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POVZETEK 
 
Delo obravnava socialnopedagoško prakso podpore ranljivi družini na domu oz. v njihovem 
življenjskem polju. V teoretičnemu delu opredelim ranljive družine ter problemska področja oz. 
izzive, s katerimi se pogosto soočajo, ter raziščem obstoječe pristope in usmeritve dela z družino v 
polju socialne pedagogike ter podobnih strok, pri čemer izhajam iz socialnopedagoških ter 
transteoretičnih konceptov. Namen empiričnega dela je s študijo primera (z metodo kvalitativne 
analize lastnih 82 anekdotskih poročil, poleg ostalih virov) ugotoviti značilnosti in specifike lastne 
podporne dejavnosti pri ranljivi družini, s katero sodelujem poltretje leto, kot soudeleženka v akcijski 
raziskavi o ranljivih družinah, ki poteka na Pedagoški fakulteti, v sodelovanju z Društvom Kralji 
ulice. Namen sodelovanja z družino je bilo spodbujanje virov družinske odpornosti, večanje 
participacije in krepitve (družbene) moči, spodbujanje socialne vključenosti družine ter družinskih 
članov. Moje ugotovitve o pristopu se v osnovi analize lastnega sodelovanja v veliki meri prekrivajo 
z ugotovitvami avtoric Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban (2016), ki kot ključne 
značilnosti našega pristopa (poleg inovativnih metod, kot so družinske konference in konference 
primera pri spodbujanju odpornosti, participacije družine ter bolj uglašenega, učinkovitega, dialoško 
usmerjenega sodelovanja s strokovnimi službami) navajajo tudi: prožnost, prisotnost v 
vsakodnevnem življenju družine, samorefleksivnost, sprotno odzivanje na potrebe, grajenje 
sodelujočega odnosa ter dajanje prednosti dinamiki in potrebam družine pred 
formalnimi/organizacijskimi zadevami. K omenjenemu dodajam še večperspektivnost, 
horizontalnost, usmerjenost v akcijo, usmerjenost v perspektivo otrok ter sinergetičnost. Ugotovitve 
prinašajo, navkljub potrebi po dodatnem raziskovanju in razvoju, bogat vpogled v nekatere 
značilnosti in specifike t.i. pristopa prožne podpore ranljivi družini v njenem življenjskem polju. S 
tem sem orisala zemljevid konceptualnih metod, vsebin, potreb, pristopov, značilnih za metodo 
prožnega nudenja podpore na domu, kot tudi bolj specifično: številne izzive in odprte dileme 
konkretnega primera sodelovanja. 
Ugotovitve pričujoče naloge tako doprinašajo socialnopedagoški stroki v smislu prikaza primera 
(dovolj dobre) prakse (navkljub delnim rezultatom, saj sodelovanje z družino še poteka, ter nekaterih 
možnih omejitev kvalitativnega raziskovanja, kot je neobjektivnost in (ne)prenosljivost ugotovitev), 
prav tako pa tudi v smislu dopolnitve konceptualizacije, saj je raziskava doprinesla tudi k prepoznavi 
strokovnih konceptov, ki omogočajo razvijanje in izvajanje prožnega, potrebam prilagojenega 
sinergetičnega pristopa (stroke) k sodelovanju z ranljivimi družinami.  

 
Ključne besede: 
Ranljive družine, socialna izključenost, življenjski prostor, prožne oblike podpore 
	 	



 
 

ABSTRACT  

The present thesis researches the social pedagogy practice of supporting a vulnerable family at their 
home, in other words oriented toward their life-world. The theoretical part consists of defining 
vulnerable families and problematic areas or challenges which they often face. Furthermore, the 
existing approaches and guidelines for working with families in the field of social pedagogy and 
related disciplines are discussed, wherein the paper is grounded on socio-pedagogical and trans-
theoretical concepts. The empirical part is based on a case study (using the method of qualitative 
analysis of 82 personal reports and other sources) and its purpose is to discover characteristics and 
specifics of my own supporting activity in working with a vulnerable family. I have been working 
with the family for two and a half years as one of the participants in the action research about 
vulnerable families, initiated by the Faculty of Education in cooperation with the association for help 
and self-help of the homeless organization Kralji ulice. The intention of working with the family was 
to support the resources of family resilience, to increase participation, to (socially) empower, and to 
encourage social inclusion of the family and its individual members. Razpotnik, Turnšek, Rapuš 
Pavel, Poljšak Škraban (2016) define some of the crucial characteristics of our approach: flexibility, 
presence in daily lives of the family, regular responding to needs, self-reflectivity, building of a 
cooperative relationship, and prioritizing the dynamics and needs of the family rather than the formal 
demands of organizations and institutions. Other innovative methods utilized were also utilized, 
namely family conferences and case conferences that support resilience and increase participation of 
the family. Nonetheless, these methods enable the cooperation with social welfare services to be 
synergetic, effective, and based on dialogue. My findings, which are grounded in the analysis of my 
own activity, are largely similar to the ones mentioned, while I am also including the following 
characteristics: multi-perspectivity, horizontality, action oriented work, orientation of children’s 
perspective and synergy. Despite the need for additional research and upgrade, these findings enable 
a rich insight into some characteristics and specifics of the so-called life-world-oriented flexible 
family support for vulnerable families. Moreover, the thesis provides a wide range of possible 
conceptual tools, methods, contents, needs, and approaches that arise when working in the families’ 
homes. More specifically, it shows challenges and open dilemmas that occurred in my own practice. 
In conclusion, this thesis's contribution to the discipline of social pedagogy lies in demonstrating a 
good (enough) practice (although it is based on partial results since the work with the family is 
ongoing; and despite the possible limits of qualitative research such as subjectivity and limited 
possibility for generalizing the findings). Lastly, the work contributes to improving 
conceptualizations for the research, enables the recognition of professional concepts that represent a 
base for developing and implementing flexible, needs-oriented synergetic (professional) approach to 
work with vulnerable families. 

Key words: Vulnerable families, social exclusion, flexible family care, life-world orientation
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1.  UVOD  
 
V skladu z ugotovitvami raziskave avtoric Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban (2015) 
kompleksnost in prepletenost težav ranljivih družin kliče po celostnem in sinergičnem pristopu (prav 
tam, 2015, str. 319), ki ga v praksi pri nas še primanjkuje, iz česar izhaja potreba po »oblikovanju 
prožnih in bolj usklajenih oblik podpore« (prav tam, str. 322). Ob pregledu sodobne 
socialnopedagoške literature pri nas tudi sama ugotavljam, da je delo z ranljivimi družinami še precej 
neraziskano področje tako v teoriji kot praksi. V skladu s tem Sternad (2012) zapiše, da je potreben 
razvoj teoretskih in praktičnih izhodišč za socialnopedagoško sodelovanje z družino v smer 
celostnega delovanja z ranljivimi družinam, ki upošteva kompleksnost in ne deluje zgolj parcialno 
(str. 464). 
Kot odziv na tako stanje, na Pedagoški fakulteti že od leta 2012 poteka akcijska raziskava o ranljivih 
družinah, ki se je od 2014 obrnila predvsem v razvoj modela prožne podpore ranljivim družinam v 
njihovem življenjskem polju. V tej točki sem se jeseni tistega leta na povabilo profesorja priključila 
k sodelovanju (kot soudeleženka raziskave) tudi jaz, skupaj s še par študenti in profesoricami, s 
katerimi smo dotično družino začeli obiskovati, in sicer v sklopu sodelovanja z društvom Kralji Ulice 
(program nastanitvene podpore). Sčasoma je število prostovoljcev naraščalo in upadalo, vse skupaj 
(ne naenkrat!) je družino obiskovalo 16 prostovoljcev. Naveza z omenjenim društvom pa se je, 
predvsem  preko strokovne delavke s Kraljev ulic in občasnih skupnih dogodkov, nadaljevala tekom 
celotnega sodelovanja. Naše delovanje (in s tem pristop) z družino se je razvijalo zelo organsko, glede 
na sproti prepoznane potrebe, in ni imelo vnaprej točno začrtane strukture in agende. 
Ugotovitve moje raziskave prinašajo vpogled v nekatere značilnosti in specifike omenjenega pristopa 
(t.i. prožne podpore ranljivi družini v njenem življenjskem polju), kot tudi prikaz primera (dovolj 
dobre) prakse sodelovanja z družino v praksi. Vsekakor pa ugotovitve še zdaleč ne zaobjemajo 
celotnega sodelovanja, temveč skozi subjektivno prizmo mojega pogleda osvetlijo le nekatere vidike. 
Pomemben vidik raziskave zame, ki ni tako razviden v pričujoči nalogi, je bilo sodelovanje v našem 
akcijsko raziskovalnem timu ter močne vezi, ki so se stkale tako med nami kot udeleženimi 
družinskimi člani, kar je v veliki meri ohranjalo in osmišljevalo moje/naše sodelovanje ter ga včasih 
naredilo pravo dogodivščino. To je najbrž prispevalo tudi k skupnim uspehom in želenim izidom, 
mene pa tako strokovno kot osebno zelo obogatilo. 
Ob odgovarjanju na raziskovalna vprašanja sem se pogosto znašla v zadregi, kako poimenovati in 
opredeliti določene fenomene/vsebine sodelovanja, pri čemer sem si dopustila, v skladu s pristopom 
(prožni pristop), nekoliko več kreativnosti in prožnosti, kar daje nalogi po eni strani nekoliko 
neformalnejši pridih in poudarjeno subjektivnost. Ta pa je po drugi strani bližje »vsakdanjosti« 
pristopa (družine) in ji daje nekoliko bolj praktičen značaj. Zavoljo bolj plastičnega prikazovanja 
obravnave vsebine, predvsem pa tudi na račun verodostojnosti in znanstvenosti, sem med ugotovitve 
pogosto vpletala številne primere lastnih anekdotskih poročil. 
Ob tem sem se (kljub anonimnosti in pridobljenem dovoljenju vpletenih za objavo, ter dejstvu, da 
nekaterih delikatnih, zaupnih vsebin nisem vključila), soočala s številnimi etičnimi dilemami kaj 
vključiti in kaj ne , da bi zaščitila integriteto udeleženih po eni strani, in po drugi pa vendarle 
predstavila »the juicy part« oz. čim bolj prikazala, kako je sodelovanje izgledalo v praksi. Moja 
anekdotska poročila (kot ključen vir raziskave) so bila precej osebno in neformalno zapisana v 
kontekstu soobveščanja akcijsko raziskovalnega tima ter nudijo vpogled vključevanja v domače 
življenje obravnavane družine (doma pa kot vemo ljudje pogosto odložimo maske in se pokažemo 
kot najbolj »krvavi«, zmotljivi, nekorektni, ranljivi). V tem smislu ilustrativni primeri do neke mere 
razkrivajo družinske člane in člane tima, nenazadnje pa tudi mene ki sem jih zapisovala.  
Zato upam, da se bralec/ka pričujoče naloge zaveda privilegiranosti svojega »vpogleda v intimno 
življenjsko polje« neke družine ter v skladu s tem, z določeno mero občutljivosti in spoštovanja 
prebira vključene ilustrativne zapise, ob razmisleku, kako bi se počutil/a sam/a, če bi nekdo v mnoštvu 
številnih sodelavcev, tri leta vstopal v intimno njegove/njene družine ter to zapisoval, analiziral indelil 
s širnim svetom. V tem smislu se zavedam da je bilo s strani obravnavane družine potrebno veliko 
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»odprtega srca« in zaupanja, da so mi dovolili objavo nekaterih vidikov sodelovanja, pri čemer upam 
da ga s pričujočo nalogo nisem izneverila. V tem smislu sem zelo hvaležna obravnavani družini za 
odnos, zaupanje, pristnost, topel sprejem, za učenje in številne skupne prijetne trenutke in se jim na 
tem mestu iz srca zahvaljujem. Prav tako pa so mi bili pri sodelovanju ključna inspiracija naš celoten 
akcijski tim, s katerim smo zelo dobro sodelovali, se učili drug od drugega ter prispevali k temu, da 
je bilo naše dosedanje sodelovanje navdihujoče, poučno, bogato, raznoliko, predvsem pa tudi 
uspešno. 
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2. TEORETIČNI UVOD  
 

2.1 DRUŽINA 
 
Danes, v času postmodernizma, hitrih družbenih sprememb, družbe tveganja in individualizacije 
življenjskih potekov se poleg posameznikov tudi družine soočajo s številnimi spremembami, tako z 
vidika raznovrstnosti družinskih oblik kot tudi z vidika poteka družinskega življenja. 
Kot menijo številni avtorji (npr. Poljšak Škraban, 2007; Švab, 2010; Kodele in Mešl, 2016, Krajnčan, 
2006), se iskanje splošnega družinskega modela in razumevanje tradicionalne oblike družine kot 
edine ustrezne opušča. Temu navkljub pa lahko okviru nekaterih ideologij in vsakodnevnih 
pogovorov pogosto slišimo, da je današnja družina v krizi. V zvezi s tem avtorica Švab (2010) zapiše, 
da je “Danes v krizi ideologija tradicionalne nuklearne družine, nikakor pa ne družina kot taka” (str. 
345). 
Opredeljevanje družine se spreminja skozi kulturni in zgodovinsko politični prostor, kontekst in čas. 
Tega se morda zaveda tudi avtor Petzold (1996, str. 39, v Poljšak Škraban, str. 2007, str. 190), ki tako 
družino opredeli kot “posebno socialno skupino, za katero so značilni intimnost in medgeneracijski 
odnosi”. Kot ugotavlja avtorica Poljšak Škraban (2007), danes o ustreznosti/“funkcionalnosti” 
družine ne določa vprašanje kdo jo sestavlja, temveč na to vpliva kakovost odnosov, procesov v 
družini ter sposobnost prilagoditve, pri čemer moramo upoštevati tako njen socialni kot razvojni 
kontekst (prav tam, str. 192). Pri tem je, po njenem mnenju, ključen referenčni okvir in socialna 
konstrukcija tega, kar se pojmuje kot normalno. 
 

2.1.1 ZNAČILNOSTI DRUŽINE 
 
Avtorica Čačinovič Vogrinčič kot ena izmed prvih vidnejših raziskovalk družinskega življenja pri 
nas (Op. avtorice - strukturne) značilnosti družine opredeli sledeče: »Družino tvorijo dva ali več 
posameznikov, ki so v interakciji in imajo skupne motive in cilje. Povezujejo jih skupna pravila, 
norme in vrednote. Odnose v družini odraža in določa relativno trajna struktura statusov in vlog. V 
družini se oblikujeta zanjo značilna struktura moči in način vodenja, izoblikuje se relativno trajna 
mreža komunikacij ter statusov in vlog posameznih družinskih članov, diferencirajo se vloge glede 
na delitev dela in razločijo se čustveni odnosi med člani« (1998, str. 130-131). 
Na dinamičen vidik, ki ga zaznamujejo različne stalnice in napetosti družine, pa opozarja avtorica 
Perić (2010), ki zapiše: »Nenehno vzpostavljanje družinskega ravnotežja in vzajemnost medsebojnih 
odnosov spodbujata družino k neprestani dinamiki, kar je pogoj za dejavne odnose tudi s širšim 
okoljem in priložnost za čustveni, socialni in ustvarjalni razvoj vsakega družinskega člana« (str. 31). 
Avtorica Satir (1995, str. 11) izpostavlja štiri bistvene funkcije družine: 
• samovrednotenje (občutki in predstave družinskih članov o sebi) 
• komunikacija (način sporazumevanja) 
• družinski sistem pravil (neke vrsta navodil kako naj se člani vedejo in kako naj se počutijo) 
• povezava z družbo (način vzpostavljanja stikov z drugimi posamezniki, skupinami, 
ustanovami). 
 
Avtorica Švab (2010), v skladu s socialnokonstruktivističnim razumevanjem, starševstvo prepoznava 
kot zelo raznovrstno glede na čas in družbeni kontekst - družbeni razred, religijo, etnično pripadnost: 
»Kulturni pomeni starševstva sicer temeljijo na tradiciji, običajih, navadah, (kolektivnih in 
subjektivnih) izkustvih, vendar se nenehno spreminjajo, redefinirajo, reinterpretirajo in 
rekonstruirajo« (prav tam, str. 344). 
 

2.1.2 DRUŽINSKA ODPORNOST 
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Paradigmatski prehod v »mehkih poklicih pomoči« od usmerjenosti v deficite, patološko, 
nefunkcionalno, (ki smo mu priča zadnja desetletja) k celostnejšim pristopom, usmerjenim v 
salutogenezo, resurse, perspektivo moči, odraža tudi teorija odpornosti, ki se ukvarja z iskanjem virov 
in posameznikovo, družinsko odpornostjo.  
Odpornost je po mnenju avtorjev Farrell, Bowen in Goodrich (2015) sposobnost za pozitivno 
delovanje in uspešno prilagajanje navkljub stresu, tveganjem in travmi (str. 275). Družinska 
odpornost je več kot vsota posameznih virov odpornosti njenih članov, in ko stresni dogodki vplivajo 
na celotno družino, se ta odzove kot enota, in ne zgolj seštevek posameznikov. Gre za dinamičen 
proces, ki spodbuja pozitivno prilagajanje na stres in krize, vodi do pravih izidov ter omogoča 
priložnost za rast (Farrell idr., 2015; Čačinovič Vogrinčič, 2016, str. 54-55; Walsh, 2003). Avtorica 
Walsh (2013, v Farrell idr., 2015, str. 276) kot ena izmed osrednjih avtoric s tega področja zapiše, da 
do družinske odpornosti vodijo številne poti, saj so za vsako družino značilne specifične interakcije 
med dejavniki tveganja in varovalnimi dejavniki. 
Med procesi, ki krepijo družinsko odpornost, avtorica Walsh (2003) med drugim izpostavi; družinske 
organizacijske vzorce, sistem vrednot in prepričanj ter komunikacijske procese. Avtor Ungar (2015, 
str. 20) njeno razumevanje družinske odpornosti nadgradi in jo opredeli kot kompleksen proces, ki se 
v nekem časovnem kontekstu hkrati odvija na večih ravneh interakcije med družino in ostalimi 
sistemi v njenem okolju, kar močno vpliva na družinsko sposobnost soočanja s stiskami (prav tam). 
Ob tem se sklicuje na številne raziskave (glej; Hawley in DeHann, 1996; Landau, Mittal, in Wieling, 
2008; Madsen, 2009; McCubbin in  McCubbin, 2013; Ungar, 2010; Ungar, Ghazinour, in Richter, 
2013 v Ungar, 2015, str. 20), ki so pokazale, da je v primeru soočanja s stiskami, “blagostanje” 
družine odvisno tako od zmožnosti prepoznavanja in uporabe (lastnih) družinskih virov pri 
spoprijemanju s težavami kot tudi od zmožnosti/pripravljenosti drugih sistemov v okolju, da se 
prilagodijo in odzovejo na potrebe družine. 
Med procesi, značilnimi za »zdravo« funkcioniranje družine, avtorica Walsh (2003. str. 58, v Poljšak 
Škraban, 2007, str. 210) povzema sledeče procese in vire družine: 
• »Povezanost družine in zavezanost članov družine k skrbi in vzajemni podpori med njimi.« 
• »Spoštovanje individualnih razlik, avtonomije in potreb posameznikov ter vzgajanje razvoja 
dobrega počutja družinskih članov vseh generacij.« 
• »Za par so značilni vzajemno spoštljiv odnos, podpora ter enakomerna delitev moči in 
odgovornosti.« 
• »Za vzgojo in skrb, zaščito in socializacijo otrok ter skrb za druge ranljive člane družine je 
pomembno učinkovito izvršilno vodenje in avtoriteta staršev.« 
• »Organizacijska stabilnost, za katero je značilna jasnost, konsistentnost in predvidljivost v 
vzorcih interakcije.« 
• »Prilagodljivost: prožnost v zadovoljevanju notranjih in zunanjih potreb po spremembi, 
učinkovito spoprijemanje s stresom in problemi, ki izhajajo iz stresa, ter obvladovanje sprememb in 
izzivov, ki jih prinašajo prehodi v različna življenjska obdobja.« 
• »Odprta komunikacija, za katero je značilna jasnost v pravilih in pričakovanjih, prijetna 
interakcija ter široka paleta izražanja čustev in empatičnih odgovorov.« 
• »Učinkovito reševanje problemov in konfliktov.« 
• »Sistem vrednot, ki omogoča vzajemno zaupanje, obvladovanje problemov in povezanost s 
preteklimi in prihodnjimi generacijami, etične vrednote in zavzemanje za širšo skupnost.« 
• »Primerni ekonomski viri za zadovoljitev temeljne varnosti in psihosocialna podpora 
razširjene družine, mreže prijateljev ter skupnosti.« 
 
Pomembno je, da je strokovnjak, ki sodeluje z družino, pozoren na omenjene procese, ter da jih lahko 
»skupaj z družinskimi člani prepoznava, reflektira in ozavešča ter omogoča prostor za soočenje in 
njihov razvoj« (Poljšak Škraban, 2007, str. 211). 
Kot ključne procese, ki v družini krepijo njeno odpornost, pa avtorica Walsh (2006) posebej izpostavi:   
1. družinske sisteme vrednot in prepričanj in večjih socialnih sistemov, 



 
 

7 

2. družinske organizacijske vzorce, 
3. komunikacijske procese. 
Avtor Ungar (2015, str. 20) pa omenjeno razumevanje družinske odpornosti (avtorice Walsh) še 
nadgradi in razširi s tem, ko jo označi kot kompleksen proces, ki se v nekem časovnem kontekstu 
hkrati odvija na večih ravneh interakcije med družino in ostalimi sistemi v njenem okolju, kar močno 
vpliva na družinsko sposobnost soočanja s stiskami (prav tam). Ob tem se sklicuje na številne 
raziskave (glej; Hawley in DeHann, 1996; Landau, Mittal in Wieling, 2008; Madsen, 2009; 
McCubbin in McCubbin, 2013; Ungar, 2010; Ungar, Ghazinour in Richter, 2013, v Ungar, 2015), ki 
so pokazale, da je v primeru soočanja s stiskami, “blagostanje” družine odvisno tako od zmožnosti 
prepoznavanja in uporabe (lastnih) družinskih virov pri spoprijemanju s težavami kot tudi od 
zmožnosti/ pripravljenosti drugih sistemov, ki so v interakciji z družino, za prilagajanje in odzivanje 
na potrebe družine. 
 
Perspektiva otrok in participacija družine 
 
Številni avtorji in avtorice (Šugman Bohinc, 2013; Čačinovič Vogrinčič 2008; 2016; Kodele in Mešl, 
2016; Daniel in McLeod; 2005; Peček Čuk, 2009 idr.) kot pomemben vidik podpornega dela z 
družinami izpostavljajo prav perspektivo in glas otrok. Po njihovem mnenju otroci doživljajo sebe in 
svet okoli njih skozi njim lastno perspektivo, ki je ne gre spregledati. ”… ko se pridružimo otroku s 
perspektive moči, ko ga nagovorimo tam, kjer zna in zmore, bo dobil moč, da pove o sebi, zase…« 
(Čačinovič Vogrinčič, 2016, str. 37, v Kodele in Mešl, 2016). Koncept pravice do resničnosti kot 
temeljne psihološke pravice omenja že E. Von Braunmuhl (1979, v Čačinovič Vogrinčič, 2008, str. 
46). Čačinovič Vogrinčič (prav tam) jo ubesedi kot pravico otroka: ”…da se ga vidi in sliši, pravica 
otroka, da misli, kar misli, pravica otroka do vseh svojih čustev. Otrok potrebuje tudi dobre izkušnje 
o tem, da bi se lahko naučil razumeti in obvladati svojo resničnost, da bi jo mogel ubesediti, da v sebi 
ne bi ostal brez besed. In da bi razvil občutek lastne vrednosti”. Perspektiva moči otroka postavi v 
vlogo sogovornika, kar mu daje občutek moči ter možnost soodločanja.  
Loreman, 2009 (v Čačinovič Vogrinčič, 2016, str. 37), v podobnem kontekstu kot temeljno 
predpostavko omenja spoštovanje otroštva. Ta zajema spoštovanje otrokove edinstvenosti, spretnosti, 
talentov in odnosov z drugimi, spoštovanje otrokovega časa in doživljanja sedanjosti, kot tudi pravico 
do uživanja otroštva in ne nazadnje tudi upoštevanje otrokovega prispevka k družini in družbi (prav 
tam). Podobno avtorica Peček Čuk (1999) opozarja, da strokovnjaki v poklicih pomoči v svoje delo 
pogosto premalo vključujejo pogled otrok in mladostnikov, v prepričanju, da so njihova mnenja po 
naravi nekredibilna. A kot ugotavlja, so tudi otroci iz ranljivih družin kompetentni sodelovati pri 
reševanju stisk in težav, s katerimi se spopadajo.  
 
Slišanje otrok in upoštevanje njihove pravice do aktivnega vključevanje v družbeno življenje pa se v 
zadnjih desetletjih po mnenju avtorice Šugman Bohinc (2013) vendarle upošteva kot vedno bolj 
pomembna paradigma, tako v praktičnem kot raziskovalnem delu. To kaže po eni strani porast 
kvalitativnih, ”na otroka usmerjenih raziskav”, ki skušajo čim bolj zajeti perspektivo otrok oz. kako 
otroci konstruirajo pomene (Šugman Bohinc, 2013, str. 65), prav tako pa to dokazuje tudi sprejetje 
večih mednarodnih listin za zaščito otrok (npr. Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah 
iz leta 1989). Številni avtorji, kot so recimo Dahlberg in Moss (2005, v Razpotnik, 2011) ter 
Vandenbroeck idr. (2009, v Razpotnik, 2011) podobno v ospredje postavljajo koncept bogatega 
starša/otroka/mladostnika, kar po mnenju avtorice Razpotnik (2011) naznanja, da so otroci, 
mladostniki oz. njihovi starši vedno bolj prepoznani kot potencialno močni družbeni akterji, polni 
virov (str. 118). 
Po mnenju avtorjev Bourdillona in Myersa (2012) je na področju zaščite otrokovih pravic pogosto 
preveč intervenc usmerjenih v odpravo tveganj, deficitov in osredotočenih na to, kar je v družini in/ali 
pri otroku narobe. Posledično pogosto prihaja do hiperprotektivnosti otrok, ki zmanjšuje njihovo 
pripravljenost za prevzemanje odgovornosti in aktivno spoprijemanje z življenjskimi izzivi in 
tveganji. Avtorja se na osnovi tega sprašujeta čemu služi „zaščita otrok“ in v kolikšni meri poseganje 
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v zaščito otrok zajema zaščito smiselnosti v življenju otrok, koliko upanja jim dopušča in katere 
možnosti so jim na voljo (Bourdillon in Myers, 2012, str. 5-6). 
Avtorice Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel in Poljšak Škraban (2016) so podobno skeptične do 
pristopov (pogosto značilnih za vzgojno izobraževalni kontekst), usmerjenih v hitro kompenzacijo 
deficitov in zgodnje poseganje v družino, z namenom zaščite otrok. Saj ti posegajo v družinsko 
avtonomijo in pogosto ne upoštevajo kulturno pogojenih okoliščin (str. 135). Polarnost med principi 
konvencionalne prakse zaščite otrok, ki so usmerjeni na reševanje in zaščito otrok, ter opolnomočenje 
družine in participacije družine, avtorice celo prepoznavajo kot eno najbolj kompleksnih in 
občutljivih vidikov prakse, na področju socialnega dela (Ney, Stolz in Maloney, 2011, v Razpotnik, 
Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban, 2016, str. 136). 
 

2.1.3 RANLJIVE DRUŽINE 
 
Poimenovanje1 
 
Poimenovanje družin, ki jih v pričujoči nalogi poimenujem »ranljive družine«, se tako kot raznorazni 
strokovni koncepti spreminja skozi čas, prostorsko umeščenost in paradigmo/stroko. Tako lahko v 
vsakodnevnem diskurzu in pogosto v medijih/javnih občilih zasledimo izraze, kot so revne, socialno 
ogrožene, disfunkcionalne družine. Tudi strokovna javnost družine poimenuje različno; Krajnčan 
(2006) tako omenja rizične družine, Martin in Martin (2000) nefunkcionalne družine/manj 
funkcionalne družine, Kobolt (2002), Asen (2007, v Sternad, 2012) Stal in Scheffer, 1985, v De Vries 
in Bowkamp, 2002) pa npr. govorita o družinah z več problemi (ang. - familes with multiple 
problems). Tudi pri istih avtorjih lahko skozi čas zasledimo različna poimenovanja, npr. avtor Asen 
(2007, v Sternad, 2012) poleg omenjenega termina uporablja tudi t.i. družine večih agencij oz. 
družine, obravnavane v več ustanovah. To dejstvo po mojem mnenju kaže na to, da strokovna 
poimenovanja niso nevtralne, dokončne „predstavnice oz. reprezentacije resničnosti“, temveč 
začasne, v časovnem kontekstu pogojene kategorije, ki ustvarjajo in nosijo tudi vidik 
vrednotenja/normativno vrednost. V skladu s tem so po mnenju avtorice Razpotnik (2014) 
poimenovanja in kategorije lahko zavajajoča v svoji redukciji pojavov, ki naj bi jih označevala (str. 
59). Kot še zapiše: »Kategorije bolj ali manj odsevajo določeno resničnost (vselej pa to resničnost 
zaradi narave kategorialnih aparatov poenostavljajo), na drugi strani pa narekujejo in usmerjajo 
obliko in domet strokovnega delovanja« (Razpotnik, 2014, str. 59). Do različnih poimenovanj pa 
prihaja tudi v različnih strokah. Pri nas stroka socialnega dela večinoma uporablja izraz družine s 
številnimi izzivi2. Avtorici Kodele in Mešl (2016, str. 13) menita, da takšno poimenovanje poudarja, 
da so (v njihovi raziskavi) omenjene družine veliko več kot le problemi, s katerimi se soočajo. Kot 
zapišeta: »Pri sodelovanju z njimi nismo bili usmerjeni v to, česa ni in kaj bi moralo biti, ampak v to, 
»kaj je in kaj bi lahko bilo« (Madsen, 2007, v Kodele in Mešl, 2016, str. 13). 
Pri izbiri poimenovanja tovrstnih družin sem se v poplavi izrazov znašla v dilemi, saj mi je po eni 
strani zelo všeč perspektiva moči in optimistična drža, ki jo odraža termin družine s številnimi izzivi, 
vendar sem se navsezadnje odločila za poimenovanje ranljive družine. Poleg „izražanja zvestobe“ 
stroki socialne pedagogike (saj so raziskovalke s Pedagoške fakultete v raziskavi, kjer sem bila 

                                                
1	Ob pripisovanju velikega pomena načinu poimenovanja se sklicujem na avtorja Kuhar (2012, str. 143), ki zapiše, da 
»diskurzivni dogodek sooblikuje situacija, institucija ali družbena struktura v kateri se pojavi, hkrati pa ta diskurzivni 
dogodek povratno vpliva na svoj družbeni okvir in ga tudi preoblikuje: situacijo, institucijo ali družbeno strukturo.« 
Diskurz je po avtorjevem mnenju torej družbeno konstituiran, prav tako pa tudi ustvarja situacije, objekte vedenja in 
identitete (prav tam). 
2 Gre za družine, ki jim je poleg izkušnje revščine po besedah avtoric Kodele in Mešl (2016) skupno da se: »v svojem 
vsakodnevnem življenju srečujejo s številnimi notranjimi in zunanjimi stresorji, pogosto povezanimi s težkimi 
življenjskimi pogoji, ki povzročajo preobremenitev in destabilizacijo družine. Mnoge med njimi nimajo zadovoljenih 
osnovnih potreb, nenehno so postavljene pred različne izzive (npr. iskanje službe z majhnimi možnostmi za zaposlitev, 
nizki dohodki za preživetje, nezmožnost pomagati otrokom pri šolskih zadevah, lahko doživljajo breme bolezni, 
odvisnosti, zlorabe, nasilje, zatiranje, brezdomstvo« (str. 13). 
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soudeležena, uporabljale ta izraz), mi pri opredelitvi Družine s številnimi družinami umanjka 
socialno-družbeno (kritična) dimenzija, ki jo poseduje pridevnik ranljivosti3. Le-ta po mojem mnenju 
izpostavi družbeno umeščenost težav ter soodgovornost družbe/družbeno determiniranost za 
„ranljivo“ situacijo družine. Kot v nekem drugem kontekstu zapiše avtorica Razpotnik (2007), je 
potrebno „razumeti dane pojave v njihovih družbenih kontekstih, torej tam, kjer nastajajo in se 
perpetuirajo« (str. 59).  
Prav tako se sprašujem, katera družina se ne sooča s številnimi izzivi? Vendar pa je tudi pojmu 
»ranljive družine«, kot njegovim alternativam, možno očitati, da mu manjka perspektiva moči ali da 
je kako drugače stigmatizirajoč. Tako ni nenavadno, da avtorici Bauer in Wiezorek (2016, str. 12) 
opozarjata, da je potreben razmislek (tudi) pri uporabi in opredeljevanju »ranljivosti« posamezne 
družine, prav zaradi implicitnih normativnih pričakovanj, ki jih zajemajo posplošene ideje o 
»ranljivih družinah«. 
 
Značilnosti ranljivih družin 
 
»Izraz ranljive družine implicira pomen vsakokratne socialne umeščenosti težav, s katerimi se družina 
sooča zaradi ranljivega položaja v družbenem kontekstu« (Klemenčič Rozman, 2014, str. 18). 
Avtorica Klemenčič Rozman (prav tam) pri takšnem pojmovanju družin tudi izpostavi vidik 
kumulativnega kopičenja več dejavnikov tveganja ter manj priložnosti s strani družbe za doseganje 
ugodnih življenjskih potekov. Vendar pa takšna opredelitev vendarle omogoča razumevanje tovrstnih 
družin tudi z vidika perspektive moči in konceptov odpornosti. 
Ranljivost se po ugotovitvah avtorjev Bourdillona in Myersa (2012) pri teh družinah v smislu 
nakopičenih stisk kaže v revščini, življenjskem poteku in omejenih možnostih za kakovostno življenje 
otrok in mladostnikov. Hkrati pa so težave pri vzgoji otrok, šolanju, doseganju učne uspešnosti idr., 
pogosti spremljevalec njihovega vsakodnevnega življenja. Po mnenju avtoric Razpotnik, Turnšek, 
Rapuš Pavel, Poljšak Škraban (2015, str. 318) ranljivost pri različnih družinah lahko zavzema zelo 
različne pojavne oblike. Vendarle pa je tem družinam skupna nakopičenost težav na večih življenjskih 
področjih - materialnem, stanovanjskem, zdravstvenem in odnosnem. Pri tem avtorici Demi in 
Warren (po Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban, 2015) izpostavita tudi stigmatiziran 
družbeni status. Avtor Juul kot potencialno ranljive omenja tudi družine, z od večinske družbe 
odstopajočimi kulturnimi in etičnimi koreninami, kjer prihaja do neskladja in raznolikosti med 
tradicionalnimi normami in vzorci njihovih staršev ter vrednotami, značilnimi za družbo, okolje kjer 
družina trenutno živi (2005, str. 19-20, v Lesar, 2015, str. 228). 
Stal in Scheffer (po De Vries in Bouwkamp, 2002, str. 16) kot področje težav ranljivih družin 
omenjata tudi kontrolo nad življenjem, socialno izoliranost, poklicno področje ter komuniciranje z 
družbenimi ustanovami. Po njunem mnenju (prav tam) je za te družine značilen “proces izžarevanja”, 
tj. prenos problemov ali blaginje iz enega življenjskega področja na druga. Vsakdan teh družin je po 
mnenju avtoric Kodele in Mešl (2016, str. 13) prežet s številnimi notranjimi, zunanjimi stresorji in 
težkimi življenjskimi pogoji, kar povzroča preobremenitev in destabilizacijo družine. Posledično 
zaradi nakopičenosti težav tako strokovne službe kot družina težko sprevidijo (lastne) vire in moči za 
okrevanje ter izboljšanje situacije.   
Sternad (2012) v zvezi s tem zapiše, da je večdimenzionalna narava težav tovrstnih družin tesno 
povezana s številčnostjo (vzgojno izobraževalnih, zdravstvenih, socialnoskrbstvenih idr.) ustanov, ki 
obravnavajo družino. V skladu s tem avtorice Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban 
(2015; 2016) v akcijski raziskavi (kjer so med drugim preučevale kakovost sodelovanja oz. stopnjo 
medsebojne usklajenosti med ranljivimi družinami in različnimi podpornimi; socialno varstvenimi 
ter vzgojno izobraževalnimi sistemi/službami) ugotavljajo, da različne strokovne službe od 
                                                
3Osebno menim, da pojma ranljivosti ne gre menjati s pojmom krhosti, saj lahko krhko implicira eksistenčno ogroženo 
stanje, medtem ko je ranljivo po mojem mnenju manj deterministična oznaka (glej – »Ranljív-a prid. (ȋ í) ki se ga da 
(lahko) raniti.« ) (Ranljiv, b.d). Ranljivost lahko povežem tudi s poznanim grškim arhetipom ranjenega zdravilca, ki nas 
opozarja, da nam kot preživelim, težke preizkušnje (rane) dajejo tudi poseben vir moči, da »zdravimo« sebe in druge. 
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uporabnikov pogosto pričakujejo raznolike in nezdružljive izide (Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, 
Poljšak Škraban, 2016, str. 116). Zato ni posebej presenetljivo, da omenjene avtorice pridejo do 
sklepa, da obstoječe oblike podpore pri nas večinoma ne dosežejo dejanskih potreb ranljivih družin 
in da prihaja do velike stopnje obojestranskega nezadovoljstva s sodelovanjem: »...družine se pogosto 
počutijo, kot da hodijo od vrat do vrat s svojimi težavami, ki ostajajo nenaslovljene, strokovne službe 
na drugi strani pa imajo v povezavi z ranljivimi družinami občutek, da njihovim težavam niso kos, 
da so nerešljive« (prav tam, str. 116). Avtorja Bouwkamp in Bouwkamp (2014) takšne neželjene izide 
poteka podpore ilustrativno opredelita kot Navzdol obrnjeno spiralo procesov podpore in pomoči, za 
katere velja, da ponujena pomoč/intervenca ne naslovi dejanskih potreb družine in njenih članov. 
 
Kot je razvidno iz dosedanjih raziskav, znotraj obstoječih pristopov strokovne službe redko dovolj 
celostno in učinkovito ukrepajo, kot pomemben dejavnik se kaže tudi čas nastopa »intervence«.  
Barlov idr. (2003, v Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban, 2015) recimo opozarjajo, da 
sistemi podpore in zaščite zaradi ovir, s katerimi se srečuje družina, pogosto intervenirajo prepozno. 
Vsi omenjeni razlogi tako nakazujejo potrebo (ranljivih) družin po bolj »prožnem in bolj usklajenem 
nudenje podpore« (Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban, 2015, str. 319), saj vpogled v 
družinski kontekst in pripravljenost prisluhniti kompleksnosti družinske problematike pomenita 
pomemben korak k srečanju obeh vključenih strani, ob čemer pa je prav tako bistveno tudi 
prepoznavanje in naslavljanje virov ranljivih družin (prav tam, 2015, str. 323). Podobno Bouwkamp 
in Bouwkamp (2014) ugotavljata, da razdrobljenost pomoči in številčnost strokovnjakov, ki 
sodelujejo z družino, pomenijo dodatno breme. Avtorici Kodele in Mešl (2016) v tem kontekstu 
izpostavita velik pomen povezovanja tovrstnih družin z viri v skupnosti. 
 
