da pridejo na EDS in glumijo, da vse 

razumejo in pol doma ni nobenih sprememb.« Pri njem se to še vedno dogaja in ne čuti, da bi 

mu starši nudili podporo, ki jo potrebuje. En intervjuvanec je izpostavil, da od staršev 

potrebuje predvsem podporo v smislu skrbi za njuna otroka v času njegovega zdravljenja. To 

mu starši tudi nudijo s tem, ko pomagajo njegovi partnerici pri skrbi za njegova sinova. Tako 

je pomirjen in se lahko na zdravljenju osredotoči nase, pride v stik s samim seboj in nima 

skrbi, če je s sinovoma vse v redu.  

Tri osebe so poudarile, da od staršev potrebujejo, da so med seboj iskreni. To potrebo so 

poudarili prav zato, ker jim je tega v družinskih odnosih primanjkovalo. Med seboj niso bili 

iskreni, prikrivali so si stvari in nejasno, nedirektno komunicirali. Iskrenost je tudi pomembna 

za uspešno razreševanje družinskega problema, saj se na pasiven in nedejaven način ne da 

nič spremeniti. O osebnih občutjih, razpoloženju, mišljenju in doživljanju je potrebno jasno in 

odkrito spregovoriti (Gradišar, 2005). Zaenkrat le ena od treh oseb čuti iskrenost, a še to 

samo od enega starša – mame, ki ji tudi tekom zdravljenja najbolj stoji ob strani in se je z njo 

odnos bistveno izboljšal ter je takšen, kakršnega si želi.  

Intervjuvanci/-ke večinoma največ podpore prejmejo od očetov. Kar 5 intervjuvancev/-k je 

izpostavilo večjo podporo in razumevanje s strani očeta. Ravno ti sogovorniki so pred tem 

govorili o bolj problematičnem odnosu z mamo. Zato sem povezala, da so imeli z očetom, 

bolj kot z mamo, že prej boljši odnos in jim posledično oni nudijo tudi več razumevanja in 

podpore. Prav tako je intervjuvanec, ki je potrdil, da mu mama nudi vso podporo, ki si jo želi, 

imel poprej bolj problematičen odnos z očetom. Oseba, ki se je od staršev distancirala in od 

njih potrebuje le varstvo svojih otrok, čuti enako podporo od obeh. Več podpore 
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intervjuvanci/-ke torej prejmejo od osebe, s katero so imele že pred zdravljenjem manj 

problematičen odnos in so od njih že prej čutili več naklonjenosti in razumevanja.  

 

5.3.  Želeni odnosi s starši in morebitnimi drugimi družinskimi člani 

v prihodnosti 

Kakšnih odnosov si osebe, odvisne od drog, želijo s svojimi starši in morebitnimi drugimi 

družinskimi člani v prihodnosti, bom odgovorila v tem poglavju. Kljub različnim družinskim 

ozadjem in različnim preteklim odnosom v svojih družinah, ima večina intervjuvancev/-k 

podobne želje o bodočih odnosih. Najpogosteje si želijo iskrene in spoštljive odnose ter 

opore v pravem pomenu besede, in sicer takrat, ko so v stiski in jo potrebujejo. Želijo čutiti 

pripadnost svoji družini. Poudarjali so tudi, da si želijo znati postavljati meje v odnosih in da 

bi drugi te meje spoštovali. Skynner (v Čačinovič Vogrinčič, 1992) poudarja, kako pomembno 

je, da družina posameznemu članu znotraj nje omogoči odkriti lastne meje in identifikacijo 

znotraj teh meja. Tako se razmeji od drugih podsistemov. Posamezni član družine lahko 

vzpostavi in spozna svoje meje le, če so jasne meje starševskega podsistema. Osebe, odvisne 

od drog, so se šele v programu zdravljenja začele učiti postavljati in upoštevati meje drugih 

ljudi. V njihovem družinskem sistemu namreč prej mej ni bilo postavljenih s strani staršev, 

posledično pa jih niso znali postavljati niti sami. 

Prav vsi intervjuvanci/-ke si želijo zrelega in samostojnega, od staršev neodvisnega življenja. 

Ena intervjuvanka, ki sta bili z mamo zelo povezani oz. celo čustveno odvisni druga od druge, 

je povedala: »Želim si, da bi imela mama neke svoje stvari, ki jo veselijo, da se jaz ne počutim 

tako odgovorna za njeno srečo. Pa če zdej jaz nisem z njo, je pa ona zamorjena. Da si najde 

to, kar njo veseli, in da ne bo tako ujeta v svoji bajti.« Drug intervjuvanec je željo po 

samostojnosti izrazil z besedami: »... da neha delati z menoj, kot da sem otrok. 40 let bom 

star kmalu, imam dva svoja sinova, sposoben sem zase skrbet, urejat si stvari, da se ne rabi 

ona več toliko sekirat pa obremenjevat. Čisto tako ... Spust me, spust me.« Štirje 

intervjuvanci si želijo drugačne komunikacije, ki so jo imeli v preteklosti. Želijo si direktne 

komunikacije, brez zbadanja, brez provociranja, poslušanja drug drugega. Želijo si biti slišani 

in da bi se bili v družini zmožni poslušati in dogovarjati o stvareh.  