 
2.2 SOCIALNA RANLJIVOST  
	

2.2.1 OSNOVNE ZNAČILNOSTI SOCIALNE POLITIKE  
 
Ustava RS v 2. Členu določa, da je Slovenija (pravna in) socialna država, kar naj bi se udejanjalo 
skozi predpise o obveznih socialnih zavarovanjih (pokojninsko, zdravstveno, invalidsko, med drugim 
tudi za primer brezposelnosti). To naj bi vsemu prebivalstvu po principu solidarnosti omogočalo 
dostop do socialne varnosti in dostop do kakovostnih storitev (socialna država, b.d.). Iz tega sledi, da 
je država za zagotavljanje socialne in materialne varnosti svojega prebivalstva dolžna organizirati 
tudi mrežo javnih služb za učinkovito opravljanje dejavnosti socialnega varstva za zadovoljevanje 
socialno-varstvenih potreb in interesov prebivalstva” (prav tam). Koncept socialne države v Evropi 
sega vsaj v 19. stoletje, utemeljil pa naj bi ga filozof Hegel. Ta je, po besedah avtorja Staroviča (2015), 
opozarjal na neenakosti v družbi zaradi ekonomske svobode meščanske družbe in posledičnih 
lastninskih odnosov. To naj bi po mnenju Hegla vodilo v razpad družbe, zaradi česar mora država 
prevzeti dopolnilno socialno vlogo pri zagotovljanju eksistence tistim, ki so brez lastnine (Starovič, 
2015). Socialna država predstavlja odmik od liberalnega razumevanja države in je po mnenju avtorja 
Staroviča (2015) nastala kot posledica spoznanja in zavedanja meščanskega razreda, da za dolgoročno 
stabilno ustvarjanje in rast potrebujejo izobraženo in zdravo populacijo ter socialni mir.  
Socialno državo lahko po mnenju omenjenega avtorja legitimiramo kot civilizacijski in humanitarni 
dosežek, saj omogoča preživetje in svobodnejše življenje širšemu krogu ljudi. Čeprav se ta koncept 
skozi zgodovino in geopolitične spremembe pogosto spreminja; danes namreč ne govorimo več le o 
socialni državi, ampak predvsem o državi blaginje (prav tam). 
Termin Država blaginje  - po uveljavljeni tipologiji avtorja Esping-Andersen (1990) - v ožjem smislu 
predstavlja področje socialnih izboljšav (npr. socialne storitve) v neki državi, v širšem in 
kompleksnejšem pogledu pa se nanaša na politiko in gospodarstvo; kot je npr. področje zaposlovanja 
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itd. (str. 2). Država blaginje se, kot eden izmed temeljnih elementov sistema blaginje4, glede na svojo 
regulativno vlogo in politike odziva po mnenju avtoric Rakar, Boskić, Kuhar, 2012 (str. 233) »na 
podlagi različnih načel redistributivne pravičnosti in s tem sooblikuje vlogo preostalih akterjev«. 
V kontekstu družinske politike država blaginje posega v t.i. sistem blaginje s pomočjo regulacije (npr. 
definiranje obveznosti in pravic med člani družine) in redistribucije (npr. transferji družinam in 
otrokom) (prav tam). 
Slovenijo bi lahko kot članico nekdanje Jugoslavije uvrstili v državno-socialistični sistem blaginje, v 
katerem je imela država dominantno vlogo. Vloga zasebnih neprofitnih organizacij je bila po mnenju 
omenjenih avtoric šibka, trga pa v sferi produkcije storitev legalno ni bilo. »Država je bila lastnica, 
financerka in nadzornica vseh institucij, ki so ponujale storitve ali zagotavljale denarna nadomestila 
posameznikom. Ker državna sredstva niso zadostovala za zadovoljitev vseh potreb posameznikov, so 
veliko breme za zagotavljanje socialne varnosti in blaginje posameznikov nosila neformalna socialna 
omrežja« (Rakar, Boskić, Kuhar, 2012, str. 237).Po razpadu Jugoslavije Slovenijo številni avtorji 
uvrščajo med t.i. tranzicijske blaginjske sisteme, ker vsebuje tako elemente konservativno-
korporativističnega kot tudi socialno-demokratskega sistema blaginje. Kot pa opozarjajo avtorica 
Kolarič idr. (2009; 2011, v Rakar, Boskić, Kuhar, 2012, str. 237), so reforme v zadnjem obdobju vse 
bolj usmerjene v liberalni sistem blaginje. 
 
Pridružujem se številnim avtorjem (in vse bolj splošnemu mnenju), da se pod vplivom neoliberalizma 
in postkapitalizma (v družbeni ideologiji, politiki, gospodarstvu itd.) rušijo temelji socialne države in  
tako krči in zamira država blaginje5.O sicer bistvenem pomenu socialne države za socialno in 
materialno blagostanje prebivalcev priča podatek, da bi bila v Sloveniji revščina, brez pomoči sistema 
socialnih transferjev zmanjševanja dohodkovne neenakosti, skoraj dvakrat višja (Čelebič, 2010, str. 
10). Tako žal ni presenetljivo, da sta se materialna prikrajšanost in tveganje za revščino v zadnjih 
letih (posebej po letu 2007 in 2008) v Sloveniji povečala6 (Čelebič, 2010, str.10). Medtem pa se delež 
javnofinančnih izdatkov v BDP (ne/posredno povezanih s socialnim razvojem) zmanjšuje, posebej še 
izdatkov za socialno zaščito (prav tam). Prav tako pa se z manjšo redistribucijo socialnih transferjev 
med revnejše manjša obseg socialnih pravic in dostop do pomoči za najšibkejše dele naše populacije. 
To je še posebej zaskrbljujoče, saj Slovenija nameni primerjalno nizke izdatke za socialno zaščito (in 
zdravstvo), prav tako pa raziskave kažejo, da so izdatki, namenjeni za socialno zaščito, neposredno 
povezani s socialnim razvojem (Murn, 2010, str. 77). »Država z vzdrževanjem sistema socialne 
zaščite ter drugimi izdatki, povezanimi s socialnim razvojem, skrbi za kakovost življenja prebivalstva 
in prispeva k družbeni koheziji« (prav tam, str. 76).  
Pojem družbene kohezije se nanaša na vse vidike družbenega življenja; predvsem na primarne vezi, 
solidarnost, skupne vrednote, zavezanosti družbi in zaupanje v družbo. Kot zapiše avtorica Murn 
(2010): »Tako široko pojmovana zasnova družbene kohezije združuje koncepta socialne izključenosti 
in socialnega kapitala. Za analizo socialne izključenosti je pomembno predvsem poznavanje 
razsežnosti dohodkovne neenakosti, denarne revščine in materialne, saj dalj trajajoča revščina vodi k 
socialnem izključevanju nekaterih družbenih slojev. Brezposelnost in revščina vplivata tudi na 

                                                
4 Sistemi blaginj kot jih navajajo številni avtorji so; konservativno-korporativistični, socialno-demokratski, liberalni, 
katoliški in nekdanji državno-socialistični. Različni sistemi blaginj po navedbah Rakar, Boskić, Kuhar (2012,  str. 233) 
temeljijo na različnih hierarhijah sfer (trg, država, civilna družba in skupnost), iz katerih posamezniki pridobivamo 
sredstva za zagotavljanje socialne varnosti in blaginje. Slovenijo bi lahko kot članico nekdanje Jugoslavije uvrstili v 
državno-socialistični sistem blaginje, v katerem je imela država dominantno vlogo. Vloga zasebnih neprofitnih 
orgarnizacij je bila šibka, trga pa v sferi produkcije storitev legalno ni bilo. »Država je bila lastnica, financerka in 
nadzornica vseh institucij, ki so ponujale storitve ali zagotavljale denarna nadomestila posameznikom. Ker državna 
sredstva niso zadostovala za zadovoljitev vseh potreb posameznikov, so veliko breme za zagotavljanje socialne varnosti 
in blaginje posameznikov nosila neformalna socialna omrežja« (prav tam, str. 237).  
5 Vzroke za krizo socialne države avtor Starovič (2015) prepoznava v krizi zaposlovanja, demografskih spremembah, 
ekonomski, institucionalni krizi, ki se kaže v povečani neenakosti v družbi, ter  v namernem poglabljanju krize z namenom 
ustvarjanja dobičkov. 
6 Povzeto po zadnji izdaji poročila iz leta 2010, morda bodo podatki za leto 2017 pokazali drugačne trende. 
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zdravje prebivalcev« (str. 67). Dohodkovna neenakost in revščina pa, kot vemo, vodita tudi v 
povečanje kriminala, saj kot vemo, ko imamo ljudje manj možnosti za doseganje legitimnih a 
(omenjenih!) družbenih sredstev in za preživetje po legalnih poteh, iščemo alternativne poti ter prej 
posegamo (oz. zaidemo na) po nelegalnih poteh. Revščina pa prav tako vodi v odmik iz običajnega 
družbenega življenja ter v še večjo družbeno in socialno razslojenost. 
In čeprav je razveseljivo dejstvo, da je stopnja družbene kohezije v Sloveniji, v primerjavi z ostalimi 
EU državami, kar visoka (npr. leta 2008 naj bi imeli najnižjo dohodkovno neenakost v EU), se 
situacija po pridobljenih podatkih v zadnjih nekaj letih poslabšuje (Čelebič, 2010, str.10). Prav tako 
pa se povečuje tudi socialna in ekonomska ranljivost prebivalstva7. V tem kontekstu so posebno 
ranljiva skupina brezposelni, starši enostarševskih družin z otroki ter najemniki stanovanj. »Najvišjo 
stopnjo tveganja revščine imajo gospodinjstva brez delovno aktivnih članov (39%), še posebno tista 
z vzdrževanimi otroci (57%), ter enočlanska gospodinjstva (41, 9%) in enostarševske družine 
(28,8%)“ (Kersnik, 2010, str. 72-73). Zelo ranljive so tudi brezposelne osebe (37,6%) in najemniki 
stanovanj (25,2%)« (prav tam). 
Tako za državo in nas prebivalce (p)ostaja vedno večji izziv, kako spodbuditi družbeno kohezivnost 
kot tudi zagotoviti celostno zastavljene, sistemske in medresorske rešitve (programe, socialno 
varstvene storitve, pa tudi širše gledano politike, družbene in strokovne diskurze), ki bodo na področju 
socialne politike, še posebej socialne zaščite; zaposlovanja in stanovanjske, zdravstvene, 
izobraževalne politike dolgotrajno učinkovite predvsem pa bodo razvijale vključujoče prakse. 
Družinski centri se v tujini (Npr. Nemčija, Švedska, Velika Britanija) kažejo kot en izmed ukrepov 
države pri tovrstnem prizadevanju, saj ti po mnenju avtoric Rakar, Boskić, Kuhar, (2012) nudijo 
družinam prijazno okolje, jih podpirajo pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja ter  
uresničuje politiko enakih možnosti (str. 233). 
 
2.2.2  SOCIALNA IZKLJUČENOST 
 
Socialna vključenost po mnenju avtorjev Urek in Ramon (2008, v Videmšek, 2012, str. 138) 
predvsem »omogoča dostop do pravic, družbenega in ekonomskega sveta, novih zmožnosti ter 
ponovne pridobitve statusa ter hkrati zmanjšuje občutek oviranosti«. Avtorica Ule (2000) pa 
nasprotno pri pojmu socialna izključenost pri tem izpostavlja preplet strukturnih, kulturnih in 
interakcijskih vidikov. Bistvo socialne ranljivosti pomeni »stopnjevanje težav in kopičenje nerešenih 
problemov, ki izhajajo eden iz drugega, na primer slab šolski uspeh, nizka izobrazba, slabe 
zaposlitvene možnosti, materialne, socialne, zdravstvene težave« (str. 42). 
Diskriminacija kot posledica privilegiranih družbenih odnosov večinske družbe se kaže v 
izobraževalni in zaposlitveni politiki, na področju zdravstvenega ter socialnega varstva (Urh, 2012, 
str. 24). Ker so določene skupine in posamezniki izključeni iz ekonomskega in socialnega sistema, se 
jih pogosto enači z ekonomskimi in socialnimi problemi (Urh, 2012, str. 23). »Če »drugačen8« 
posameznik presega toleranco družbeno spremenljivih norm, se loči identiteta in postane 
stigmatiziran. Še večji problem nastane, ko njihova »etičnost« institucionalno dobi pravico nad vsemi 
drugimi identitetami, spretnostmi, znanjem, željami. Tako se ohrani drugorazrednost in izključenost.«  
Avtorica Urh (2012) ob tem poudarja, da je prav »nepoznavanje in nerazumevanje procesov 
izključevanja« pogosto en izmed ključnih dejavnikov za ustvarjanje in vzdrževanje diskriminatornih 
praks (prav tam, str. 7). Marginalizacijo pojmuje kot izrazito družbeno odrinjenost oz. izključenost - 
tj. biti v položaju z manjšim dostopom do možnosti, ki jih ima večina; ekonomsko, politično, 
                                                
7»Približno polovica gospodinjstev z nizkimi dohodki in najemniki težko poravnava stanovanjske stroške.« Na področju 
vključenosti v izobraževanje v Sloveniji je en izmed večjih izzivov, po mnenju avtorice Čelebič (2010), zagotavljanje 
dovolj velikih zmogljivosti v vrtcih, zmanjševanje vpliva socioekonomskih značilnosti na učne dosežke učencev ter 
zmanjševanje razlik v vključenosti odraslih v izobraževanje glede na socioekonomske značilnosti (str. 10). Ob tem pa je 
zaskrbljujoče dejstvo da je pri nas  »zaupanje drugim ljudem in zaupanje v institucije kot kazalnik socialnega kapitala v 
Sloveniji nizko« (prav tam, str. 10).		
8 Uporabljeni izrazi, ki so v besedilu zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo 
enakovredno za oba spola. 
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družbeno (prav tam, str. 26). Ob tem navaja avtorja Bolaffi (2003, str. 174), ki izpostavlja dva 
elementa marginalizacije, izrazito družbeno odrinjenost ter pomankanje enakih možnosti (Urh, 2012, 
str. 27). Vse to pa, po mnenju avtorice Urh (2012), marginalizirani skupini onemogoča aktivno 
vključenost, hkrati pa vodi do odvisnosti od socialne pomoči, odrinjenosti od izobraževalnih, 
zaposlitvenih in političnih družbenih sistemov in vztrajanju revščine. 
 
2.2.3  BREZDOMSTVO 
 
Brezdomstvo kot skrajna oblika revščine in socialne izključenosti je večrazsežnosten multipovzročen 
pojav in večinoma posledica izključenosti na mnogoterih področjih posameznikovega življenja 
(Dekleva in Razpotnik, 2010; Razpotnik in Dekleva, 2007). Žal pa pogosto odraža tudi 
medgeneracijsko prenosljivo stanje ranljivosti in izključenosti. Pri opredeljevanju vzročnosti 
brezdomstva avtorja Razpotnik in Dekleva (2007, str. 2-3) ugotavljata, da so razlage brezdomstva in 
sorodnih družbenih pojavov raznolike in pogosto medsebojno nasprotne. Kot osnovno razliko 
navajata pripisovanje vzrokov za brezdomstvo strukturnim ali individualnim dejavnikom: 
»Strukturne razlage pojasnjujejo brezdomstvo z družbenimi razlogi, predvsem s spremembami na 
trgu dela, stanovanjskem trgu, sistemu blaginje - denarni podpori - in s številnimi demografskimi 
spremembami« (prav tam), pri tem pa se stanovanjski trg pogosto razumeva kot bistven dejavnik. 
Avtorja Liddiart in Hudson (1998, v Razpotnik in Dekleva, 2007, str. 3) kot bistvene dejavnike 
navajata nezaposlenost, nizke plače in sistem socialnega skrbstva. 
Avtorice Boydell, Goering in Morrell-Bellai (2002, v Razpotnik in Dekleva, 2007, str. 3) pa kot 
bistveno za pojasnjevanje vzrokov brezdomstva razumejo interakcijo med osebnimi, socialnimi, 
ekonomskimi dejavniki sistema pomoči. Med individualnimi dejavniki, ki jih največkrat omenjata 
Razpotnik in Dekleva (2007), navajata t.i. individualne lastnosti; »nevezanost na dom, izkušnjo 
bivanja v instituciji oz. skrbstvu, psihična ali spolna zloraba, duševna bolezen, vpletenost v kriminal 
in zloraba alkohola ali drugih drog« (str. 3). Čeprav so omenjeni dejavniki pogosto povezani z 
pojavom brezdomstva, avtorja hkrati opozarjata, da ni konsenza, kako jih interpretirati. Težave se 
namreč pojavijo že pri določanju vzroka in posledice (prav tam). Na tej osnovi ugotavljata, da je pri 
razlagi brezdomstva (in podobnih pojavov) treba izhajati iz optike krožnosti ter hkratnega, 
vzajemnega delovanja različnih okoliščin na posameznikovo življenjsko polje (str. 3). »Tako kot izidi 
niso enoznačni, so raznoliki tudi vzroki in skladno s tem naj bi bile tudi rešitve, ki jih iščemo za 
reševanje situacije brezdomstva, temu primerne, torej v svoji končni fazi kar se le da celostne, 
medresorske in multidisciplinarne« (Razpotnik in Dekleva, 2007, str. 3). Kot ena izmed ključnih 
dolgoročnih rešitev v primerih brezdomstva, pa je zagotovo dostop do javne ali socialne nastanitve. 
Poleg navzven opaznega brezdomstva Razpotnik in Dekleva (2007) omenjata tudi skrito 
brezdomstvo. V skladu s tem, kot opozarjata avtorja, po evropski klasifikaciji ETHOS ločimo štiri 
tipe brezdomstva; bivanje brez brez strehe nad glavo, bivanje brez stanovanja (npr. v zavetiščih ipd.), 
bivanje v negotovih pogojih (npr. nevarnost deložacije), bivanje v neprimernih pogojih (npr. zdravju 
ali osebni integriteti škodljive razmere).  
Brezdomstvo se torej nanaša tako na odsotnost trajnega bivališča kot tudi na negotove, neprimerne 
bivanjske oblike in pogoje, spričo zaostrovanja ekonomsko političnih in družbeno socialnih razmer 
(npr. spremembe na trgu dela, stanovanjska politika itd.), kar močno poveča obseg dejanskega 
brezdomstva pri nas. Še posebej pa prihaja do porasta brezdomnih in/oz. brezdomno ranljivih družin 
- prav sodelovanje z eno izmed teh bo tudi predmet pričujoče naloge.  
 
2.2.4  SOCIALNA RANLJIVOST NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA 
	
O povezavi socialno-ekonomskega statusa posameznikov (družin) in njihovega položaja znotraj 
vzgojno-izobraževalnih sistemov avtorji Klanjšek, Flere in Lavrič (2007, v Razpotnik, 2011), na 
primer ugotavljajo, da je šolska uspešnost posameznika poleg zasebne lastnine eden glavnih 
dejavnikov družbenega položaja. Podobno po ugotovitvah avtorja Krofliča idr., (2009, v Razpotnik, 
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2011, str. 114) obstaja velika povezava med izobrazbo, ki jo dosegajo starši ter šolo, ki jo izbirajo 
njihovi otroci. Na različno stopnjo opremljenosti šol za otroke, ki odraščajo v revščini in tiste, ki ne, 
opozarjajo tudi raziskovalci iz ZDA (Haskins in Rouse, 2005, Pianta, Cox, in Snow, 2007 v Azzi-
Lessing, 2011, str. 388). Nizki družinski prihodki so statistično povezani s številnimi tveganji za 
otroke. Kot ugotavljajo avtorji Duncan in Brooks-Gunn (2000, v Astuto in Allen, 2009, str. 3), so za 
družine v finančnih stiskah značilni sledeči izidi: nizka porodna teža, pomanjkljiva prehrana v 
otroštvu, povečano tveganje za; šolski neuspeh oz. predčasno prekinitev izobraževanja, čustvene 
stiske in najstniško starševstvo (Duncan in Brooks-Gunn, 2000 v Astuto in Allen, 2009, str. 3). 
 O družbenoekonomski pogojenosti šolske dejavnosti je mogoče sklepati tudi v okviru številnih  študij 
dejavnikov šolske uspešnosti v Sloveniji, meni avtorica Razpotnik (2011, str. 112), pri čemer navaja 
ugotovitve avtorjev Makarovič (1984); Justin (2002); Razdevšek Pučko (2002); Piciga, (2002); Flere 
in Lavrič (2003; 2005); Peček (2006). Izsledki teh raziskav kažejo, po avtoričinem mnenju, da kljub 
prizadevanjem izobraževalne politike9, stratifikacijski dejavniki še vedno pomembno vplivajo na 
izobraževalne dosežke pri nas. To dokazujejo recimo ugotovitve, da v Sloveniji potomci priseljencev 
in (oz.) še posebej Romi, bolj zgodaj končajo šolanje v primerjavi s preostalo populacijo, kar priča o 
ohranjanju deprivilegiranega socialno-ekonomskega položaja skozi več generacij (Razpotnik, 2011, 
str. 114). Pri tem se omenjena avtorica ponovno sklicuje na izsledke številnih raziskav (glej Medveš 
2008; PISA 200610; Klanjšek, Flere in Lavrič, 2007 itd.)11. 
Omenjeno priča v prid potrebi, da bi se moralo v vzgojno-izobraževalnem kontekstu namenjati večjo 
pozornost družbeni de/privilegiranosti posameznih družbenih skupin ter iskanju poti za premoščanje 
neenakih izhodiščnih položajev. Prav tako pa bi se po mnenju Vandenbroeck (2001, v Razpotnik, 
2014, str. 66), področje vzgoje in izobraževanja moralo razumevati kot: »deljeno odgovornost med 
javno in zasebno domeno, torej kot nekaj, kar ne pripada izključno družini oz. posamezniku ali 
državnim institucijam, ampak vedno znova nastaja in domuje v medprostoru, ki ga je treba ustvariti 
in ohranjati s pomočjo dialoga.« Avtorica Razpotnik (2011) v skladu s tem kliče po novih »na 
refleksiji temelječih praksah in uvajanju bolj dialoških, odnosnih in odprtih prostorov« (prav tam), 
kakršne udejanja tudi koncept odnosnega državljanstva. Ta predlaga orodje refleksije in izhodišč za 
oblikovanje novih vzgojnih in drugih odnosnih praks, saj prinaša prostor za dialoško refleksijo in 
prevpraševanje vprašanj namenov določene obravnave oz. načina delovanja po uveljavljenih modelih 
dela. Obenem pa posameznikom (npr. ranljivim družinam) prinaša priložnost, da v svojem imenu 
definirajo probleme, s katerimi se soočajo, npr. izključenost, revščina, nizki dosežki v šoli, slabe 
bivalne razmere in nasilje (Razpotnik, 2011, str. 118). 

	
2.2.5   SOCIALNA RANLJIVOST ROMOV  
 
Ker je obravnavana družina romskega porekla12, to upoštevam kot dejavnik dodatne ranljivosti. Pri 
tem se lahko navežem na avtorico Urh (2012), ki ugotavlja, da se veliko romskih družin sooča z 

                                                
9 Kot en izmed teh se lahko šteje prizadevanje za čim bolj zgodnje vključevanje otrok v vrtec; avtorja Gaber in Marjanovič 
Umek (2009) navajata izsledke raziskave, ki je pokazala, da vključenost v vrtec spodbuja pripravljenost za šolo pri otrocih 
staršev z nizko izobrazbo, oziroma lahko nadomesti nekatere primankljaje v razvoju in učenju, kot so npr. govorna 
kompetenost in intelektualne sposobnosti, ki so posledice manj spodbudnega družinskega okolja (str. 85).  
10»V državah, udeleženih v projektu PISA 2006, naj bi v povprečju pojasnjevali ekonomsko-socialnokulturni dejavniki 
manj kot 20 % razpršenosti dosežkov, v Sloveniji pa 46 %. Znotraj tega ima velik učinek tudi nizek dosežek imigrantov. 
(...). Poleg tega je PISA pokazala, da otroci imigrantov v bistveno večjem deležu obiskujejo nižje in triletno poklicno 
izobraževanje kot srednje strokovno izobraževanje in gimnazijo.« (Medveš, 2008, str. 92) 
11 Avtorica Razpotnik v tem kontekstu sicer navaja tudi teorije nekaterih osrednjih socioloških teoretikov (2011, str. 111): 
npr. avtorja Bourdieuja (1986), ki poudarja pomen starševski kulturnega kapitala; avtorja Bernsteina (1973) ki izpostavlja 
pomen jezikovne kode, ki je v rabi v družini, ter avtorja Goldthropa (1996), ki trdi, da starši in otroci pri prehodih v 
šolanje in pri drugih tovrstnih izbirah (upoštevajoč lastne resurse) izvajajo nekakšen racionalni izračun. 
12 Ko omenjam Rome, romsko poreklo, kulturo, to kategorijo razumem v veliki meri kot družbeno zgodovinski konstrukt. 
V skladu s tem Avtorica Urh (2012, str. 14) zapiše, da etičnost ni stalna, nepremakljiva identiteta, temveč fluidna, 
premakljiva, situacijska, nehomogena oblika družbenosti. Prav tako opozarja, da so tudi etične meje težko določljive, kar 
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izključenostjo na večih življenjskih področjih; zaposlitvenem, bivanjskem, zdravstvenem, 
izobrazbenem položaju, na področju socialne ne/vključenosti, preživljanju prostega časa ipd. (str. 28).  
Podobno tudi avtorica Pureber (2012, str. 54) opozorja na sistemsko določeno marginaliziranost 
Romov in meni, da naša država nad Romi izvaja nasilje, skrito pod “krinko institucionalnega ravnanja 
z depriviligirano populacijo”, ki se med drugim odraža prav v nevidnosti oz. pomanjkanju glasu, ki 
je tej populaciji sistemsko odvzet. Romi so po njenem mnenju dvojno marginalizirani (prav tam, str 
34). Poleg večdimenzionalne, večgeneracijske13 prikrajšanosti se jim, po njenem mnenju, pogosto 
pripisuje krivda za slab položaj v katerem živijo, iz česar izhaja pričakovanje, da naj svoj položaj 
izboljšajo sami. Takšen neoliberalen pogled ne upošteva širšega strukturnega konteksta, ki do Romov 
deluje izključevalno. Tak pristop pritrjuje npr. pogosto slišanemu javnemu diskurzu, ki pravi »da če 
vsak normalen človek lahko najde zaposlitev, potem tisti, ki ne more, predstavlja socialni problem 
države in je sam kriv za svojo situacijo«. Podobno avtorica Urh (2012) meni, da do vključevanja 
Romov prihaja samo na nižjih ravneh, saj kapitalizem nenehno potrebuje rezervno armado delovne 
sile, ki bo pripravljena in prisiljena privoliti v ostrejše pogoje izkoriščanja. 
Poleg sistemskega izključevanja Romov in drugih etničnih manjšin, pa do izključevalnih praks lahko 
prihaja tudi v poklicih pomoči. Tako se npr. v šolskem prostoru pri delu z otroci pogosto odražajo 
nerealna, nizka pričakovanja, univerzalizem, redukcionizem, politična korektnost, legalizem, 
viktimizacija (Urh, 2012, str. 32). V skladu s tem se diskriminatorni proces obtoževanja oz. 
viktimizacije lahko dogaja na subtilen način in je pogosto skrit v humanitarnih dejanjih (prav tam, 
31-32). Avtorica Urh pri tem navaja avtorja Ryana (1971, v Urh, 2012, str. 28), ki bistvo viktimizacije 
prikaže kot paradoks; v tem, da tisti, ki obtožuje, po eni strani noče spreminjati sistema, ki mu ustreza, 
po drugi strani pa želi pomagati depriviligiranim. Do t.i.  „vključevanja Romov “ tako prihaja »pod 
okriljem volunterističnega diskurza pomoči žrtvam diskriminacije ali delovne 
nesposobnosti/nezadostnosti/nemotiviranosti« (prav tam). 
Stroke so tako po mnenju avtorice Urh (2012) pogosto premalo kritične do tega, kako z lastnimi 
praksami soustvarjajo obstoječe družbene hierarhije in spodbujajo izključevanje. Tako programi, 
usmerjeni v “odpravo defektov”, po njenem mnenju zgolj maskirajo dejanske družbene razmere, ki 
so dejanski izvor problema. In čeprav so Romi vse bolj prepoznani kot skupina, ki (zaradi že 
omenjenih razlogov) potrebuje veliko podpore, jih marsikateri strokovni delavec obtožuje za njihov 
položaj in se “boji da bodo za uporabnika naredili preveč“ (Urh, 2009, v Urh, 2012, str. 32). Zato se 
pridružujem avtorjem Urh (2012), Klopčič (2012); Razpotnik (2011) itd. v miselnosti, da je poznana 
retorika Enakega pristopa za vse izključevalna za tiste z nižjimi izhodiščnimi možnostmi, zato je 
zanje potrebna pozitivna diskriminacija.  
V skladu s tem avtorica Klopčič (2012, str. 68) ugotavlja, da je vključevanje Romov dvosmerni proces 
in kot izziv omenja, kako hkrati zagotoviti enako obravnavo vseh državljanov ter s posebnimi ukrepi 
pomagati Romom pri njihovi integraciji, upoštevaje razlike glede drugačnega načina življenja, 
tradicije in kulture. V pomoč strokovnemu delavcu lahko nastopi tudi koncept ”kontekstualizacije”, 
ki ga avtorica Razpotnik (2011) označi za način, »ki vzame resno medkulturne razlike pri ustvarjanju 
pomena ter politični in socialno-ekonomski kontekst« (str. 115). Ob tem se zavedam, kot poudarjajo 
že številni avtorji, da odnose (pomoči) nikoli ne stopamo iz nevtralne pozicije… Poleg prevladujočih 
kulturnih predstav, ustaljenih praks, javnega mnenja, diskurza strokovnega profila in delovnega 
mesta, vplivajo na delovanje strokovnih delavcev v poklicih pomoči tudi osebna prepričanja, izkušnje 
itd.  
	

                                                
dokazuje nejasno poistovetenje z romsko kulturo oz. identiteto s strani Romov, za razliko od splošnih prepričanj v javnih 
diskurzih. Kot zapiše: ...ne moremo govoriti o pravem dokončnem odgovoru o tem, kdo je Rom, temveč o resnicah (Urh, 
2012, str. 14)«. 
13Večgeneracijska marginaliziranost se prenaša iz generacijo v generacijo (Urh, 2012; Dragoš in Leskošek, 2003). Avtorja 
Dragoš in Leskošek (2003) razumeta dedovanje kot pomembni vzrok neenakosti. Ljudje po njunih besedah “ne začnejo 
živeti v nevtralnih in nestrukturiranih okoljih” ampak so “vrženi v različne družbene prostore, ki jim pomembno določajo 
pogoje, priložnosti in dosežke v življenju” (prav tam, str. 24). 
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2.3 SODELOVANJE Z DRUŽINO V POKLICIH POMOČI  
 
2.3.1 OBISKOVANJE DRUŽIN NA DOMU KOT METODA DELA 
 
Dom načeloma označuje posameznikov (in družinski) varen prostor zasebnosti, kjer se vedemo bolj 
avtentično kot v javnem prostoru, in kjer veljajo nekatere drugačna »pravila« vedenja. To ni čudno, 
saj kot opozarja avtor Peace (1988 v Miloševič Arnold, 2009, str. 103), doma zadovoljujemo potrebo 
po stalnosti, domačnosti, pripadnosti, neodvisnosti, individualnosti, avtonomnosti.  
Ker obisk strokovnih delavcev (predstavnikov institucij, prostovoljcev, itd.) na domu pomeni vstop 
v intimni prostor družine (razen v specifičnih okoliščinah), je pred obiskom potrebno pridobiti 
dovoljenje »domačih«. Pa še takrat obiskovalec vstopa v teritorij družine kjer načeloma »postavljajo 
pravila« domači, obiskovalec (pogosto strokovni delavec) pa jih je »dolžan« upoštevati, kar prinaša 
kontrast med razmerjem moči v konvencionalnih obravnavah, ko »domači« vstopajo v svet 
strokovnih služb, kjer prevzemajo nadzor predvsem strokovni delavci.  
 
Prednosti metode obiskovanja na domu v primerjavi z institucionalnimi programi 
podpore 
 
Med prednostmi metode obiskovanja na domu avtorica Miloševič Arnold (2009, str. 104-105) 
izpostavlja; 
• priložnost za neposreden vpogled v življenjski svet uporabnika,  
• priložnost za opazovanje pristnejših medsebojnih interakcij družinskih članov,  
• prepoznavanje in reševanje potreb v bolj naravnem okolju, 
• priložnost vpogleda v širšo perspektivo posameznikovega življenja, njegovo neformalno 
mrežo 
• ter »obstoječe vire socialne podpore uporabnikov« (prav tam, 107).  
Podobno ugotavljajo tudi avtorice Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban (2016, str. 131-
132), pri čemer izpostavljajo, da obiskovanje na domu: 
• omogoča spoznavanje družine v zelo različnih situacijah in v »pravem okolju«,  
• zaradi boljšega poznavanja omogoča večjo osredotočenost na družinske spoprijemalne 
strategije, vire, moči,  
• prinaša bolj uravnotežen odnos in (posledično) lažje doseganje kvalitetnega odnosa, 
• omogoča večjo prožnost pri prilagajanju oblike podpore glede na posameznikovo in družinsko 
specifično situacijo.  
Avtorja Astuto in Allen (2009, str. 7) izpostavljata: 
integrativnost in bolj celostno zastavljeno storitev v primerjavi z ostalimi ponudbami, 
Avtorica Kitzman (2004) izpostavi: 
• doseganje tistih uporabnikov (družin), ki sami ne iščejo uslug/podpore oz. so geografsko 
oddaljeni oz. nemotivirani za srečanja v formalnem kontekstu. 
Avtorica Jensen (2005, v Astuto in Allen, 2009, str. 10) pa še:  
• priložnost boljšega vpogleda v kulturni kontekst vsakodnevnih interakcij. 
 
Raziskovalna praksa pri nas 
 
Obiskovanje na domu v socialnovarstvenem kontekstu (oziroma kot metoda socialno varstvenega 
dela) je sicer, kot ugotavljajo avtorice Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban (2015; 
2016), v Sloveniji še precej nerazvito področje, še posebej v smislu kontinuirane prakse, vendar pa 
dobiva vse večjo raziskovalno in praktično pozornost; 
 

v na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani 
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Na Fakulteti za socialno delo so v letih 2015-2016 v okviru podiplomskega študija in v sklopu 
akcijsko raziskovalnega projekta: Pomoč družinam v skupnosti: soustvarjanje želenih sprememb za 
zmanjševanje socialne izključenosti in krepitev zdravja, sodelovali z družinami s “številnimi izzivi”. 
V projektu so sodelovale Univerza v Ljubljani (Fakulteta za socialno delo, Fakulteta za šport in 
Zdravstvena fakulteta), skupaj z dvema partnerjema; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige 
Universitet iz Norveške in Zvezo prijateljev mladine Moste-Polje (Kodele in Mešl, 2016, str. 11). V 
omenjenem projektu, so po navedbah avtoric Mešl in Kodele (2016), sledili dvema glavnima ciljema; 
izobraževanju strokovnjakov za delo na področjih sodelujočih fakultet ter podpori družinam v 
skupnosti (str. 11). Avtorice Mešl in Kodele (2016); Šugman Bohinc (2016), Čačinovič Vogrinčič 
(2016) v okviru omenjenega sodelovanja z družinami izpostavljajo tipične socialno-delovne koncepte 
(op. avtorice- nekatere tudi transteoretične) kot so: krepitev moči, soustvarjanje, etika udeleženosti, 
sistematična nesistematičnost, koncept samoraziskujočega praktika, delo na dveh ravneh itd.  
Avtorica Šugman Bohinc (2016) med ugotovitvami raziskave navaja, da se pomoč družinam v 
skupnosti razumeva kot pomoč družinam, ki se izvaja na domovih ljudi, torej v skupnosti, kjer družina 
živi. (str. 46). Kot eno izmed bistvenih orodij za sodelovanje, pa jim je predstavljal t.i. »izvirni delovni 
projekt pomoči« ki po besedah avtoric Kodele in Mešl (2016), družino v soustvarjalnem odnosu 
poveže s skupnostjo: »Družino poveže z ustanovami, največkrat s šolami, a tudi z delovnimi mesti, 
zdravstvenimi ustanovami, nevladnimi organizacijami, neformalnimi socialnimi mrežami. Če 
uporabimo Madsenove (2003) besede, bi rekli, da gre za izvirne projekte pomoči družinam, da 
razstavijo stare probleme in sestavijo nova življenja.« 
V kontekstu omenjenega raziskovalnega projekta avtorica Čačinovič Vogrinčič še (2016) ugotavlja 
da družine s številnimi izzivi, ki so bile zajete v raziskavo »potrebujejo podporo in pomoč za delo na 
spremembah v novem življenju in krepitev raziskanih in želenih sprememb. In končno potrebujejo 
razvoj skupnosti, ki podpirajo nova življenja in so spoštljive priče novega življenja« (str. 25).  
 

v  na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 

Na Pedagoški fakulteti je od leta 2012 potekala (oz. je še v poteku) akcijska raziskava o ranljivih 
družinah, v sodelovanju z Društvom Kralji Ulice (oz. programom nastanitvene podpore za ranljive 
posameznike in družine), usmerjena v raziskovanja potreb ranljivih družin ter v nadaljavanje 
razvijanja modela Prožnega nudenja prostovoljne podpore ranljivim družinam v življenjskem 
prostoru (posamezni vidiki modela so zapisani v člankih, glej npr. Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, 
Poljšak Škraban., 2015; 2016). V prvem delu raziskave so raziskovale življenjske situacije in izzive, 
s katerimi se ranljive družine srečujejo v svojem vsakodnevnem življenju, ter kako jih rešujejo. V 
nadaljevanju so raziskovale, kakšne sistemske oblike podpore so družinam na voljo ter stopnjo 
usklajenosti in zadovoljstva, tako z vidika družin kot z vidika sodelujočih organizacij (prav tam). 
Ugotovile so, da obstaja velika stopnja obojestranskega nezadovoljstva nad sodelovanjem in izidi 
podpore ter da potrebe družin znotraj obstoječih pristopov podpore ostajajo nenaslovljene (Razpotnik, 
Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban. 2015; 2016). Poleg družin, tudi sami strokovni delavci 
namreč izražajo potrebo po boljšem poznavanju družine ter iskanju drugačnih pristopov, saj to olajša 
njihovo delovanje ter prispeva k večji učinkovitosti. Po ugotovitvah avtoric se tako tudi strokovni 
delavci zavedajo, da znotraj obstoječih pristopov težko dosegajo dejanske potrebe družine, opozarjajo 
pa tudi na pomanjkljivo komunikacijo z drugimi organizacijami in pomanjkanje zaupanja med njimi 
(Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban, 2016, str. 134). Na osnovi tega so avtorice 
ugotovile, da je smiselno razviti prožnejše in bolj usklajene oblike podpore, ki so manj formalne in 
bližje družinskemu vsakdanu. Nadaljevanje akcijskega raziskovanja so tako usmerile v razvoj 
prožnejših, bolj usklajenih oblik podpore ranljivim družinam (prav tam, 2016). Več o modelu  
prožnega nudenja prostovoljne podpore ranljivim družinam v življenjskem prostoru pa sledi v 
nadaljevanju naloge (med drugim tudi zato, ker pričujoča naloga odraža moje sodelovanje pri 
razvijanju tega pristopa). 
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Praksa v tujini 
 
Nekod po tujini je kontinuirana podpora na domu v socialnovarstvenem kontekstu, ki je pri nas še v 
»povojih«, že dolgoletna ustaljena praksa. V nadaljevanju navajam primera iz dveh držav.  
(Op. avtorice - zaradi jezikovnih ovir sem se pri iskanju omejila zgolj na slovenski in angleški jezik,  
zato zaradi dostopnosti podatkov, kot tudi prostorskih omejitev, navajam zgolj primere iz dveh 
držav): 
 

v Nemčija 
 
Avtorica Lesar (2015) omenja program, po katerem je v Nemčiji socialnopedagoška ambulanta 
pomoč zakonsko določena za ranljive družine kot ukrep, ki se izvaja pod okriljem posebne vzgojno-
izobraževalne ustanove, financirane in nadzorovane s strani centra za socialno delo. Njen izvor sega 
v 70 leta 20. stoletja, v bivšo Demokratično republiko Nemčijo, kjer se je po regijah pristopa različno 
razvijal, a deluje v vseh zveznih državah še danes14 (prav tam). 
»Socialnopedagoška pomoč naj bi družine z intenzivnim spremljanjem podpirala in nudila pomoč pri 
nalogah vzgajanja, pri tekočih vsakdanjih problemih, pri iskanju rešitev za nastale konflikte in krize, 
pri kontaktiranju z uradi in institucijami, in omogočila naj bi pomoč za samopomoč. SPPD je 
določena za daljše časovno obdobje in zahteva sodelovanje družine« (Helming, Schattner, Bluml, 
1999, str. 6, v Lesar, 2015, str. 227). Kot bistven vidik pristopa avtorji Helming, Schatter, Bluml, 
(1999, str. 7, v Lesar, 2015, str. 225) opredeljujejo razumevanje problemov družine, kot tudi iskanje 
obstoječih odpornih dejavnikov in virov na področju vzgoje, medosebnih in partnerskih odnosov, 
področja socialnega in materialnega blagostanja. Avtorica Lesar (2015) med konkretnimi nalogami 
strokovnega delavca pri socialnopedagoški pomoči družinam navaja sledeče: krepitev vloge staršev 
pri vzgoji, vodenje razgovorov, svetovanje in posredovanje v partnerskih konfliktih, razbremenitev 
staršev, sodelovanje z drugimi strokovnimi službami itd. (str. 233). 
 

v ZDA 
 
V ZDA imajo dolgoletne izkušnje strokovnega obiskovanja ranljivih družin na domu. Avtorica 
Kitzman (2004) omenja več kot stoletno tradicijo tovrstnih programov, ki je ponovno na vzponu od 
70-ih let prejšnjega stoletja (str. 2). Programi obiskovanja na domu se sicer razlikujejo po svojih 
»ponudbah« in kompleksnosti. Tisti bolj večdimenzionalni so zasnovani tako, da običajno povezujejo 
družine z drugimi resursi v njihovih skupnostih, kot so zdravstveno in mentalno-zdravstveno varstvo 
in pomoč pri zagotavljanju nastanitve, otroškega varstva in drugih osnovnih potreb, bistven vidik pa 
je najpogosteje promocija zdravega razvoja otrok (Gomby, 2005,. Gomby idr., 1993; Roberts idr., 
1991; Weiss in Klein, 2006 Azzi-Lessing,  2011, str. 388)15. 
Avtorica Azzi-Lessing (2011, str. 387) podobno ugotavlja, da se v ZDA v zadnjih desetletjih povečuje 
interes za terensko delo na domu, saj vedno več pozornosti namenjajo podpori in zgodnjem 
interveniranju v primeru otrok, ki se soočajo z ranljivostjo. Obiskovanje na domu se v ZDA tako po 
njenih ugotovitvah vse bolj upošteva kot učinkovita metoda “spodbujanja” razvoja majhnih otrok in 
kompetentnega starševstva, odpravljanja vrzeli v pripravljenosti na šolo, kot tudi način zmanjševanja 
tveganj za zlorabo in zanemarjanje otrok ter ostalih neželenih izidih pri ranljivih družinah, ugotavlja 
avtorica Azzi-Lessing (2011, str. 387-388)16. Avtorja Astuto in Allen (2007) na tem področju 
                                                
14 Nisem seznanjena, če so podatki v letu 2017 še ažurni. 
15 Med najbolj poznanimi programi so po navedbah avtorice Azzi-Lessing (2011) Healthy Families America (HFA), 
Nurse-Family Partnership (NFP), Early Head Start (EHS), Parents as Teachers (PAT), Home Instruction for Parents of 
Preschool Youngsters (HIPP) in Parent-Child Home Program (PCHP) (Astuto in Allen, 2009; Weiss in Klein, 2006 v 
Azzi-Lessing, 2011, str. 388). 
16 Kot primer longitudinalne študije učinkovitosti podpore na domu navajam ugotovitve iz raziskave Early Head Start 
programa (EHS v nadaljevanju), ki je namenjen družinam z nizkimi prihodki, ki imajo otroke mlajše od treh let oz. še v 
prenatalnem oddobju (Azzi-Lessing, 2011, str. 389). Longitudinalna študija iz leta 1995, ki je evalvirala 17 EHS 
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izpostavita še zdravstveno oskrbo in vzgojo (str. 7). Tovrstnim programom v ZDA je večinoma 
skupno zavzemanje za zgodnje učenje in optimalni razvoj majhnih otrok, izboljšanje starševskih 
kompetenc pri nudenju skrbi otroku, kot tudi izobraževanje staršev in spodbujanje njihove rasti 
(Johnson, 2009, v Azzi-Lessing, 2011, str. 388).  
 

2.3.2 SODELOVANJE Z DRUŽINO V SOCIALNI PEDAGOGIKI  
 
Prostovoljna podpora ranljivim družinam v življenjskem prostoru 
 
Avtorice Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban s Pedagoške fakultete od leta 2014  
skupaj s skupino študentov raziskujejo ranljive družine. Plod te akcijske raziskave temelji na njihovih, 
že omenjenih ugotovitvah, predvsem o potrebi po oblikovanju prožnejše in bolj usklajene oblike 
podpore, ki bi bile manj formalne in bližje družinskemu vsakdanu (povzeto po Razpotnik, Turnšek, 
Rapuš Pavel, Poljšak Škraban, 2015; 2016). Nekatere ključne značilnosti modela podpore (še 
razvijajočega) ranljivim družinam v vsakodnevnem življenju, kamor sem bila kot študentka aktivno 
vključena tudi sama, so zajete v članku Podporno vstopanje v življenjski prostor družin (glej- 
Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban, 2016), ki v nadaljevanju predstavlja ključen vir. 
Pristop je usmerjen v družino in njeno vsakodnevno življenje, izhaja pa iz t.i. Participatorne akcijske 
raziskave, ki jo Zimmerman (2000, v Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban, 2016, str. 
121) opredeli kot proces opolnomočenja oz. krepitve moči, ki stremi k ustvarjanju situacij, kjer 
udeleženci lahko povečajo občutek nadzora, stopnjo soodločanja in kritično zavest.  
Kot bistvene dimenzije pristopa, omenjene avtorice navajajo: prožnost, prisotnost v vsakodnevnem 
življenju družine, sprotno odzivanje na potrebe, grajenje sodelujočega odnosa ter dajanje prednosti 
dinamiki in potrebam družine pred formalnimi/birokratskimi zadevami (prav tam, str. 116) ter stalno 
upoštevanje konteksta, neinvazivnost, zagotavljanje vsakodnevne praktično usmerjene podporo ter 
uporaba številnih in fleksibilnih pristopov, razvijanje novih inovativnih rešitev, ki izvirajo iz dialoga 
med različnimi akterji, družino in njenimi podpornimi mrežami (prav tam, str. 136).  
Model temelji predvsem na študiji primera ene družine, v katero prostovoljci vstopamo od 2014. 
Družino se obiskuje doma, prav tako pa se otroke obiskuje tudi v različnih vzgojno izobraževalnih 
ustanovah. Nekateri prostovoljci se osredotočajo na delo s posameznim otrokom, ki ga redno 
spremljajo, med tem ko se drugi osredotočajo na celo družino. Prostovoljci se poslužujejo različnih 
aktivnosti glede na sproti prepoznane potrebe, vsake toliko pa so organizirani skupinski dogodki, tako 
za družino kot za prostovoljce in raziskovalke. Prav tako so za prostovoljce organizirane redne 
mesečne supervizije. Prostovoljci, ki vstopajo v družino, opisujejo tovrstno podporo kot 
nestrukturirano in nekonsistentno z vidika poročanja, zaradi nereflektiranih ciljev in okvirjev 
podpore, ki se sproti razvijajo in interpretirajo (prav tam, str. 126), vlogo pa kot razpršeno in odvisno 
od konteksta (prostovoljec kot obiskovalec, kot nekdo, ki razbremenjuje družino, nudi podporo pri 
vzgoji kot praktični pomočnik, zagovornik in zaščitnik družine v odnosu do drugih institucij ipd.) 
(str. 126). 
Ker je narava dela izrazito neinstituicionalizirana, se po mnenju avtoric kot temeljni izziv kaže iskanje 
ravnovesja med formalnim in neformalnim delom (prav tam, str. 136). Kot temeljna veščina se tako 

                                                
programov in je sledila več kot 3000 otrokom in njihovim družinam, je v raziskavo vključevala mešanico programov, ki 
so temeljili na obiskovanju na domu, srečevanjih v orgarnizaciji ali kombinacijo obeh tipov programov (Administration 
for Children and Families, 2002, 2006; Bradley idr., 2009; Mann idr., 2004). Pri starosti treh let so otroci, vključeni v 
omenjeni program, v primerjavi s kontrolno  skupino pokazali večji napredek v jezikovnih sposobnosti, v kognitivnem in 
socialnem razvoju. Prav tako so izražali več čustvene angažiranosti s starši in manj agresivnega vedenja. Pozitivni učinki 
so se kazali tudi pri starših, ki so bili bolj čustveno podpirajoči, so bolj stimulirali učenje otrok in razvoj govora in manjkrat 
uporabljali fizično silo kot vzgojno metodo, kot v kontrolnih skupinah. Večina teh učinkov je bila po ugotovitvah 
Administration for Children and Families, 2002 (Mann idr., 2004, v Azzi-Lessing, 2011, str. 389) zmerna. Kot zanimivost; 
čeprav najbolj ranljive družine naj ne bi kazale napredka EHS, ko so bili otroci stari 3 leta, so se nekateri ugodni učinki 
na starševanje in domače okolje pokazali kasneje, povprečno 2 leti po koncu programa, ko so šli otroci v vrtec 
(Administration for Children and Families, 2006, v Azzi-Lessing, 2011, str. 390).	
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prepoznava iskanje ravnotežja med strukturo - ta je do določene mere pri delu z družinami potrebna; 
in prožnostjo - kar zahteva od prostovoljca avtonomnost, sposobnost strokovnega odločanja ter 
zmožnost reflektiranja (Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban, 2016, str. 128). Kot 
pomembna metoda se kažejo družinske konference in »konference primera« (angl. - case conference), 
tj. sestanki, ki se osredotočajo na specifičen vidik ali problem in zajemajo organizacijo srečanja vseh 
udeleženih v družino, soočenje večih (strokovnih) pogledov, perspektiv, mnenj, soustvarjanje 
pogojev za kolektivno dialoško reševanje primerov ter skupinsko usmerjene metode, iskanje bolj 
prožnih in celovitih odzivov na izzive in potrebe družine, ki so bližje družinski realnosti. Bistven 
princip tovrstnih srečanj je po njihovem mnenju spodbujanje družin k aktivnem odločanju na 
področju socialnega, varstva kar prinaša demokratičen pristop (Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, 
Poljšak Škraban, 2016, str. 120), ta pa prepoznava in blaži nesorazmerja moči v odnosih (tipično za 
birokratske/formalne oz. bolj konvencionalne pristope) in nakazuje transformativno naravo tovrstnih 
pristopov, ki udejanjajo socialno pravičnost (prav tam, str. 120-121). 
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3. EMPIRIČNI DEL 
 
3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Kot kažejo izsledki raziskave avtoric Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban (2015), 
kompleksnost in prepletenost težav ranljivih družin kliče po novem, celostno in sinergično 
zasnovanemu pristopu (str. 319), ki bo omogočal “oblikovanje prožnih in bolj usklajenih oblik 
podpore“ (prav tam, str. 322). O vse večjem zanimanju stroke na področju dela z ranljivimi družinami 
priča porast socialnopedagoških znanstvenih prispevkov v zadnjih nekaj letih, vendar so ti večinoma 
teoretično usmerjeni. Moja magistrska naloga pa raziskuje, kako nudenje podpore ranljivi družini v 
življenjskem prostoru poteka v praksi. 
 
3.2 CILJI RAZISKAVE 
 
Namen empiričnega dela je skozi študijo primera (z metodo kvalitativne analize lastnih anekdotskih 
poročil in ostalega gradiva) ugotoviti značilnosti in specifike nudenja podpore ranljivi družini v 
življenjskem prostoru, pri čemer je bil predmet raziskave moja lastna podporna dejavnost družini, s 
katero sodelujem kot prostovoljka. Poleg prepoznave bistvenih tem, spoznanj vezanih na 
raziskovalna vprašanja, je moj (posredni) namen tudi oblikovanje smernic za delovanje v smeri 
povečanja učinkovite podpore ranljivim družinam, z vizijo večanja zmožnosti dostopa do virov moči 
in povečanja dejanskih zmožnosti za kakovostno življenje ranljivih družin, kot tudi posameznikov v 
njih. 
 
3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
1. Kaj sem delala z raziskovano ranljivo družino? Kakšni so bili moji posegi in kakšne pristope ter 
metode sem pri tem uporabljala? 
2. Katere teme, problemska področja so se mi ob tem odpirala? Kakšne so bile potrebe družine in 
družinskih članov, ki sem jih opazila in se nanje odzivala? 
3. Kako sem osmišljevala svoje delo? Katere koncepte sem pri tem uporabljala in na katere teorije 
sem se pri tem opirala?  
4. Kako se je tekom dela razvijal (ali ne) sinergetični pristop? 
Na osnovi iskanja odgovorov na zgornja raziskovalna vprašanja sem razmišljala o ključnem 
teoretskem vprašanju, ki se nanaša na to, kateri strokovni koncepti omogočajo razvijanje in izvajanje 
prožnega, potrebam prilagojenega sinergetičnega pristopa k sodelovanju z ranljivimi družinami. 
 
3.4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 
Metoda in raziskovalni pristop 
 
Uporabila sem kvalitativni pristop in opisno študijo primera (v določenem pogledu je šlo zaradi 
dolgotrajnosti raziskave in »potopitve v svet družine« tudi za etnografski pristop) ter pri tem opisala 
in raziskala lastno (so)delovanje z ranljivo družino. V teoretičnem delu sem pregledala obstoječo 
relevantno literaturo s področja dela z ranljivimi družinami, v empiričnem delu pa kvalitativno 
obdelala in analizirala lastna poročila srečanj z družino (in nekatere v nadaljevanju omenjene vire). 
Podatki so bili analizirani z metodo kvalitativne analize besedila, s poskusom oblikovanja pritlehne 
teorije. 
Raziskovalno metodo študije primera sem si izbrala za raziskovalni pristop, ker omogoča temeljit in 
kompleken opis določenega fenomena, saj kot zapišeta avtorja Razpotnik in Dekleva (2007), „študija 
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primerov kot raziskovalni pristop omogoči zajetje kompleksnosti in prepletenosti različnih silnic in 
okoliščin v posameznikovem življenju“ (str. 3). 
 

3.4.1  UDELEŽENCI IN POSTOPEK IZBIRE PODATKOV 
 
Raziskava obravnava (socialno, ekonomsko, stanovanjsko ipd.) ranljivo devetčlansko družino (z 
očetom, mamo ter sedmimi mladoletnimi otroci), romskega in/oz ”mešanega” porekla, s katero sem 
poltretjo leto sodelovala kot ena izmed udeleženk v raziskavi o ranljivih družinah ter kot ena izmed 
prostovoljcev v kontekstu programa nastanitvene podpore društva Kralji Ulice. Družina živi v večjem 
mestu. Starša sta poročena in dolgotrajno brezposelna. Družina se je v zadnjih nekaj letih, pretežno 
spričo finančnih težav, večkrat selila v različne predele mesta. 
 
3.4.2  KONTEKST SODELOVANJA Z DRUŽINO 
 
Društvo Kralji Ulice izvaja program celovite nastanitvene podpore, ki je namenjen ranljivim 
skupinam prebivalstva, ki so ogrožene v smislu izgube nastanitve. V okviru tega programa sodelujejo 
tudi z ranljivimi družinami. Septembra 2014 sem se kot prostovoljka tudi sama vključila v delo z eno 
tako, devetčlansko družino. Poleg mene je z družino (bolj ali manj redno) sodelovalo do 11 
prostovoljcev, strokovna delavka Kraljev Ulice, občasno pa so se vključevale tudi delavke PeF v 
okviru raziskave o ranljivih družinah. Za razliko od večine prostovoljcev, katerih delo je bilo 
fokusirano na posameznega otroka, sem jaz delala pretežno s celo družino (oz. takrat, ko je bilo doma 
več družinskih članov hkrati). Povprečno sem družino obiskovala enkrat tedensko (oz. v nekaterih 
obdobjih enkrat na dva tedna, v nekaterih pa tudi več kot trikrat tedensko). 
V tem času so redno, enkrat mesečno na Pedagoški fakulteti potekali intervizijski timski sestanki (ki 
smo se jih udeleževali prostovoljci, strokovna delavka iz Kraljev ulice ter raziskovalke s Pedagoške 
fakultete - v nadaljevanju besedila ta tim poimenujem akcijsko raziskovalni tim). 
Delo z družino se je vsebinsko in metodično razvijalo na osnovi sproti prepoznanih potreb ter našega 
razumevanja situacije družine. Srečanja so se odvijala največkrat doma, sicer pa tudi v zdravstvenih 
in vzgojno-izobraževalnih ustanovah (vrtec, vzgojni dom, zavod), na različnih lokacijah v Ljubljani 
in drugod po Sloveniji ter izven (tri dnevno taborjenje na Hrvaškem). Srečanja so bodisi zajemala 
individualne bodisi skupinske obiske (sta se udeležila dva ali več članov akcijsko raziskovalnega 
tima); posebne dogodke - praznovanje rojstnih dni in praznikov, ogledi predstav, ogled filma v kinu, 
udeležba na sestankih skupaj s staršema (bodisi individualno, npr, logopedski pregledi itd.) ali 
skupinsko (na družinskih konferencah, konferencah primerov), kjer je bilo večje število članov 
našega tima, predstavniki družine, pa tudi strokovni delavci iz strokovnih služb in institucij. 
Posamična poročila zadevajo tudi telefonske/pogovore sestanke z družinskimi člani oziroma člani 
akcijsko raziskovalnega tima, in strokovnimi delavci, ki tako ali drugače sodelujejo z družino. 
 

3.4.3  RAZISKOVALNI INSTRUMENT TER POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 
Osnovno gradivo raziskave bo predstavljalo: 
 

• nestrukturirana poročila o obiskih in srečanjih z družino  
 
Gre za 82 mojih poročil o obiskih in srečanjih z družino, v obliki anekdotičnih zapisov in 
spremljajočih refleksij (v obsegu 143 strani A4), zapisanih v kontekstu sprotnega soobveščanja 
članov akcijsko raziskovalnega tima, ki prav tako sodelujejo z družino. Poročila sem zapisala v 
obdobju med oktobrom 2014 in majem 2017 (niso bila dosledno zapisana po vsakem obisku). Podatki 
so bili pridobljeni preko opazovanja z udeležbo, z osebno vpletenostjo pri prostovoljnem delu z 
ranljivo družino. V poročilih je zabeležen potek srečanj, moje odzivanje v konkretnih situacijah, 
pregled dogodkov, interakcije, dinamika v družini ter moje odzivanje ter razmišljanje ob tem. 
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Poročila so bila zapisana znotraj nekaj dni po srečanjih in so bila do neke mere ”cenzurirana” ter 
pogosto ne preveč poglobljena osebna razmišljanja. Prav tako srečanj, kjer so bili večinoma prisotni 
tudi ostali člani akcijsko raziskovalnega tima, nisem beležila. Ko v nadaljevanju besedila omenjam 
številko strani se to nanaša na strani dokumeta, v katerih je zbrano 82 mojih nestrukturiranih poročil 
(primer označbe: str. 6: ....).  
Kot dodatno gradivo pa so mi služili tudi: 
 

• intervjuji 
 
- Intervju s strokovno delavko iz vladne organizacije, ki izvaja dodatno strokovno pomoč, izveden v 
letu 2015 s strani raziskovalk, za namene raziskave Študije usklajenosti vpletenih v podporo ranljivim 
družinam ter akcijski razvoj prožnih oblik podpore; nosilka dr. Špela Razpotnik, Pef, 2015; (označen 
v tekstu kot: izjava Izvajalke dodatne strokovne pomoči), 
- moji tri intervjuji, izvedeni posamično z otrokoma 4.O, 5.O, bodisi pa skupaj z obema naenkrat, za 
namene raziskave: Izkušnje otrok in mladostnikov iz ranljivih družin o virih (po)moči, nosilka dr. 
Jana Rapuš Pavel, Pef, 2016; (intervjuji so označeni: Intervju s 4.O/5.O; Intervju s 4.O; Intervju s 
5.O),  
- moj intervju z otrokom 3.O, izveden maja 2016, za namene seminarske naloge pri predmetu Delo z 
družino v podiplomskem študiju socialne pedagogike (označen: Intervju s 3.O), 
-intervju s staršema izveden, maja 2016, za namene seminarske naloge pri predmetu Delo z družino 
v podiplomskem študiju socialne pedagogike (označen: Intervju s staršema št. 1) 
- intervju s staršema izveden v letu 2015 s strani raziskovalk, za namene raziskave Študije usklajenosti 
vpletenih v podporo ranljivim družinam ter akcijski razvoj prožnih oblik podpore; nosilka dr. Špela 
Razpotnik, Pef, 2015; (označen v tekstu kot: Intervju s staršema št. 2). Dodatnih podrobnosti o virih 
ne navajam zaradi varovanja osebnih podatkov. 
 
• zapisi z družinskih konferenc 
 
V obravnavanem obdobju je bilo izvedenih 6 družinskih konferenc. Na 5 so sodelovali člani akcijsko 
raziskovalnega tima, člani družine in predstavniki strokovnih služb in institucij ki so sodelovali z 
družino. Te odslej poimenujem eksterne družinske konference (glej nadaljevanje teksta str. 74-76). 
1 konferenca, ki jo poimenujem interna pa je potekala samo s sodelovanjem akcijsko raziskovalnega 
tima ter člani družine (glej nadaljevanje teksta str. 75-77). 
Uporabljeno gradivo torej obsega: 
- neformalne zapisnike 5 eksternih družinskih konferenc, ki so jih oblikovali posamezni člani akcijsko 
raziskovalnega tima (označeno: Poročilo eksterne družinske konference, datum),  
-formalni zapisnik ene izmed 5 eksternih družinskih konferenc, ki ga je zapisala strokovna delavke 
vladne orgarnizacije (označeno: Zapisnik eksterne družinske konference, datum) 
- transkribiran zapis interne družinske konference (označeno: Interna družinska konferenca, 
13.12.2016), izveden s strani akcijsko raziskovalnega tima, za namene akcijske raziskave: Izkušnje 
otrok in mladostnikov iz ranljivih družin o virih (po)moči; nosilka dr. Jana Rapuš Pavel, Pef, 2016. 
Dodatnih podrobnosti o virih ne navajam zaradi varovanja osebnih podatkov. 
 
Analiziranega gradiva pravtako ne prilagam zaradi varovanja osebnih podatkov. Gradivo je shranjeno 
v mojem osebnem arhivu. 
 
3.4.4  METODOLOŠKE OPAZKE  
 
Analizo gradiva sem opravila deloma po klasični metodi kvalitativne analize (Mesec, 1998), deloma 
pa po metodah etnografskega pristopa z uporabo ilustrativnih primerov. Ob zbiranju in analizi 
podatkov me je spremljal pomislek/zavedanje, da so moja opažanja, odzivi in pomeni, ki jim jih 
pripisujem (še posebej, ker sem deloma tudi soudeleženka/sama sebi predmet raziskave, pa tudi, ker 
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sem z družino navezala močne čustvene stike), v skladu s simboličnim interakcionizmom subjektivno 
določena, osmišljena in konstruirana v specifičnih neponovljivih kontekstih. 
 
Omejitve moje raziskovalne metodologije: 
 
Ker sem analizirala svojo lastno prakso, lahko prihaja zaradi (povečane) subjektivnosti do večje 
pristranskosti rezultatov in tendence, da bi svoje delovanje označila kot bolj uspešno, pozitivno ter s 
pomanjkanjem kritične distance in vpogleda iz drugega kota. (Moje »predrazumevanje«, subjektivni 
odnos do družine in procesa sodelovanja, kontekst je zajet v poglavju Refleksija, da sta moja 
subjektivnost in kontekst bolj razvidna in s tem tudi ugotovitve bolj verodostojne.) 
Preučevala sem zgolj sodelovanje z eno družino; ker nisem imela priložnosti opaziti bogate 
raznolikosti različnih setingov, družin in odnosnih izkušenj, s čimer sem omejila nabor izkušenj ter 
tako nisem uspela primerjati ugotovitev, pridobljenih pri tej družini, s podobnimi ugotovitvami drugih 
družin.  
Člani družine kot udeleženci v raziskavi niso bili vključeni v vse faze raziskave, v smislu do skupnega 
analiziranja dobljenih podatkov ter zapisa ugotovitev. Če bi vključila tudi poglobljene intervjuje 
posameznih članov družine (z ozirom na raziskovalna vprašanja in kjer bi jih naslovila, kako oni 
doživljajo podporo ter kakšne učinke prepoznavajo), bi dobila bolj verodostojne podatke o tem, kako 
doživljajo podporo in kje bi bile možne izboljšave. Tega eksplicitno nisem naredila, deloma zaradi 
njihove omejene možnosti izražanja, odpora proti intervjujem kot tudi zaradi pomanjkanja časa, so 
pa, upam, glasovi družinskih članov zajeti posredno prek omenjenih virov gradiva ter preko moje 
interpretacije le-tega. 
 
Prednosti 
 
Ob zavedanju določenih metodoloških omejitev lastne raziskave (kot so npr. pretežno izhajanje iz 
lastnih anekdotskih poročil, neobjektivnost) ter vprašljive prenosljivosti ugotovitev v smislu njihove 
umeščenosti na specifičen kontekst sodelovanja s konkretno družino (kot splošne značilnosti študije 
primera), vendarle menim, da so moji subjektivno pridobljeni podatki prepleteni z različnimi drugimi 
viri podatkov (transkripcije pogovorov, intervjujev, zapisi poročil itd) in aktualno teorijo, kar je 
prineslo večjo »zgoščenost« opisov (Vogrinc, 2008) proučevanega primera in večjo verodostojnost. 
Med prednosti raziskovalne metodologije, ki izvira iz konteksta sodelovanja kot tudi samega načina 
pridobivanja podatkov, pa štejem tudi (sledeč seznam je deloma povzet po Razpotnik in Dekleva, 
2007., str. 4-5),: 
- prostovoljnost stikov in sodelovanja, 
- pogosti stiki in dolgoročno spremljanje, 
- pridobivanje podatkov v več socialnih kontekstih,  
- uporaba večih virov informacij 
- možnost preverjanja nekaterih svojih opažanj in ”naivnih teorij” pri članih družine ter ostalih članih 
akcijsko raziskovalnega tima, strokovnih delavcev ter ostalih akterjev, ki sodelujejo z družino. 
 
 
 3.4.5   POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV  
 
Podatki so bili v splošnem analizirani v skladu s kvalitativno analizo besedila: po večkratnem 
prebiranju zbranega materiala sem določila enote kodiranja in tem pojmom pripisala ustrezne izraze. 
Vendar pa koraki niso bili sistematični in linearni, do omenjenih abstraktnih konceptualnih kategorij 
sem prišla prek večkratnega prebiranja, analize gradiv ter intuitivnega razvrščanja posameznih 
vidikov v smiselno celoto ter poimenovanja tem v skladu s fokusom posameznih raziskovalnih 
vprašanj. Tako sem bila npr. pri analizi gradiva usmerjena v sledeče filtre, ki so vodili v oblikovanje 
razpredelnice mojega delovanja, ki je zaobjemala sledeče teme: 
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• področje delovanja, 
• vsebina, 
• osmišljevanje namena, 
• metoda (oz. način, kako nekaj dosežem), 
• konkreten način odzivanja (oz. »poseg«/»intervenca«), 
• pristop, 
• teme/problemska področja, 
• opažen učinek mojih »posegov«, 
• ilustrativni primeri. 
 
Nato sem po zgledu metode clusteringa iz pridobljenih pojmov oblikovala sistem abstraktnih 
konceptualnih kategorij, ki so odražale ključne teme, ter v smislu gradnje pritlehne teorije vodile do 
pridobitve odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja. Zaradi kompleksnosti in iterativnosti 
izbranega postopka analize ne prilagam primera posameznih korakov analize. 
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4. REZULTATI 
 
4.1 ODGOVOR NA 1. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE:  
KAJ SEM DELALA Z RAZISKOVANO RANLJIVO DRUŽINO? KAKŠNI SO BILI MOJI 
POSEGI IN KAKŠNE PRISTOPE TER METODE SEM PRI TEM UPORABLJALA? 
 
4.1.1 ANALIZA IN REZULTATI:  
 
Uvodna pojasnila bralcu: Vzporedno z mojim individualnim obiskovanjem družine je potekalo tudi 
skupinsko obiskovanje družine (oziroma spremljanje družine skupaj z ostalim člani akcijsko 
raziskovalnega tima). Ta del je manj zastopan, saj sem družino večinoma obiskovala sama (oz. z do 
dvema prostovoljcema), prav tako pa skupnih srečanj večinoma nisem beležila v svojih poročilih, 
zato večinoma pišem v ednini. Pri posameznih vsebinah (npr. Podpora družini pri sodelovanju s 
strokovnimi službami in institucijami, Druženje s celo družino, Moje druženje z otroci in skupno 
preživljanje prostega časa) pa sem družino pogosteje obiskovala v družbi ostalih članov akcijsko 
raziskovalnega tima, kar je razvidno z uporabo množine oz. je to razvidno preko ilustrativnih 
primerov. 
Zaradi varovanja podatkov navajam izmišljena imena za člane akcijsko raziskovalnega tima, 
družinske člane pa poimenujem: mama, oče ter 1.O, 2.O, 3.O, 4.O, 5.O, 6.O, 7.O, pri čemer 1.O 
pomeni najstarejšega otroka oz. mladostnika, 7.O pa najmlajšo. Prav tako so ilustrativni primeri 
cenzurirani, tudi zaradi ohranjanja integritete družine, tako da ne navajam določenih zapisov, vidikov 
ipd. 
Eksplikacija mojega delovanja pri odgovarjanju na raziskovalna vprašanja oz. v nadaljevanju 
omenjeni načini odzivanja, metode in pristopi so rezultat mojih miselnih dejavnosti ter do neke mere 
odražajo moje odzivanje, osebne značilnosti, spregledajo pa pomemben del mene in mojega 
delovanja (npr. vzdušje, neverbalno govorico ipd.), ki se nanaša na ubesedljiv, ali/in neozaveščen 
vidik mojega delovanja. Sama namreč v skladu z psihoanalitično usmerjenimi pogledi menim, da se 
večina človekovega delovanja odvija na pred/nezavedni ravni in da je torej večina misli, motivov, 
vzgibov, občutkov, ki vodijo v odzivanje v posamični situaciji, implicitno. 
Ta del tako poudarjam, da ne bi bralec dobil vtisa, da z razčlenitvijo »tehnik« iščem in razvijam 
nekakšen recept »tehnik za izvajanje podpore«. Ali celo, da menim, da sem s popisom »posegov oz. 
načinov odzivanj« zaobjela moje delovanje z družino, ali/ oz. da sem se v stiku z družino vedno 
odzivala premišljeno in v »funkciji tehnik«. Prav ta del onkraj zavestnega se mi sicer zdi bistven vidik 
sodelovanja, saj sem prepričana, da smo ljudje več kot le seštevek našega v'edenja in eksplicitnega 
vedenja. Tako menim, da je bila ključna komponenta mojega (našega) pristopa ter učinek delovanja 
ravno vzajemno grajenje odnosa, »trenutki srečanja« in vzdušje, ki smo ga soustvarjali skupaj z 
družinsko in njenimi posameznimi člani. 
Pri odgovarjanju na raziskovalna vprašanja sem omenjeno dopolnila s citati iz mojih poročil, 
mestoma pa tudi z drugimi viri gradiva, ter relevantno teorijo. Zaradi večje nazornosti in preglednosti, 
kljub siceršnjem prepletanju, sem svoje delovanje pri odgovarjanju na vprašanja razporedila na tri 
večja področja delovanja; 
 
-SODELOVANJE Z OTROCI, 
-SODELOVANJE S STARŠEMA, 
-SODELOVANJE S CELO DRUŽINO, 
znotraj katerih sem analizirala pripadajoča vsebinska področja. 
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Tabela 1: Pregled vsebine poglavja 4.1.1 

PODROČJE	SODELOVANJA: VSEBINE	DELOVANJA																																																																																 METODE

ŠTEVILO	
IDENTIFICIRANIH	
NAČINOV	
ODZIVANJA	
ZNOTRAJ	
POSAMEZNIH	
METOD

1.	pogovor 16*
2.	nagrajevanje 2
3.	omejevanje	neželenega	vedenja	in	kaznovanje 12
4.	čustveno	opismenovanje 7
1.	delanje	domačih	nalog	in	vaj 4
2.	življenjsko	usmerjeno	učenje 5
3.	pogovor 5
1.	rekreacija	in	preživljanje	časa	na	prostem 3
2.	pogovor 16*	
3.	igre 3
4.	miselno	ustvarjalne	dejavnosti 2
5.	"nestrukturirano"	druženje	pri	družini	doma 1
6.	vključevanje	otrok	v	moje	vsakodnevno	življenje 1
1.	praktična	pomoč	pri	osebni	higieni 5
2.	pogovor 3

1.	pogovor 4
2.	poučevanje 2
3.	vključevanje	v	skupno	interakcijo	med	staršem/a	in	
otrokom 4

1.	pogovor 4
2.	vključevanje		v	skupno	interakcijo	med	otrokom	in	
staršem/a 5
1.	pogovor 5
2.	praznovanja 1
3.	pridruževanje	in	izražanje	podpore	mami	v	skupni	
interakciji 3
4.	skupni	obedi 3
1.	pomoč	pri	vsakodnevnih	gospodinskih	opravilih 2
2.	podpora	pri	starševskih	nalogah 3
3.	pomoč	pri	komuniciranju	s	strokovnimi	službami	in	
institucijami 2
3.	pomoč	na	birokratskem,	finančnem	področju	in	pri	
ohranjanju	nastanitve 2
1.	pogovor 4
2.	skupni	pregled	dokumentacije	in	iskanje	rešitev 4
1.	pogovor 5
2.	pregledovanje	dokumentacije	in	iskanje	rešitev 2
3.	zastopanje	staršev	pri	komuniciranju	s	strokovnimi	
službami	in	institucijami 5

S
O
D
E
L
O
V
A
N
J
E
	
Z
	

O
T
R
O
C
I 	PODROČJE	OSEBNE	HIGIENE																																		 	+	OPIS	PRISTOPA

KREPITEV	STARŠEVSKE	POZICIJE	I	-	VIDIK	AVTORITETE																									
+	OPIS	PRISTOPA

KREPITEV	STARŠEVSKE	POZICIJE	II	-	VIDIK	SENZIBILIZACIJE																					
+	OPIS	PRISTOPA

S
O
D
E
L
O
V
A
N
J
E
	
S
	
S
T
A
R
Š
E
M
A

4.	spremljanje	staršev	pri	stikih	s	strokovnimi	službami	in	
institucijami 4

	VZGOJNO	DELOVANJE		V	"OŽJEM	SMISLU"											 +	OPIS	
PRISTOPA

	STORILNOSTNO	PODROČJE																																						 +	OPIS	PRISTOPA

DRUŽENJE	Z	OTROCI	IN	SKUPNO	PREŽIVLJANJE	PROSTEGA	ČASA																
+	OPIS	PRISTOPA

MOJE	DRUŽENJE	S	STARŠEMA								 																										+	OPIS	PRISTOPA

		PRAKTIČNA	PODPORA																																													 +	OPIS	PRISTOPA

FINANČNO	IN	NASTANITVENO	PODROČJE											 	+	OPIS	PRISTOPA

	SODELOVANJE	STARŠEV	S	STROKOVNIMI	SLUŽBAMI	IN	
INSTITUCIJAMI																																																			 	+	OPIS	PRISTOPA

1.	spremljanje	otrok	v	vzgojno	izobraževalnih	institucijah 2
2.	družinske	konference 2
1.	igre 2
2.	vključevanje	v	vsakodnevno	življenje	družine 3
3.	vzpostavljanje	novih	poznanstev	družine 2
4.	praznovanja	in	izleti 3
1.		pogovor 4
2.	iskanje	rešitev	za	zdravstvene	težave	družinskih	članov 2

PODPORA	DRUŽINI	PRI	SODELOVANJU	S	STROKOVNIMI	
SLUŽBAMI	IN	INSTITUCIJAMI							 +	OPIS	PRISTOPA

DRUŽENJE	S	CELO	DRUŽINO																																		 		+	OPIS	PRISTOPA

PODROČJE	ZDRAVJA	DRUŽINE					 																														+	OPIS	PRISTOPA

SODELOVANJE	S	CELO	DRUŽINO  
 

Komentar: Tabela 1 nudi pregled strukture odgovarjanja na 1. raziskovalno vprašanje. Iz tabele je razvidno da so pojmi: 
področja sodelovanja, vsebine, metode ter načini odzivanja hiearhično urejeni. Pojem pristop pa se nanaša na posamezne 
vsebine delovanja; opisujem ga na koncu obravnave vsake od vsebin ker ga identificiram na osnovi opisanih načinov 
mojega odzivanja. Opomba; znak * se v tabeli nanaša na označbo za ponovitev iste metode in zato tudi število 
indentificiranih odzivov enako. 
 
Legenda:  
Omenjena vsebinska področja so pri poglavju 4.1.1 v nadaljevanju predstavljena po vsebinskih 
sklopih, ki jih označujejo sledeči grafični znaki: 
 

v Vsebina17 

                                                
v Termin vsebina17 označuje kategorijo področja delovanja (metod, načinov odzivanj) in prizadevanj s skupnim 

namenom, npr: storilnostno področje, 
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Ø Metoda18 
• Način odzivanja (oz. poseg/intervenca19) 
ü Ilustrativni primer20 
§ Pristop21 

 
 

PODROČJE SODELOVANJA Z OTROCI  
 
v Vsebina:  Vzgojno22 delovanje v »ožjem smislu23«  
 
Na področju vzgojnega odzivanja v ožjem smislu (kar razumem kot spodbujanje zaželenega, 
prosocialnega vedenja ter "preprečevanje in omejevanje" neprimernega vedenja24 pri otrocih) sem 
uporabljala predvsem sledeče metode: pogovor, nagrajevanje, omejevanje neželjenega vedenja otrok 
in kaznovanje, čustveno opismenovanje. 
Pri tem so bili zame, znotraj konteksta posameznih metod, značilni sledeči načini odzivanja (ki se 
nekateri pojavljajo pri večih metodah):  
 

Ø Pogovor: 
 

(Op. avtorice - ker je bila metoda pogovora pri mojem delovanju tako temeljna metoda, sem pri njej 
identificirala številne načine odizvanja, ki pa jih zaradi preobširnosti navajam v nadaljevanju zgolj 
posamične, z ilustrativni primeri,). Znotraj pogovora so bili zame značilni sledeči načini odzivanja: 
spraševanje in aktivno poslušanje, dajanje pohval, skupno evalviranje, podelitev mnenja, 
preusmerjanje pozornosti, soočanje, postavljanje pogojev, dogovarjanje, osveščanje, razlaganje, 
raziskovanje okoliščin za določeno vedenje, skupno iskanje alternativnih možnih vedenj, opozarjanje, 
sklicevanje na dogovor, spodbujanje, vztrajanje. Navajam nekaj primerov:  
 
• postavljanje pogojev in dogovarjanje - pred izleti/sprehodi smo pogosto skupaj določili pravila 
zaželenega vedenja ali pa sem pravila vedenja določila jaz; 
                                                

Ø 18Termin metoda označuje sklop aktivnosti, ki so potrebne za dosego določenega cilja, npr. pogovor, 
• 19 Termin način odzivanja označuje časovno omejen konkreten poseg/oz. način posredovanja z jasnim 

učinkom, npr. dajanje pohvale, 
ü 20 Termin ilustrativni primer pomeni izsek iz mojega raziskovalnega gradiva in velja za ugotovitve tudi pri 

drugih poglavjih. 
§ 21 Pristop označuje splošen način postopanja/delovanja z obzirom na koncepte in načela, na katerih delovanje 

temelji. 
22 Pri tem razumevam vzgojo kot kompleksno obliko medčloveške komunikacije, ki se uresničuje v medosebnem odnosu 
(Kroflič, 1997 v Peček Čuk in Lesar, 2009); pa tudi skozi vsebine, predmete, teme, ki se nanašajo na kognitivni nivo 
(znanje, uvid), afektivni nivo, (stališča) in na delovanje (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 25). Pri tem pa, kot med drugimi 
poudarja avtor Krajnčan (2007) je vzgoja predvsem nedirektiven proces, ker je bistvena moč osebne avtoritete, ki 
vzpostavi stanje zaupanja ter čustvene bližine med učencem in učiteljem, to pa spodbuja oblikovanje samostojne in 
svobodne osebe. 
23 Vzgoja v ožjem smislu se po mnenju avtoric Peček Čuk in Lesar (2009) nanaša na proces, »v katerem si človek oblikuje 
moralne vrednote, prepričanja in stališča, idejni pogled na svet in odnos do sveta (svetovni nazor), različne kulturne, 
higienske, delovne navade ter interese, motivacijo, voljo, čustva« (str. 37). 
24 Pri razumevanju vedenja in njegovega pomena za sodelovanje v družbenem življenju se pridružujem avtoricama Kobolt 
in Rapuš Pavel (2009), ki zapišeta, da je vedenje odraz prepleta večih dinamičnih procesov ter vedno večznančno: “Je 
nasledek zunanjih situacijskih in odnosnih dogajanj, notranjih doživljanj (emocije), ki ponovno povzročajo vidne odzive 
(vedenja),(....). Vedenje je nasledek preteklega - spominov vtisnjenih v »zavest in spominov telesa«, o čemer pričajo nova 
nevrobiološka spoznanja, sedanjega – značilnosti trenutne življenjske situacije ter želja, strahov, pričakovanj, ki so zazrte 
v prihodnost”(prav tam, str.1- 2). Omenjeni avtorici tudi izpostavljata, da socialni prostor za odraščujoče v današnjem 
svetu postaja vedno bolj kaotičen ter zahteven: »Odraščajoči je tisti, ki je prisiljen osvojiti primerne vedenjske stile, 
navade in komunikacijske spretnosti, če želi sodelovati v današnji družbi« (Kobolt in Rapuš Pavel, 2009, str 2.). 
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ü str. 92: Preden smo se odpravili proti Podpeškem jezeru, smo se v avtu dogovorili za pravila 
obnašanja. 4.O je predlagal, da se ne tepemo, 5.O pa, da se ne grizemo. 
 