Dva intervjuvanca imata željo, da bi si v družini znali izkazovati ljubezen, radost, da bi si znali 

povedati, da se imajo radi. Pri tem si eden to najbolj želi pri sebi, saj ima veliko blokado in ne 

zna drugim pokazati svojih občutkov ter jih spustiti blizu. To želi spremeniti zlasti zaradi 

svojih sinov, saj želi imeti z njima drugačen odnos, kot ga je imel njegov oče do njega. Vsak 

človek sprejme in obvlada tista čustva, ki jih sme sprejeti, izrine pa tista čustva, ob katerih 

doživi travmo ali stres, in tista, ki v njegovi družini niso sprejeta (Čačinovič Vogrinčič, 1992). 

Intervjuvanec z dvema sinovoma se tega zaveda, zato želi začeti delati na čustvih in se jih 

naučiti izražati.  

Najbolj sta po željah o prihodnjih družinskih odnosih izstopali intervjuvanki. Ena si želi 

predvsem, da bi se popolnoma sprijaznila s takšno družino, ki jo ima, in bi sprejela, da je 

mama bolj egoistična. Pri njej si sploh več ne želi nobenih sprememb in od nje nima nobenih 
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pričakovanj. Želi si le, da bi videla smisel v domu in bi bila del nečesa. Z domom je mislila 

dom, ki ga ima pri očetu in kjer živi tudi njen brat. Z bratom in očetom ima tudi boljši odnos, 

ima pa tudi željo, da bi se pri njima spet počutila ljubljeno, pripadajočo in sprejeto. Druga 

intervjuvanka si v prihodnosti želi bolj oddaljenega odnosa z mamo, ker sta bili prej preveč 

povezani, z očetom pa si želi biti blizu, se počutiti varno in povezano. Očetovsko figuro je v 

preteklosti zelo pogrešala, zato v prihodnosti z njim želi nadoknaditi zamujeno.  

 

5.4.  Doživljanje medsebojnega odnosa staršev skozi časovno 

perspektivo in njegov potencialen vpliv na proces zdravljenja 

V tem poglavju se bom lotila vprašanja, kako osebe, odvisne od prepovedanih drog, 

doživljajo medsebojni odnos staršev skozi časovno perspektivo in kako, če sploh, medsebojni 

odnos staršev vpliva na proces zdravljenja. V vseh družinah oseb, odvisnih od drog, vladajo 

ali pa so vladali prepiri med staršema. To je poudarjala že K. Dular (2012) s trditvijo, da je 

družinsko okolje v družinah oseb, odvisnih od drog, pogosto manj kohezivno in slabše 

organizirano, prisotno je več jeze in konfliktov, manj pa je ekspresivnosti, samostojnosti in 

aktivno-rekreacijskega udejstvovanja. »Življenje v družini v veliki meri določa način, kako 

družina ravna oziroma kontrolira konflikte« (Čačinovič Vogrinčič, 1992, str. 36). Konflikti sami 

po sebi niso destruktivni, če ima družina psihološka sredstva za korektno percepcijo 

problema. Posamezniki morajo biti sposobni najti rešitev problema, kar pomeni 

zadovoljevanje potreb in rast družinskih članov (prav tam). Vendar v primeru oseb, odvisnih 

od drog, družina ni imela kompetenc za rešitev problema in posledično za zadovoljevanje 

potreb članov in kvalitativno spremembo družinskega delovanja. Starše intervjuvancev bi 

lahko razdelila v dve skupni – v skupino staršev, ki so se veliko prepirali in na koncu ločili, in v 

skupino staršev, kjer je ena oseba bolj dominantna kot druga, tej osebi le sledi, se ji raje 

umika, da ne pride do prepira ali pa se iz prepira hitro umakne, da se jeza in konflikti ne 

stopnjujejo. V treh primerih so se starši ločili v obdobju med trinajstim in sedemnajstim 

letom starosti intervjuvank in intervjuvanca. Vsi trije so po ločitvi ostali pri staršu, ki je imel 

bolj permisivno vzgojo in jim je popuščal. Ena intervjuvanka je izpostavila, da si je prav želela, 

da bi se starša že ločila, saj je neprestano čutila napetost med njima. Za mamo pravi, da ni 

znala izražati topline in imeti nekoga rada, zaradi tega je tudi po ločitvi odšla živet k očetu. 