ü str. 84: Dovolim, da se 5.O in 4.O tudi pridružita na Šmarno Goro, a pod pogojem, da bosta 
do vrha hodila brez problemov, da se bomo lepo razumeli in da mi bosta pomagala skrbeti za 6.O, 
če bo potrebno. 
 
ü str. 71: Ker so vsi (otroci) želeli zraven v trgovino, sem rekla, da lahko, če dovoli mama in 
pod pogoji, da kupimo samo sestavine za pecivo in da 2.O kot najstarejši vozi 6.O v vozičku, ter da 
bodo ”pridni”. Vsi so pristali. 4.O je vprašal, če lahko vozi moje kolo in sem mu dovolila.  
 
• preusmerjanje pozornosti  
 
ü str. 71: Ker je na poti v trgovino 5.O tudi želel vozit kolo, sem mu rekla, naj mi rajše pokaže, 
kako hitro zna šprintat to tistega avta in je to tudi naredil. S tem pa pozabil na kolo. 
 
 
Ø Nagrajevanje: 
 

 
• hvaljenje zaželjenega vedenja  
 

ü str. 6: Kadar je 6.O samoiniciativno pospravil koš za smeti na svoje mesto, sem ga parkrat izrecno 
pohvalila... 

 
• nagrajevanje zaželenega vedenja 
 
ü str. 71: Ker so se držali dogovora, so vsi otroci25 nazaj grede dobili nagrado. Izjemno mi je 
bilo všeč, da so se v trgovini večinoma držali dogovora glede želja in so za nagrado dobili 
Kinderbuene, ki pa jih je 5.O hotel pojesti že pred trgovino. A sem vztrajala, da počaka do doma in 
nato jih je tja pridno nosil. 
 
ü str. 31: Ker se 1.O in 3.O po kolesarjenju ni več dalo hoditi gor, sem jima obljubila sladoled, 
če prideta na vrh. In dejansko nam je uspelo. Ko smo se vračali dol, je 1.O rekel, da bi lahko ostal še 
ure gor na hribu, ker je gor tok lepo! 
 
 

Ø Omejevanje neželenega vedenja in kaznovanje: 
 

 
• dajanje navodil in opozorilo za nezaželeno vedenje, postopno privzdignjenje glasu, podajanje 
grožnje: 
 
ü str. 125: 6.O pleza po klubski mizi v dnevni sobi, mene to v neki točki zmoti in mu povem, da 
od zdaj naprej se več ne sme hoditi po mizi, ker tukaj strežejo hrano in mu rečem, da naj gre dol. To 
naredi, a nato spet spleza gor. Ponovim, da naj gre dol in spleza dol. Čez nekaj minut pa spet gor in 
spet mu rečem, naj gre dol, a noče. Nato ga opozorim, da če ne bo šel dol, bo moral v svojo sobo, in 
reče ne, zato mu bolj odločno rečem, da bo moral v svojo sobo in reče ne, potem pa spleza dol z mize. 
                                                
25 Poimenovanje »otroci« velja v pričujočem delu tako za otroke kot mladostnike in zajema tako ženski kot moški spol. 
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ü str. 104: Med igro Enke mi je 6.O, ki je sedel v mojem naročju, naenkrat začel trgati karte iz 
rok in jih metati na kup. Postopoma sem ujezila ter povzdignila glas in mu rekla, da bo moral, stran 
če bo še mečkal karte. Nato pa sem pomislila, da se hoče z nami igrati Enko, tako da sem karte skupaj 
z njim močno prijela ter mu kazala, katero karto naj položi mizo. Tako se je za nekaj časa umiril in 
sodeloval pri igri. 
 
V primeru konfliktov med otroci je bilo moje odzivanje precej odvisno od starosti vključenih otrok. 
Pri mlajših otrocih sem se v primeru fizičnih posluževala ti. 
 
• interakcije s poudarkom (oz. po angleško: prompting), npr. da se ne sme tepsti, ker to drugega 
boli in vztrajanje, da se otrok, ki je npr. drugega udaril, drugemu opraviči.  
 
Če otrok še ni znal govoriti je bilo za moje odzivanje značilno; 
 
• dajanje predlogov (z vedenjskim ritualom - izraz obžalovanja), da popiha kjer boli/objame/da 
lupčka. 
 
Če je bil otrok že večji je bilo za moje odzivanje značilno; 
 
•  izpostavljanje, da ima vsak pravico do svojih čustev in vzroka za spor, ne pa tudi, da lahko 
udari drugega, ter spodbudujanje skupne razrešitve spora oz. pobotanje,  
 
ü str. 101-ilustrativni primer v sporu med 4.O in 5.O: Dejta se drugič rajš pogovrt kot pa da se 
stepeta.  
  
• predlaganje izraza opravičila 
  
ü str. 125- ilustrativni primer26:  
Vmes med našim druženjem sta se 5.O  in 6.O nekajkrat sporekla zaradi avtomobilčkov, ki jih je 6.O 
vzel 5.O iz rok. 5.O mu je nato prisolil klofuto, 6.O pa se je zakadil vanj. Jaz sem posredovala tako, 
da sem ju spravila narazen, nato sem vprašala zakaj je 5.O jezen in mu rekla, da drugič bratu reče, 
da je to njegov avtomobilček in če mu ga lahko vrne, ne pa da ga kar takoj udari. Nato sem naročila 
6.O, da se 5.O opraviči. 6.O mi je tako rekel; ”opi” (Op. avtorice; pomeni oprosti), 5.O pa je bil še 
vedno jezen in se bratu ni želel opravičiti. Vprašala sem ga, če ima še vedno jezo v sebi in je rekel ja. 
Nato sem vzela blazino ter predlagala, da tepe vanjo dokler ne bo več jezen. 5.O je začel boksati in 
se zraven smejal. Nato je blazino tepel še 6.O in njun spor je izvenel. 
 
(Komentar: navedeni ilustrativni primer odstira moje pogosto odzivanje v primeru fizičnih sporov; 
kot je fizično posredovanje, raziskovanje vzrokov za spor, povabilo obeh strani, da povesta svojo 
stran.) 
 
V primeru fizičnega nasilja (oz. ob uporabi fizične sile nad šibkejšim) sem dala jasno vedeti, da 
tovrstno vedenje zame ni dopustno. Pri tem je bilo za moje odzivanje značilno; 
 
• soočenje 
 
ü str. 95: 3.O povem, da gre za zlorabo moči ter da s tem mlajšega brata uči, da je fizično nasilje 
sprejemljivo, da je ničvreden ter s tem spodbuja, da bo tudi sam, ko bo večji, tepel šibkejše od sebe. 
                                                
26 Termin »ilustrativni primer« v tekstu vselej navajam, ko gre za daljši citat; ko želim kak način/metodo posebej 
poudariti, oz. ko je besedilu zavoljo večje razumljivosti potreben dodaten komentar.  
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Prav tako sem omenila nevarnost, da mlajšega brata poškoduje in mu rekla, da naj se zamisli, kako 
bi se potem počutil. Pri tem demonstriram razliko med ciničnim in iskrenim opravičilom, hkrati pa 
poudarim, da vem, da je sicer dober fant in da ima dobro srce, ter da se je včasih, ko smo jezni težko 
zadržat, a da tak način pač ni dopusten. 
 
ü str. 134: 3.O je po mojem mnenju presentila moja zelo burna reakcija in se me je kar malo 
ustrašil, potem pa je začel nekaj potiho preklinjat čez mene in sarkastično rekel oprosti mlajšemu 
bratu. Jaz pa sem rekla, da takšno opravičilo res ni sprejemljivo in da želim, da se skupaj s staršema 
o tem pogovorimo. In da naj on pove staršema, kaj je naredil 6.0 in se mu opraviči, sicer jima bom 
jaz povedala (…) Nato sem ga vprašala, kako bi se on počutil, če bi bil on v vlogi 6.O, ki ne zna 
govoriti, je veliko mlajši, fizično manjši in bi ga starejši brat zmerjal, tepel, davil? Kako bi se počutil? 
In kakšno je to sporočilo bratu?!  3.O se je potem le lepše opravičil 6.O in mu rekel oprosti. Nato 
sem vprašala 6.O, če se zdaj dobro počuti in če bratu odpusti, in je prikimal. 6.O se je potem malo 
igral z rokavicami, nato pa smo šli v dnevno sobo. 
 
• vztrajanje pri svoji želji  
 
ü str. 24: Vztrajala sem da 6.O pobere mandarino, ki jo je vrgel po tleh. 
 
• fizična omejitev gibanja, prijem oz. uporaba dotika (kot kazen, za pomiritev mlajšega otroka) 
 
ü str. 87:  Ker ga z besedami nisem mogla pripraviti, da preneha s svojim vedenjem grabljenja 
psa, sem ga vzela k sebi v naročje ter ga za par minut močno stisnila k sebi, da se je umiril. 
 
• preverjanje vzroka za določeno vedenje/čustveno stanje in obrazložitev svojih odločitev  
 
ü str. 135: Ker me je ob prihodu k njim 2.O ignoriral, sem ga vprašala, če mi ne odzdravi, ker 
je užaljen, da ga zadnjič nisem povabila zraven na gokart, in je rekel, da ja. Nato pa sem povedala, 
da je imel 1.O rojstni dan in sem zato peljala samo njega, ker nimam dovolj denarja, da bi povabila 
tudi vse ostale otroke. Pri tem sem izpostavila, da pri meni vsak otrok pride kdaj na vrsto. Nato se je 
omehčal in nasmehnil. 
 
• skupinska evalvacija vedenja, počutja in dajanje prostora za izražanje mnenja  
 
ü str. 29: Ko smo hodili nazaj sem jih - 1.O, 2.O, 3.O, 4.O, 5.O - vprašala, kako mislijo, da so 
se tisti dan obnašali. Strinjali so se, da so se vsi, razen 3.O, na začetku zelo fino obnašali in da je bil 
tudi 3.O potem priden. 
 
ü str. 116: Ko smo se vozili nazaj, sem 5.O in 4.O vprašala, kako sta se imela, kaj jima je bilo 
všeč pri meni in kaj ne. 4.O je rekel:”Kuža, pa da smo se igrali, risali, se pogovarjali, jedli 
makarone”. 5.O ni odgovoril. Vprašala sem ju, če jima kaj ni bilo všeč in sta rekla ne. Nato sem ju 
vprašala, če je bilo preveč vprašanj, pa sta rekla ne. 
 

• postavljanje na stran šibkejšega 
 
ü str. 94 - ilustrativni primer: V primeru posmehovanja 2.O sem preusmerila pozornost na 3.O 
otroka, ki ga je posmehoval in rekla: »Me pa prav zanima kako pa ti skačeš na glavo!« 
 
• podelitev mnenja in občutkov 
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ü str. 121: Ker se 3.O noče privezat in reče, da je zaspan in da se mu ne da, ga opozorim da 
moramo biti vsi privezani, in ga prosim, da se priveže. Ker tega še ne stori, mu povem, da sam s tem 
ogroža svoje življenje in varnost vseh in da me jezi. Hkrati mu rečem: »Zakaj se delaš, da si otročji, 
če vem da nisi?«. Ker se ne odzove, vprašam za mnenje njegova brata, ki se strinjata z mano. Nato 
reče »ja no« in se priveže. 
 

Ø Čustveno opismenovanje: 
 
Pri odzivanju sem pogosto vključila vidik čustvenega opismenovanja in skušala biti čim bolj pravična 
pri upoštevanju perspektive vsakega otroka:  
 
• spoštovanje otrokovih čustev 
 
ü str. 30: 4.O je bil užaljen, ker ni mogel zraven na izlet in je šel takoj v sobo. Ko sem šla za 
njim, da bi se pogovorila, se je vrgel na posteljo in začel drobit sendvič s salamo vred, ter to metati 
s postelje na okno. Ko sem ga vprašala, če je jezen, ker ne more na izlet, je pokimal in se obrnil stran. 
Nato sem rekla, da ima seveda pravico biti jezen in užaljen, ampak da ne more z nami, ker nima 
kolesa, nakar sem mirno vztrajala, da pobere sendvič in mu rekla, da gremo lahko potem, ko se 
vrnem, na pijačo skupaj z 2.O, ki tudi tisti trenutek ne more z mano na izlet. 
 
• poudarjanje razlike med čustvom in vedenjem 
 
ü str. 125: Imaš pravico biti jezen, ne pa tudi, da ga tepeš. 
 
• poudarjanje dovoljenja za lastna čustva in njihovo izražanje 
 
ü str. 106: Rečem vpričo očeta 4.O, da tudi fantje, ko so žalostni lahko jokajo. 
 
• ozaveščanje 
 
ü str. 46: 5.O mi pove, da mu mama ne da telefona, da to ni lepo in da je ne mara.  Jaz pa mu 
odvrnem, da če smo jezni na nekoga, ker nam npr. nečesa ne posodi, to še ne pomeni, da te osebe ne 
maramo. 
 
• soočanje protislovnega vedenja in podelitev osebnega doživljanja 
 
ü str. 78: Ko me je 3.O prosil, da mu zavežem čevlje in vprašam neko gospo nekaj po angleško, je 
bil do mene zelo prijazen, takrat sem mu rekla, da imam vtis, da je včasih do mene zelo prijazen, ko 
kaj želi od mene, drugič pa me sploh ne upošteva (to sem skušala reči v čim bolj nevtralnem tonu in  
neočitajoče), oziroma opažam, da večkrat to počne tudi z drugimi odraslimi; da je enkrat najbolj 
prijazen, drugič pa nesramen. 
 
• iskanje drugačnih možnih odzivov  
 
ü str. 25: V avtu sem 2.O in 4.O vprašala: »A se vi otroci sploh znate kregat? Kaj lahko narediš, 
če si jezen na nekoga razen, da se stepeš«? 
 
• naslavljanje vzgojnih, vrednotnih tem v vsakdanjem druženju s podelitvijo lastnega mnenja ali 
pa z vključitvijo starejših bratov v pogovor 
 
ü str. 47: 5.O mi je razlagal, da ko bo velik, bo kradel avte in sem povabila 3.O, da mu pove, 
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zakaj to ni doba ideja. 3.O je potem rekel, da te potem dobijo policaji. Jaz pa sem mu 
nato ”moralizirala”, da če bi meni ukradli avto bi bila jezna, žalostna in bi poklicala policijo. Rekla 
sem mu tudi, da je boljše kupiti avto kot ga ukrasti. 
 
§ Pristop 
 
Za moj pristop k »vzgoji otrok« je bilo značilno, da sem velik pomen pripisovala čustveni odnosni 
ravni med mano in otrokom/otroci ter skušala izhajati tako iz trenutno prepoznanih kot tudi razvojnih 
potreb otrok. Do otrok sem čutila veliko naklonjenost in simpatijo, kar sem jim tudi skušala 
posredovati skozi zanimanje, pozornost, izražanje spodbud, upoštevanje njihove perspektive, želja 
ter moj večinoma bolj »mehek pristop«. Zavedala sem se, da sem kot odrasla vedno nekakšen 
identifikacijski model, zato sem skušala biti čim bolj sprejemajoča, prisotna in občutljiva v stiku z 
njimi, a vendar poštena in tudi stroga, kadar sem presodila, da je to potrebno. V tem smislu se lahko 
navežem na avtorja Bouwkamp in Bouwkamp (2014), ki omenjata koncept prestarševanja (angl. - 
reparenting), pri čemer strokovni delavec deluje kot model preko katerega se otroci (oz. tudi odrasli) 
naučijo »spoštovati pravice in interese drugega«, ustrezno umestiti lastne občutke in potrebe, dajati 
pomoč in skrb drugim ter ju od drugih tudi sprejemati, se primerno zavzemati za zadovoljitev lastnih 
potreb ter na iskren in odprt način komunicirati in ravnati drug z drugim« (str. 192). 
Pomemben vidik vzgoje, ki pri otrocih ni bil dosledno vzpostavljen, se mi je zdelo tudi postavljanje 
meja, pri čemer sledim avtorju Nemetescheku (2006), ki kot zelo pomemben vidik vzgoje prepoznava 
konstruktivno usmerjanje prekomerne nebrzdane otroške energije, pomoč pri večjem samonadzoru 
ter postavljenja meja (str. 205). Tako sta se mi je zdeli tudi doslednost in avtoriteta pomembni orodji, 
pri čemer sem skušala čim bolj izhajati iz demokratičnega stila vzgoje ter lastno avtoriteto 
vzpostavljati skozi močen, pozitiven stik, kar je znameniti pedagog Stanko Gogala poimenoval kot 
pedagoški eros; tj. »kot način doseganja avtoritete skozi pozitivno čustveno izmenjavo med gojencem 
in vzgojiteljem ter pristna doživetja« (Kroflič, 2000, str. 31). 
Ob tem se lahko naslonim na koncept samoomejitvene avtoritete avtorja Krofliča (1996), ki avtoriteto 
razume kot realnost v vzgoji, kar pa vzgojitelje tudi zavezuje k spodbujanju otrokovih potencialov, 
ki mu bodo šele omogočili neodvisnost. Pri tem se Kroflič sklicuje na avtorja Lacana, ki meni, da je 
posameznikova subjektiviteta rezultat podreditve zahtevi »velikega drugega, torej svetu kulture, ki je 
otroku posredovan preko nege in vzgoje v zgodnjem otroštvu« (Kroflič, 1996, str. 233). Po mnenju 
Krofliča (1996) je na začetku pomembno, da se otrok avtoriteti podredi v vsakem primeru, šele 
postopoma naj bi se otroka navajalo tudi na racionalna utemeljitev zahtev, tako da sčasoma lahko 
razlikuje med razumnimi in nerazumnimi zahtevami vzgojitelja, in se posledično nerazumnim lahko 
upre (prav tam, str. 236). S tem pride do ukinitve moči nosilca zahteve, kot tudi do utrditve 
posameznikove subjektivitete. Na ta način se po  mnenju avtorja razvija posameznikova avtonomna 
presoja oz. avtonomna moralnost. 
Pri odzivanju na nezaželena vedenja sem skušala biti čim bolj dosledna, ”pravična”, vendar mi 
pogosto to ni povsem uspevalo, moje odzivanje je bilo odvisno od spleta številnih okoliščin, tako 
zunanjih kot notranjih (npr. od mojega trenutnega počutja), predvsem od razumevanja konkretne 
situacije, posameznih potreb otrok ter socialne situacije, v kateri je ”neželeno vedenje nastopalo”. 
Naj to ponazorim na primeru mojih različnih odzivanj na preklinjanje otrok. 
 
ü str. 15: V dani situaciji sem imela vtis, da je to počel z namenom, da me izziva, saj se je 
zatopljen pogovarjal z 1.O in 2.O in deloval dobre volje, ko pa me je zagledal, pa je začel kot po 
spisku govoriti kletvice, opazoval moj izraz  ter se zraven smejal. Odzvala sem se tako, da sem ga 
vprašala, če pozna kakšne slovenske kletvice, ki so mogoče manj »škodljive«  in manj neprimerne. 
Rekel je: »Ja, kaj te briga«, jaz pa sem mu rekla, kaj pa npr. »Tristo kosmatih« ali pa »Jebela cesta«.. 
Nato sem omenila še eno hujšo - mojo skovanko: »ptička ti materna«, in se mi, zdi da se mu je dobro 
zdelo. Ko premišljujem za nazaj, pomislim, da sem do preklinjanja precej strpna, saj sem sama kot 
najstnica veliko preklinjala in tudi sedaj mi vsaketoliko kakšna “ptička uide”, prav tako pa mislim, 
da so kletvice lahko zdrav način kanaliziranja jeze. 
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Spet drugič sem se na preklinjanje istega otroka odzvala drugače, in sicer tako, da sem ga vprašala, 
kaj mu kletvica pomeni:  
 
ü str. 59: Nato mi je 3.O, ki je prišel v kopalnico ravno, ko sem oblačila golega 6.0, začel peti 
»fafafala si ga,, pa sem ga vprašala, če ve kaj to pomeni, nakar mi je odvrnil, da da ženska moškemu 
penis v usta. Zdi se mi zdi, da ga je bilo sram in je potem nehal s kletvicami. 
 
Prav tako sem bila pri svojem odzivanju pozorna na t.i. »perspektivo otrok« in kontekst, v katerem 
se je neko vedenje pojavilo in pa na to, v kolikšni meri to odraža tudi moje vedenje, stanje, 
razpoloženje oz. dinamiko, hkrati pa sem se zavedala da otrokom stalno ne/zavedno nekaj sporočam, 
interpretiram in da sta od tega v veliki meri odvisna tudi vedenje in odnos obeh, saj kot opozarjata 
avtorici Peček Čuk, in Lesar (2009); »vzgojitelj ne deluje le s tistim, s čimer misli, da deluje, temveč 
s svojo celotno osebnostjo, načinom govora, vedenja, pri tem pa niso nepomembne povratne 
informacije, ki mu jih preko svojega nezavednega sporoča njegov vzgajanec« (str. 33). Pri odzivanju 
na to, kar sem razumevala kot neprimerno vedenje, sem skušala upoštevati kontekst in jasno ločevala 
osebo od vedenja, ter skušala otrokom posredovati izkušnjo, da so sprejeti, vredni tudi če ne 
odobravam njihovega trenutnega vedenja. Pri tem pa sem se zavedala, da bolj kot moje besede štejejo 
moja dejanja, moj zgled oziroma kakšna sem v stiku z otroci in kakšne odnose soustvarjam z njimi.  
Čeprav to v mojih poročilih ni posebej izpostavljeno, sem pri stiku z otroci (v skladu z njihovo 
starostjo in razvojnimi potrebami) uporabljala tudi veliko dotikov in” telesnih tehnik”. Pogosto sem 
jih crkljala, objemala, dvigovala v naročje, nosila, vrtela ipd., in sicer predvsem v funkciji izražanja 
naklonjenosti, tolažbe, igre ali pa tudi omejitve vedenja. To sem skušala delati z občutljivostjo in s 
spoštovanjem do njihove telesne integritete. Enemu od starejših bratov, ki se (je) rad ”lepljivo 
obnašal” in objemal, sem tudi povedala, da mi ni prijetno, da se me na tak način dotika.  
 
 
v Vsebina: Storilnostno področje 
 
Pri otrocih sem na storilnostnem področju (oz. na področju spoznavnega in govornega razvoja ter 
šolske/akademske uspešnosti) uporabljala predvsem sledeče metode: delanje domačih nalog in vaj, 
življenjsko usmerjeno učenje in pogovor. 
Pri tem so bili zame, znotraj konteksta posamičnih metod, značilni sledeči načini odzivanja (ki se 
nekateri pojavljajo tudi v različnih metodah): 
 

Ø Delanje domačih nalog in vaj: 
 

Pri tem je šlo (glede na potrebe in starost posameznega otroka) bodisi za delo za šolo ali delanje 
logopedskih vaj po predlogi, spodbujanje besednega zaklada, učenje in vadba izgovorjave besed, 
spodbujanje govora ipd.  
 
• Pri delu za šolo sem nudila pomoč pri šolski domači nalogi in učenju 
 
ü str. 36: Na željo 4.O sem ga spremljala, ko je delal domačo nalogo za matematiko, hkrati pa 
3.0 spraševala poštevanko. 
 
Na področju spodbujanja razvoja govora so je bilo moje delovanje usmerjeno predvsem v: 
 
• nudenje pomoči pri domači nalogi in učenju oz. delu za šolo 
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ü str. 36: Na željo 4.O ga spremljam, ko dela domačo nalogo za matematiko, hkrati pa 3.0. 
sprašujem poštevanko. 
 
• Individualno delanje logopedskih vaj po predlogi 
 
ü str. 96: 6.O je dal palčko v usta izgovoril k. Nato pa sva po predlogu zvezka vadila besedno 
zvezo, baloni na nebu. Nekako je uspel povedati nebo in pokazati balone, nato pa izgovarjal ka ka ka 
in želela sem, da bi govoril tudi kakakka jajaja - a mu je uspelo zgolj enkrat. 
 
• Skupinsko delanje logopedskih - v prisotnosti sorojencev 
 
ü str. 95: Ob delanju logopedskih vaj po predlogu zvezka, sta sprva delala vaje; tleskanje, 
gibanje jezika, gibe s prsti tudi 5.O In 4.O, ki sta me prosila, če sta lahko zraven, nato sta pa risala 
po svoje.  
 

Ø Življenjsko usmerjeno učenje: 
 
Pogosto sem v vsakodnevnih situacijah pri otrocih (prilagojene glede na starost in razvojne potrebe) 
spodbujala kognitivni in govorni razvoj. Npr. pri mlajših je to pomenilo krepitev koncentracije, 
spodbujanje verbalizacije in razvoj govora ter usvajanje števil, osnovnih geometriskih likov in barv. 
Odlična priložnost za to so bila: 
 

• igranje družabnih iger 
 
ü str. 13: Med igro enke je 6.O vsaj 20 minut sedel pri miru v mojem naročju, jaz pa sem mu 

govorila katero najino karto mora položit na mizo. Pri tem je vedno zaklical od navdušenja. Sicer 
mi je hotel parkrat izpuliti karte in jih začel vihati, a sem mu zagrozila da bo šel stran če bo to delal 
in je sčasoma nehal. Vmes sem mu parkart dala karte v roke, in čeprav je želel skoz biti na vrsti, je 
kar dobro sprejel dejstvo da mora počakati na vrsto. (se mi zdi super igra za krepiti kocentracijo, 
potrpežlijivost, in druženje). Vmes se nam je zdelo da je na naše prigovarjanje parkat rekel »AMA« 
in gledal mamo, ter pa »ENA, ENI« ko smo mu rekli da mora rečt Ena. 
 

• pogovori med sprehajanjem 

 
ü str. 12: Na sprehodu sva skupaj s 5.O štela od 1 do 10 in to večkrat ponovila, vendar se zelo 
hitro zmede. Samostojno mu je uspelo le do 4. Na poti nazaj sva za starše nabrala par rožic in jih 
štela. Vadila sva tudi prepoznavanje različnih barv (npr. vprašala sem ga, kakšne barve je jagoda, 
kakšne barve je trava. Večinoma je še vedno vse rumeno. 
 
• spodbujanje h govoru in vaje izgovorjave besed oz. širjenje besednega zaklada v vsakodnevnih 
situacijah: 
 
ü str. 70: Ob oknu sem držala 7.O v naročju in gledal je avtomobile, kako vozijo mimo ter 
govoril » Iiiii«; nato sem mu rekla: »Glej 6.O Auto, reči AUTO!«. Rekel je AUPO…, skupaj sva nekaj 
časa gledala, kako fanta na dvorišču žagata, ob tem sem 7.O spodbujala, da bi rekel žaga in mu 
govorila: »reči ŽAGA«, a je sprovedel le zvok GA-Ga. 
 
ü str. 4: Kar nekaj časa sva skupaj s 5.O gledala reklamni prospekt od Leclerca in se 
pogovarjala, katere izdelke bi/ bo kupil in kaj že imajo doma itd. 
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Pogosto sem ob umivanju zob pri 6.O in 7.O vključevala ”učne vsebine”. 
 
ü str. 59: Po umivanju zob sva s 6.O vadila samoglasnike pred ogledalom. 
 
Usvajanje znanja sem, glede na razvojno stopnjo otrok, spodbujala tudi; 
 
• ob prebiranju pravljic  
 
ü str. 33: Sprva sem pravljico za lahko noč prebrala jaz, nato sem naložila 4.O, da naj jo še on 
enkrat prebere za 5.O in 6.O, in je rekel, da bo. Ne vem, če v resnici je, a mislim, da ja ker potem 
začuda niso prišli iz sobe in so najbrš zaspali.  
 
• ob spodbujanju otrok k risanju 
 
ü str. 95: 4.O in 5.O narišeta avtomobila - avto kralja in avto kraljico.  
 
ü str. 116: 4.O nariše sebe v domači hiši ter ptičke, oblačke, travnik z rožicami, 5.O pa hišo in 
sonce. 
 

Ø Pogovor: 
 

• usvajanje znanja ob spontanih pogovorih ob vsakodnevnih situacijah 
 
ü str. 7: Ob gledanju zemljevida Evrope vprašam otroke, če kdo ve, kako se imenuje naša 
država, in kje se nahaja na zemljevidu. 
 
• kot tudi ob bolj izobraževalno usmerjenih pogovorih  
 
ü str. 44 - ilustrativni primer tematiziranja spolne vzgoje:   
Nato sem 1.O in 3.O vprašala, če se želita spet pogovarjati kaj o spolni vzgoji, ker vidim, da ju ta 
temo zelo fascinira. Potem sem ju jaz spraševala, onadva pa sta odgovarjala; npr. primer 
kontracepcija - kaj kondom preprečuje oz. vsaj dva vzroka za uporabo kondoma, kako pride do 
oploditve… 
 
• tematiziranje dela za šolo kot poti do zaposlitve/finančne preskrbljenosti v prihodnosti 
 
ü str. 135: Ko me 1.O v Mc želi častiti pijačo, mu ne pustim in rečem, da ko bo enkrat imel 
službo, lahko pa on mene povabi. Nato ga vprašam: ”Kaj bo drugo leto, greš pol v Želvo?” In reče: 
”Ne, sovražim šolo in dom in ne grem v Želvo.” ”Zakaj ne?” ga vprašam.”K bom doma,” odvrne.” 
Ja sej lahko hodš od doma, spoznaš prijatelje, dobiš denar… tvoja straša sta se tko spoznala.” »Ne 
to je brez veze« reče. “Ja ampak nekak moraš dobit denar, kje boš pa sicer poiskal službo?” Sej to 
je lah sam za začetk, tm si lahk sam neki časa itak. Sicer je res težko dans dobit službo.”Ne vem še, 
moj prjatu je nehu hodt v šolo in dela fasade. »Kdo ti je reku?« »On. Kje pa je najdu?« »Na internetu 
si je poiskal. »Želva je lahko izhodišče, ni slaba ideja, pa lahko kasnej kaj drugega najdeš.« 
 
• preverjanje in podelitev mnenja 
 
ü str. 66: Nato sem vprašala 3.O, kako mu gre v šoli kaj in kakšne ima ocene. Rekel je, da ne 
ve, potem pa rekel trojke, štirke. Potem sem ga karseda nesumljivo vprašala, če ima kakšno 
informacijo o prestopu v drug program, pa je rekel, da ne in je deloval res, kot da res nima pojma.  
Nato sem mu rekla, da se mi zdi sposoben in da je pomembno da se potrudi v šoli, ker je od tega v 
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veliki meri odvisna tudi njega prihodnost; kaj bo delal, kako služil za naprej, in da je pomebno, da se 
izkaže in ima visoka pričakovanja do sebe. 3.O je bil precej tiho, a nisem dobila vtisa, da bi mu bilo 
dolgčas ali da me ne bi zares poslušal. 
 
• soočanje  
 
ü str. 128: Ko sem rekla 3.O, da slišim, da se mora učit, je rekel, da nima torbe s sabo. Nato 
sem mu spet rekla, da bi bilo res škoda, da bi ga premestili v nižji program, samo zato, ker se mu ne 
da rahlo bolj potruditi za šolo. 
 
§ Pristop 
 
Pri preživljanju časa z otroci mi je pomemben vidik pomenilo spodbujanje njihovega kognitivnega in 
govornega napredka, k temu me je bolj kot lastna storilnostna usmerjenost vodilo zavedanje, kako 
pomembno je »ujeti to kritično obdobje« in zajeziti nakopičen izostanek z vrstniki. Avtorica Azzi-
Lessing (2011) ugotavlja, da je prvih pet let življenja kritičen čas na področju razvoja otrokovih 
kognitivnih, govornih socialnih in čustvenih kapacitet, zato terensko delo na domu prepoznava kot 
pomembno intervenco pri tovrstni podpori otrok, ki se soočajo z ranljivostjo (str. 387).  
Med tem ko sem spoznavni razvoj spodbujala pri vseh otrocih (pri tem sem pri mlajših posegala po 
metodah vsakodnevnega situacijskega učenja tekom pogovora, igre, branja, risanja, in pri starejših 
skozi pogovore/vsakodnevna kramljanja ob druženju, kot tudi ob bolj izobraževalno usmerjenih 
pogovorih), sem govorni razvoj aktivno skušala razvijati predvsem pri najmlajših treh. Medtem pa 
sem učno uspešnost in pozitivni odnos do šolskega dela skušala spodbujati predvsem pri starejših 
treh. 
Za moj pristop so bili značilni spontanost, upoštevanje trenutne situacije (položaja, počutja 
posameznika, mene, skupinske dinamike, “scene”), spodbujanje izkustvenega oz. neformalnega 
učenja (npr. ob gledanju prospekta, umivanju zob, nabiranju rožic, pogovoru) in situacijskega učenja 
ob pestrih socialnih situacijah (ob vključevanju večih otrok. Navkljub temu, da sem večinoma 
spodbujala učenje “za življenje” (oz. praktično, življenjsko usmerjeno) in ga tako skušala 
osmišljevati, pa sem mestoma k temu področju skušala pristopati tudi bolj strukturirano, npr. ob 
delanju logopedskih vaj “po protokolu”. Pogosto sem tudi skušala angažirati starejše brate, da so 
pomagali mlajšim pri učenju, oblačenju ipd. 
 
v Vsebina: Druženje z otroci in skupno preživljanje prostega časa 27 
 
Tekom druženja in preživljanja prostega časa sem skozi raznorazne aktivnosti skušala zagotavljati 
čim bolj kvalitetno in pestro preživljanje prostega časa otrok. Moje “metode” so ob tem zajemale:  
rekreacijo in preživljanje časa na prostem, pogovor, igre, miselno ustvarjale dejavnosti, 
»nestrukturirano« druženje pri družini doma ter vključevanje otrok v moje vsakdanje življenje. 
Pri tem so bili zame, znotraj konteksta posamičnih metod, značilni sledeči načini odzivanja (ki se 
nekateri pojavljajo tudi pri različnih metodah): 
 
Ø  Rekreacija in preživljanje časa na prostem: 
 
•  sprehodi  
                                                
27 Čeprav sem bodisi sama bodisi skupaj še s kakim prostovoljcem oz. večimi, otroke ki tekom tedna živijo v zavodu, 
občasno obiskovala tudi tam, ter prav tako nekaj mesecev v letu 2015 redno tedensko spremljala 5.O v vrtcu, na tem 
mestu predvsem obravnavam obiskovanje otrok doma. Zakaj? Ker sem preživela z otroci večino časa v domačem okolju 
in tudi, ker izven institucionalni kontekst odraža več svobode pri izbiri aktivnosti ter priložnosti za prožno odzivanje na 
vsakodnevne situacije. Prav tako pa je spremljanje v domu/vrtcu obravnavano pod vsebino: Podpora družini pri 
sodelovanju s strokovnimi službami. 
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ü  str. 28/29: V parku so preizkušali vsa možna igrala, najbolj pa jih je navdušila Tarzan 
gugalnica. Prav lepo mi je bilo videt fante, kako so se dobro razumeli na sprehodu, si pomagali se 
porivati, se čakali in tudi pomagali nekemu fantku. Vmes so srečali tudi dekleta in se z njmi zagovorili, 
sploh 3.O je ena še posebej očarala. 2.O pa je nazaj grede že začel govoriti, da ima novo punco. 
Vmes so našli nek skejt in ga začeli kar uporabljati, zato sem jih vprašala, če vedo čigav je, pa se je 
oglasil nek fant in rekel, da je njegov. Fante sem nato spodbudila, da ga vprašajo, če se lahko z njim 
igrajo, 3.O ga je nato vprašal, pa je fant odvrnil, da ne. To so upoštevali, všeč mi je bilo, da brez 
kreganja in slabe volje. 
 
Največkrat smo se z otroci sprehodili do parka Tivoli, obiskali pa smo tudi Mostec ter se pogosto 
sprehajali do igrišč blizu njihovega doma. Pogosto sem sprehode popestrila z raznimi improviziranimi 
tekmovanji, ”neobičajnimi elementi”, preusmerjanjem pozornosti v primeru konfliktov, včasih pa so 
bili namenjeni tudi praktični pomoči staršema, npr. ko sem šla skupaj z otroci v vrtec ali pa trgovino, 
pogosto pa sem s sprehodom otrokom uresničila željo iti v lokal na sladoled ali pijačo.   
 
ü str. 98/99- Ilustrativni primer sprehoda z 4.O, 6.O, 7.O: 
Na sprehodu je 4.O v vozičku vozil 7.O, 5.O pa niti slučajno ni želel 6.O, ki me je tako držal za roko. 
Šli smo do lokala ob glavni cesti, med tem pa se nekajkrat ustavili in delali vaje - npr. na travniku je 
moral vsak pokazati eno vajo, drugi pa naj bi ponavljali za njim, 4.O je naredil kot nekakšen preval, 
5.O je pritekel izza grma, 6.O pa ju je v okviru svojih zmožnosti oponašal in v neki točki naredil 
nevaren premet, da sem se zelo ustrašila. Nato sem raje dala novo navodilo: Kdo najprej najde belo 
rožico (rumeno, itd.)? Vsi so se pognali v tek in jih iskali po travnikui in jih prinašali meni. 6.O je 
vmes stekel božat vsakega psa, ki je prišel mimo in tu sem večkrat mogla poseči vmes. 
 
ü str. 95-ilustrativni primer igre na večernem sprehodu z 4.O, 5.O, 6.O 
 Da bi popestrila sprehod, sem 4.O in 5.O predlagala tekmovanje v teku od določene črte do bližnjega 
avta. Bila sta za. Ko sta odtekla, sta se preizkusila še v skakanju po eni nogi, vrtenju, hoji z zaprtimi 
očmi. Zmagal je 4.O, a 5.O to ni motilo. 6.O pa ju ob tem oponašal po svojih zmožnostih. 
 