Mamo je dojemala kot zelo egoistično in tudi pozneje po ločitvi, ko se je pogovarjala z 

očetom, se je oče strinjal, da ona verjetno njega ni imela nikoli rada. Intervjuvanka mamino 

neizražanje ljubezni pojasni: »Moja mama je najstarejši otrok, ima dva mlajša brata, njena 

mama pa je bila alkoholičarka. In je ona mogla skrbet za vse. Nikoli pa ni bila dovolj dobra in 

zaradi tega se mi zdi, da ona ne zna dejansko nekoga imeti rada.« Intervjuvanka je s tem 

izrazila razumevanje maminega vedenja. Starša sedaj ne govorita. S tem se počuti v redu, saj 

ima stik z vsakim posebej in ji tako odgovarja, ker tako vsaj ni nenehnega zbadanja in 

napetosti v ozračju. Druga intervjuvanka je ločitev staršev težko sprejela in se je počutila, kot 

da jo je oče zapustil zaradi druge ženske. Po ločitvi je namreč našel novo partnerko in se od 

intervjuvanke zelo oddaljil. Prišel je le takrat, ko ga je mama poklicala, ker ni vedela, kaj naj 
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naredi z njo, ko je povzročila kakšno težavo. Sogovornica je služila za kontinuiran odnos med 

mamo in očetom, saj je bila po njunem mnenju »glavni problem«. Odnos z očetom 

intervjuvanka opiše tako: »Nisva se mogla sploh. Ko sem bila še manjša, sem hodila tja še na 

obiske, vsak teden prespat, ampak pol pa skos manj pa skos huje je bilo. Tudi pol intervencije 

pri materi doma. Ko je bilo kaj narobe z mano, ni vedela, kaj narediti in je klicala očeta in oče 

pol kot ena avtoriteta in ne vem kaj. Ampak pol se mi je samo še bolj zameril, ker je prišel le 

takrat, ko je bilo res neki narobe in neki urgiral.« Starša sta torej ostala v stiku in je mama 

očeta poklicala, ko je imela težave pri vzgoji. Intervjuvanka je to dojemala tako, kot da pride 

le takrat, ko povzroča težave in jo je treba vzgajati, nikoli pa zgolj zato, da bi skupaj preživela 

dan in se imela lepo. Tako ima nanj vedno le grde spomine, ko se je nanjo jezil. Drugi 

intervjuvanec z ločenima staršema je po ločitvi staršev dojemal mamo kot žrtev, ki trpi zaradi 

očeta. Mama je namreč ves čas jokala in se pritoževala nad očetom in tem, da jih je zapustil. 

To je intervjuvanca tudi odvrnilo od tega, da bi še obiskoval očeta, o čemer ga je mama 

potem tudi izprašala. Mami je tudi začel verjeti, da je očetu vseeno zanj. Sam je postal 

nadomestek očeta in prišlo je do čustvenega incesta. To se zgodi, ko zaradi osamljenosti in 

praznine, ki izvira iz kronično problematičnega odnosa ali zakona, otrok postane nadomestni 

čustveni partner enemu od staršev. Otrok postane predmet manipulacije in zlorabe, da bi se 

starš lahko izognil konkretni bolečini in realnosti težavnega partnerskega odnosa (Addictiva, 

2014). Starša intervjuvanca se še danes ne razumeta in intervjuvanec misli, da mama še 

vedno ni prebolela očeta, saj po ločitvi nikoli ni imela novega partnerja, kljub temu da si je 

oče hitro našel novo partnerko.  

Druga skupina staršev se sicer ni ločila, vendar so v odnosu prisotni prepiri. V teh družinah 

vlada avtoritarna vzgoja. Ena oseba v odnosu je bolj dominantna in predstavlja tudi 

avtoriteto v družini, druga pa se ji prilagaja in podreja. Morda ravno zaradi teh oseb, ki se na 

koncu podredijo, prepiri ne pridejo tako daleč, da bi se ločili. V dveh primerih družin 

intervjuvancev sta bili dominantni osebi ženski, v dveh pa moški. Intervjuvanci so njihov 

odnos doživljali kot izjemno slab, saj so ga opisovali z besedami »nikakav«, »nič kaj prida«, 

»obupen«. V primeru, kjer je bil dominanten oče, se ga je mama bala in mu le kimala, ni mu 

upala nasprotovati ali se mu postaviti po robu. Tudi v drugem primeru dominantnega očeta 

je bila mama »filter« za vse žaljivke in moževe jezne epizode. Intervjuvanec je opazil, da tudi 

ko je bil oče jezen nanj, te jeze ni stresel nanj, temveč na mamo. Vendar pa je razlika med 

tema dvema primeroma, da se je v prvem primeru mama nedolgo nazaj postavila po robu 

očetu. Začela se je postavljati zase in za svoje otroke. Intervjuvanec je to spremembo pri 

mami pripisal njeni bolezni, ki jo je prebolela: »Je mat neki dosegla, sama pri sebi je 

spoznala, da se mora začeti postavljati tudi zase. Ajde, po štiridesetih letih, jebi ga, nikoli ni 

prepozno. Če je videla, da pač pri bolezni moraš stati ob strani in vidla, da kljub svojim 

težavam, sem tudi jaz skušal biti ob strani, se je naučila, da pomagava drug drugemu in je 

začela kot mama biti pripravljena me zaščititi pred očetom.« Mama je ob svojem zdravljenju 