ü str.102 - Ilustrativni primer – igranje med sprehodom 
 3.O je želel voziček iztrgati iz rok 5.O, pa sem predlagala, da naj rajše hodi z zaprtimi očmi, tako da 
ga jaz vodim. Nato pa sva izmenično s 3.O in 5.O vodila za roke 6.O, ki se je na vsakič ko sva preštela 
do tri, odrinil od tal in skočil naprej. To smo potem izmenjali v večih kombinacijah otrok. 
 
• preživljanje časa na otroškem igrišču 
 
ü  str. 28/29: V parku so preizkušali vsa možna igrala, najbolj pa jih je navdušila Tarzan 
gugalnica. Prav lepo mi je bilo videt fante, kako so se dobro razumeli na sprehodu, si pomagali se 
porivati, se čakali in tudi pomagali nekemu fantku. Vmes so srečali tudi dekleta in se z njmi zagovorili, 
sploh 3.O je ena še posebej očarala. 2.O pa je nazaj grede že začel govoriti, da ima novo punco. 
Vmes so našli nek skejt in ga začeli kar uporabljati, zato sem jih vprašala, če vedo čigav je, pa se je 
oglasil nek fant in rekel, da je njegov. Fante sem nato spodbudila, da ga vprašajo, če se lahko z njim 
igrajo, 3.O ga je nato vprašal, pa je fant odvrnil, da ne. To so upoštevali, všeč mi je bilo, da brez 
kreganja in slabe volje. 
 

• izleti  
 
Skupaj smo opravili, naprimer, izlet na Podpeško jezero (str. 93), kolesarjenje do Šmarne Gore in 
vzpon na hrib z 1. O in 3.O (str. 31), pohod na Šmarno Goro skupaj s 4.O, 5.O, 6.O in mojim bratom 
(str. 84), pohod na Šmarno Goro z 1.O in 3.O, kolesarjenje do mesta skupaj z 2.O in nato priključitev 
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ostalim bratom in prostovoljcem na pikniku v Rogu za azilante (str. 77-78). Naša potepanja z otroci 
so bila zelo pestra, tako z vidika interakcije med sorojenci kot z vidika vzpostavljanja stikov z vrstniki. 
Stike z vrstniki sem s soustvarjanjem priložnosti pri otrocih zelo spodbujala; tako s spodbujanjem 
novih kot obujanjem starih poznanstev. 
 
ü str. 31: Na poti nazaj iz Šmarne gore domov 3.O med kolesarjenjem omeni, da tu blizu živi 
njegova bivša punca oz. hči družinskih prijateljev. Jaz ustrajam, da jo gremo poiskat ter pozdravit.  
Po tem, ko se nekaj časa pogovarjata, ju tudi skupaj fotografiram. 
 
Ø Pogovor: 
 
Sprehodi, izleti in preživljanje časa na prostem so bili odlična priložnost za pogovore z otroci; od 
vsakodnevnega kramljanja kot tudi do bolj osebnih, “globjih” pogovorov. (Op. avtorice- na tej točki 
metode pogovora zaradi ponavljanja vsebine ne razdelam podrobneje). 
 
ü str. 127: ilustrativni primer iz večernega sprehoda skupaj s 3.O, 4.O, 5.O, 6.O 
Sprehajali smo se po ulicah okoli hiše, bila je že tema in 3.O je začel pripovedovati, da je na neki 
ulici, ki smo jo ravno prečkali, včeraj videl 3 klovne. Nato je po moji nejeveri priznal, da se je hecal, 
a mlajši bratje so že dobili velika ušesa in ga pazljivo poslušali, on pa je podelil svoje sanje: da sta 
bila z očetom še v Fužinah in sta bila tam dva klovna, oče pa se je skrival pod avtom. In 3.O ju je 
nato z motorko poškodoval/onesposobi/ubil. Nato je 5.O začel govoriti, da je on tudi sanjal klovna in 
imel motorko, nakar je 3.O rekel, da se 5.O nenehno laže. Pa sem rekla: ”Tudi ti se kdaj zlažeš”, in 
odgovoril je: ”Ja včasih, ne pa vedno”. Potem so povedali, da so zvedeli za klovne, ko jih je v šoli 
nekdo omenil, jaz pa sem jim razložila, da klovni niso bitja kot so živali, ampak da je kloven lahko 
vsak ki si da tako masko na obraz in da obstajajo tudi dobronamerni klovni. In potem je 5.O omenil 
kovna Jako iz Igraj se z mano, ki je prijazen. 5.O je nato omenil, da ko bo velik, bo imel veliki avto, 
tak gorski in bo povozil klovna. 
 
Ø Igre: 
 
• igre vlog 

 
Te so zadevale vživitev v neko vlogo in odigravanje le-te v interakciji z drugimi; npr. odigravanje 
družinskega življenja (glej spodaj), ali pa igranje z avtomobilčki, nastopanje s pevskimi ali plesnimi 
točkami, igranje pantomime ipd. 
 
ü str. 99 - Ilustrativni primer ”igranje družine”: 
Že na poti iz lokala me je 4.O vprašal, če sem lahko njihova mami (morda zato, ker me je neka gospa 
v lokalu vprašala, če so moji otroci), a nisem odgovorila. Nato pa je spet vprašal in sem ga vprašala, 
če misli, da se gremo igro, da sem mami in je prikimal. 5.O je bil navdušen nad idejo in me je potem 
začel kar klicati mami in mi nabral rožice. 4.O pa se javil da bo ati. (Malce mi je bilo nelagodno se 
"jit to igro", še posebej v smislu, da imava midva skupaj otroke, a hkrati sem to prepoznala kot 
možnost; preko igre omogočiti/ poizkusiti izkušnjo ljubeče mame, skrbne, ki prepozna potrebe otrok 
in se odzove nanje, a je tudi stroga, ko je treba.). Tako da sem rekla, da se lahko igramo, ampak samo 
do konca igrišča. Vprašala sem, kako mi je ime in so rekli (ime njihove mame). 4.O in 5.O sta se 
takrat prišla gugati in nato smo se šli "igro" tekom druženja med igrali. Kot primer: 4.O se je vživel 
v vlogo očeta, ki je bil jezen na sina in mu je rekel: ”Sine ne smeš se vozit z avtom”. Vprašala sem 
"očeta" kam se je pa vozil, in je povedal, da v šolo. In nato sem ga vprašala, zakaj je jezen, da je sin 
vzel avto? Sine je zraven poslušal. Oče je nato rekel: »Ker je nevarno, lahko pride policija.” In jaz 
sem ga vprašala, če je jezen na sina tudi ker ga je skrbelo, da se poškoduje, pa je rekel: ”Ja, to je 
nevarno”. Nato sem vprašala sina (5.O):”Kako je bilo v šoli?” In je rekel ”vredu”, pa sem vprašala, 
če so imeli kaj za domačo nalogo. Rekel je da ja, da je že vse naredil, zato sem ga pohvalila. Nato pa 
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je oče vprašal, če je dobil kakšno oceno, pa je sin rekel da petico in je pokazal zvezek. Spet sem ga 
pohvalila, tudi ker je pomagal doma po hiši, mu rekla, da sem zelo ponosna in ga objela. In "oče" je 
dovolil, da gre, ker je bil priden z avtom (vozičkom od 7O.) v šolo drugi dan. Zanimivost: 6.O me je 
tudi med igro klical mama, iz česar sem sklepala, da je najbrš vedel, da se "gremo igro", ker mi sicer 
nikoli ne reče mama. Ko smo hodili domov, mi je 4.O že govoril ženka, a ta del igre se nisem šlaJ).28 
 
• družabne igre 
 
Pri družabnih igrah je šlo za enostavne tekmovalne igre, na primer Enka (npr. str. 69, str. 104,), 
improvizirane igre s kartami (npr. str. 58), Vojna (npr. str. 44), Človek ne jezi se (npr. str. 6), 
Spominčica (npr. str. 106) itd.  
 
• socialnointeraktivne igre 
 
So se nanašale na igre kjer je bilo potrebno sodelovanje in pozornost med vključenimi, ter kjer ni 
zmagovalcev ali poražencev: npr. prosti pad (str. 44), ringa ringa raja (str. 131), skupno sestavljanje 
zgodbe, flaša resnice (str. 114) itd. 
 
ü str. 44: ilustrativni primer - prosti pad: Nato smo se šli tisto igro zaupanja Prosti pad – ko 
stojiš v krogu ljudi zapreš oči in se vržeš naprej, padeš nazaj in verjameš, da te druga dva ujameta. 
To smo se igrali z   2.O, 6.O, 3.O, fanti so se precej zaupali, 3.O kar malo preveč, je skoraj padel. 
 
ü str. 114; Ko sta starša šla sem hotela, da skupaj počnemo nekaj zabavnega in sem to tudi rekla 
fantom. 3.0 je nato predlagal flašo resnice, smo se jo igrali 5.O, 4.O, 3.O jaz, starejša sta bila v sobi. 
3.O me je vprašal, če vem kje in kdaj se bom poročila, 4.O je dobil izziv, da pomije mizo. Ostalo pa 
naj ostane skrivnostJ. 
 
Ø Miselno - ustvarjalne dejavnosti: 
 
Avtorja Daniel in McLeod (2005) opozarjata, da otroci, ki imajo nižje sposobnosti govornega 
izražanja ali iz kakšnih drugačnih razlogov, težko podelijo svoje razumevanje in doživljanje različnih 
življenjskih vidikov in okoliščin ter zato potrebujejo posebno pozornost in prilagojen pristop 
raziskovanja, beleženja perspektive (npr. z uporabo projekcijskih, kreativnih medijev). Pri 
spoznavanju in raziskovanju otroške perspektive (njihovega doživljanja sebe, družine ter ostalih 
pomembnih vidikov njihovega življenja) sem se tako posluževala kreativnih pristopov kot so: 
 
• projekcijske tehnike: 
 
ü str. 104 - 106-ilustrativni primer spraševanja otrok 3.O, 4. O, 5.O o začarani družini: 
»Predstavljaj si, da se zjutraj zbudiš in ugotoviš, da se je cela družina spremenila v živali; Katera žival 
bi bil posamezen družinski član?« 
5.O je za vsakega rekel tiger/tigrica. Pri tem mi je bilo hecno, da je vmes pred vsakim odgovorom 
nekaj časa premišljal o odgovoru.  

                                                
28Komentar: Ko gledam nazaj pomislim kako odigravanje družinskega življenja in posamičnih družinskih vlog, odnosov 
odstira marsikatere pomembne teme in fantazije o družini. Jaz to, tudi v luči mojega videnja družine, interpretiram kot: 
starša se imata rada-ji reče ženka; da je oče strog in da ima glavno besedo; da se zanima za šolo otrok; da otrok upošteva 
njegovo prepoved; da ima otrok rad svojo mamo (ji nese šopek), da otrok želi biti uspešen v šoli in so starši nanj ponosni 
(pove da je dobil petico), da je oče nekonstistenten v vzgoji (prvo ne sme se vozit, nato lahko); da igrajo avti pomembno 
vlogo, povezani z statusom, odraslostjo, svobodo, moškostjo. Vloga mame je bila bolj pasivna, podporna, nežna, pri 
čemer sem zanalašč večkrat pohvalila sina in mu povedala da sem ponosna nanj, ga objela ker si želim, da bi njihova 
prava mama bila bolj pozorna in ljubeča do otrok, zato sem to naredila večkrat. Mislim da je igra tako ”uspela”, ker je 
pobuda zanjo prišla od otrok njih. 
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3.O je zase rekel, da bi bil neka zmešana žival in s kazalcem delal kroge pred glavo (v smislu, da je 
nor), nato je rekel opica. Za mamo je rekel riba, za ostale pa rekel da ne ve.  
4.O je bil ob odgovarjanju zelo zainteresiran, kdaj je kar izstrelil odgovor, kdaj pa si je vmes vzel čas 
za premislek: »Mami - žirafa, oči - lev; 6.O je mladič od žirafe; 7.O je mladič opica-"ker je pridna pa 
to", 5.O bi bil tiger, 3.O bi bil "osa -ker piči". Nato sem vprašala, če se boji 3.O, pa je rekel da ja -da 
ker ga kdaj udari. Za 2.O je rekel, da bi bil pingvin, ker se rad sanka in plava, 1.O pa magarac, zato 
ker se ga lahko jaha, ”smešen tak debel pa to". Ko je to govoril, se je smejal. 
Nato sem 4.O vprašala, katera žival bi bil on najraje? Pa je rekel, da bi bil najrajš magarac. Vprašala 
sem zakaj, pa je rekel: »zato«. Pa sem spet vprašala zakaj in je rekel »pa zato!« Zdel se mi je že 
nejevolen, tako da sem nehala z neumnimi vprašanji. 
 
ü str. 114 - ilustrativni primer ko z 4.O, 5.O, 3.O, 7.O skupaj v kopalnici in govorimo o 
avtomobilih: 
Pogovor sem nato usmerila v razmislek Kateri avto bi bil kdo v družini in so skupaj razmišljali. 5.O 
je rekel, da bi bil oče Audi, mama in 7.O Twingo, 1.O bi bil Hjundaj, Kaja (jaz) bi bila Škoda. 
 
ü str. 117 – ilustrativni primer skupaj v kopalnici in govorimo o avtomobilih: 
4.O pove, da sta 7.O in mama Clio, oče je Audi in 5.O tudi, 4.O je Bmw, 3.O je Mercedes, 1.O je 
Opel, 2.O pa Alfa Romeo. 
 
• intervjuvanje otrok 
 
ü  intervju s 4.O/5.O: 
Kaja: »Greš rad v šolo?«  
5.O: »Nikoli ne maram šole.« 
Kaja:« Zakaj?«  
5.O: »Učitelice me kregajo.« 
4.O: »Rad grem v šolo, sam doma je lepš.«  
Kaja: »Zakaj?« 
4.O: »Ker se igram, ni šole.« 
Kaja: »4.O A v šoli se pa samo učiš?« 
4.O: »Učim pa tudi igram, po malci.« 
Kaja: »5.0 kaj pa ti, si rad v Domu?« 
5.O: »Ne v šolo, ne v šolo, ne v vrtec... Ne maram.« 
4.O: »Sej nisi več majhen, ne hodiš več v vrtec.« 
 
 

Ø Vključevanje otrok v moje vsakodnevno življenje: 
 
Občasno sem posamezne otroke vzela s seboj po vsakodnevnih opravkih ali jih povabila domov, s 
čimer sem dobila jaz družbo, otroci pa priložnost, da si popestrijo dan, izkusijo nekaj novega in 
drugačnega ter obogatijo svoj nabor izkušenj. 
 

• vključevanje otrok po poteh mojih vsakdanjih opravkov 
 
ü str. 25 - ilustrativni primer, ko gremo z 2.O in 4.O skupaj v trgovino: 
K družini sem prišla vprašat, če bi šel okoli 19h kateri izmed fantov z mano, z avtom v Harvey 
Normana po kartušo in papir. Mama je dovolila 2.O in 4.O, a sta mogla v času do odhoda še tla 
pomest ali nekaj… Ko smo prišli v trgovino, smo se ustavili na masažnih stolih in se kar nekaj časa 
pustili masiratiJ. Zelo zabavno. Nato pa smo šli v gornje nadstropje, kjer sta se fanta zamotila pri 
računalnikih, jaz pa sem poiskala kartušo in papir. Fanta sta mi pomagala nest papir. 2.O je vmes 
našel očala in sem ga spodbudila, naj jih nese kakšnemu prodajalcu. Nato je rekel prodajalcu, da je 
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"gospa pozabila očala", prodajalec se je zelo prijetno odzval na 2.O gesto in ga pohvalil. Jaz sem mu 
tudi rekla, da sem ponosna, da je bil tako pozoren in pošten in se mu je dobro zdelo. 
Nazaj grede smo se spet malo ustavili na masažnih stolih, a se mi je že mudilo in sem začela 
priganjati, a se nista predolgo upirala. Vmes je bila pa taka luštna situacija, ko je 4.O neko gospo, ki 
nas je vprašala, če stoli delajo, ogovoril, če paše. Pa sta nekaj besed izmenjala.  Zdi se mi pomembno, 
da se čim več udeležujejo raznoraznih vsakodnevnih aktivnosti in srečujejo različne ljudi, ter dobijo 
čim več pozitivnih izkušenj različnih socialnih interakcij. Nazaj grede, na parkirišču sta želela 
upravljat avto, kar jim nisem pustila. No, 4.O je lahko odprl prtljažnik, 2.O pa luči in vžgal avto. Na 
avtocesti sta poznala skoraj vse znamke avtov na cesti in 4.O je večkrat rekel, da so se tu peljali na 
morje. Prav lušten izletek v svet zapravljanja. 
 
ü str. 42/43- Ilustrativni primer ko gremo skupaj z 1.O, 2.O, 4.O po mojih opravkih: 
Včeraj dopoldne sem po vnaprejšnjemu telefonskem dogovoru z očetom prevzela 1.O, 2.O, 3.O z 
avtom (ker sem imela dopoldne opravke v mestu in ker vem, da se radi vozijo). Vsi so me že čakali na 
cesti in vskočili v avto. Imeli smo se imeli zelo lepo. 2.O se je takoj pohvalil, da mu je Nik zrihtal 
kartico za kolo. Tja grede se je 1.O ob pogovoru z mano kar smehjalo in sem ga vprašala, če mu je 
nerodno pred mano. Priznal je, da ja, sicer pa me celo vožnjo spraševal o avtu. Ko sva govorila o 
tem, da Markota nekaj časa ne bo, mi je predlagal: ”Kaj če bi ti njega zdaj nadomeščala?”Rekla 
sem, da imam namen priti v Dom in da bi tudi 4.O in 5.O kaj obiskovala, pa je rekel, da bi onadva 
lahko dobila kakšno drugo, novo prostovoljko zdaj.  
Nato smo parkirali avto v garaži v Mirju, v službi mojega očeta. Hotela sem fantom pokazat akvarij 
in jih povabila gor, 1.O ni hotel. Odločil se je šele po tem, ko sem mu zagotovila, da zgoraj ne bo 
nikogar. 4.O je bil najbolj navdušen nad akvarijem, 2.O pa je na moj predlog na svojo urbano (za 
kolo) z alkoholnim markerjem napisal svoje ime. Nato smo šli ven in naprej na Filofaks, v knjižnico. 
1.O spet ni želel not in je šel raje v trafiko ter nas počakal spodaj, mi pa smo šli v knjižnico. Tam je 
4.O v mojem imenu prosil knjižničarko za knjigo. Nato smo šli še v staro Ljubljano, v Telemach. 
Fantje so šli na internet, jaz pa plačat račune. 1. O mi je pokazal svoj FB, večinoma slike avtomobilov 
in kužkov-:). Nazaj grede sem jih povabila na pico v Fokulus. Natakar je bil prijazen in rekel, da si 
lahko na moj bon uzamejo vsi otroci juho. Sicer je 1.O rekel, da bo nehal hodit v šolo in da bo šel 
delat. Vmes sem mogla poiskati moj telefon in sem jih pustila za 15 min same, in so zelo zgledno 
obnašali. V garaži pri avtu sem na večkratno prošnjo pustila 1.O da je vžgal avto in kakšnih par 
metrov prevozil z vmesnim zaviranjem. 2.O in 4.O pa sta bila zelo vesela zanj in sta se smejala. Preden 
smo se poslovili, sem jim rekla, da sem se mela zelo luštno in jih vprašala, kako je bilo njim. Rekli so 
»dobr«. Na moje vprašanje, kaj jim je bilo najbolj všeč, pa so odgovorili 4.O: kola, 2.O pica, 1.O pa 
Tabasko in to da je vozil avto. 
 
ü str. 115/116 - ilustrativni primer - ko povabim 4.O in 5.O k sebi na obisk: 
Ko sem ju povabila, sta skakala od navdušena, še posebej ko sta zvedela, da gremo z avtom in se 
hitro obula. Pri meni sta se sprva igrala s kužkom, nato predvajala muziko na računalniku, božala in 
hranila želve. Nato smo pili kakav in risali. Vmes je 4.O z nožem izdolbel bučo za Haloween. Po 
risanju in odgovarjanju na moja vprašanja sta šla "veslat" na leseno mašino in se spet igrala s 
kužkom. Ker sta bila lačna smo nato za kosilo naredili kokice in raviole. Oba sta se zelo lepo 
obnašala, npr. samoiniciativno sta odnesla krožnike v korito; čeprav ju je vse zanimalo in sta morala 
sama sprobati, se dotakniti, ko npr. nisem več dovolila računalnika sta to takoj upoštevala.  
 
Ø Nestrukturirano druženje pri družini doma:  
 
Poleg omenjenih aktivnosti in načinov odzivanja, pa smo tekom druženja z otroci veliko časa 
preživeli doma ”nestrukturirano” oz. brez, da bi kar koli »takega počeli«. Bodisi je šlo za tišino ali 
ob gledanju TV-ja, pitje kave/soka, poslušanje staršev, kako se pogovarjajo z obiski v drugi sobi, 
skupno jedenje sadja, poslušanje pesmi, ki jo vrti eden izmed otrok ali gledanje youtube posnetka na 
računalniku, potikanje po dvorišču. Pri tem sem se pogosto prepustila toku in vnaprejšnje ideje, kaj 
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bi lahko počeli, prepustila vsakokratni situaciji. Pogosto pa sem otroke pritegnila k druženju tako, da 
sem vzpodbudila njihovo pozornost in se uglasila z njihovim početjem oz. trenutno situacijo. 
 

• sledenje in odzivanje na pobude otrok in sprotno situacijo 
 

ü str. 69: 5.O je ta dan povedal, da je Spiderman in se držal cel čas zase, med tem ko smo se 
ostali v kuhinji igrali Enko... Po skoraj uri 5.O še vedno ni hotel iz fotelja navkljub našim klicem, zato 
sem v neki točki začela vpiti: »Napomoč spajdermen, lopovi me hočejo!« 5.O je nato takoj prihrumel 
ven izza fotelja. Ko je opravil z navideznimi lopovi, ki so me hoteli ugrabiti, se je tudi on Enko igral 
z nami. Odigrali smo nekaj rund, dokler ni 7.0 pomešala vseh kart in končala igro. 
 
ü str. 47: Nato smo prišli nazaj v dnevno sobo in na TV so bili Smrkci, ki smo jih nato gledali 
do konca. 6.O mi je zlezel v naročje (in sem ga malo crkljala in se z njim raztegovala), 5.O pa mi je 
medtem delal čop. 3.O in 4.O sta si izmenjavala moj mobi. 3.O je nastavljal glasbo na mojemu 
telefonu in 4.O je z njim slikal. Nato pa sva skupaj gledala in komentirala vse fotografije in posnetke 
njihove družine, ki jih imam na mobiju. 6.O je vmes želel mobi in udaril 3.O, ker mu ga ni pustil. 
 
ü  str. 97: Tik pred načrtovanim sprehodom s 4.O,5.O ,6.O, me je 5.O vprašal, če bi šla z njimi 
gledati film, ki je bil na TV. Starejši trije niso želeli zraven in so gledali ponovno Hitre in drzne, tako 
da smo se jim pridružili in tam obsedeli še skoraj pol ure. 
 
§ Pristop 
 
Za moj pristop je bilo značilno izhajanje iz življenjskega polja in vključevanje v družinski vsakdan; 
in čeprav se lahko na prvi pogled to zdi trivialno, so se mi zdeli prav »skupno doživeti trenutki« z 
otroci (družino) tekom rutinskih opravkov in vsakodnevnih situacij najbolj dragocen vidik 
sodelovanja.  V trenutkih, ko sem se skupaj z njimi družila z obiski prijateljev, sem imela vtis, da 
sama nisem več obisk temveč del družinskega zakulisja in rutine. To se je odražalo v občutku 
medsebojne sproščenosti, navajenosti, ”mutualnosti” bližine med nami; o tem najbrž govori avtor 
Gill (2016 v Razpotnik, str. 2), ko omenja prakso zabrisovanja (orig. blurring) pozicije ”mi-oni”, 
skozi ustvarjanje skupnih prostorov, kjer razlikovanja po različnih kriterijih (npr. razrednem) 
postanejo ozaveščena iz presežena (str. 2).  
Pri druženju z otroci sem bila pogosto usmerjena v skupinsko dinamiko ter spodbujala pestre 
medsebojne interakcije sorojencev. Tako sem pogosto prosila za pomoč starejše sorojence pri 
“čuvanju, oblačenju ali vzdrževanju reda in varnosti”. Še posebej sem se tega posluževala na 
sprehodih, ko nas je bilo več skupaj in ko je bilo več potencialnih nevarnosti. To je pogosto prineslo 
pozitivne učinke; za starejše, ki so bili prepoznani kot “veliki”, zreli, odgovorni, kar jim je vlivalo 
občutek samospoštovanja, mlajši pa so imeli korist od tega, da so se lahko družili s starejšimi brati. 
V stiku z otroci sem skušala biti čim bolj prisotna ter v vsakodnevnih situacijah opažati, kaj jim je 
pomembno, spoznati njihovo videnje situacije ter se odzivati na njihove pobude in želje. Ob tem se 
lahko navežem na številne sodobne avtorje, ki menijo, da je v kontekstu pomoči ranljivim družinam 
potrebno zagotoviti čim več prostora, da se bo slišal glas vsakega posameznega člana, še posebej pa 
otrokov glas (Čačinovič Vogrinčič, 2016; Razpotnik 2011; Kodele in Mešl, 2015 idr.). Prav tako sem 
skušala soustvariti čim bolj prijetne zabavne skupne trenutke, bodisi z improvizacijo in »neobičajnimi 
elementi« popestriti izlet in na razne načine čim bolj angažirati vse udeležene. Velik poudarek pri 
druženju z otroci sem pripisovala tudi rekreaciji, gibanju in priložnosti, da so se otroci lahko »fizično 
izživeli«, sprostili, naužili svežega zraka in sproščali presežek svoj energije. 
Vključevanje otrok v moje vsakdanje življenje (npr. da sem jih vzela seboj po svojih vsakodnevnih 
opravkih, povabila na obisk, predstavila nekatere bližnje osebe) je posledično pomenilo preživljanje 
časa izven njihovega ustaljenega vsakdana ter priložnost za nove situacije, izkušnje, doživetja. To pa 
odraža tudi neformalnost mojega (in našega) pristopa, ter prednosti, ki jih ta  prinaša (npr. priložnost 
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za širjenje obzorij, usvajanje novih kompetenc). Navkljub spontanosti in sprotnemu odzivanju na 
situacije, pa sem se načeloma držala dogovorov. Tako sem skušala držati obljubo, da grem, na primer, 
naslednjič z otrokom na pijačo, da pridem na rojstni dan (pa četudi pridem prej ali za krajši čas). 
Rojstni dnevi in praznovanja so imeli zelo pomembno mesto, saj je bilo za moj/naš pristop značilno, 
da smo veliko pozornost skušali nameniti soustvarjanju priložnosti, kjer vsak otrok dobi izkušnjo 
opaženosti in cenjenosti. Ker je to v družini s sedmimi otroci težko doseči, se je praznovanje rojstnih 
dni izkazalo za odlično priložnost, da vsak otrok pride kdaj v pozitivno »središče pozornosti«. Takrat 
smo jih  obiskali ter obdarovali, jaz pa sem k posebni pozornosti spodbudila tudi ostale sorojence.  
 
v Vsebina: Osebna higiena  
 
Na področju osebne higiene sem pri otrocih spodbujala usvajanje navad, kot so umivanje (zob in 
telesa), (pre)oblačenje, skrb za higieno, pri enem izmed otrok še posebej tudi prehod iz plenic na 
straniščno školjko. Pri tem sem uporabljala sledeči “metodi”: Praktična pomoči pri osebni negi in 
pogovor. Pri pri tem so bili zame, znotraj konteksta omenjenih metod, značilni sledeči načini 
odzivanja (nekateri se pojavljajo pri večih metodah):  
 
 

Ø Pogovor: 
 

• preverjanje pri otroku in/ali staršu  
  
Pred svojimi pobudami okoli higiene sem sprva vedno čim bolj nedirektno preverila pri mami ali 
očetu, s čimer sem jima želela sporočiti, da ju spoštujem in upoštevam kot pristojna za otroke, ter da 
ne želim otrok vzgajati »mimo njiju«. Prav tako pa sem jima s tem želela posredno sporočiti, da je 
umivanje zob pri otrocih pomembno. 
 
ü str. 4: Ko sem mamo vprašala, če lahko pomagam 6.O umit zobe pred spanjem, mi je z zadrego 
povedala, da si še ne zna umivati zob, ker je še premajhen. Nato sem jo vprašala, če mu lahko 
pomagam in se je strinjala. 6.O je sicer pojedel veliko paste in pošprical pol kopalnice, a si je kar 
dvakrat umil zobe. 
 
Pri dajanju pobud za higienska opravila sem vendarle skušala biti čim bolj nedirektivna tudi pri 
otrocih. Še posebej pri starejših treh otrocih (ki so že večji) sem posebej previdna, da jih ne bi s 
svojimi pobudami glede higiene užalila ali prizadela.  
 
ü str. 101: Opazila sem, da je imel 2.O čisto črne nohte in sem mu previdno rekla, da je prav, 
da ima naslednji dan čiste nohte, ko gre v šolo pa je rekel, da se bo za šolo itak skopal in umil. 
 
• dajanje pobude za umivanje/(pre)oblačenje  
 
ü str. 11: Vprašala sem 5.O, če želi pomoč pri umivanju zobk in je reke,l da bo sam. Ko sva 
prišla domov sem predlagala umivanje rok (zobov nisem omenila, ker me je zanimalo, če se bo sam 
spomnil), pa je začel sam od sebe umivati zobe. 
 
• dajanje pohval in spodbujanje 
 
ü str. 71: Vmes mi je mama povedala, da je 6.O včeraj lulal v kahlico. 6.O sem navdušeno 
čestitala ter ga pohvalila: »Lej kok si že velik!« 
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Pogosto sem skušala otroke motivirati k umivanju preko pogovora (npr. poudarjala sem, da če si ne 
umivamo zob, nas lahko grozno bolijo in izpadejo; naslavljanje umivanja kot nekaj, kar delaš, ko si 
dovolj velik), preko igre ali drugih kreativnih prijemov. 
 
ü str. 95: Umivanje zob z zaprtimi očmi ali z gledanjem v ogledalo ob delanju grimas, ob 
oponašanju živali ali preko skupinskega druženja v kopalnici. 
 
ü str. 49: Ker 6.O ni dovolil, da mu umijem obraz, sem predlagala, da ga lahko potem tudi on 
meni umije. Pa je dovolilJ . 
 

Ø Praktična pomoč pri osebni negi: 
 
Čas, preživet v kopalnici, je bil pogosto zelo pester, zabaven in interaktiven; poleg umivanja, prhanja, 
oblačenja je za najmlajše štiri pogosto prostor za razna eksperimentiranja in igranje z vodo, čistili; za 
prerivanje, za ”afnanje” pred ogledalom, za delanje logopedskih vaj, za čofotanje, kazanje mišic itd., 
kar je pogosto zbudilo pozornost tudi ostalih otrok ali staršev. Tako da se je velikokrat v majhni 
kopalnici znašlo ”pol hiše”. 
 
• učenje tehnike in fizična pomoč pri umivanju (zob, čiščenju nohtov ipd.) 
 
ü str. 9:  Sicer pa sem 5.O spet vprašala, če si je ta dan že umil zobe in je rekel, da ja, ker je 
velik, 6.O pa ne, ker je še mali. Nato sem predlagala in smo šli umit roke in zobe. 5.O se je spet zelo 
zabaval. Sploh ga je motoviralo, ker je to delal tudi 4.O. Ker sta imela kar dolge nohte, sem vprašala 
če si lahko uredimo nohte in mama se je mama ter prinesla škarjice. Nato sem s škarjicami uredila 
nohtke skupaj s 5.O in mu pokazala, kako si jih z zobotrebcem lahko čisti. Pri čiščenju nohtov me je 
posnemal in si dva očistil sam. Urejanja nohtov jima nisem hotela priskutiti, ampak jima pokazati, 
da je to nekaj zabavnega in mislim, da mi je uspelo. 
 
ü str. 80: Pred ogledalom me je melodično oponašal, ko sem med njegovim ščetkanjem zob 
govorila: »En dva tri štiri zdaj«. Na zdaj pa sem mu vedno poškropila obraz, kar ga je neizmerno 
zabavalo. 
 
• oblačenje in pomoč pri oblačenju  
 
ü str. 71: Vprašala sem 4.O, če ve, čigave so nogavice od 6.O in jih je poiskal. Nato je vprašal 
mamo če so pravi, potem pa 6.O pomagal se obleči in obuti.  
 
• menjanje plenic in tuširanje otrok 
 
ü str. 82: Nato sva s 6.O skupaj 7.O preoblekla plenico. On mi je pomagal tako, da je asistiral 
in jo božal po glavi, zraven pa mazal s kremo. 
 
• označevanje zobnih ščetk 
 
ü str. 99: Nato so starejši fantje dobili nove zobne ščetke za letovanje in jaz sem vztrajala, naj 
jih pazijo, ali kako označijo, da jih bodo imeli tudi po letovanju zase. Skupaj z 4.O in 5.O smo napisali 
njuna imena na nalepke in ju nalepili na njune ščetke. 
 
• spodbujanje prehoda iz plenic 
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ü str. 100/101: 7.O smo nato posadili na kahlico in se ni nič pritoževala, sproščeno je sedela in 
uživala v pozornosti. Poleg mene je bili takrat še mama, 4.O, 3.O, 5.O in 6.O, ki sva mu skupaj z 
mamo razlagali, da se že 7.O usede na kaljico in da je dosti velik, da tudi on zapusti plenice. 
 
ü str. 108: Ko se mu je uspelo polulati se, je poklical 'AJA PRIDI'. Nato sem mu čestitala in sva 
šla do očeta, da mu da petko:). Nato pa sva skupaj odnesla kahljico splahnit v WC. On je zadovoljno 
potegnil vodo. Medtem sem mu razlagala, da plenice niso več zanj, ker je že velik fant in da bi lahko 
res začel kakati v školjko. 
 
ü str. 59/60 - Ilustrativni primer ki med drugim prikazuje vključevanje in pomoč starejših otrok 
ter pestrost interakcije ob kopalniškem obredu in oblačenju: 
Prvi je bil na vrsti 6.O, ki si je sprva samoiniciativno umil zobe, nato sva vadila zvoke pred ogledalom, 
(vse samoglasnike mu je uspelo!). Nato sem mu odstranila plenico in predlagala wc, a je bil vztrajen, 
da noče. Rečem 1.O in 3.O, ki sta pokukala v kopalnico, naj onadva povesta, da naj začne lulati in 
kakati kot veliki v školjko. 1.O mu reče: »6.O pust plenice«. Nato sem 6.O postavila v kad, kjer je zelo 
užival, čofotal in se metal po vodi, si milil glavo… Ko sem z njim opravila, je bila za kopanje na vrsti 
7.O , ki se je danes kar malo bala vode in se je iztegovala proti milu, brez da bi se približala vodnemu 
curku. Želela je splezati, a vseeno ni jokala in je zdržala do konca tuširanja. Ko sem jo nato v sobi 
od 3.O začela oblačit, sta prišla mimo 4.O in 3.O in vprašala, če jo lahko pomagata. Seveda sem 
dovolila. Ko sem ju med nastavljanjem plenice vprašala, če bi mela nekoč otroke, pa je 3.O rekel, da 
bi imel eno hčerko, da če bo fant bo šel k drugi. Nato pa rekel »Sej ne«, da bi raje mel punčko, ker 
fanti so preveč leni in nič ne naredijo. Pa sem vprašala, če sta mu to starša rekla in je rekel, da ne. 
Nato sem komentirala v šali, da mogoče bo pa 7.O kdaj, ko bo velika, previjala njune otroke. 3.O je 
rekel, da bo njegove sigurno. 
Pravzaprav me je prijetno presenetil, kako se je zavzel in 7.O skrbno in spretno oblačil. Nato je šel 
na mojo spodbudo šel mamo vprašat, če imajo kremo. Oče je nato rekel, da naj jo kar dobro 
namažemo po celem telesu z Niveo in smo to naredili. Nato pa ji je 4.O skušal obleči hlače, a mu ni 
šlo in jo je nato samo pomagal dvigati, medtem ko jo je tako rekoč sam oblekel 3.O., 4.O pa je medtem 
zložil njen star body. Nato je šel 3.O še po čevlje in nogavice. Ko sem za njuno pomoč povedala mami 
in ju zelo pohvalila, je 3.O izpostavil, da jo je on skoraj celo samo oblekel29.   
 
§ Pristop  
 
Za moj pristop je bilo na tem področju značilno prožno odzivanje ter odzivanje na konkretno 
prepoznane potrebe otrok ”tukaj in zdaj”, in tako je npr. umivanje zob postala sčasoma ustaljena 
navada in zaščitni znak mojega sodelovanja z družino, oz. nekaj, kar smo počeli skoraj vedno, ko sem 
prišla. S tem sem morebiti prispevala k občutku konstantnosti in strukturi našega sodelovanja, saj 
navkljub temu, da družine nisem obiskovala redno, ali v istem terminu, so vedno, ko sem prišla, otroci 
(mlajši) vedeli, da sledi umivanje zob. Pogosto so tako kar sami dali pobudo za umivanje. Npr. 
 
ü str 80: Ko me je 6.O videl, je pokazal na zobe in me z roko peljal v kopalnico, da si jih umije ob 

moji prisotnosti. 
 

Prav tako pa se je skrb za higieno pogosto dogajala tudi ob večernih in jutranjih urah, kar odraža 
neformalni kontekst in značilnost mojega (našega) pristopa - vstopanje v intimni vsakdan družine. 
Higienska opravila sem vedno želela narediti čim bolj zabavna, interaktivna, z namenom, da bi 
umivanje in skrb za higieno (predvsem mlajši) otroci asociirali z nečim zabavnim; z nečim, kar lahko 

                                                
29 Komentar: Prav ganljivo je bilo videti, kako sta mi starejša brata priskočila na pomoč in svojo mlajšo sestirco tako 
skrbno, nežno pomagala oblačiti. Poleg tega, da sta razbremenila mene, sta v našem ”skupnem projektu” tudi dobila 
priložnost, da se izkažeta pri pomoči. Hkrati pa se je takrat zgodil med nami vsem nek prijeten trenutek, ki ga sicer težko 
ubesedim, a v meni odmeva še danes. 
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počnejo, ker so »že tako veliki«, kar priča tako o neinvazivnosti pristopa kot tudi o uporabi kreativnih 
metod. Ker sem opazila, da otroci radi oponašajo drug drugega in so radi v družbi sorojencev, sem 
skušala otrokom kopalniški obred približati tudi z zgledom starejših otrok. Zato sem jih pogosto 
angažirala ter jih prosila za pomoč pri umivanju oz. oblačenju mlajših. Teme higiene sem naslavljala 
previdno, saj nisem želela, da bi otroci dobili sporočilo, »da so umazani« ali kako drugače nevredni.  
 
ü str. 101 - ilustrativni primer ko sem z uporabo humorja želela nevtralizirati očetov oster nastop 
do otrok vpričo gostov: 
Ko sem vprašala starše, če gremo lahko z otroci na sprehod, je oče vpričo obiskovalca strogo ukazal, 
da si morata 5.O in 4.O umiti kolena, ker sta umazana, da taka ne moreta na sprehod. 5.0 je takoj 
tekel v kopalnico in si zdrgnil noge pod prho, prav tako 4.O, ki je nato tudi pomagal iskati 
samoiniciativno 5.O čevlje, zato da bi lahko čimprej odšli. Oče se je potlej hecal; »Kaja grem lahko 
tudi jaz na sprehod«? Sem rekla da lahko, a če si prej umije kolena in smo se vsi smejali. 
 
Na tem področju sem bila še posebej usmerjena v napredke, spoprijemalne strategije ter uporabljala 
kreativne pristope k motiviranju otrok. 
 