spoznala, kako pomembno je, da ti nekdo stoji ob strani in potem tudi sama začela 

sodelovati pri sinovem zdravljenju. Nad tem je bil intervjuvanec pozitivno presenečen in je 

vesel, da se je tako zavzela in sodeluje. Izpostavil je, da hodi na vsa srečanja, tudi skupin 
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svojcev, in da bere veliko knjig, po intervjuvančevem mnenju morda celo malo preveč. V 

odnosu med staršema se je torej spremenil odnos mame, oče pa se je tudi počasi začel 

približevati, ko je videl napredek pri sinovemu zdravljenju. V drugem primeru dominantnega 

očeta je medsebojni odnos med staršema še vedno enak, vendar se intervjuvanec ne ozira 

več toliko na to, saj si je že ustvaril svojo družino in se je sprijaznil s tem, da imata starša pač 

takšen odnos in da to ni njegova stvar, čeprav ga moti in bi si želel, da bi imela lepši 

medsebojni odnos. V ostalih dveh primerih, kjer je dominantna oseba mama, sta očeta bolj 

pasivna, tiha tipa človeka in zaprta vase. Prav tako imata oba očeta težave z alkoholom. V 

obeh primerih imata starša skupen posel, ki ga vodita, nad vsem pa imata kontrolo mami. V 

prvem primeru je mama tista, ki vodi posel, ima nadzor nad bančnimi računi in vsemi 

poštami, ki pridejo. Oče nima niti svoje kreditne kartice. V drugem primeru je situacija 

podobna, le da ima v tem primeru oče vseeno malo več nadzora in dostopa do posla. Posel je 

največkrat tudi tema pogovorov in prepirov. Mama največkrat očetu očita, da ni pomagal pri 

določenih stvareh v zvezi s podjetjem, oče pa ji očita nazaj, kadar je pijan, jo celo udari. Na 

koncu je oče tisti, ki se umakne. Takšen odnos imata že celo življenje in ga imata tudi danes. 

Intervjuvanec ga povzame v nekaj besedah: »Naprej sta si metala kdo je kdo od tastarih. Ping 

pong sta špilala v glavnem. V tem smislu. Začaran krog.« Intervjuvanec za takšen odnos krivi 

mamo, saj pravi, da mora biti vedno vse tako, kot reče ona, in nima posluha za druge ljudi. 

Prav tako ne spoštuje nikogar v družini in le ukazuje, kaj naj kdo postori. Njun medsebojni 

odnos intervjuvanec še danes doživlja kot zelo konflikten in nezdrav, vendar na to ne veže 

več toliko negativnih občutkov. Osebe, ki so odvisne od prepovedanih drog, izvirajo iz 

avtoritarnih in permisivnih družin, kar potrdi teorijo Gostečnika (2000) in Svenssona (2000). 

Vsi intervjuvanci so na zdravljenju vidno poglobljeno razmišljali o destruktivnih medsebojnih 

odnosih staršev in se hkrati zavedajo, da bodo imeli tak odnos še naprej, zato se zaradi tega 

ne obremenjujejo več, temveč so se sprijaznili in distancirali od njihovih medsebojnih težav s 

tem, ko so se začeli učiti postavljati meje. V procesu zdravljenja so se naučili samoanalize. 

Človek potrebuje sposobnost, da se osveščeno sooči z družino in živi v razvidnejši družini, da 

bi imel lahko nadzor nad svojo funkcijo in usodo v njej in bi tako tudi iz družine dobil 

možnost za poseganje in spreminjanje družbe (Čačinovič Vogrinčič, 1992). Le tako lahko vidi 

jasno sliko in ne ponavlja več istih napak, saj s pomočjo samoanalize uvidi pretekle napake in 

se iz njih uči. Vendar obstajajo primeri, ko za njihovo družinsko dinamiko vidijo le enega 

krivca, po navadi tistega, ki je bolj dominanten in s katerim imajo tudi sami večje probleme v 

odnosu, drugega starša pa branijo, kot da je tudi sam žrtev. Nekateri intervjuvanci tako še 

niso prišli do spoznanja, da je kriv tudi tisti starš, ki je pustil, da je drugi starš dominanten in 

deluje destruktivno v odnosu, saj je tudi tisti »nedominanten« starš v njegovi igri sodeloval s 

tem, ko se mu je podrejal. Odnos med staršema torej ne vpliva tako močno na proces 

zdravljenja. 
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5.5.  Doživljanje terapije z družino in njen pomen 

Na vprašanji, kako osebe, odvisne od prepovedanih drog, doživljajo terapije z družino in 

kakšen je po njihovem mnenju pomen terapij z družino, bom odgovorila v tem poglavju. 

Terapije z družino vsi intervjuvanci in intervjuvanke doživljajo zelo pozitivno. Eden izmed 

intervjuvancev je povedal: »To je najboljša odločitev in stvar, ki sem jo naredil v svojem 

življenju.« Izjema je bil intervjuvanec, ki terapij z družino nima, saj njegova družina pri 

zdravljenju ne želi sodelovati. Izpostavil pa je željo po sodelovanju sestre in mame. Za sestro 

se zaveda, da ima razčiščene stvari v glavi in bi mu lahko bila neka stabilna opora, vendar je 

ne želi obremenjevati, saj ima že svojo družino in veliko drugega dela. Mami pa bi koristilo 

sodelovanje predvsem zato, da bi razumela njegov problem in tudi svoje napake pri njenem 

odnosu do njega. Za njo pravi, da ji odnosi niso tako pomembni kot materialne stvari: »Moja 

mama je tako – ni važno kaj je notri, važno je, kaj je navzven.« Sam se je začel zavedati 

pomena odnosov šele z vključitvijo v program in ugotovil, kako pomembni so. Zato si želi, da 

bi mama in sestra sodelovali pri terapijah, saj se tam o odnosih najbolj odkrito lahko 

pogovorijo. Ostali intervjuvanci in intervjuvanke, ki imajo EDS s starši, zelo pozitivno gledajo 

na terapije in so z njimi zadovoljni, saj vidijo napredek in spremembe tako pri njih samih kot 

pri njihovih starših oz. osebah, ki na EDS sodelujejo. Intervjuvanec, ki je od vseh intervjuvanih 

najdlje na zdravljenju, je povedal, da je potrebno najprej spremeniti sebe, da se bodo lahko 

spremenili tudi ljudje okoli tebe in ti lažje prihajali nasproti: »Če boš ti vlagu vase, sebe 

spreminju, bodo tudi drugi prišli nasproti. Da boš pa ti hotel druge spremeniti in pri sebi nič 

narediti, potem pa ne bo šlo. To sem ves čas vedel iz teorije, vendar je bilo to težko dati v 

prakso.« S to mislijo se strinja Auer (2001, str. 22): »Ko se spreminjajo starši, se spreminjajo 

tudi otroci – in obratno. Oboji postajajo za svoje besede in dejanja bolj odgovorni.« V odnosu 

otrok–starš se po navadi razvijejo številni značilni vzorci. Njihov nastanek pogojuje 

medsebojni vpliv staršev in otroka. Vedenja staršev in otroka so pogosto komplementarna 

(Bouwkamp, 2014). Ko pride do sprememb na eni strani, mora tako priti tudi na drugi, saj 

vedenje ne more biti več komplementarno. Tako je tudi zgoraj omenjeni intervjuvanec 

najprej začel spreminjati sebe, da sta se posledično začela spreminjati tudi starša. Zato je 

začel verjeti, da se je vedno najprej potrebno obrniti k sebi in začeti pri sebi. Dolgo se je 

zavedal svojih napak in imel ozaveščeno, da je ta program v terapevtski skupnosti res najtežji 

in najbolj intenziven, zato se ga je ves čas izogibal in poskušal z drugimi načini zdravljenja. 

Delo na sebi je najbolj naporno, vendar ima na koncu tudi največji učinek. Tudi drug 

intervjuvanec, ki je bil že prej na številnih zdravljenjih v drugačnih programih, je priznal, da 

ostala zdravljenja niso bila učinkovita ravno zaradi primanjkljaja terapevtskih srečanj. Brez 

poglabljanja vase in dela na sebi ni uvidel bistva problema: »Meni v tistih prejšnjih 

zdravljenjih ni bilo jasno, zakaj sem sploh zamorjen, kaj me sploh moti. Tukaj pa potem 

začneš sliko skupaj sestavljati. Pa se poglobiš vase. Čisto drugače.« S poglabljanjem vase 

uvidijo problem, kje delajo napako, in šele nato lahko delajo na spremembah, da pridejo do 

boljšega počutja in izboljšajo medsebojne odnose z bližnjimi.  

Vsi intervjuvanci, pri katerih se izvajajo EDS, so le-tem pripisovali velik pomen. Brez njih ne 

verjamejo, da bi se lahko medosebni odnosi s starši kaj spremenili, saj tudi starši ne bi vedeli, 
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da je njihova družinska dinamika tista, ki povzroča probleme v družini. Zaradi tega ima 

sodelovanje družine zelo pozitiven vpliv na počutje in napredek oseb na zdravljenju. 

Intervjuvanec je izpostavil, da je sodelovanje katerekoli bližnje osebe pomembno, saj smo 

socialna bitja in potrebujemo nekoga ob sebi: »Tko ti bom rekel. Šteje katerakoli podpora. 

Kjerkoli si sprejet, kdorkoli te podpira, ful šteje. Ker smo socialna bitja in če si sam, ni šans. 

Kaj boš sam? Moraš deliti svoje veselje, svoje uspehe, svojo žalost z nekom. Pomislil sem, da 

bi bil sam. Težko je ful unim, ki so sami. Si morajo vse sami zgraditi. Čisto svojo. Novo 

socialno mrežo. Tako, da EDS so dobri tudi, če imaš prijatelja. V glavnem pripadnost je 

pomembna. Da si nekje sprejet, takšen kot si. Itak moraš sam sebe. Samo rabimo potrditev. 