 

PODROČJE SODELOVANJA S STARŠEMA 
 
v Vsebina: Krepitev starševske pozicije I - vidik avtoritete30 
 
Na področju krepitve starševske pozicije - vidika avtoritete, sem v interakciji s staršema uporabljala 
sledeče metode: pogovor, poučevanje in vključevanje v skupno interakcijo med staršem/a in 
otrokom. Pri tem so bili zame, znotraj konteksta omenjenih metod, značilni tudi sledeči načini 
odzivanja31 (ki se nekateri pojavljajo pri večih metodah): 
 
Ø Pogovor: 
 
•  poizvedovanje, preverjanje 
 
ü str. 22: Starša sem vprašala, če so sta se s sinom že pobotala in pogovorila. Povedal je da sta se. 

Oče mi je še enkrat opisal nesrečo, tokrat precej umirjeno in brez jeze. Rekel je da se je samo bal, 
da se ne bo komu kaj zgodilo. Rekel je da kakšnih težav potem s policijo in CSD-jem niso imeli. 

 
•  spodbujanje staršev k vztrajnosti in doslednosti pri vzgoji, oz. soočanje njunega 
nedoslednega/protislovnega ravnanja  
 

                                                
30 Avtoriteta je zelo kompleksen filozofski, psihološki, pedagoški, sociološki koncept. Skozi sociološko perspektivo je 
po mnenju avtorice Nastran Ule (1994) podreditev avtoriteti potrebna za delovanje družbenih institucij »saj deluje kot 
vezivno tkivo med ljudmi in sistemi avtoritet« (str. 346). Ob tem pa ima avtoriteta temeljno vlogo tudi v socialnih 
procesih, saj se pod njenim vplivom odvijajo »procesi socializacije, socialnega vplivanja, skupinska dinamika in vodenje« 
(prav tam, str. 352), a le pod pogojem, če se »nadrejeno osebo« ali institucijo sprejema kot »vodilo za lastno ravnanje in 
spoznanje« (prav tam, str. 353). S tem pa po mnenju avtorice Nastran Ule (1994) poleg podreditve pride tudi do 
ponotranjenja vpliva avtoritete (str. 364). Psihoanalitičen pogled po mnenju avtorja Krofliča (1997) loči dva vidika; prvi 
je izraz socialnega okolja podrejene osebe, drugi pa izraz posameznikovega nadjaza, ki je ponotranjena zunanja avtoriteta 
(str. 32). Pedagoški pogled na avtoriteto je pri nas močno obarval znameniti pedagog Stanko Gogala, ki je izpostavljal 
pomen pedagoškega erosa in nov način doseganja avtoritete skozi pozitivno čustveno izmenjavo med gojencem in 
vzgojiteljem ter pristna doživetja (Kroflič, 2000, str. 31).  
31 Slednji so zaradi večje preglednosti navedeni znotraj omenjenih posameznih metod. 
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ü str. 11: Očetu sem na osnovi opazke prejšnjega obiska razložila kako se mi zdi pomembno da 6.O 
ne meša teh dveh reakcij. Saj sem opazila da se 6.0 zmede če kreganje preide v hec. Izpostavila 
sem kako je pomembno da smo dosledni ko mu postavimo kakšno omejitev. 

 
• posvetovanje s starši in skupno iskanje rešitev  
 
ü str. 12/13: Nato smo se s staršema pogovarjali, kaj naredita, ko se 6.O tako neprimerno 
obnaša in sta rekla da ga pošljeta v sobo, ampak da pride nazaj. Ali pa ga posadita na fotelj, da se 
umiri. Tako smo skupaj razmišljali, kaj bi lahko še naredili. 
 
 
• izpostavljanje napredkov in močnih točk pri vzgoji staršev, družinskem življenju, dajanje 
pohval 
 
ü str. 7: Podelim staršema opazko, da je danes umirjeno, prijetno vzdušje in da tudi 6.O zelo 
umirjeno sodeluje pri igri kart, morda ker sta starša v stiku z njim res prisotna.  
 
ü str. 74: Pohvalim mamo, dami je všeč, ker je odločna in da vztraja, da otroci pospravijo za 
sabo. 
ü  str. 55: Pohvalila sem mamo, ker si je vzela čas, da je vadila črke skupaj s 6.O. 
 

Ø Poučevanje 
 

Pri tem je šlo za na vzgojo usmerjene pogovore. 
 
• dajanje predlogov  
 
ü str. 106: Oče je rekel, da za ostale še ne, kam se bodo obrnili, ker so še premajhni. In da nič 
ne ubogajo, gledajo TV ... da on lahko kaj reče, a potem gre in oni ne ubogajo. Nato sem rekla, da bi 
morda lahko fantom dala več zadolžitev za domača opravila, da pomagajo doma in da če bosta 
vztrajala bodo tudi oni vedeli, da to morajo narediti. 
 
• ozaveščanje staršev o pomenu doslednosti, postavljanju mej in jasnih sporočil v vzgoji 
 
ü str. 12: Sledil je kar dolg, na vzgojo usmerjen pogovor z obema staršema. Izpostavila sem 
večkrat, kako je pomembn red in postavljanje mej, vztrajanje pri povedanem ter omejitvah pri otrocih, 
morda sploh pri 6.0, ki ima najmanj občutka za to. Poudarila sem, da je treba s tem začeti zdaj, sicer 
bo vedno težje oz. prepozno. 
 
 

Ø Vključevanje v skupno interakcijo med staršem/a in otroci  
 

 
• naslavljanje staršev kot avtoritete 
 
ü str. 71: Pejte mamo vprašat če lahko pečemo pecivo. 
 
ü str. 81: Danes sem večkrat poudarila vpričo staršev pri 6.O, da če mama in oče kaj rečeta, 
potem to drži. Če rečeta ne, to pomeni ne in da ju mora ubogati. 
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• dajanje lastnega vzgojnega zgleda z odzivanjem v določeni situaciji  
 
ü str. 47 - Ilustrativni primer vključevanja v interakcijo ter moje vedenje kot zgled za starša z 
vztrajanjem pri dogovorjenem: 
6.O mi je želel iztrgati telefon iz rok, a mu ga nisem dala. Nato sem mu rekla, naj mi reče prosim in 
mu posodim telefon. Nekaj časa me je gledal, kot da bo nekaj rekel, pa ni nič izustil. Nato je oče 
opazil situacijo in rekel: »Kaja prosim«. Nato sem mu izročila telefon, nakar je nekaj časa prigovarjal 
6.O naj reče prosim, ne samo 'hhhh' (to je bil učni moment) in ga izročil 3.O, ki je tudi rekel 
prosim. 6.O sicer ni rekel prosim, a mi je bil zelo všeč moment, ko se je oče zavestno ukvarjal s tem, 
da 6.O vabi v govor. 
 
• skupno iskanje rešitev 
 
ü    str. 13: Ko smo se nato z mamo in očetom pogovarjali, kaj naredita ko se 6.O neprimerno obnaša, 

sta povedala, da ga pošljeta v sobo, ampak da pride nazaj. Ali pa da ga posadita za fotelj, da se 
umiri. In smo skupaj razmišljali kaj bi lahko še naredili. Saj vem, da omejitev gibanja na tak način 
ni ravno vzgojno super način, ampak posadili smo ga za fotelj za dve minuti, potem pa je želel ven. 
In ob dovoljenju staršev, sem ga poslala ven, pred tem pa ga vprašala, če bo priden (joj grozna 
beseda sicer!), nato se je dejansko umiril. To je delovalo, sem pa imela pomisleke, če je vzgojno 
etično. 
 

• družinski sestanek  
 
ü str. 23: Ilustrativni primer družinskega sestanka; kot krizne intervenca ob nekaj dnevni 
odsotnosti mame: 
Sprva smo se v kuhinji sestali zgolj odrasli - oče, očetova sestrična, prostovoljci in soočali različne 
poglede na vzgojo ter se domenili, kaj bomo povedali otrokom. Nato smo se vsi skupaj zbrali v otroški 
sobi. Oče je povedal nova pravila igre (na temo pravil obnašanja, obveznosti, dnevnega reda), k 
čemur so prispevali komentarje še sestrična in prostovoljci.  
 
 
v Vsebina: Krepitev starševske pozicije II - senzibilizacija 
 
Prav tako se na področju krepitve starševske pozicije in senzibilizacije staršev uporabljala sledeči 
metodi: pogovor ter vključevanje v skupno interkacijo med otroci in staršema. 
Pri tem pa sem, znotraj konteksta omenjenih metod, uporabljala sledeče načine odzivanja (ki se 
nekateri pojavljajo pri večih metodah):  
 

Ø Pogovor: 
  

Tu pridejo v poštev predvsem pogovori usmerjeni v senzibilizacijo staršev za potrebe otrok. 
 
• podelitev osebnega mnenja in opažanja 
 
ü str. 34: Ker je oče s strojčkom 3.O, proti njegovi volji,  pobril po glavi, je ta dobil histerični 
napad, začel se je tepsti, kričati in govoril, da ima lase povsod in da ga srbi. Potem ko smo bili s 
starši sami, sem odprla to temo in poudarila, da je bil to neke vrste poseg v osebne meje, telo in da 
je pri 3.O res treba biti pozoren na to.  

 
ü str. 82: To srečanje je 6.O večino časa dobival neprijetne odzive staršev in med večerjo sem 

potem večkrat poudarila, da potrebuje tudi 6.O veliko pozornosti, da se mi zdi večkrat spregledan 
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z njune strani, da je vseeno še zelo majhen, a da zaradi 7.O to večkrat pozabimo, ter da zaradi svoje 
živahnosti pogosto kaj "naredi narobe" in da s tem pogosto išče pozornost. 

 
• soočanje 
 
Med pogostimi temami so bile sledeče: 
 
Neenakopravna obravnava različnih otrok, stiske in fizično nasilje enega izmed otrok, nujnost 
delanja logopedskih vaj in spodbujanja govornega razvoja, prezrtost določenih otrok, varnost ipd. 
 
ü str. 81: Opozorim starša, da je 3.O pogosto fizično nasilen do mlajših otrok. 
 
ü str. 55/56: Nato sem ob čakanju očeta mami poudarila, kako pomembno je, da čim več vadimo 
z 6.O, pa je rekla da ona nima toliko časa, da bomo prostovoljci to vadili, pa sem večkrat poudarila, 
da to ni dovolj, ker mi pridemo redko, da bi bilo prav, da vadijo vsak dan ob umivanju zob ali vsaj 
čim večkrat. Tudi očetu sem povedala isto.  
 
ü str. 111: Mama je rekla, da ima sedem otrok in da tudi nima časa, potem pa sem izpostavila, 
kako se te vaje obrestujejo in da najbrž lahko par minut na dan, čez teden, ko ni drugih otrok, najde. 
Zato ker je to bistveno za njegov razvoj. 
 
• zagovorništvo otrok vpričo staršev 
 
ü str. 64 - ilustrativni primer zagovorništva vpričo 1.O, izpostavim staršema, da moramo dati 
1.O in 2.O priložnost, da se izkažeta: 
Oče je rekel, da je z 1.O in 2.O gotovo, da ne znata nič delati. Jaz pa sem odvrnila, da sta še najstnika. 
Da dajmo 1.O priložnost, da se izkaže, saj jih ima šele 16 in sem s tem 1.O fizično obregnila. On pa 
je pokimal. Saj sta mladostnika, se še razvijata in imata še dovolj časa, da ugotovita, kaj jima leži in 
kaj ji ju zanima (…). Kasneje, na samem, pa mi oče pove, da razmišlja, da bi eno leto 1.O opazoval 
in ga pripravljal na delo, nato bi se pa odločil, kaj lahko z njim. Povedala sem mu, da moramo vseeno 
biti optimistični in mu dati priložnost, da najde nekaj, kar bi ga zanimalo in da bo pri tem lahko 
samostojen, in bo mogoče želel delati… 
 
ü str. 118: Oče je na moje vprašanje, zakaj je otrokom spustil gume odgovoril, da so ga razjezili 
in naj kar 4.O pove. Ker 4.O ni vedel povedati odgovora, sem kasneje rekla očetu, da se mi zdi, da 
res ne vedo zakaj so sploh dobili to kazen. 
 
ü str. 38: Oče je opisal 1.O kot zelo lenega in da ga more nadirati, da kaj naredi, jaz pa sem tu 
izpostavila, da je najbrž to malo zoprna situacija, ker je 1.O že skoraj odrasel in ga najbrž prizadene, 
če se ga obravnava kot otroka in da bi bilo prav, če se mu pripiše več samostojnosti in odgovornosti. 
 
ü      str. 106: Oče mi je povedal, da je 2.O v domu spustil gume od avta skupaj z dvema fantoma 
in da mora v ponedeljek v dom, da se zmenijo glede sina. Rekel mi je, da se je razjezil na 2.O in mu 
rekel, da če bo še eno tako naredil, bo šel v vzgojni zavod, ki je 200 km stran in da ga oče ne bo mogel 
kar tako obiskati. Omenila sem, da pomoje 2.O to dela, ker mu kak vrstnik takp reče in da želi biti 
sprejet v družbi, pa je mama rekla: »Ja sam se tega ne spomni«. Oče je dejal: »Bomo vidli«. Mislim, 
da se je oče zamislil. 
 
• opozarjanje na potrebe otrok  
 
ü str. 34: ilustrativni primer - ko staršema izpostavim, da otrok ni nor, temveč njegovo vedenje 
odraža soočanje s hudimi stiskami, ki so se mu zgodile: 
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Rekla sem jima, da so se mu težke stvari zgodile in da bi se usak čudno obnašal, če bi se mu to zgodilo, 
ter da potrebuje bolj intenzivno podporo, kot pa srečanje na par mesecev in da bi morali to urediti. 

ü str. 138: Tu sem načela temo z mamo, da 6.O potrebuje strogost, a tudi nežnost in da ga je 
logopedinja zelo pohvalila, kako je napredoval, če je kaj ponosna nanj? Pa je rekla, da je. 

 

Ø Vključevanje v skupno interakcijo med otroci in starši 
 
 
•  hvaljenje otrok vpričo staršev  
 
Pogosto sem dajala pohvale otrokom vpričo staršev in k temu neverbalno povabila tudi njiju. Šlo je 
za primere, kot je npr. pomoč pri oblačenju mlajših otrok, za lepo obnašanje in zgledno vedenje, za 
napredek v govoru ipd.  
 
ü str. 80: Pohvalila sem 3.O in 4.O mami za pomoč pri oblačenju sestrice. 
 
ü str. 117: 4.O in 5.O otroka staršema pohvalim za krasno vedenje pri meni. 
 
ü str. 128: Ko smo prišli domov, je 4.O samoiniciativno rekel mami, da je 6.O veliko govoril. 
Mama se ni besedno odzvala, ko pa je pogledala mene, ki sem zainteresirano čakala njen odziv, se je 
le nasmejala. Tudi jaz sem izrazito pohvalila staršema obnašanje 6.O in 5.O iz tega sprehoda in 
vpričo njega pohvalila 6.O, da je veliko govoril. 
 
• poudarjanje napredkov otrok vpričo staršev (napredke v govoru, na telesnem in spoznavnem 
razvoju, pri toaleti, pri prosocialnem vedenju, “osebne dosežke”) 
 
ü str. 77: Nato pa sem na njegovo željo, 6.O dala vzdolžno palico, ki visi iz 3.0 sobe, in se je 
obesil z rokama  (to večkrat počneva, a je tokrat je zdržal vsaj dvakrat več). Jaz pa spodaj držim roke, 
da ga ujamem ko pade dol...in je stekel to povedati mami. Rekel ji je »Ama«, nato pa začel kriliti z 
rokami (in ker še ne zna povedati), tako da sem jaz v njegovem imenupovedala, kaj je delal. Mama 
se je odzvala z blago pohvalo. 
 
 
• preusmerjanje pozornosti v skupni interakciji s staršev na otroke 
 
ü str. 126: Nato sem na pobudo same 7.O zamenjaja pleničko in oče je bil užaljen, da grem 
sredi pogovora stran, rekel je: »Jao dve ženske mam tukaj pa nobena me ne posluša!« Pa sem mu 
rekla: »Ja otroci tudi rabijo pozornost, pa še mamo s tem razbremenim«, ki je ravno nekaj čistila., In 
mama se mi je nasemehnila. 
 
• soustvarjanje priložnosti za pozitivno interakcijo med otrokom in staršem 
 
Pogosto sem s svojim ravnanjem in posredovanjem v skupnih interakcij bodisi soustvarjati priložnosti 
za situacije, kjer bi bili otroci bolje videni s strani staršev (npr. skupaj z otroci nabrala rože za mamo, 
staršema pokazala slike, ki so jih otroci narisali ipd). 
 
ü str. 60: Po tem, ko skopam 6.O, ga prinesem pokazati in rečem: »Lejta to dišečo rožico.« 

Starša se nasmejita, ga pogledata in pokažeta odobravanje. 
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• nudenje osebnega zgleda staršem 
 
Včasih sem v skupni interakciji želela, da bi moje vedenje bilo tudi zgled odzivanja na potrebe otrok 
za starše. 
 
ü str. 76: Potem ko sem pojedla juho, sem v naročju pestovala 6.O in skupaj z njim vadila črke. 
Večkrat sem nalašč rekla vpričo staršev; »Ti nisi več tako majhen kot 7.O, ampak useeno rabiš full 
pozornosti, a ne? Pogovora pa igre.« 
 
§ Pristop 
 
Za moj pristop ob krepitvi starševske pozicije je bilo značilno izhajanje iz prepoznanih potreb, da 
otroci potrebujejo tako več strogosti, postavljanja mej, kot tudi več ljubeče, na njih usmerjene 
pozornosti ter nasploh več odzivnosti s strani staršev. Pri tem sem izhajala iz prepričanja, da je za 
spodbujanje blagobiti otrok bistveno »delati« s staršema, ki sta za otroke najpomembnejši osebi, ter 
hkrati z njim preživijo tudi največ časa. Ob tem sem se zavedala, da gre »za spolzek teren«, pri tem 
se lahko navežem na misli avtorjev Vandenbroeck idr. (2000, v Razpotnik, 2011, str. 118), da lahko  
učenje »pozitivnega starševanja« nosi predpostavko, da strokovnjaki vedo nekaj, kar starši ne. »A v 
resnici starši pogosto vedo, da stvari ne gredo v pravo smer, a so ujeti v težkih okoliščinah, ki jim ne 
dovoljujejo, da bi ravnali skladno s svojimi željami, saj so žrtve revščine, segregacije, rasizma ali 
slabih bivalnih razmer« (prav tam, str. 118). 
Avtorica Razpotnik v tem kontekstu zapiše, da bi te družine najprej (op. avtorice - pred intervencami) 
potrebovale ureditev socialnih razmer, ki bi jim omogočile dostojno in z razmerami določene družbe 
usklajeno življenje (2011, Razpotnik, str. 118). Po drugi strani pa se strinjam tudi z avtorjema 
Bouwkamp in Bouwkamp (2014), ki poudarjata pomen strokovnega delavca pri delu z družino kot 
”zdravega odraslega”, kot razumevajočega, pozornega, a tudi kot nekoga, ki zna asertivno podeliti 
svoje mnenje, stati za svojimi stališči, jasno postaviti meje ter postaviti klienta pred lastne 
odgovornosti (str. 192). Bouwkamp in Bouwkamp (2014) v tem kontekstu še zapišeta, da ima »večina 
ljudi »dober razlog« za »slabo vedenje«, a če se ljudje počutijo videne v svojih pozitivnih namenih, 
so veliko hitreje pripravljeni »negativno vedenje« opustiti (str. 330). Kot še menita avtorja, je eden 
najpomembnejših pogojev za uspešen potek podpore pomoči ljudem (p)ostati optimistični glede 
svojih zmožnosti in posredovanje sporočila »mislim, da zmoreš«, pri čemer pa je po njunem osebna 
podelitev kaj ti (ni) všeč, čisto nekaj drugega, kot izjava kaj je/ni vredu (prav tam, str. 331). 
Moj pristop k staršema je bil v tem smislu precej nedirektiven. To sem dosegala tako, da sem pogosto 
prilagodila jezik in se sploh na začetku sodelovanja pogosto izogibala direktnemu sporočanju, temveč 
ubirala bolj posredne načine (npr. prva oseba množine). Prav tako sem, kadar sem soočala starša z 
občutljivo temo ali podelila mnenje, ki ni bilo prijetno, počakala, da smo ostali sami odrasli... Pa tudi 
takrat sem bila pozorna, da svoje mnenje povem čim bolj nepokroviteljsko ali neobsojajoče.  
Skozi pogovore s staršema o otrocih, vzgoji sem poleg lastne pridobitve vpogleda v družinsko 
dinamiko ter spoznavanja družinskih članov iz večih kotov, tudi pri njima odpirala prostor za nove 
teme (npr. približevanje perspektive otrok) in jima posredno sporočala, da sta pristojna za otroke in 
njihovo blagostanje.  
Prav tako pa sem bila precej usmerjena tudi v pozitivne vidike njune vzgoje in razvoj; prepoznavala 
sem trenutke, ko je kaj (vzgojnega) delovalo, bilo uspešno, prepoznavala uspehe, napredke ter to 
delila s staršema, ali pa skušala ustvarjati priložnosti, kjer bi se ti napredki lahko udejanjili; npr. s 
preusmerjanjem pozornosti na otroke in z vstopanjem v skupno interakcijo med starši in otroci. Da je 
vključevanje v skupno interakcijo otroka in starša pomemben vidik podpore na domu, menijo tudi 
avtorji Roggman, Boyce, Cook, in Jump (2001), ki kot značilnosti uspešnih programov podpore na 
domu izpostavijo vključevanje staršev v skupno interakcijo z otrokom. V njihovi raziskavi se je 
namreč izkazalo, da je bilo za družine, ki so najbolj napredovale tekom podpore na domu značilno, 
da so bili njihovi obiskovalci najbolj uspešni pri spodbujanju vključevanja staršev v skupno 
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interakcijo z otrokom (prav tam, str. 53). Pomenu osebnega zgleda strokovnega delavca pripisujeta 
veliko težo tudi Bouwkamp in Bouwkamp (2014), ko zapišeta, da »najbolj učinkovito nagovorimo 
moč družin takrat, ko sami dajemo dober zgled« (str. 333). 
Sama sem skušala biti čim boljši zgled staršema in tako dosledna pri svojem »vzgojnem delovanju« 
do otrok; bodisi pri postavljanju mej in vztrajanju pri njih, bodisi pri odzivanju na nenaslovljene 
potrebe otrok. Sčasoma sem tekom boljšega spoznavanja staršev postajala vse bolj asertivna in včasih 
tudi bolj konfrontativna pri sporočanju, npr. kje njuno vedenje doživljam kot nedosledno, nejasno, 
protislovno. Vseeno pa sem naslavljala starša kot tista na poziciji avtoritete, ju vključevala v procese 
odločanja ter spoštovala njuno zadnjo besedo. Ob tem se zavedala, da tudi sama kdaj ravnam 
»neustrezno, nedosledno« ali ne vem kako ukrepati, ter pogosto razmišljala, kako je »težko vzgajati« 
otroke, sploh ob tako številčni družini. Občutenje moje vzgojne nemoči in frustracije sem pogosto 
podelila s staršema ter se kdaj z njima posvetovala, kaj pri njima »deluje«...in takrat smo skupaj 
raziskovali, kaj bi bilo potrebno »storit«. S tem sem staršema tudi sporočala, da nisem ekspert temveč 
v to pozicijo postavljam prav njiju (kot eksperta iz izkušenj). S tem sem jima tudi sporočala, da mi je 
njuno mnenje pomembno. To ponovno priča o fluidnosti oz. prehajanju večih vlog soudeleženih, kar 
je prispevalo k ti. praksi zabrisovanja med nami, hkrati pa je tudi odprlo pot skupnemu soustvarjanju 
odnosa, mutualnosti in horizontalnosti med nami.  
 
 
v Vsebina: Moje druženje s staršema 
 
Ø Tekom mojega druženja s staršema sem uporabljala sledeče ”metode”: pogovor,  
praznovanja, pridruževanje in izražanje podpore mami v skupni interakciji z očetom, skupni obedi. 
Znotraj omenjenih metod pa so bili zame značilni predvsem sledeči načini odzivanja (ki se nekateri 
pojavljajo znotraj različnih metod): 
 
Ø Pogovor:  
 
• vsakodnevno kramljanje (pogosto ob kavi in skupnih obedih) 
 
Bistven vidik druženja s staršema je zajemalo vsakodnevno kramljanje, ki je obsegalo raznorazne 
teme, šaljenje, pripovedovanje šal, pogovor o tekočih zadevah, najpogosteje ob pitju kave, gledanju 
televizije, ob skupnih obrokih. Pitje kave je bil ob tem pogosto osrednji ritual in priložnost, da je 
sproščen pogovor od lahkih tem zapeljalo tudi k bolj resnim.  
 
ü str. 12: Skoraj pol ure mi je razlagal o svojem mojstrskem žaru. Nato je prešel na to, kako je 
delal v lokalu v Nemčiji in bil zelo uspešen. Ampak da če bi mu plačali karto in »jurija« na mesec, 
sedaj ne bi šel, zaradi družine. 
 
ü str. 12: Z mamo sva pili kavo in kot že dolgo ne imeli malo časa za kramljanje ena na ena.  Na 
mojo opazko, kako imajo lepo pospravljeno, je rekla, da je imela v dnevni sobi čistilno akcijo v dnevni 
sobi. Med drugim mi je poudarila, da je bilo fino za zabavo za rojstni dan in da sta se z raziskovalko 
št. 4 slikali. Povedala mi je tudi, da bo v sredo v vrtcu sestanek za 5.O. 
 
ü str. 106: Na moje vprašanje glede začarane družine ob pitju kave, je oče zase rekel, da bi bil 
pes, žena bi bila riba, 6.O miš (podgano je dodala mama). Mama je rekla, da bi bila ona riba, mož 
pa gorila. 7.O bi bila ovčka, 6.O pa kenguru, 4.O bi bil oven, 5.O opica, 3.O lev. itd.  
 
• “resni” pogovori  
 
Tovrstni pogovori so se pogosto nanašali na načrtovanje prihodnosti otrok, na zdravje otrok, počutje 
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v VIZ in zavodu, šolski uspeh, medsebojno razumevanje, naslavljanje težav otrok, obleke, pa tudi na 
finance, denarno pomoč za stanovanje, sojenje, načrtovanje izletov, družinske odnose, evalviranje 
naše podpore in njenih omejitev ipd.)  
 
ü str. 59-ilustrativni primer pogovora o načrtovanju poroke za 1.O: 
Nato pa me je oče vprašal, če bom prišla na njegovo poroko. Mislila sem, da se heca in rekla, da 
bom, in to 16 let nazaj. Nato pa sta mi z mamo povedala, da se bo mogoče pomladi ženil 1.O. in če 
bi prišla. Zvedela sem, da je vse zelo v zraku, da mu je všeč neko dekle iz doma. In da če bo dekle za, 
bosta to predlagala njenemu očetu, ker je 1.O sam zelo sramežljiv in rabi tovrstno pomoč. To je 
poslušal 1.O, ki je sedel zraven in se sramežljivo nasmehnil, nato pa pozornost usmeril nazaj v 
računalnik. Starša sta povedala, da nič še ni določeno. Bosta pa njenega očeta in mačeho najprej 
povabila na kosilo, da se spoznajo in zato o tem sedaj še rajši ne govorijo naglas. Ko pa sem rekla, 
da si jaz ne morem predstavljati, da bi moji starši meni zbirali moža, a da je to najbrž tudi stvar 
kulture, je oče rekel, da so oni druga kultura in da gre to tako pri njih. Nato sem vprašala, če potem 
lahko starši prisilijo poroko tudi, če otroku v primeru 1.O dekle ne bi bilo všeč, pa sta rekla, da ne, 
da onadva ne bi silila. Da če bosta 1.O in punca za, sicer bo pa že katera druga in da je to zgoj v 
smislu pomoči, ker 1.O se ne znajde s puncami. (Sem se pomirila, da ga ne bi res silili v poroko.). 
Potem sem vprašala, kje bi bila poroka in sta rekla, da v Ljubljani ter da bi sorodniki iz prišli od 
vsepovpod. Oče je rekel z zanosom, da je 1.O njegov prvi sin.  
 
ü str. 126 - Ilustrativni primer pogovora o finančni pomoči in tematiziranje naše podpore: 
Oče me je spraševal, če sem kaj izvedela glede denarja in sem rekla, da ne. Pa je rekel, da si on od 
samega pogovarjanja ne more pomagati. In da je pri njih vedno veliko ljudi, ko pa kaj rabijo, pa ni 
nobenega. Pa sem rekla: »Lej jaz nimam 4000 evrov da bi ti jih dala.« In spet rekla, da se ne strinjam 
z njim, da se mi zdi, da smo velikrat pokazali, da smo družini v podporo in vložili veliko časa. Sem 
bila kar mal jezna in užaljena in sem očetu kar par stvari izpostavila. Pa je potem v spravljivem tonu 
rekel: »Ja sej vem.« Nato pa dodal sam, da ne ve kaj narediti glede denarja. 
 
• osebni pogovori  
 
Za naš odnos s staršema so bili značili tudi osebni pogovori, ki so kazali na medsebojno zaupanje in 
sproščenost. K temu je bržkone pripomogla dolgotrajnost sodelovanja, pestrost raznoraznih skupnih 
izkušenj, medsebojna simpatija, najbrž tudi vlaganje v odnos. Tovrstni pogovori so zajemali 
izmenjavo mnenj in izkušenj, podelitev osebnih nazorov, vrednot, doživljanj: spomini, aktualna 
dogajanja, medosebni odnosi, skrbi, novice, radosti, življenjske prelomnice.  
 
ü str. 82 - Ilustrativni primer, ko starša podelita vtise iz obiska v tujini:  
Ko sem vprašala, če sta se lepo razumela, je mama sama izpostavila, ”da se je mož lepo obnašal.” 
In on se je pohecal, da ni nič "pecal drugih žensk". Da si ni upal, da ga ne bi mama pretepla; nato 
pa rekel, da imajo v Bosni ženske manj pravic kot tukaj. Starša sta rekla, da je bilo super in da bi z 
veseljem šla za več dni. A hkrati tudi, da je tam use v razsulu in da je grozno; da otroci ne morejo 
hoditi v šolo; vse je umazano; čista revščina. (str. 132: Povedal je, da me in nas pogreša in tudi mama 
je rekla, da nas že dolgo ni bilo. Nato sem rekla, naj nastavijo televizijo bolj potiho in da ne morem 
z vsemi na enkrat govorit. Novico o nosečnosti sem družini in otrokom povedala že prej, a smo spet 
načeli to temo. Oče me je okregal, da nosim pas, čeprav sem noseča in tudi mama je začela govoriti, 
da se je 7.O zato popkovnica ovila okrog vratu in da ne smem imeti nobenega pasu. In da me je videl 
zadnič kolesu in da me bo tepel, če bo kaj narobe z dojenčkom - če me ne bo fant.) 
 
ü str. 75 - Ilustrativni primer, ko mi starša zaupata o ošabnem vedenju sorodnikov na obisku: 
Oče je povedal, da če človek ne mara psa, potem ne mara niti človeka; v nadaljevanju sta z ženo 
povedala, da so vihali nos in da so bili tako fini, da niso hoteli tu spat temveč v hotelu. Čeprav nista 
tega rekla, sem imela vtis, da ju je to zelo užalilo in prizadelo njun ponos. Oče je rekel, da ima železne 
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živce, ampak da je bil tik pred tem (kazal na grlo), da bi jih ven poslal, da tudi če jih nikoli več ne 
vidi. Je rekel, če vidiš, da je skodelica prašna, da jo umiješ v umivalniku. Zmotilo ju je tudi, da so 
obljublali, da bodo šli do očetove mame, pa potem niso. Rekel je. »Nimam mozga, nimam šole, a 
imam svoje lice, in takoj preberem človeka a je dober, al se ma za nekaj.« Mama je rekla, da je vsega 
kriva njegova žena, ki ga ima za copato, da sicer bi spal na kavču. 
 
ü str. 64: Ko so obiski odšli, smo nadaljevali pogovor in začel je govoriti o tem, kako se je njegov 
oče obnašal do njega, kako jih je tepel, ko je bil pijan, ter da je sebe vedno lepo oblekel, otroci pa so 
bili lačni, in da je on drugačen, da vedno prvo pogleda, da otroci niso lačni, ter da mu je vseeno, če 
je on razcapan, samo da so otroci v redu oblečeni, da majo za jest ter da se je tekom življena odvadil 
negativnih navad. 
 
ü  str. 136: Starša sta mi po telefonu izrekla sožalje in mama mi je rekla, da jima je bilo obema 
zelo žal (...). Vprašala sta, kdaj bo pogreb, da bi prišla. Oče mi je potem rekel: »Bog dal bog uzmel, 
z bogom nimaš da se svađaš! 
 
 
• poizvedovanje in spremljanje novosti 
 
ü  str. 37/38: Starša sem vprašala, kaj so kaj počeli čez počitnice in kako so imeli otroci. Oče je 
rekel, da je bilo med počitnicami super. Da so bili fantje vredu in da so bili sami doma, da so zelo 
lepo preživeli teden. Izpostavil je vedenje 3.O, da je bil super, da je sosedom skidal dvorišče, in da 
sta sicer hodila delat že ob 5h zjutraj, a je bil vedno umit in pripravljen. Vsi otroci so uživali na 
snegu, 5.O pa je zelo zeblo. Opozoril pa je, da se fantje med sabo pogosto stepejo in skregajo, sploh 
če njega - očeta ni zraven. 
 
• preverjanje 
 
ü str. 131: Pri očetu sem preverila, se 3.O počuti na zdravilih; povedal je, da bolje shaja z novo 
mero tablet, da mu gre v šoli /učenje bolje in da je bolje razpoložen. Dobil je tudi očala. Oče pravi, 
da glede Rakitne čaka, da izve kdaj gre. Ni mu všeč, da bi se čakalo do poletja, želi, da bi šel prej tja. 
 
Ø Praznovanja:  
 
• udeležba na praznovanjih 
 
ü str. 68 - ilustrativni primer piknika za odrasle pri njih doma: 
Oče je pričakoval ostale goste in mi z veseljem serviral hrano na dvorišču, kjer smo nato vsi trije, 
skupaj z mamo, slavnostni priložnosti primerno, spili eno pivo. Malce sporno? Glede na to, da mu 
večkrat kakšno rečem v zvezi pivom. Nato pa se je šel preoblečt v svečano opravo in se mi prišel 
ponosno pokazati! Uau, je bil pražnje oblečen, v rekelcu in kravati! 
 
Ø Pridruževanje in izražanje podpore mami v skupni interakciji z očetom: 
 
 
• vključevanje mame v pogovor in/ali preusmerjanje pozornosti nanjo ob pogovoru z očetom 
 
Pogosto sem ob skupnem pogovoru/druženju z očetom v pogovor vključevala mamo (verbalno, 
neverbalno) ter preusmerjala pozornost nanjo, ali pa podelila svoje doživljanje očetovega vedenja 
preko humorja, s podelitvijo osebnega mnenja: 
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ü str. 76: Nato mi je oče rekel, če bi šla na hitro, da mi nekaj pokaže, na kavo? Takoj sem 
pomislila, da si je kupil avto ali pa motor, a mu nisem hotla pokvariti veselja in sem rekla, da lahko, 
na kratko, a če se strinja žena, ker se mi zdi, da v zvezi z nečim ni dobre volje. Nato je rekla, da lahko 
greva. Pa sem vseeno vztrajala (ker sem imela vtis, da ji ni čisto prav) in jo še enkrat vprašala. 
Odgovorila je, da je mož danes samo na pol naredil nekaj v tisti sobi (tisti desni od vhodnih vrat) in 
da ona ne more potem počistiti. Rekel je, da bo jutri. Vprašal me je, če mu ne zaupam, pa sem rekla, 
da seveda da mu, ampak da če ima za opraviti delo, potem nočem biti razlog, da ga ne opravi. Mama 
je pokimala, da lahko gre. In nato sva šla. 
ü  
• dajanje (ne)verbalne podpore mami in zagovorništvo 
 
Prav tako sem ji izražala podporo tudi tako, da sem “fizično” pristopila na njeno stran in očetu vračala 
provokacijo. To sem pogosto počela z uporabo humorja, ob tem pa so se občasno odpirale tudi bolj 
resne teme. 
 
ü str. 77: Oče je nato ponovno začel spraševati o moji sošolki ter govoriti, kako se bodo v Bosni 
vse lepile nanj, ko bodo videle avto. In sem ga vprašala, kako bi bilo njemu ušeč, če bi tako govorila 
žena? Ob tem se smejal. Nato pa sem poudarila, da kar se mene tiče, se, ko se tako pogovarjamo, le 
hecamo in da upam, da je vse to samo provokacija z njegove strani. Takrat je rekel mami naj prinese 
še eno pivo, jaz pa sem se presedla na stran mame (prej sem namreč sedela bližnje njemu), čisto blizu 
nje. In je rekel »uf dve ženski proti meni«, pa sem rekla »ja, ženske skup držimo« (se mi je zdelo, da 
se je to mami res fino zdelo, da se je "opolnomočila). Mama pa mu je skoraj zabrusila: »Ti pa manj 
pij pa več šuti!«. Nato pa je rekel, da če njemu žena ne da, da bo drugje poiskal. Jaz pa sem rekla, 
da se je potem za vprašat, zakaj mu žena ne da? Sledil je smeh, čeprav je bil resen pogovor. Mama 
mu je potem vseeno prinesla pivo. Jaz sem se pa spet obregnila ob alkohol in rekla, da sem v tem 
stavku »manj pij« slišala, da ženi ni vedno všeč če pije, in je pokimala. On pa je spet začel govoriti o 
tem, kako eni, ko so pijani, tepejo žene in v baru šlatajo ženske, da on tega nikoli ni. In sem rekla, da 
vem, da on res ni nasilen, ampak da to ni edini problem alkohola. 
 
•  nudenje osebnega zgleda 
 
ü str. 75: Oče je nato začel spraševati, kje je moja sošolka, s katero sva sprva nameravali priti 
skupaj in me spraševal, če je samska. Čeprav se je hecal in muzal zraven, sem ga kar morala malo 
zatreti in sem mu rekla, da ona je že samska, ampak da on pa ni! Ob tem sva se zasmejala, pa tudi 
mama, ki je ravno servirala večerjo - juho. ...in jaz sem nekaj časa tolerirala, nato pa sem rekla, da 
se mi zdi, da se te šale ne zdijo več tako smešne in najbrž tudi ne ženi, in sem jo vprašujoče pogledala. 
Ni delovala pretirano dobre volje in je samo odkimala. 
 
Ø Skupni obedi: 
 
Pomembno vlogo v našem druženju je imel pogovor ob in o hrani, o kateri smo se veliko pogovarjali. 
Do neke mere se je naš odnos vzdrževal in razvijal tudi skozi skupne obrede, kot je pitje kave in 
skupna obedovanja in (moje sprejemanje, hvaljenje oz. tudi odklanjanje) njune hrane. Pogosto sta 
starša tako izražala svojo gostoljubnost in naklonjenost in konec koncev svoj talent. Hrana pa je imela, 
mislim da tudi simbolen pomen; sprejemanje njihove znotraj družinske »kulture« in uravnoteženje 
odnosa ter razmerja moči med nami - jaz njim to, oni meni to. Pogosto so mi dali kaj hrane za sabo, 
jaz pa sem tudi pogosto kaj prinesla. 
 

• skupni obroki (kosila/večerje/malice) 
 
ü str. 132: Ostala sem na večerji. Pred odhodom sem dobila topel kruh iz pečice za fanta in 
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ponovno vabilo za 1.O rojstni dan.  
 

• skupno pitje kave 
 

ü str. 135:  Spila sem kavo in oče je rekel, da moram jutri priti na sarme, oz. da morava nujno 
priti skupaj s fantom. 
 