Jaz jo rabim ful. In mi ključne bližnje osebe ful pomagajo pri tem.« Tako je lahko že 

sodelovanje prijatelja, ki ne uživa PAS, pozitivno. Sploh pa so pomembni starši, saj nas odnosi 

z njimi zaznamujejo že od otroštva in potem zaznamujejo naše celo življenje, saj takšne 

odnose, ki se jih naučimo s starši, potem oblikujemo tudi z drugimi ljudmi. S terapijami se o 

teh odnosih lahko pogovorijo, jih razčiščujejo in vsak pove svoje lastno videnje in čutenje. Z 

navzočnostjo terapevta/-ke je pogovor produktiven, saj jih le-ta usmerja in opozori na 

morebitne napake. Terapevt ustvari pogoje, da vsi sodelujoči o problemu komunicirajo, da 

vsakdo izrazi svoje gledanje in vztraja pri tem, da se komunikacija nadaljuje (Čačinovič 

Vogrinčič, 2002). Sploh intervjuvanec, ki ima težave z izražanjem in kazanjem čustev, je 

povedal, da je terapija odlična priložnost, da to izrazi, pove, kaj ga teži in kako se počuti. Pri 

zdravljenju mu je pomembno, kot se je izrazil, da si »sfiltrira« dušo. Na zdravljenju vseeno 

pride do občutkov, da oseba stoji na mestu ali da naredi korak naprej in dva nazaj. Terapije 

znajo biti zelo naporne, vendar se napor obrestuje pozneje, ko so vidne pozitivne 

spremembe. Veliko jim pomeni, da imajo pri vsem tem na terapijah podporo terapevta/-ke, 

saj jim je to opora, ko se staršu zoperstavijo ali mu povejo nekaj, kar dajo težko iz sebe in se 

bojijo reakcije staršev.  

Vsi intervjuvanci/-ke se strinjajo, da bi bilo veliko težje brez podpore svojcev in brez 

terapevtskih srečanj. Pri tem si tudi starši olajšajo tegob krivde in dvomov, saj jim skupine za 

starše omogočajo, da se z ostalimi starši pogovarjajo o tem, kako so tudi oni, običajno zaradi 

občutkov krivde, počeli napačne stvari (Šinkovec, 2002). Med seboj se lahko poistovetijo in 

razumejo, da niso edini, ki delajo napake. Tudi na enodružinskih srečanjih se člani družine 

bolj odkrito pogovarjajo, spoznavajo, izražajo različna stališča in se soočajo s problemom. 

Tako se lahko skupaj spreminjajo, poskušajo razumeti drug drugega, hkrati pa starši tudi 

spoznajo, s čim se osebe na zdravljenju spopadajo. Terapije koristijo za razčiščevanje zamer, 

povezovanje med družinskimi člani, gradnjo odnosov in učinkovito komuniciranje.  
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6. SKLEP 

V diplomski nalogi se je dejstvo, da je družina pomemben dejavnik tveganja za razvoj 

odvisnosti od drog, zagotovo potrdilo. Vse intervjuvance/-ke je družina temeljno 

zaznamovala in prav vsi so imeli problematične odnose s svojimi starši, v redkih primerih tudi 

s sestrami ali brati. Čeprav sem pričakovala, da se bo med samo terapijo odnos z družinskimi 

člani bistveno izboljšal, se je to zgodilo le v redkih primerih. Pričakovala sem, da bodo najprej 

starši tisti, ki bodo želeli intenzivno sodelovati in ki bodo najbolj težili k spremembam. 

Izkazalo se je ravno nasprotno – osebe na zdravljenju so tiste, ki prve uvidijo bistvo 

problema. Terapije jemljejo resno in so zadovoljne s svojim delom, sploh ko se zavejo lastnih 

napak in napredujejo. S tem ko razumejo pomen in cilj terapij, so tudi najbolj zavzete za 

izboljšanje lastnega življenjskega položaja, bodisi starši pri tem sodelujejo ali ne. Starši 

namreč težko izstopijo iz svojih starih vzorcev, iz varnega, poznanega zatočišča, četudi 

popolnoma disfunkcionalnega. Starejši kot si, skozi več stvari greš, več izkušenj te izoblikuje, 

zato so spremembe težje in bolj naporne. Tako so osebe, odvisne od prepovedanih drog, 

tekom zdravljenja dosegle veliko večjo mero samokritičnosti kot pa njihove ključne bližnje 

osebe, ki na zdravljenju sodelujejo. Res pa je tudi to, da so osebe, odvisne od prepovedanih 

drog, v program vključene 24 ur na dan in imajo poleg EDS tudi individualne terapije s svojimi 

terapevti/-kami, različne skupinske terapije ter osebne naloge in refleksije. Tako veliko več 

razmišljajo o sebi in reflektirajo stvari, ki jih počnejo. Starši še vseeno živijo v stari rutini in jih 

mesečne terapije težje dosežejo v tolikšni meri kot osebe, vključene v program zdravljenja, ki 

so od starega vsakdana distancirane in so v skupnosti, kjer nad njimi ves čas visi njihov 

problem, ki se ga z vsakim dnevom bolje zavedajo. Čeprav starši niso tako zavzeti za 

spremembe in ne nudijo opore, ki bi si jo osebe na zdravljenju želele, je njihovo sodelovanje 

vseeno pomembno, saj imajo osebe, odvisne od PAS, tako občutek, da niso same. Obenem si 

želijo, da bi tudi starši uvideli problem in začeli intenzivno delati na spremembah, da bi imeli 

lahko v prihodnosti odkrit, prijateljski odnos in bi med seboj direktno komunicirali.  