• prinašanje/odnašanje hrane 
 

ü str. 126: Ker sem prinesla kup mandarin, marmelade in kruh, se je mama zelo razveselila in 
vprašala, če je to za Miklavža. Kmalu za tem pa mi je prinesla dve pečenici za sabo, še ne skuhani in 
sem se malo upirala, pa je oče vzdignil glas in rekel: »Kaja! se bom razjezil..,« in sem rekla, da njih 
je toliko in jaz ne jem toliko klobas. Pa je oče rekel pa da naj bodo za fanta, saj so surove in jih daš 
v zmrzovalnik, pa spečeš. Mama ja rekla, da vedno kaj prinesem, pa sem rekla, da me vedno 
nahranijo... Oče je zavpil: »Kaja!« In se po njegovo namuznil, tako da sem seveda vzela (imam 
občutek, da jima veliko pomeni, da lahko nekaj podarita, me nahranita in bi bila res užaljen, če bi 
zavrnila. No, zelo lepo se mi je zdelo. 
 
 
Posebej oče se je skozi vlogo hranitelja, po mojem mnenju uveljavlja kot šef hiše in dober gostitelj. 
Užival je v pripravljanju hrane, še posebej, če se je pri tem lahko izkazal in bil pohvaljen. Če sem 
zavrnila hrano ali pijačo, je bil pogosto (navidezno) užaljen, tako da sem pogosto na koncu le pristala 
in poizkusila jed, spila kavo itd., s čimer sem morda na nekem nivoju popustila mejo, pristala na 
očetove ”pogoje igre”, priznala njegovo (pre)moč v odnosu? 
 
ü str. 7: Medtem pa se je oče hvalil s svojim kuhanjem in mi ponudil nek pečen krompir. Ker 
sem ga sprva odklonila, je bil mogoče kar mal užaljen, tako da sm ga potem vseeno probala. 
 
Poleg skupnega druženja s staršema pa sem tudi z vsakim posebej, imela specifičen odnos, ”značilne 
skupne” teme in tipične načine odzivanja, zato moj odnos z njima v nadaljevanju podrobneje 
predstavim: 
 
Druženje z očetom in moj odnos z njim: 
 
Tekom pogovorov in druženja z očetom so bili zame značilni predvsem sledeči načini odzivanja: 
aktivno poslušanje, obojestranska izmenjava mnenj in izkušenj, soočanje, osveščanje,”hecanje” 
preizkušanje jedi. Pogosto sem sledila očetovim pobudam in se odzivala na njegove predloge (npr. 
glede napovedovanja prihodnosti, preizkušanja jedi, sprejemanja hrane in nasvetov, odzivanja na 
šale). Pogoste teme, ki sva jih odpirala, so bile prihodnost otrok in njihove potrebe, finance, 
nastanitev, odnosi (z ženo, s kolegi, sorodniki, prostovoljci, najin odnos), osebna zgodovina in 
spomini, birokratske zadeve in odnosi z inštitucijami, stanovanje, nove hišne pridobitve, načrti za 
prihodnost, težave z zakonom, praznovanja, moj fant, pogovori o hrani, zdravju (tematiziranje 
tveganega pitja alkohola in kajenja).  
Da sva si bila z očetom blizu, priča in tudi dejstvo, da mi je večkrat rekel, da sem mu kot sestra in da 
se lahko pri njih počutim kot doma. Prav tako mi je večkrat ponudi pomoč. Npr. 
 
ü    str. 64: Oče mi je ponudil pomoč pri moji selitvi in poudaril, da bi to naredil zastonj, da ga samo 

pokličem in pride z avtom. 
 

V komunikaciji z njim sem pogosto uporabljala veliko humorja, tako sem se uglasila z njegovim 
načinom izražanja (saj se tudi sam rad šali in provocira), hkrati pa pogosto skozi humor odpirala, 
naslavljala delikatne teme. Uporaba humorja je omogočila varen način soočanja očeta s temami, pri 
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katerih bi sicer naletela na odpor (npr. tvegano pitje, odnos z ženo). Vsemu navkljub pa z mojim 
humorjem nisem želela biti žaljiva, celo nasprotno; skušala sem prispevati k pozitivnemu počutju 
vseh udeleženih. 
 
ü str. 126: Vprašal me je, če pridem 13.12. na sestanek in me v hecu vprašal, če bo kaj denarja, 
pa sem rekla, da to žal ne. Pa se je hecal; »Kaj pa piva?«  Pa sem rekla, da tudi tega ne bo, bodo pa 
lepa dekleta. In se je zasmejal. Nato je vprašal: »A se lah kire dotaknem?«, pa sem rekla: »Ja, žene 
če ti bo pustila.« Sledil je smeh. Mami se je dobro zdelo, se mi zdi. 
 
ü str. 65 - Ilustrativni primer odpiranja teme alkohola: 
Pogovor je nanesel na alkohol. Rekel je, da ne pije preveč, ker ni nasilen in da se, če pije, heca z 
otroci, pa sem rekla, da ni problem alkohola samo v nasilju, temveč da tudi otroci nimajo treznega 
starša in da je starš v stanju opitosti drugačen, otrok pa ga potrebuje treznega. Omenila sem tudi, da 
pivo kar nekaj stane. Oče me je poslušal, morda ker sem vnaprej rekla; »Sej veš kakšno imam jaz 
mnenje o pitju alkohola, najbrš ti to ne bo všeč, a bom vseen rekla«... 
 
ü str. 108 - Ilustrativni primer, ki pokaže, kako skozi pogovor o osebnih izkušnjah preko 
humorja tematiziram očetovo pitje alkohola: 
Nato je oče podelil, zakaj ne je rad sladoledov... Ker je, ko je še delal za Ljubljanske mlekarne, leta 
nazaj skupaj s sodelavci odprl škatlo in notri našel prst! Ja, prst. Očitno je nekomu "padel v mašino". 
K sreči so ga odkrili oni in je šef nato cel tovornjak sladoleda stran vrgel… In da od takrat dalje ga 
ne mara preveč. Nato sem, pripomnila, da škoda, da ni našel prsta v pivu. In sva se z mamo 
spogledali, nato pa smo se vsi trije pošteno zasmejali. 
 
ü str. 76: - Ilustrativni primer sledenja pobudi očeta - ko mi pokaže nov avto: 
Nato sva šla peš po ulici in se mu je (očetu) smejalo, nato mi je razlagal, da vprašanje, če si bom 
upala. In naenkrat mi je pokril oči z rokami in me usmeril proti avtu. Črnemu Audiju. (Tega ne bi 
napisala, ker se bo pred ostalimi tudi hotel považiti; če ne bi včeraj nekaj prostovoljcev itak videlo 
avto). Izrazila sem navdušenje in potem, ko sva bila notri, mi je razlagal da ima klimo, opravljen 
tehnični pregled itd. Vprašal me je, koliko mislim, da je stal in sem rekla 1200 (čeprav sem najbrš 
vedela da ne toliko), in je rekel, da tega denarja ni videl v življenju, nato sem ugibala dalje. Povedal 
mi je, da je dal 600 evrov. Nato sva šla en krog. Ko sva se vozila, sem ga spraševala koliko konjev 
ima in kakšen pospešek ter razne tehnične detajle. Tako ponosnega in zadovoljnega ga nisem videla 
v živjenju. Pokazal mi je tudi motor avta itd. Rekel mi je tudi: »To je avto za gospode!« Ko sva hodila 
nazaj, mi je pripovedoval, kako je s tem avtom presenetil fante v Zavodu. Ko jim je rekel ,da je prišel 
po njih peš, mu niso verjeli, nato pa je 1.O ali 3.O rekel: »Oči lej audi hud avto.« In potem se je delal, 
da ga bo ukradel…vdrl not. skratka. Skratka avto je bil veliko presenečenje in veselje za fante!  
 
Z očetom sva se kdaj tudi odkrito sporekla, pogosto v hecu (ko sem preveč hvalila mamino kuhanje 
ali ker sem ”prestopila na stran mame”), bodisi ker je bil zaskrbljen nad mojim vedenjem (npr. ko 
sem noseča kolesarila), včasih pa tudi zares. Včasih ga je jezilo če je presodil, da mu ”pametujem” v 
zvezi z vzgojo, financami, saj je ”on stariji od mene”. Po najih sporih sva se pogosto tudi pobotala 
(npr. na zadnje mi je za novo leto voščil z željo da, se letos ne bova kregala).  
 
ü str. 94 - Ilustrativni primer reševanja spora z očetom, ki sva ga imela iz skupnega letovanja: 
Z očetom sva imela manjši spor ob koncu taborjenja in v nedeljo sem ga poklicala, med drugim tudi, 
da razrešiva spor; v prijateljskem tonu, a brez strahu pred konfrontacijo. Med klicem sva se 
dogovorila, da se pomeniva v živo. Takrat me je presenetila zanj »zrela« reakcija in predlog, da si 
poveva v živo. Rekel je: »da jaz po vem aveš kaj ono in da ti poveš a veš kaj« in »smo si spet dobri 
kot da se nič ni zgodilo«. Bala sem se, da se bo delal, da tega spora ni bilo, tako da me je prijetno 
presenetilo, da je o tem želel govoriti v živo, torej da se mu je zdelo dovolj pomembno. No posebne 
vzajemnosti med vsebino pogovora v živo ni bilo, a vseeno je vsak povedal svoje in sva si na koncu v 
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prijateljskem vzdušju segla v roke. Med pogovorom je deloval pokroviteljsko in »dobronamerno« 
rekel, »da sem mu kot sestra«. Nato je svoj vidik spora spremenil v dobronameno  »podučevanje 
mene o tem kako zagotovitvi dovolj časa za pakiranje, z namenom da ne bi kje pozabila svojih gat- 
kako bi me bilo tedaj sram«. 
Čeprav sem parkrat povedala še svoj vidik in poudarila, da imava lahko drugačno razumevanje 
situacije, je nato v smehu rekel »Kaja jaz sem stariji od tebe«. In njegova trditev je morala biti zadnja. 
S tem sem bila zadovoljna, vem da njegovega tradicionalnega, patriarhalnega pogleda ne morem 
streti, lahko pa stojim za svojim stališčem in poskrbim, da povem svoj vidik, opažanja, ne glede na to 
ali to pade na plodna tla. Vmes je bil zraven 4.O, kar mi je bilo všeč, da vidi kako lahko  razrešujemo 
spore spoštljivo, direktno, brez vpitja, nesramnosti in fizične moči. (Zanimivo mi je bilo, da je oče 
potem tudi Katji povedal, da nisva več skregana.) 
 
Druženje z mamo in moj odnos z njo: 
 
Zame so bili ob individualnem druženju z mamo značilni sledeči načini odzivanja: klepet ob kavi, 
gledanju televizije, resni in osebni pogovori; poizvedovanje, preverjanje, aktivno poslušanje, 
izmenjava mnenj in izkušenj, samorazkrivanje, obveščanje soočanje, izražanje pozornosti (dajanje 
pohval, spraševanje po počutju, odpiranje prostora za osebne teme). Ob nudenju praktične 
gospodinjske pomoči, pa me je mama pogosto kmalu ustavila, saj ni želela, da pri njih preveč 
”delam”.  
Tekom druženja z njo so se pogosto pojavljale sledeče teme: počutje, gospodinjstvo in domači 
opravki, kozmetika in skrb za zdravje (npr. posodim ji lak za nohte,vpraša me za kak shujševalni 
recept), spomini na osebno zgodovino, nosečnost in materinstvo, hrana (izmenjava receptov), finance 
in birokracija (mama mi pogosto samoiniciativno pokaže prispelo pošto, račune ter razna vabila na 
sestanke, soobveščanje glede sestankov). Pogosta tema so tudi odnosi (z možem in sorodniki; npr. 
odnos s taščo, očetovo sestrično, odnosi s kolegi in družabno življenje (pogovor o članih akcijsko 
raziskovalnega tima, o družinskih prijateljih), pogovor o otrocih (novosti; zdravje, šolsko področje, 
načrti, potrebe, počutje, letovanja, načrtovanje pregledov). 
Čeprav sva z mamo pogosto načenjali temo otrok, sva se v primerjavi z očetom o njih bolj površno 
pogovarjali, saj je mama pomembne odločitve in mnenja, že od začetka sodelovanja, večinoma 
prepuščala očetu (če sem jo npr. vprašala kaj pomembnega v zvezi z otroci, je rekla, naj vprašam 
moža). Čeprav je mama bolj introvertirana, zadržana kot mož, in je manjkrat delila svoje občutke, 
mnenje, doživljanja, sem čutila medsebojno naklonjenost. Včasih sem opažala, da ji primanjkuje 
»prostora za samoizražanje«, zato sem ji skušala ta prostor omogočiti v najinem stiku, pa četudi na 
subtilen način. Prav tako je bilo tudi veliko prijetnih, bližnjih trenutkov, četudi ob povsem trivialnih 
aktivnostih (npr. ko se sva se jezili na spletkarico v telenoveli, ali ko mi je pokazala, kaj si je kupila), 
ki so pokazale, da sva si na nek poseben način kar blizu. Sploh v naslavljanju ženskih tem; nosečnosti, 
materinstva, gospodinjstva ali ko sem se ji v skupnem pogovoru z očetom pridruževala in spodbujala 
njeno emancipacijo. Mama se je na mojo držo odzivala odobravajoče in je s časoma tudi sama 
postajala v odnosu do moža (vsaj v pričo mene) bolj asertivna (oče pa se je tudi pozitivno odzival na 
moje provokacije, saj je to večinoma potekalo v igrivem vzdušju, pospremljenim s smehom). 
 
ü str. 76: Med najino kavo mi je mama povedala, da ima glavobol, da je zelo utrujena ker 
nenehno pospravlja za fanti. Rekla je tudi, da se pozna, da je bil 6.O manj v vrtcu ta teden, ker ima 
posledično več energije in je to zanjo bolj naporno. 
 
ü str. 70: Mama se je pohvalila, da je raziskovalka št.1 vzela recept za krompirušo in da so 
dogovorjeni tudi s Katjo in Markotom, da onadva tam spečeta torto. Tisto, ki je ni mogla pojesti, ko 
je imela žolčne kamne, takrat ko so jo sprejeli v bolnico. Takrat so se dogovorili da sta ji spečeta 
novo, ona pa bo vpričo niju krompirušo naredila. 
 
ü str. 5: Pove, da se veseli, da gre tašča nazaj v dom. 



 
 

60 

 
ü str. 72: Nato sva z mamo pomili, jaz sem malo pometla, 6.O pa mi je pomagal držati smetišno. 
Nato pa me je mama povabila h kavi: ”Daj pusti in prid spit kavo!” (to sem že večkrat opazila; da 
najino pitje kave pomeni ritual druženja, da se delo spusti iz rok in da se takrat pogovarjava/mo 
"odrasle", prostočasne zadeve in da takrat pozornost namenim(o) njej.). Pogovarjali sva se, med 
drugim, o tem kako je dobro za 1.O, da je šel delat zraven očeta, da se preizkusi v tem delu. Povedala 
sem ji, da sem bila v Bosni na poroki in da ne znam kola plesat, pa sem vseeno probala pozornost 
preusmerit bolj na moje roke med plesom. Povedala mi je, da se je s prijateljico kot mlada naučila 
plesati kolo. Govorila je tudi o svoji poroki in mi pokazala njeno poročno obleko, ki jo bo predala 
kaki bodoči snahi. Da je bila super poroka v Fužinah; pogovarjali sva se tudi o 6.0, ki je je večkrat 
hotel ne dvorišče. 
 
§ Pristop  
 
V odnosu s staršema sem veliko težo pripisovala soustvarjanju in vzdrževanju kvalitetnega odnosa, 
ki se je tkalo skozi trivialne vsakdanje aktivnosti (kot je pitje kave, gledanje telenovel, vsakodnevno 
kramljanje, pogovori o dietah, hecanje iz očetovega šovinizma, vključevanje v pogovore staršev z 
družinskimi kolegi ipd.) in intenzivne skupne trenutke (bodisi svetle bodisi temne). Tako sem veliko 
skupnega časa namenila dotikanju osebnih tem, izražanju pozornosti in naklonjenosti (pri čemer sem 
bila avtentična, saj sta mi pri zelo pri srcu in sem se na njiju kot celo družino precej navezala,  ter 
skozi druženje veliko dobila ”čustveno” tudi sama). Naš odnos je načeloma odražala pozitivna 
naravnanost, neformalnost, sproščenost ter ”preskakovanje iz večih vlog oz. fluidnost vlog”, 
dostopnost. Na naravo medsebojnega odnosa s staršema lepo kažejo nekatere izjave staršev, ki tudi 
izražajo veliko stopnjo bližine, enakovrednosti in medsebojne čustvene vpletenosti ter določeno 
stopnjo igrivosti v odnosu. 
 
ü str. 126: Ob mojem vstopu je oče rekel: »Pa kje si ti ženo, jagode moje!« Da sta se z 
mamo že spraševala, zakaj me nič ni. Pri tem sta delovala res vesela, da me vidita...  
 
Starša sta mi pogosto zaupala osebne stvari (pri čemer sta izpostavila, da se mi sedaj poznamo že 
toliko časa, da mi lahko povesta več, kot nekomu, ki so ga dvakrat videli). V stiku s staršema sem 
bila precej osebna, pristna in tudi pogosto delila osebne, intimne teme. Prav tako sem vključevala 
osebe iz svojega privatnega življenja (npr. na obisk pripeljala fanta, sestrično, brata), tako da določene 
mere razumevam naš odnos kot mutualen in horizontalen. To ne pomeni, da je bil naš odnos povsem 
enakovreden in/ali da v njem ni bilo mej ali »neravnovesij v moči« (npr. v smislu, da bi s staršema 
delila vso zasebnost; jih tudi vabila na moje rojstnodnevne zabave ali vedno podelila svoje 
doživljanje, mnenje). Pogosto sem bila namreč pazljiva pri podajanju izjav, delitvi mnenja ter skušala 
biti čim bolj nevtralna oz. vsestransko pristranska, ko je šlo za delikatne zadeve in odnose. Npr: 
  
ü    str. 64: Med najino kavo mama omeni očetovo sorodnico  in reče: »Sej ti je tudi ne maraš a 

ne?« Pa sem rekla, da ni tako da je ne maram, celo čutim neko skrb do nje, da opažam pa, da 
gre njima z možem na živce, in da ju lahko razumem, kaj ju moti pri njenem vedenju. 
 

Vendarle pa sem naš odnos doživljala precej vzajemno, naše vloge pa so bile fluidne, oz. so se  
pogosto spreminjale glede na potrebe, situacijo. Tako sta v določenih vidikih imela starša zaščitniški 
odnos do mene (predvsem na področju hrane in življenjske modrosti, starševanja, sta rada poskrbela 
zame), kdaj drugič pa sem imela jaz zaščitniški odnos do njiju (npr. pri komunikaciji s strokovnimi 
službami, pri vzgoji). Avtorica Kitzman (2004), ki je (sicer v ZDA) primerjala številne programe 
terenske podpore ranljivim družinam na domu, je ugotovila, da je za uspešen »izid sodelovanja«, 
bistvena kvaliteta odnosa med terenskim delavcem in staršem(a). Kot pa opozarja, so se programi 
razlikovali v kriterijih za doseganje zadovoljujočega odnosa. 
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Nekateri programi se se osredotočali na snovanje t.i. prijateljstva, drugi na oblikovanje t.i. razmerja 
med učiteljem in učencem, spet tretji na terapevtsko alianso. V zvezi z obliko odnosa, ugotovitve 
kažejo, da ustvarjanje prijateljstva samo po sebi ni dovolj za doseganje želenih izidov (Kitzman, 2004, 
str. 3). Takšno prijateljstvo po mnenju avtorja lahko omogoči začasno olajšanje od občutka 
izoliranosti in obupa, vendar samo po sebi še ne zadostuje za izgradnjo učinkovitih resursov/virov, ki 
so potrebni pri vzpostavljanju učinkovitih trajnih želenih izidov za družino in njene člane (prav tam).  
 

v Vsebina: Praktična podpora  
 
Op. avtorice - omenjena vsebina se prekriva z drugimi vsebinami, kot so prosti čas otrok, vzgojno 
delovanje, osebna higiena, skupni trenutki s staršem ipd, vendar menim, da je ta dimenzija 
sodelovanja tako pomembna, da si zasluži posebno ”poglavje”. 
 
Na področju nudenja praktične podpore sem v stiku s staršema uporabljala sledeče metode: pomoč 
pri vsakodnevnih gospodinjskih opravkih, podpora pri starševskih nalogah, pomoč pri komuniciranju 
staršev s strokovnimi službami in institucijami, pomoč na birokratskem, finančnem področju in pri  
ohranjanju nastanitve. Znotraj konteksta omejenih metod, pa so bile zame značilne prav tako sledeči 
načini odzivanja32 (ki se nekateri pojavljajo znotraj različnih metod); 
 
Ø Pomoč pri vsakodnevnih gospodinjskih opravkih:  
 
• pomoč pri hišnih opravilih; pospravljanje itd.  
 
ü str. 51: Mama je rekla, da ji je kar naporno, ker ima toliko dela z otroci in sem rekla, da mi 
brez problema kdaj, ko sem na obisku, pove če rabi pomoč pri pospravljanju ali čem, in je omenila 
naslednji teden montažo novega naslanjača. 
 
ü str. 56: Mama naju je s Katjo prosila za pomoč pri pospravljanju otroške sobe in ob tem 
povedala, kako je najprej vprašala za pomoč družinsko prijateljico, a ji je ta rekla: »Kok plačaš?« 
Mama je na to odvrnila, da ni škrta, a da nima denarja potem za vrtec in take stvari, in da bo potem 
prosila prostovoljce, ki bodo to naredili zastonj. Prijateljica naj bi kar obnemela. Mama je to večkrat 
povedala in s ponosom. Popoldne sva tam ostali dve uri in smo kar hitro zložile obleke in pospravile 
večjo sobo in še malo druge. 
 
• nakup v trgovini, podpora pri zagotovitvi dobrin-hrane, obleke, čistila, igrače, ipd.) 
 
ü str. 104: Družini prinesem čistila in higienske pripomočke, pospravim zobne ščetke v omaro 
in jih označim. 
 
ü str. 43: Prosijo za pomoč pri beljenju stanovanja, mama me tudi vpraša, če lahko prinesem 
kakšne srednje velike brisače, ker jih otroci rabijo za letovanje. 
 
Ø Podpora pri starševskih nalogah:  
 
• pomoč pri vzgoji, varstvu, učenju otrok ter odzivanju na čustvene potrebe otrok 
 

                                                
32 Slednji so zaradi večje preglednosti navedeni poleg omenjenih metod.  
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ü str. 37: Mama predvideva, da bo operirana na žolčnem kamnu in v tem primeru bo vsaj dve 
noči prespala v bolnici. V tem primeru prosi, če lahko kdo izmed prostovoljcev obišče in pomaga 
očetu z otroci. 
 
•  pomoč pri dajanju spat, higieni, toaleti ipd. 
 
ü str. 9: Sicer pa sem 5.O spet vprašala, če si je ta dan že umil zobe in je rekel, da ja, ker je 
velik, 6.O pa n,e ker je še mali. Nato sem predlagala in smo šli umiti roke in zobe. 
 
• zagotavljanje kvalitetnega prostega časa otrok  
 
ü str. 95: Da bi popestrila sprehod, sem 4.O in 5.O predlagala tekmovanje v teku od določene 
črte do bližnjega avta. Bila sta za. Ko sta odtekla, sta se preizkusila še v skakanju po eni nogi, vrtenju, 
hoji z zaprtimi očmi. Zmagal je 4.O, a se 5.O ni sekiral. 6.O pa ju ob tem oponašal po svojih 
zmožnostih. 
 
Ø Pomoč in podpora pri komuniciranju staršev s strokovnimi službami in 
institucijami: 
 
• pomoč pri naročanju in stikih s strokovnimi službami 
 
ü str. 112: Z mamo sva potem skušali poklicati logopedinjo za naročilo na pregled, a ko sem jo 
vprašala zakaj ne bi ona sama govorila, je rekla, da ji je neprijetno. Ter da ne ve zakaj, a da bi rajše, 
če lahko jaz govorim. 
 
• medsebojno obveščanje 
 
ü str. 18 - ilustrativni primer ob pogovoru s strokovno delavko 5.O: 
Staršema sem povedala, kaj se strokovni delavki zdi pomembno, na kaj moramo biti pozorni. 
Povedala je, recimo, da ni dobro, da se popravlja izgovorjavo otroka, temveč ponovi za njim 
pravilno... v smislu? Kaj praviš, trikotnik? Tudi da naj bo učenje doma čim bolj življenjsko, v smislu 
štetja žo, ali osvajanja razmerja pod/nad itd. Fokus učenja naj bi bil za starost 3/4 leta: deli telesa, 
barve, spodbujanje osnovnih higienskih navad (umivanje, oblačenje), priporoča čim več 
branja.  Poudarila je, da opaža, da se zadnje časa začenja upirati, v smislu: »ne bom rezal« kar 
pomeni, da gre njegov razvoj naprej in je tega vesela. 
 
• posredovanje informacij, spremstvo na pregledih 
 
ü str. 54/54: Na pobudo mame sem jo spremljala na pregled v razvojno ambulanto skupaj z 6.O 
in 7.O, kjer sem tako pazila na 7.O med pregledom 6.O, kot se tudi pogovarjala z zdravnico na 
pregledu. 

 
Ø Pomoč na birokratskem, finančnem področju in pri ohranjanju nastanitve: 
 
 
• pregled in tolmačenje računov ter dokumentacije 
 
ü str. 112: Skupaj pregledamo račune in vso dokumentacijo (…). V zvezi s tem sta me prosila, 
če se lahko pozanimam oz. organiziram kakšno zbiranje denarja, ker ne vesta več kaj in kako. 
Predlagala sem jima ureditev trajnikov. 
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• iskanje možnih rešitev 
 

ü str. 14/15: Pokazala mi je prijavnico za počitnikovanje za 5.O poleti v sklopu vrtca, a je rekla, 
da se ji zdi predrago, da bi sami to pokrili in sem ji predlagala, naj pokliče strokovnega delavca iz 
CSD, ki bo vedel kam jo napotiti in kam naj se konkretno obrne, ko skuša dobiti subvencijo. 

 
§ Pristop 
 
Avtorica Azzi-Lessing (2011, str. 391) meni, da je pri nudenju podpore družinam na domu zelo 
pomembno, da so ”programi” dovolj prožni, da omogočajo terenskim delavcem tako odzivanje na 
sprotne družinske krize kot tudi na vsakodnevne rutinske zadeve in potrebe. Za moj pristop je bilo 
značilno da sem se, v skladu t.i. usmerjenostjo v življenjsko polje (oz. srečati uporabnika/družino 
”tam kjer se nahaja”), sproti odzivala na trenutno prepoznane potrebe tekom vstopanja v družinski 
vsakdan. Pri tem pa sta bila starša pogosto tista, ki sta povedala, kakšno podporo potrebujeta. Pri 
določenih vsebinah sem bila še posebej pozorna, da starša predlagane pomoči ne bi razumela 
pokroviteljsko, nespoštljivo ali kot kritike, češ, »nimate dost pospravljeno!«, zato sem tovrstne teme, 
npr. pomoč pri gospodinjstvu, oskrbi otrok, prinašanje hrane, odpirala previdno in pogosto preverjala 
svoje ideje pri starših. Starši tudi po ugotovitvah avtoric Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak 
Škraban (2016) cenijo neinvazivno naravo tovrstne podpore, saj te ugotavljajo, da smo prostovoljci 
sledili starševim pobudam in spraševali za dovoljenje ter nismo uvajajali sprememb brez pridobitve 
dovoljenja staršev. Avtorice izpostavljajo vidik prilagodljivosti prostovoljcev,  nenazadnje tudi zaradi 
narave prostovoljskega dela, ki omogoča prilagoditev potrebam konkretne družine (str. 133). 
Da staršema prav praktični vidik podpore veliko pomeni, dokazujejo tudi mamine besede iz eksterne 
družinske konference oz. konferenčnega sestanka 19.4. 2016 v Zavodu, kjer je povedala, da 
prostovoljci tudi pomagamo staršema, tako da pospravljamo, pometamo in pomivamo, pospravimo 
po dvorišču ipd. Tudi oče je nekoč rekel da si od samega pogovarjanja ne more pomagat! (str. 125). 
Podobno ugotavljajo tudi avtorice Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban (2016, str. 
132/133), ko zapišejo, da družina izraža zadovoljstvo z razvijajočo obliko prožne podpore v njihovem 
vsakodnevnem življenju. 
 
v Vsebina: finančno in nastanitveno področje 
 
V kontekstu podpore na finančnem in nastanitvenem področju sem v stiku s staršema uporabljala 
sledeče metode: pogovor, skupni pregled dokumentacije in iskanje rešitev. 
Ob tem so bili zame, znotraj konteksta omenjenih metod, značilni sledeči načini odzivanja (ki se 
nekateri pojavjlajo pri večih metodah): 
 
Ø Pogovor: 
 
• poizvedovanje 
 
ü str. 22: Ko sem vprašala očeta, kako so se dogovorili glede ograje, je povedal, da sosedi glede 
ograje niso komplicirali in da so se ugodno domenili glede popravila; vsem v prid.  Ko sem izpostavila 
problem odlagališča na dvorišču, je povedal, da ve in da sedaj pospravljajo še zadnji kosovni odpad. 
 
• dajanje predlogov 
 
Pri odpiranju finančnih tem sem bila pogosto bolj direktivna in predlagala konkretne rešitve, kot so 
ureditev prošnje za zamik plačila, ureditev trajnika, iskanje dodatnih finančnih virov. 
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ü str. 106: Bolj sem ga prepričevala, da obstajajo gotovo drugi načini in da naj se o tem 
pogovori še z odvetnico, s strokovno delavko iz Kraljev Ulic, ki se ukvarja s financami ter se obrne 
na strokovno delavko iz CSDja, bolj je začel spet govoriti, kako je država v Kur...in da bi v Nemčiji 
bilo drugače. Potem sem mu rekla da (…), in da z varčevanjem zagotovo lahko kar nekaj prihrani v 
nekaj mesecih. Še posebej, če se izogne nenujnim izdatkom, kot je recimo račun za telefon - par sto 
evrov itd. 
 
• soočanje 
 
ü str. 19/20 - ilustrativni primer soočanja mame in opozarjanje na nevarnost odprtih vrat zaradi 
pobega O.6: 
Ko sem se kakšne pol ure nazaj, ob pol polnoči, peljala mimo hiše, sem opazila, da še gori luč. Nato 
pa sta me najstarejša brata, ki sta se igrala v avtu, poklicala in mi povedala, da je zvečer prišla 
policija in jih popisala. Razlog? Ker je 6.O danes spet pobegnil na cesto. Nato sem stopila do dvorišča 
in izmenjala par besed še z mamo, ki mi je delovala čisto umirjena, vendar je povedala, da je do njih 
je prišla policija zaradi anonimne prijave, ker je 6.O spet pobegnil (zaradi odprtih vrat)! (…)   Ko 
sem o tem (op. avtorice - o nevarnosti odprtih vrat in neurejenega dvorišča) včeraj govorila z mamo 
in izpostavila skrb, poleg varnosti 6.O, tudi kakšen vtis to daje o družini in kakšne posledice ima to 
lahko v smislu deložacije, je rekla da ve, da zadnje čase skoz uspodi pobegne. Oče pa je rekel, da bo 
v soboto zagradil spodaj dvoriščna vrata. Mislim, da more čimprej to urediti, da se to ne bo več 
ponovilo. 
 
• izmenjava mnenj in svetovanje 
 
ü    str. 111: Očetu izpostavim, da se mi zdi investicija v vikend v Bosni zapravljanje denarja. 

  
ü    str. 38: Oče namerava kupit kombi za 1000 EU, čeprav sem mu prejšnji dan pomagala iskati avto 

za 300 po netu. Oba z njegovim kolegom, ki je bil na obisku, sva mu rekla, da je to veliko denarja 
in predlagala če ne bi rajše kaj bolj poceni poiskal, pa je rekel, da so 9.članska družina.  

 
Ø Skupni pregled dokumentacije in iskanje rešitev: 
 
• skupni pregled računov in ocenitev stanja 
 
ü str. 112: Potem smo s staršema skupaj pregledali račune, izrezke in načela sem temo, kje bi 
lahko zmanjšal izdatke. In oče je rekel, da je njemu vseeno kako je oblečen, ali da ma za pivo, da je 
glavno da so otroci oblečeni in da majo kaj za jest. Nato je še potožil, da so otroci zbirčni; pokazal 
je na pol mesa, ki je ostalo od učeraj. In da hočjo pomfri ne pa navaden krompir. Da so se razvadli 
v šoli. In da je lih kupu mesa za 180 evrov, kar bo po obrokih odplačeval. In sem rekla, da se mi zdi 
streha nad glavo bolj pomembna kot to meso, ampak nisva prišla skupaj. In da mislim, da bi blo 
treba za nujne račun zagotovit denar, potem pa ostalo; telefon, pivo, čiki.  Pol sem predlagala, da 
se posvetujeta s strokovno delavko iz Kraljev Ulic. 

 
• skupno iskanje rešitev (pogosto skupaj s člani akcijsko raziskovalnega tima) 
 
ü str. 112: Oče je rekel, da se že toliko dolgo pozamo, da smo domači in da bi neki vprašal, da 
eno je pričanje (ala v vrtcu), drugo so pa resne stvari, ki se jih mi pogovorjamo. (…) Potem me je 
vprašal, če bi lahko pomagali zbrati ta denar za elektriko, da če ja super, če ne nič hudega. Rekel je: 
”Ti poznaš tok študentov, tok profesorjev, ja nimam šole, nimam mozga”. Jaz mu nisem nič obljubila, 
sem se pa obvezala, da skušam kako pomagat, preverit situacijo, kaj se da naredit. 
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ü str. 113: Mislim, da je treba res hitro ukrepat, ker jim vsak čas grozi odpoved najemne 
pogodbe, odklop, najbrž deložacija in tudi kakšna tožba - če se ne motim. Upam, da se. Fak meni se 
za to do učeri ni sanjalo. V zvezi s tem sta me prosila, če se lahko pozanimam oz. organiziram kakšno 
zbiranje denarja, ker nevesta več kaj in kako. Predlagala sem jima ureditev trajnikov. Oče je tudi šel 
na CSD in tam naj bi mu rekli, da mu ne morejo pomagati. »Taja« (op. avtorice - psevdonim za 
strokovno delavko iz K.U), ti imaš izkušnje sodelovanja s Stanovanjskim skladom itd. Kaj se da storiti, 
imaš kak predlog, idejo kaj zdj s tem? Mislim, da je treba hitro ukrepati. Sama grem lahko se kam 
menit. A rabim informacije kaj nardit. Hkrati pa meni to potrjuje potrebo po tem, da se enkrat 
usedemo s staršema in pregledamo vse mesečne izdatke, zakaj gre denar in se naredi računico, kateri 
stroški niso nujni potrebni. Ali pa dobijo več denarja. 
 
ü str. 134: Mama je potožila, da imajo plesen na nekih stenah in da je mož asmatik in da more 
nekdo to pridet uredit in sva se pogovarjali, da bi bilo fajn, če bi se CSD ali Kralje ulice obvestilo o 
tem, če bi lahko nekdo to prišel zrihtat.  
 
• posredovanje informacij in obveščanje 
 
ü str. 80/81: Bistvena informacija, ki pa upam, da se bo izkazala za lažni alarm, navkljub 
zaskrbljenosti staršev, je bila, da naj bi župan rekel sosedu, da bodo družino izselili. Sosed naj bi se, 
po očetovi pripovedi sodeč, ko je to pripovedoval, zjokal). Razlog: ker je neprimerno stanovanje; a 
čakajo na to, kaj bo rekel CSD, plus stanovanjski sklad. Taja ti imaš najbrž bolj popolne informacije 
v zvezi s tem? To se je govorilo kakšne dva tedna nazaj, morda je stvar že drugačna. Sicer pa gremo 
do župana na uradne ure! 
 
§ Pristop 
 
Za moj pristop na področju financ in ohranjanja nastanitve je bilo zame večinoma značilno 
nevpletanje, saj sem imela večinoma vtisa da se starša nekako že znajdeta sama ali pa tudi, da to 
področje ni v moji pristojnosti. V primeru posameznih “kriznih situacij” pa sem nastopila z večjo 
direktnostjo, v smislu dajanja konkretnih predlogov, kaj naj naredita. To pa je hkrati spremljala tudi 
moja stiska in občutek pomanjkanja kompetenc (praktičnega znanja, kam se obrniti). Ob tovrstnih 
temah sem se tako pogosto počutila nemočno. 
 
ü str. 112: Z očetom sva se večkrat vrtela v krogu, nato prešla na drugo temo. Vsekakor moramo 
finančno temo večkrat načeti. 
 
Tako sem se pogosto v primeru ”kriznih situacij”; nevarnost deložacije, izterjave ipd. po pomoč in 
nasvet hitro obrnila ostalim članom akcijsko raziskovalnega tima za skupno ukrepanje. Še posebej je 
bila na tem področju pristojna strokovna delavka iz Kraljev Ulic, ki je bila najbolj obveščena in 
poznala ustrezne poti ukrepanja. V takšnih situacijah so se odražale značilnosti mojega (našega) 
pristopa, kot so hitro odzivanje v primeru kriz, usmerjenost v akcijo ter timsko iskanje rešitev.  
Starša sta najpogosteje sama odpirala teme, vezane na nastanitev in finance; potožila finančno stisko, 
iskala podporo ali zadovoljno poročala, kaj sta kupila, preuredila v stanovanju itd.  Oče mi je tudi 
pogosto zaupal svoje načrtovane naložbe, ki so se mi včasih zdeli nepotrebne in nesmotrne glede na 
finančno situacijo družine. Takrat sem večkrat podelila svoje mnenje. Vendar sem bila ob tem 
vendarle pazljiva, da ne bi izpadla pokroviteljska ali razvrednotila njegovih načrtov, strategij. 
Pri tem sem morda bila še premalo asertivna, če sledim avtorjema Bouwkamp in Bouwkamp (2014), 
ki zapišeta, da strokovni delavci33, ki se znajo osebno pogovarjati s ”klienti” več dosežejo, pri tem pa 
je njihova bistvena osebna avtoriteta; tista vezana na osebna stališča in osebno vedenje, saj ”dokler 

                                                
33 Dasiravno kot prostovoljka nisem bila ravno v vlogi strokovnega delavca, prav tako je bil specifičen kontekst podpore. 
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se strokovni delavec ne upa izpostaviti in povedati svojega mnenja in prevzeti odgovornosti, tudi 
klient tega ne bo storil” (str. 305-306). 
Podobno ugotavljajo tudi Damashek idr. (2011, v Azzi-Lessing, 2011, str. 391), ko pravijo, da je za 
uspešno sodelovanje med ranljivo družino in terenskimi delavci bistveno, da so terenski delavci jasni, 
tako pri demonstraciji spoštovanja staršev kot tudi pri demonstraciji strokovnega znanja pri reševanju 
težav, s katerimi se soočajo posamične družine - pogosto to pomeni odzivanje na osnovne potrebe 
kot sta nastanitev in finančni dohodek. Pri tem je po njihovem mnenju tudi pomembno, da znajo 
terenski delavci aktivirati obstoječe vire v skupnosti/okolju, kjer živi družina. 
Poleg neplačevanja računov sem v zvezi z preprečevanjem deložacije v pogovoru s staršema pogosto 
tematizirala tudi neurejenost dvorišča zaradi dejanskih pritožb sosedov, ki bi lahko vodile do preklica 
pogodbe z MOL-om. V skupnem pogovoru s starši smo pogosto načeli potencialne nevarnosti in 
tveganja za zdravje pri njihovi nastanitvi. V zvezi s tem sem starša pogosto posebej opozarjala na 
»nevarne okoliščine nastanitve« za otroke; npr. odprta okna proti cesti, napol odstopljene vtičnice po 
hiši, nevarni predmetih na dvorišču; razbito steklo, vroča peč ipd.) Tudi starša sta opozarjala na 
nekatere nevarnosti nastanitve za zdravje, kot je recimo plesen. Prav tako sem pogosto tako z vidika 
ugleda družine kot tudi z vidika varnosti opozarjala na nevarnost odprtih dvoriščnih vrat za mlajše 
otroke, ki so radi stekli na cesto. Prva tako sem pogosto tematizirala potrebo po urejenem dvorišču 
ter predlagala drugačne prioritete na področju (ne)nujnih izdatkov. 
Prav tako pa sem včasih želela simbolično prispevati k finančni razbremenitvi družine tudi tako, da 
sem prinesla k družini kakšne potrebne dobrine, otrokom pogosto kaj malenkostnega kupila ali jih 
obdarovala. Sicer pa sem družino skušala simbolično podpreti bolj posredno; npr. da sem skušala kaj 
kupiti od staršev, orgarnizirala prevoz železa in ostalega materiala oz. skušala poiskati kupce itd. 
  