Hkrati so to le dejstva, ki so jih v intervjujih navajali otroci teh staršev. To je bil njihov pogled 

na situacijo in njihovo doživljanje staršev. Če bi imela možnost izvajati intervjuje tudi s starši, 

bi bila njihova plat zgodbe lahko drugačna in bi oni sebe doživljali drugače. Kot pravi rek, 

vsaka zgodba ima vedno dve plati; zato bi bilo pri raziskavi o medosebnem odnosu smiselno 

vključiti obe strani, ki odnos sestavljata. To je glavna pomanjkljivost te diplomske naloge, ki 

bi jo v prihodnosti izboljšala, če bi se mi ponudila priložnost. Slabost raziskave je tudi 

raznolikost v dolžini vključenosti posameznih intervjuvancev. Ena oseba je bila v program 

vključena šele dva meseca, dve osebi manj kot pol leta in le štiri osebe več kot pol leta. Pri 

osebah, ki so bile v program vključene dlje, je bil njihov napredek in spremenjen odnos s 

starši bolj izrazit. Pričakovano je, da spremembe ne nastanejo čez noč in jih ne moremo 

pričakovati že takoj v začetku procesa zdravljenja. Do sprememb prihaja postopoma in za 

njihov nastanek je potreben čas. Ker so bili intervjuvanci na različnih stopnjah zdravljenja, pri 

nekaterih še ni prišlo do sprememb v medosebnih odnosih, do katerih bi morda v naslednjih 
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mesecih zdravljenja lahko prišlo. Za izboljšavo bi v prihodnje natančneje zastavila vzorec 

raziskave in tudi določila, koliko časa morajo biti osebe v program zdravljenja vključene.  

Socialno pedagoginjo ali pedagoga bi v tem primeru v proces dela na odnosih v družini 

vključila tako, da bi v višjih fazah zdravljenja osebe, odvisnih od PAS, spremljal/-a na vikend 

izhode domov in opazoval/-a družinsko situacijo neposredno v njihovem domačem okolju. 

Velikokrat je namreč problem, da se na družinskih srečanjih dogovorijo določene stvari, ki jih 

potem na vikend izhodih v realni situaciji ne izvršijo, temveč se vračajo nazaj v star vzorec ali 

pa celo na družinskih terapijah ne povedo, kaj se doma dejansko dogaja. Tako bi socialna 

pedagoginja lahko opazovala, kje nastane problem, kdo je pobudnik za vračanje v star vzorec 

in bi v spontanem momentu opozorila na problem. Na ta način bi se v tistem trenutku vsi 

zavedli stanja in bi se problema lotili v istem trenutku njegovega nastanka. Poleg tega bi v 

družinskem domačem okolju preverila, ali je njihov opis domače situacije na EDS realen, 

morda kaj prikrivajo, so kaj zamolčali ali če glede česa celo pretiravajo. Seveda situacija še 

vedno ne bi bila popolnoma naravna, ker bi se družinski člani še vedno zavedali navzočnosti 

socialne pedagoginje, vendar bi se ob sobivanju družinskih članov več dni zaporedoma slej ko 

prej pokazalo, kako pravzaprav delujejo, saj se predolgo časa ne morejo zadrževati in 

pretvarjati. Prav tako bi lahko posameznika, ki je zaključil program zdravljenja, spremljala pri 

njegovih prvih stikih z zunanjem okoljem, če bi sam čutil potrebo po tem. Lahko bi mu 

pomagala pri iskanju zaposlitve, stanovanja in strukturiranju časa. Uporabniki imajo v 

terapevtski skupnosti ves dan točno strukturiran, do minute natančno, saj je večini v 

preteklosti primanjkovala ravno struktura časa. Ko zapustijo program, jim naenkrat struktura 

časa ni več obvezna. Zato bi bila lahko funkcija socialne pedagoginje tudi, da jim pozneje 

pomaga pri načrtovanju obveznosti v okolju, ki ni več tako varno kot terapevtska skupnost. 

Na žalost obstajajo tudi primeri, kjer starši niso pripravljeni sodelovati pri zdravljenju in 

vlagati truda v medosebne odnose. Njim bi se kot socialna pedagoginja še dodatno posvetila. 

Ker nimajo ključnih bližnjih oseb h katerim bi lahko hodili na vikend izhode, ostajajo tudi 

konec tedna v Sopotnici. Posledično imajo zaradi tega majnšo možnost ustvarjanja stika s 

širšo skupnostjo. Kot socialna pedagoginja bi osebam, ki bi si vseeno želeli vikend izhodov, 

omogočila skupinski ali pa posamični izhod v prej začrtano destinacijo, vseeno pa bi se zvečer 

vračali spat v Sopotnico. Glede na njihove interese bi jih vključila v kakšne javno organizirane 

dejavnosti kot npr. odbojkarski turnir, maraton, prostovoljna dela, druženja v parku, izlete v 

različne kraje oziroma v kakršnekoli dejavnost, pri kateri bi imeli stik z drugimi ljudmi. Če bi 

bilo potrebno bi jih kot socialna pedagoginja tudi spremljala. V teh primerih do sprememb v 

družinskih odnosih ne pride, zato bi jim že v času zdravljenja v terapevtski skupnosti ponudila 

možnost sodelovanja v samopomočni skupini, namenjeni le njim. Tako bi se lahko 

pogovarjali o tem, kako se počutijo ob dejstvu, da starši pri zdravljenju ne sodelujejo. Kot 

imajo ostale osebe na zdravljenju družinska srečanja in terapije, bi imeli tudi oni 

samopomočno skupino, v kateri bi predelovali njihove občutke ob svoji specifični situaciji. Če 

jih že ne morejo predelovati s svojimi bližnjimi, bi jih tako lahko predelovali z osebami, ki 

imajo podoben/enak problem in jih zato čutijo bližje. Z ljudmi, ki imajo podobno težavo kot 
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mi sami, se hitreje poistovetimo in jih hitreje razumemo, saj sami morda doživljamo enako. 

Prek samopomočne skupine bi se njeni člani opolnomočili in med seboj zgradili močnejšo 

vez. Dobili bi občutek, da niso sami in da imajo nekoga, ki jih razume in podpira. Z dovolj 

močno voljo osebe, ki je vključena v program zdravljenja, lahko sama pripomore k temu, da s 

svoje strani predela probleme v družinskih odnosih in njenemu sistemu ter se sama od njih 

distancira oziroma se zaradi njih več ne obremenjuje, krivde ne prevzema več nase in se 

osvobodi ter končno zaživi svoje lastno življenje. To lahko doseže le tako, da se z dano 

družinsko situacijo sprijazni in sprejme realno stanje. Pomembno je, da človek spremeni, kar 

se spremeniti da, in sprejme, kar je nespremenljivo.  
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8.  PRILOGE 

Priloga 1 

Shema vprašanj polstrukturiranega intervjuja 

Koliko si star/-a? 

Koliko časa si vključen/-a v proces zdravljenja pri DPČ? 

Je to tvoje prvo zdravljenje? 

Kaj te je vzpodbudilo k odločitvi za vstop v program zdravljenja? 

Ali katere od ključnih bližnjih oseb sodeluje v programu zdravljenja? Katere? Hodijo na EDS-

e? 

Kakšne odnose ste imeli v družini pred zdravljenjem? 

Kakšne odnose imate v družini sedaj?  

Kakšne odnose si želiš imeti s starši v prihodnosti? 

Kaj potrebuješ od posameznega sodelujočega v procesu zdravljenja? Ti to nudijo? 

Ali medsebojni odnosi kaj vplivajo na proces zdravljenja? 

Kako doživljaš EDS-e in samo sodelovanje staršev v programu? Bi kaj spremenil? 
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Priloga 2  

Primer kodiranja za kategorijo želeni odnosi z bližnjimi v prihodnosti 

Besedilo (Intervju 1) Kode 1.reda Kode 2.reda 

Ja take, normalne. Da 
direktno komuniciramo, da si 
izražamo, kaj nas moti, da se 
pogovorimo o stvareh, da se 
ne zbadamo, da se ne 
provociramo, da se po 
domače, ne jebemo drug 
drugega, da smo si v oporo, 
da smo si v pomoč, pa da si 
izražamo ljubezen, radost, da 
si znamo povedat. Ker v naši 
družini si nismo znal povedat 
»rad te imam« in to je pač 
del mojih tem, zakaj sem se 
jaz drogiral, da je bilo pač 
tega premalo in da ni vse 
samo v tem, kaj se da na 
mizo, pa kaj se obleče in s 
kakšnim avtom se vozimo, 
ampak da so tudi druge 
stvari pomembne. 
 

◦ normalni odnosi 
◦ direktna komunikacija 
◦ izražanje motečih 
dejavnikov drug pri drugemu 
◦ več pogovora 
◦ brez zbadanja 
◦ brez provociranja 
◦ opora 
◦ pomoč 
◦ izražanje ljubezni, radosti 
◦ znati povedati »rad te 
imam« 
◦ premalo teh stvari v 
preteklosti  
◦ pomen nematerialnih stvari 

◦ izboljšanje odnosov 
◦ komunikacija 
◦ odkritost 
◦ varnost in zaščita 
◦ dati več pomena čustvom 
 

 