ü str. 130: Oče je povedal, da je kupil domače meso in da ga ima veliko, če bi ga kupila. Želela 

sem jih malo neopazno finančno podpreti in sem rekla, da bom vzela malo mesa, z mislijo da ga 
plačam. Starša sta me potem poklicala in seveda sem ga nameraval plačati, a sta vztrajala precej 
časa in oče nikakor ni pustil, da mu plačam. Mama je rekla, da bomo v torek jedli skupaj in da je to 
urejeno. 
 
v Vsebina: sodelovanje staršev s strokovnimi službami in 
institucijami34  
 
Na področju sodelovanja staršev z inštitucijami in strokovnimi službami sem v stiku s staršema 
uporabljala sledeče metode: 
-Individualno s staršema; pogovor, pregled dokumentacije in iskanje rešitev. 
-Pri v interakciji s strokovnimi službami in institucijami pa tudi; zastopanje staršev in spremljanje 
staršev pri stikih s strokovnimi službami in institucijami. 
Pri tem so bili, znotraj omenjenih metod, zame značilni sledeči načini odzivanja (ki se nekateri 
pojavljajo znotraj večih metod): 
 

Ø Pogovor: 
 
• spodbujanje, da starša sama navežeta stik s strokovno službo oz. institucijo in se prikažeta v 
pozitivni luči. 
 
                                                
34 Določene vsebine tega poglavja se prekrivajo s poglavjem: Podpora družini pri sodelovanju s strokovnimi službami in 
inštitucijami. Navkljub podobnosti in podvajanju nekaterih vsebin se mi zdi pomembno izpostaviti vidik starševskega 
podsistema v odnosu do inštitucij, saj sem v stiku s staršema veliko pozornosti namenila temu področju, prav tako pa sem 
tu pretežno delovala sama, medtem ko sem pri Podpori družini pri sodelovanju s strokovnimi službami in inštitucijami 
delovala skupaj z akcijsko raziskovalnim timom. 
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ü str. 56 - ilustrativni primer - ko spodbudim starša, da sama pokličeta v CSD in navežeta 
pozitiven kontakt z novo strokovno delavko: 
 Oče je nato poklical novo socialno delavko, ki je pustila listek. Sprva je hotel, da jaz govorim, pa 
sem rekla, da je dobro, da onadva, da ju prepozna kot odgovorna, zanesljiva in sem tudi rekla, da se 
mi zdi dobro, da naredita čim boljši vtis in odnose z njo. In oče se je strinjal in rekel: »Lahko nekoga 
lažeš enkrat, dvakrat, tretjič pa ne!« 
 
• spodbujanje glasu staršev oz. da starša izrazita mnenje vpričo strokovnih delavcev 
 
ü str. 14 - ilustrativni primer pogovora z mamo glede jemanja psihofarmakoloških zdravil: 
Rekla je, da je bil prejšnji vikend 3.O vredu, da se ni toliko kregal in je bil boljše volje. Prav tako so 
tudi v šoli rekli, da je "čisto druge barve zadnje dni" .  Zanimiva prispodoba. Mama mi je rekla, da so 
tabletke, ki jih jemlje sin, čisto male. Ko sem jo ponovno vprašala, če je ne motijo tablete, v smislu, 
da bi bil 3.O drugačen in je rekla da ne, ampak da jih čez vikend ne potrebuje, ker je doma itak boljše 
volje.  Komentirala sem, da vredu, če se ji zdi da mu pomagajo, ampak da če bi se ji bo zdelo, da je 
tega preveč oz. da bi bil "zadet" od tablet, ima pravico, da se pogovori s psihiatrinjo in tudi da 
zdravilom nasprotuje. 
 
ü str. 18 - ilustrativni primer tematiziranja spremembe odločbe o odhodu 5.O v zavod: 
Včeraj zvečer sem se na kratko oglasila pri družini in vprašala mamo, kaj si ona misli o tem, da bi 
skušali spremeniti odločbo, da 5.0 še ostane (eno leto v vrtcu - op. avtorice). Mama je rekla, da sta 
starša najprej želela, da ostane še eno leto v vrtcu, potem pa se je komisija drugače odločila. Dala je 
tak medel odgovor in rekla, da mora tudi mož povedati, kaj si misli. Tako se mi je zdela kar pomirjena 
z idejo, da gre v šolo.  
 
• preverjanje 
 
ü str. 57: Poklicala sem očeta po telefonu, da preverim, kako je šel pogovor s CSD po telefonu. 
Oče pove, da uredu in da sta bili socialni delavki prijazni ter da so celo zrihtali možnost prenove 
fasade. 12.4. pa naj bi bil sestanek v domu, kamor naj bi bili povabljeni tudi prostovoljci. 
 
• poizvedovanje in spremljanje novosti 
 
ü str. 12: Z mamo sem se vmes malo pogovarjala, kako je sicer zadovoljna z vrtcem in je 
povedala, da je in da so vse tovarišice zelo prijazne. 
 
ü str. 64: Oče je rekel da se je danes dobil s socialno delavko, da skupaj pogledata, kaj se da 
narediti glede prestopa programa za 3.O. Oba starša sta odločno proti. Oče je rekel, da pri prvih 
dveh ni bil obveščen o tem, kaj ta program pomeni, in da je z njima »gotovo« (češ, da nič ne moreta 
delati). Da ne bodo ponovili te napake. Rekla sem, da se bomo o tem pogovorili tudi skupaj še z 
ostalimi prostovoljci, plus na sestanku 19.4. 
 
ü str. 134 ilustrativni primer - preverim, če so že dobili nove informacije glede sodbe: 
Oče je povedal, da morata kmalu na sodišče v zvezi z ..(…) in pokazal mi je sodbo (…) in oče se boji, 
da tega denarja ne bo nikoli videl ter da bo stvar še zastarala. Sicer pa se bodo očetovu odvetniki 
pritožili nad sodbo, ker so nekatere izjave prič neresnične, izmišljene in meče to slabo luč na starša. 
 
• podelitev mnenja 
 
ü str. 128 - ilustrativni primer ob sumu očeta, da je vzgojiteljica fizično nasilna do enega izmed 
otrok, mu odsvetujem njegovo namero ukrepanja: 
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Nato je oče rekel, da je to ta otrok že omenil ter da jo bo v ponedeljek šel posnemat na skrivaj iz 
lokala. Da vidi. Potem sem rekla, da se mi to res ne zdi dobra ideja, da je bila lih cela scena po 
televiziji, ko je nek dedek snemal naskrivaj kaj se dogaja v vrtcu, a očeta to ni odvrnilo. 
 
Ø Pregledovanje dokumentacije in iskanje rešitev: 
 
• skupni pregled dokumentacije  
 
ü str. 53: Nato mi je oče pokazal sklep s sodišča, ki sta ga pred kratkim prejela, in sicer nisem 
čisto razumela, če sem prav razumela, gre za to, da je bilo v sklepu zapisano, da se njuni pritožbi v 
primeru, kjer (….) ne ugodi. Nisem razumela vsega, deluje mi precej obremenilno, oče pa je deloval 
mirno, češ da še ni konec in da so zdaj oni na vrsi za pritožbo. Ko sem očeta vprašala, če je odvetnik 
rekel, da je to za njih okej, je rekel, da ja (…). Ko sem brala ta sklep sem bila prav zgrožena nad 
krivico do družine, kakšne stvari so zapisane. Ga prou pokličem v zvezi s tem pričanjem. 
 
• dajanje predlogov in skupno iskanje rešitev 
 
ü str. 99: Skupaj s staršema smo se zmenili, da med vikendom pokažem sodbo prijatelju 
odvetniku, kar sem nardila in njegove opombe na sodbo povedala odvetnici, da da grem za vsak 
slučaj v ponedeljek z očetom do advokata. 
 
ü str. 54 - ilustrativni primer, ko ob pregledu navodil za logopedske vaje predlagam mami, da 
bi naredili kopijo in jo nesli v vrtec: 
Po pregledu sva šli še v vrtec povedati, kaj smo zvedeli na pregledu, a niso imeli kopirca, jutri dobijo 
verzijo navodil, nato pa sva šli do njih domov. 
 
 
Ø Zastopanje staršev pri komuniciranju s strokovnimi službami in 
institucijami (brez njune prisotnosti):  
 
• medsebojno obveščanje in posredovanje informacij med strokovnimi delavci in starši 
 
ü str. 62: Sem starša poklicala, naj prideta kasneje, ob tem pa je vzgojiteljica iz doma prosila, 
naj naročim mami, da če imajo, –da 5.0 prinesejo bolj pomladne čevlje, ker ima samo gojzerje. A jih 
zaenkrat doma nimajo, kar sem tudi povedala vzgojiteljici. 
 
ü str. 73 - ilustrativni primer, ko staršema poročam o pogovoru s strokovno delavko iz CSD-ja: 
Strokovna delavka iz CSDja je predlagala, da se prostovoljci, KU, starši sestanemo skupaj v Domu. 
Starša sta me nato vprašala, kakšen sestanek, pa sem rekla, da je to najbrš rutina, ker je prišla na 
delovno mesto prejšnjega socialnega delavca, da spozna družino, ki jo bo ”prevzela”(…). Povedala 
sem, da se mi zdi fino, da se podobno kot takrat za 5.0 usedemo vsi sodelujoči skupaj, se predstavimo 
in pogledamo, če lahko kaj skupaj še izboljšamo. 
 
 
• telefonsko naročanje na preglede 
 
ü str. 35 - ilustrativni primer kontaktiranja zdravstvenega osebja v imenu staršev: 
Sicer sem pa danes končno uspela priklicati 6.O pediatrinjo iz Zdravstvenega doma za logopedsko 
pomoč. Predstavila sem se kot prostovoljka družine in sva tekom pogovora ugotovili, da je zdaj v 
obravnavi na razvojni ambulanti, ker je že pred časom izdala napotnico za psihologa in delovni nalog 
za logopeda, tako da me je preusmerila na razvojno ambulanto. Tam sem dobila sestro, ki mi je 
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predlagala, da me pokliče zdravnica, ko se vrne iz bolniške, da se zmenimo za pregled za 6.O. Sicer 
pa je pogledala v kartoteko in je pisalo, da je bil 6.O povabljen na kontrolni pregled in da ni prišel? 
Hkrati naj bi pisalo, da je 6.O v obravnavi usmerjanj s strani vrtca, pri čemur naj bi mu lani pripadalo 
2 uri specialne pedagoške pomoči v vrtcu. Po mojem vedenju se to ni izvajalo. Kakorkoli, sestra je 
delovala kar zavzeto in se je zavezala, da me bodo poklicali, ko se zdravnica vrne, in se potem 
zmenimo za pregled. 
 
• telefonski posvet v imenu staršev 
 
ü str. 99 - ilustrativni primer, ko govorim z odvetnico glede tožbe staršev: 
V ponedeljek zjutraj sem prišla, kot dogovorjeno, do družine, da greva z očetom skupaj do odvetnice. 
Moj motiv za spremstvo je bil, da v primeru, če bi šlo za neangažirano odvetnico, stopim v bran 
družini in preprečim, da bi se kak rok zamudi. Pa tudi dobila sem vtis, da očetu ni čisto jasna obsodba. 
Pa tudi jaz bi bila bolj mirna, če spremljam potek. A je šel brez telefona po opravkih na CSD. 
Pomislila sem, da je morda šel tudi direkt do odvetnice in takrat sem se spomnila, da lahko odvetnico 
pokličem (moj prijatelj odvetnik mi je tudi čez vikend, ko sem mu pokazala kopijo sodbe, predlagal 
na kaj vse se lahko v njihovem primeru pritožijo). Mama je našla telefonsko številko odvetnice in mi 
jo dala. Poklicala sem jo in odvetnica je bila presenečena, da sta bila starša sploh obsojena, ker 
sploh še ni prejela nobene pošte! K sreči je bila zelo zavzeta, naklonjena staršem in je bila jezna nad 
obsodbo, ter jasna v tem, da se more oče v roku nekaj ur zglasiti pri njej, ker je zadnji termin, da to 
rešijo, naslednji dan (ker je bil ta dan prometni kolaps na cestah je bila situacija še malo bolj resna). 
Potolažila me je, da gre za tak tip obsodbe, kjer se hitro obsodi in razume, da izpodbijaš, in da bodo 
po njenem zmagali. (Op. avtorice- v nadaljevanju sem ji tudi povedala opombe mojega prijatelja 
odvetnika). 
 
• pridobivanje informacij, napotkov od institucij in strokovnih služb 
 
ü str. 15/16 - ilustrativni primer pogovora z vzgojiteljico v vrtcu: 
Medtem sem se z vzgojiteljico pogovarjala o 5.O. Povedala mi je, da ima sicer hude težave pri govoru, 
sicer pa z njim ni večjih težav v " »razredu«. Povedala je, da je 5.O sicer priden, fino sodeluje, da je 
zelo vztrajen (lahko recimo cel teden dela eno sestavljanko ali bere isto knjigico). Poudarila je, da se 
ji zdi inteligenten, le da ima hude govorne težave ter da ne more razumeti, kako da nima logopedske 
pomoči, ki bi jo že dolgo potrebovala oba s 6.O (isti dan popoldne sem to omenila mami, ki je rekla, 
da je kmalu naročen na logopedsko obravnavo). 
Kakorkoli, vzgojiteljica je tudi povedala, da sicer družinske situacije ne pozna, a da pri obeh staršah 
opaža, da se znata slabše izražati in ima po tej strani 5.O slabši zgled za govorne spretnosti. Rekla 
je, da misli, da bi potreboval vsaj 2x tedensko pomoč logopeda. Sicer ob sredah zjutraj z njim dela 
strokovna delavka vrtca, ki je razpeta med več lokacij, in je tam samo ob ponedeljkih in sredah. 
Vzgojiteljica nama bo posredovala telefonske, da se s to strokovno delavko dobiva in izmenjava 
informacije. Sicer je vzgojiteljica tudi povedala, da se ji zdi osebno škoda, da so se odločili, da gre 
5.O drugo leto že v šolo, v ta prilagojen program, ker se ji zdi, da bi morda, če bi ostal še eno leto v 
vrtcu, lahko celo »ujel sovrstnike"« ter šel v normalno šolo.  Pravi, da je od jeseni napravil velik 
napredek v izgovorjavi in tudi sicer. Takrat če je kaj želel in tega ni znal povedati, je vzgojiteljico 
vlekel in ji s prstom pokazal, sedaj pa vse bolj že ubesedi. Vzgojiteljica pravi, da je pomembno, da ga 
popravljamo pri izgovorjavi ter vztrajamo, da ubesedi kar želi povedati. Rabi torej nekoga, da se bo 
čim več pogovarjal z njim, mu bral pravljice, vadil barve in ga spodbujal, da opisuje. Ko sem 
vprašala, kako se kej socialno vključuje v skupno, je rekla, da je lepo sprejet, se dobro počuti v vrtcu 
in vzgojiteljica pravi, da tu nima večjih težav. Po drugi strani pa se zaradi težav v govoru pogosto 
igra kar sam, ker ne zna povedati in je po tej strani malce izoliran od ostalih. 
 
• zagovorništvo staršev 
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ü str. 18: Drugače pa sem pred odhodom govorila z eno drugo vzgojiteljico, ki sem ji hotla 
vprašalnik vturit, pa mi je med drugim rekla, da ne pozna tok družine, a da pride kdaj otrok v vrtec 
zelo utrujen v ponedeljek, da komaj gleda in da ne ve, kdaj hodijo spat in tudi, da ima občasno čuden 
vonj in da je neprimerno oblečen; letni čevlji pozimi. Dobila sm vtis, da je hotela od mene kaj izvleč 
glede družine in da bom kej jih skritizirala, pa sem rekla, da imajo sedem otrok doma in da je kdaj 
lahko malo preveč vsega, sicer pa da sta starša zelo skrbna in da se trudita z vsem. 
 
Ø Spremljanje staršev pri stikih s strokovnimi službami in institucijami: 
 
• zastopništvo družine 
 
ü str. 55: Izkazalo se je, da je šlo za socialno delavko in njeno nadrejeno, ki imata čež družino 
in sta šli na prvi obisk k družini. Ker jih ni bilo doma sta, v kastlcu pustili listek, naj družina pokliče 
CSD in se odpravili v vrtec, kjer smo se srečali. Oče jima je razložil, da je doma zaradi prenove v 
razsulu in povedal, da smo šli k logopedu, nato pa sem se predstavila delavkama (nadrejeno na pogled 
že poznam). Vprašali sta me, če sem iz pedagoške fakultete oz. Kraljev ulic. Z očetom so se zmenili 
za obisk na domu v bližnji prihodnosti. Vzeli sta moj kontakt in predlagali, da se skupaj sestanemo 
prostovoljci s CSD-jem na timskem sestanku v domu recimo, in da jim poročamo kaj delamo in kakšno 
je stanje v družini (…). Vsekakor pa se mi je fino zdelo, da sem bila tam in sem jima v živo predstavila 
in pozdravila naše bodoče sodelovanje ter se počutila kot nekak zastopnik ugleda družine. 
 
ü str. 10 - ilustrativni primer, ko me mama predstavi vzgojiteljicama v vrtcu: 
Ko me je mama predstavila vzgojiteljici od 6.O, nisem imela najbolj prijetnega občutka; zdelo se mi 
je, da me vzgojiteljica doživlja kot nekoga, ki želi nadzirati njeno delo - tak nelagoden občutek sem 
dobila, upam da je bil neutemeljen.  Pri 5.O vgojiteljici pa je bilo ravno nasprotno, takoj je 
predlagala, če se tikava in mi dala njeno številko. Dogovorili sva se, da naj se dan ali dva pred vsakim 
obiskom najavim in si zapisala moje številko. Povsem nasproten vtis kot pri prvi. Jaz bom najbrž 
hodila v vrtec ob sredah, isti dan obadva. 
 
• posredovanje in pridobivanje informacij 
 
ü str. 109/110 ilustrativni primer – ko skupaj s staršema prisostvujem na strokovnem sestanku 
na temo uskladitve Invidualiziranega načrta v vrtcu za 6.O: 
Jaz sem omenila, da opažam pri 6.O napredek v motoričnih spretnosti (bolj spretno hodi, pleza, se 
premika), na kognitivnem področju (razumevanju navodil, napredek v govoru), na 
socialnem/čustvenem: prosocialno vedenje, npr. samoiniciativno se večkrat opraviči, manj nasilen 
do kužka, sicer je v obnašanju pogosto manj »ubogljiv« kot kako leto nazaj, ko je bil vmes poslušen, 
ima ogromno energije, ampak več ne bega, bolj razume ko naredi kaj narobe in prepozna, če je kdo 
jezen ali se heca. Da včasih nič ne uboga in ne zaleže nič druzga kot sedenje na kahlici, kjer ne 
protestira, ali pa močen prijem. Vprašala sem vzgojiteljico, če torej sodeluje z njimi in so rekli da ne, 
da v razvojnem oddelku ni predvidene dodatne strokovne pomoči zaradi narave oddelka. Omenila 
sem obisk pri logopedinji in socialna delavka je izpostavila, kako težko se jih dobi in rekla, naj zatorej 
redno hodijo. 
 
ü str. 53/54 spremstvo mame in 6.O v razvojno ambulanto: 
Zdravnica je izdala napotnico, in sicer bo v ZD poslala napotnico. Nato bo logopedinja poklicala 
6.O na pregled, kamor želi mama, da jo ponovno spremljam. Naj bi dvakrat na mesec obiskoval 
logopedinjo. Zdravnica je tudi dala navodila za logopedske vaje, kopijo imajo v dnevni sobi v črni 
mapi (mama ve) in je zelo zelo zaželjeno, da se te vaje čimvečkrat dela z njim, priporočljivo tudi z 
7.O, ker spodbuja razvoj govoril. So kratke preproste vaje alla oponašanje ribic, tleskanje z jezikom, 
žvečenje kot krava ipd. Mama je delovala zelo zadovoljna in ponosna na pregled (…). Sestanek je bil 
ok. 
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• preusmerjanje pozornosti na sestanku na starša 
 
ü str. 53/54 - ilustrativni primer spremstva mame in 6.O v razvojno ambulanto: 
Mene je edino zmotilo, da je zdravnica pri dajanju navodil gledala večinoma mene in sem takrat zato 
zanalašč s pogledom preusmerjala pozornost na mamo (da je njo gledala, ko je dala navodila 
namesto mene). Joj ta pokroviteljska drža. 
 
ü str. 111- ilustrativni primer, ko prisostvujem na strokovnem sestanku v vrtcu za 6.O skupaj s 
staršema 
Vzgojiteljica je povedala, da je groba motorika zdaj pri njem v mejah normale, fina motorika pa je 
še slabša. Nato sem vprašala (da bi starša razumela kaj sploh to je), če nam razloži kaj to pomeni in 
njiju pogledala. In je razložila, da ta del možanov še ni tok razvit; in četudi npr. on razume, kaj pomeni 
razrezat, razume navodilo, težko prime škarje in vreže. 
 
ü str. 135 - ilustrativni primer na logopedskem pregledu skupaj z mamo in 7.O: 
V Zdravstveni dom sva šle midve z mamo in najmjaša dva. Logopedinja je bila sprva zmedena katera  
je mama in kdo izmed otrok je stranka. Ko sem se predstavila, je sprva želela, da gre not s 6.O samo 
ena izmed naju, da ne bo preveč kaosa. Večinoma pa je gledala mene, jaz sem umikala pogled na 
mamo. Mama je delovala, kot da ji je useeno, oz. da ji je skor ljubše če grem jaz not s 7.O rekla je :da 
se boš kaj naučila," kar mi sploh ni bilo všeč. Celo razjezilo me je, ker se mi zdi, da ji je včasih kar 
vseeno za njegov razvoj, ker je ona mama, in sem tudi rekla, da se mi zdi seveda bolj primerno, da 
gre ona not; lahko se pa potem ob koncu izmenjava da še meni logopedinja kaj pove, če mama tako 
želi… 
 
• posredovanje željenih vsebin staršema preko vključevanja strokovnih delavcev 
 
ü str. 110 - ilustrativni primer, ko na sestanku v vrtcu skupaj s staršema izpostavim, kako 
pomembno je, da 6.O doma dela logopedske vaje: 
Oče je rekel, da on nima časa, da bo žena. Mama je rekla, da ima 7 otrok in da tudi nima časa, potem 
pa sem izpostavla, kako se te vaje obrestujejo in da najbrš lahko 5 minut na dan najde čez teden. Ob 
tem sem vprašujoče pogledala ostali dve (vzgojiteljico in socialno delavko - op. avtorice), ki sta 
potrdili. (…). Na tem primeru je vzgojiteljica izpostavila potrebo po strogem prijemu: da se mu reče 
to je narobe, sem žalostna, huda, jezna ker in da se ga pošlje v kot ali nekam. Za nekaj minut, ne več 
kot je otrok star. Mama je rekla, da ga pošljejo v sobo ali na kahlico za kako uro. Vgojiteljica je 
rekla, da se ji ne zdi, da je tako dolgo potrebno, le da se potem ko pride nazaj, reče: ʺBoš zdaj 
priden/se lepo obnašal?ʺ In ko reče 6.O ja, potem je spet zraven. Tu sem se vmešala in poudarila, da 
pa ga je treba tudi znati pohvalit bit nežen. 

ü str. 136 - ilustrativni primer, ko na logopedskem pregledu za 6.O ”pritiskam” na mamo: 

Nato nama je logopedinja zapisala in narisala spisek vaj za 6.O ob sprotni razlagi in prikazu vaj- 
tako, da sva skupaj z mamo pred njo vadili. Večkrat je logopedinja poudarila, da je te vaje treba delati 
vsak dan z 7.O, sicer je brez veze, da smo sploh prišli, ter da bo načeloma naročen na 3 tedne, kjer 
se bo lahko merilo napredek; ker ji ga res je škoda, saj je pameten, in res ne ve zakaj v govoru toliko 
zaostaja, tudi do 3 leta za ostalimi. Ter da je treba res ornk delat z njim, da mu ne bo treba na 
prilagojeno šolo. Ko je kazala vaje, se mi je zdela mama kar zadržana in sprva ni želela tudi sama 
vaditi (npr. z jezikom). Nato pa je logopedinja vztrajala, češ da niso lahko vaje in da je treba sprobati. 
In nam je nato rekla, da ona ima sedem otrok in ful za pospravljati in da nima časa... Pa ji je 
logopedinja malo bolj ostro rekla, da če želi, da 6.O napreduje, jih more delat. Tudi jaz sem tu stopila 
na stran logopedinje in poudarila, da čeprav se zdi dodatna obremenitev, je to res ful pomembno za 
6.O. In da če par minut vsak dan dela, je možen ogromen napredek. Mislim, da je vsaj malo bolj to 
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ozavestila, logopedinja pa je predlagala, da lahko tudi kak starejši brat to vadi z njim. Mama se je 
spomnila, da bi lahko 1.O delal (to da moramo te vaje čim bolj resno vzet, sem ji potem vsaj še 3x 
rekla). Še posebej sem pri tem izpostavila, da ima ona kot mama tu največjo težo, ker jaz in ostali 
prostovljci nismo tam vsak dan in da sta itak starša najpomembnejši osebi zanj, ter da ima, če ona to 
vadi  z njim največjo težo. 

 
§ Pristop 
 
Avtorica Azzi-Lessing (2011) izpostavlja pomen partnerskega sodelovanja terenskih delavcev, ki 
nudijo podporo ranljivim družinam s skupnostjo in organizacijami, ki so vključene v družino: 
»Terenski delavci ki obiskujejo družine s številnimi potrebami na domu (oz. ranljive družine) so bolj 
učinkoviti, ko imajo močna partnerstva s tistimi, ki zagotavljajo druge ključne storitve v skupnosti, 
ki ji služijo« (Daro, 2006; Daro in Cohn-Donnelly, 2001; v Azzi-Lessing, 2011, str. 390). Terenski 
delavci morajo tako znati identificirati vrzeli v dostopu družine do kritičnih resursov in znati 
sodelovati z drugimi ponudniki storitev, da se te vrzeli lahko zapolnijo. Včasih to zahteva dopolnitev  
in razširitev palete storitev (programov, ki izvajajo nudenje podpore družinam), z namenom, da 
dosežejo neizpolnjene potrebe družin, še posebej, če gre za družine v visokim tveganjem oz. tiste z 
oteženim dostopom do virov (Daro, 2006; Halpern, 2000; McGuigan idr., 2003, Azzi-Lessing, 2011, 
str. 390).  
Ker sem bila soudeležena v raziskavo, usmerjeno tudi v sodelovanje med ranljivimi družinami in 
strokovnimi službami35, sem bila že od začetka sodelovanja z družino zelo pozorna tudi na vidik 
(ne)uglašenosti stikov med družino in strokovnimi službami. Pri tem sem skušala posredno ali 
konkretno prispevati k boljši obojestranski informiranosti, boljši komunikaciji, večji uglašenosti ter 
zaupanju med starši in strokovnimi delavci, ter posredno k zagotavljanju večjega dostopa družine do 
“ključnih virov.” Pomembno se mi je zdelo “delati” tudi s staršema, da bi pridobila večjo samozavest 
in upanje, večjo motivacijo, kot tudi več kompetenc pri stikih s strokovnimi službami. Pri tem se 
lahko navežem na mnenje avtorjev Bouwkamp in Bouwkamp (2014), da so »pomembne značilnosti 
odraslih, ki se znajdejo v kompleksnih situacijah z več problemi, izkušnje zanemarjanja in škodljivega 
ravnanja v mladosti ter občutek zapostavljenosti v družbi. Zato izgubijo samozavest in razvijejo 
prepričanje, da so na vseh področjih prikrajšani. Nimajo občutka, da bi lahko sami dosegli 
spremembe, ali da še imajo vajeti v svojih rokah« (str. 297-298). Kot še ugotavljata, se odrasli v 
ranljivih družinah pogosto bojijo, da bodo oblasti ogrozile pravico do samostojnega odločanja, so 
nezaupljivi do pomoči in storitev strokovnih služb, pogosto nemotivirani. Ta spirala nezaupanja pa 
se prenaša skozi generacije (prav tam).  
V tem kontekstu sem pri pogovoru s staršema pogosto tematizirala kako pomembno je, da naredita 
dober vtis na strokovne delavce (npr. svetovala očetu, da tudi če je besen, naj to ne pokaže na sodišču, 
da se ne bi to obrnilo proti njemu, ali pa da nikakor naj ne pride na kakšen sestanek v netreznem 
stanju). K temu pa sem stremela tudi sama v moji interakciji s strokovnimi delavci; bodisi kot 
zastopnica staršev, ko sem ju skušala prikazati čim bolj pozitivno in osebnostno urejena, bodisi kot 
zastopnica naše našega raziskovalnega tima (večkrat sem v stiku s strokovnimi službami povedala, 
da sem ena izmed prostovoljk prek kraljev Ulic in hkrati s Pedagoške fakultete, kjer poteka raziskava 
o ranljivih družinah), ko sem skušala na strokovne delavce narediti vtis kot čim bolj zanesljiva in 
verodostojna. 
Za moj pristop je bilo tako značilno navezovanje osebnega stika s predstavniki strokovnih služb in 
institucij, pogosto spremljanje in pridruževanje staršem v interakciji z strokovnimi službami, pri 
čemer sem bila precej nedirektivna ter usmerjena v točke strinjanja in ohranjala večperspektiven 
pogled (npr. upoštevanje perspektive staršev kot tudi perspektive strokovnih služb). S svojo 
                                                
35 Ta je kot že omenjeno, prinesla ugotovitve, da tako starši kot predstavniki ustanov in strokovnih služb izražajo potrebo 
po bolj prožnih, partnerskih, dialoških pristopih ter večji medsebojni obveščenosti in vključenosti (glej- Razpotnik, 
Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban, 2015.) 
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prisotnostjo sem pogosto skušala, tako verbalno kot neverbalno, podpreti starša kot enakovredna 
sogovornika in skušala krepiti njihov glas in participacijo v stikih s strokovnimi delavci. V tem smislu 
sem delovala tudi kot zagovornica in zastopnica interesov družine. Dolgoročno pa sem želela 
spodbuditi njuno večjo samostojnost, samoaktivacijo v procesih sodelovanja s strokovnimi službami 
in institucijami ter nasploh bolj obojestransko uspešno komuniciranje. Pri tem sem se poleg praktičnih 
izkušenj s dotično družino opirala tudi na ugotovitve avtoric Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, 
Poljšak Škraban (2015), da starši v ranljivih družinah želijo več vključenosti, spoštljivosti in 
upoštevanja s strani strokovnih delavcev, ki pa po drugi strani želijo nasploh več medsebojnega 
sodelovanja in biti o družini bolje obveščeni. 
 
 
PODROČJE SODELOVANJA S CELO DRUŽINO 
 
 
v Vsebina:  Podpora družini pri sodelovanju s strokovnimi službami 
in institucijami36 
 
Na področju nudenja podpore družini pri sodelovanju s strokovnimi službami sem (poleg metod in 
načinov odzivanja, ki so omenjeni že pri poglavju Sodelovanje staršev s strokovnimi službami in 
institucijami) uporabljala še sledeče metode: spremljanje otrok v vzgojno-izobraževalnih institucijah, 
ter sodelovanje na interdisciplinarnih timskih sestankih (v nadaljevanju jih poimenujem kot eksterne 
družinske konference oz. konference primera37). Prav tako sem aktivno sodelovala tudi na tovrstnih 
sestankih bolj intimne narave, kjer smo prisostovali zgolj člani akcijsko raziskovalnega tima ter 
družinski člani (te v nadaljevanju imenujem interne družinske konference). 
 
Ø Spremljanje otrok v vzgojno-izobraževalnih institucijah: 
 
Tekom sodelovanja z družino sem nekaj mesecev v letu 2015 redno tedensko spremljala 5.O v vrtcu. 
To je zajemalo tako individualen stik kot vključevanje v skupino (otrok). 
 
• kontinuirano spremljanje v vrtcu 

 
ü str. 15: Sem bila v sredo dopoldne v vrtcu pri 5.O. Ko sem prišla v njihovo sobo, so ravno 
imeli deklaracijo knjigic, neke vrsti mini bralno značko, kjer morajo otroci tekom leta povedati tri 
pravljice ob slikanici, da ob koncu leta prejmejo priznanje. Otroci stari večinoma med 5-6 let so 
sedeli kot pribiti, 5.O tudi, edino na začetku me je stekel objet, ko me je videl. Sicer pa je bil zelo 
miren, tako kot ostali, ki so v tišini poslušali pravljico… Ko so bili otroci prosti, da so se šli igrat, 
sem vzela dve knjigici in predlagala 5.O, če mu jih berem. Kar naenkrat se je nabralo še nekaj otrok, 
ki so prav tako želeli poslušati pravljico. Nato smo se šli skupaj pantomimo (recimo sem rekla 5.O, 
da oponaša kužka, ostali pa so ugotavljali, katera žival je to ipd.). Sem pa opazila, da se je 5.O, čim 

                                                
36 Čeprav je pričujoče poglavje zelo podobno prejšnjemu, sem z dvakratno omembo, navkljub podvajanju in podobnosti 
določenih vsebin, želela izpostaviti ključni pomen izvajanja podpore na tem področju, kot tudi dvojno delovanje, tako na 
nivoju podsistema staršev kot na nivoju cele družine. Obenem pa je bilo za Podporo pri sodelovanju s strokovnimi 
službami in institucijami na nivoju družine značilno tudi pogosto kolektivno sodelovanje z ostalim akcijsko raziskovalnim 
timom. 
37 Avtorice Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban (2016) te sestanke poimenujejo kot konference primera 
(oz. »case conference« po angleško), sama pa jih v nadaljevanju imenujem eksterne družinske konference; z namenom, 
da poudarim njihovo družinsko usmerjenost ter podobnost z demokratičnimi, dialoškimi izhodišči družinskih konferenc. 
Bistven princip družinskih konferenc je po mnenju omenjenih avtoric angažirati družine kot sisteme pri aktivnem 
odločanju.  
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nisem pozornosti posvečala njemu, šel skrit za živo mejo. Ko smo se skupaj pogovarjali, so ostali 
otroci takoj prevzeli pozornost nase, jaz sem pa stalno pozornost preusmerjati tudi na 5.O (npr., ko 
je en povedal njegovo najljubšo žival, sem vprašala o tem še njega). Nato sva se šla še malo žogati 
in sva vadila številke. Spraševala sem ga, kaj je jedel za zajtrk, pa se ni spomnil, od malice pa je uspel 
navesti korenček. Kasneje sva šla obiskat še 6.O v drug del vrtca. 6.O je bil dobre volje in razigran 
kot ponavadi. 
 
• navezava stika z strokovnim osebjem 
 
Spremljanje otrok v vzgojno-izobraževalnih institucijah je zadevalo tudi navezavo stika in redno 
komuniciranje z vzgojitelji ter strokovnimi delavci. Tako sem se, recimo, priključila strokovni 
delavko, ki je izvajala dodatno strokovno pomoč za 5.O. 
 
ü str. 10 - ilustrativni primer, ko se dogovorim z vzgojiteljicama za spremljanje 5.O in 6.O v 
vrtcu: 
V vrtcu sem se dogovorila, da začnem 6.O in 5.O spremljati v aprilu, ker jim ustreza med 9-to in pol 
12-to uro, kar pa pri meni zaradi prakse ni možno. Ko me je mama predstavila vzgojiteljici od 6.O, 
nisem imela najbolj prijetnega občutka; zdelo se mi je, da me vzgojiteljica doživlja kot nekoga, ki želi 
nadzirati njeno delo - tak nelagoden občutek sem dobila, upam da je bil neutemeljen. Pri 5.O 
vzgojiteljici pa je bilo ravno nasprotno, takoj je predlagala, če se tikava in mi dala njeno številko. 
Dogovorili sva se, da naj se dan ali dva pred vsakim obiskom najavim, in si zapisala moje številko. 
Povsem nasproten vtis kot pri prvi. 
 
ü str. 17 - ilustrativni primer pogovora s stokovno delavko, ki je v vrtcu obravnavala 5.O: 
 
V sredo sem bila zjutraj v vrtcu pri specialni pedagoginji tekom obravnave 5.0. Nato je šel on na neko 
predstavo z vrtcem, midve pa sva se lahko u miru pogovorili in dogovorili, da bom ob sredah zjutraj 
prihajala na obravnave, da vidim kaj in kako dela z njim. Super ženska in obvlada sceno.   Tema 
srečanja: barve, osvajanje likov (med drugim znal prepoznati kaj je krog, kvadrat, trikotnik in to znal 
izrezati!) (…). Sicer pa sva se pogovarjali tudi o vzgojiteljici od 6.O, kjer sem diplomatsko podelila 
naše neugodne vtise in je rekla, da se bo pogovorila z njo; in očitno se je.). Seveda sem to izpeljala 
taktno. Strinjala se ja, da zna biti vzgojiteljica od 6.O malce nedostopna in stroga, a da je po drugi 
strani zelo dobra vzgojiteljica, tik pred penzijo, in da je bila zadnje čase preveč obremenjena ter da 
je lahko nas doživela kot dodaten stres/nadzor. Tudi glede vprašalnika (rekla je, da ga sama izpolne) 
je rekla, da bo probala tudi  vzgojiteljico naštimat, tako da jo magari jaz nasledni teden zintervjuiram, 
ker bo na to najbrš prej pristala, kot da doma izpolnjuje vprašalnik. 
 
Prav tako pa sem občasno obiskovala tudi otroke v zavodu. Bodisi je to zadevalo individualne in 
skupinske obiske, praznovanja rojstnih dni, spremstvo otrok na predstave in praznovanja, 
organizirane s strani Društva Kraljev Ulic (v Dicu-a ali na Beethovnovi ulici), ali pa obiske kar tako. 
 
Ø  Družinske konference:  
 
Skupaj z ostalo ekipo (prostovoljci, strokovna delavka K.U, raziskovalke s Pedagoške fakultete) smo 
soorganizirali38 in izvedli sledeče družinske konference: 
 
ü Eksterna družinska konferenca za 5.O, sklicana v vrtcu, prisotni: prostovoljci, strokovna delavka 

iz K.U, raziskovalke iz Pedagoške fakultete, specialna/socialna pedagoginja z vrtca, svetovalna 
delavka z vrtca, vzgojiteljica iz vrtca, vzgojiteljici iz Zavoda, starša, 11.6. 2015 (fokus: predstavitev 
družine kot primera zglednega sodelovanja z različnimi ustanovami, z namero po nadaljnjem 

                                                
38 Nekatera tovrstna srečanja so bila sicer orgarnizirana tudi s strani ostalih strokovnih služb in institucij. 
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povezovanju; problemsko področje tudi problematizacija odločbe komisije o usmeritvi otroka v šolo 
s prilagojenim programom). 

 
ü Eksterna družinska konferenca za 1.O, sklicana v zavodu, prisotni: starša, 1.O, prostovoljci, 

strokovna delavka iz K.U, raziskovalke iz Pedagoške fakultete, strokovni delavci iz Zavoda –
vzgojitelji, učiteljica, psihologinja, socialna delavka. Dne 1.6. 2016 

 (fokus: načrtovanje nadaljnjega usposabljanja/poklicne prihodnosti za 1.O po zaključku aktualnega 
šolanja v zavodu).  

 
ü Eksterna družinska konferenca, skupaj s CSD, sklicana v zavodu, prisotni: starša, prostovoljci, 

strokovna delavka iz K.U, raziskovalke iz Pedagoške fakultete, strokovni delavci iz Zavoda, 
predstavnici CSDja, dne 19.4.2016 (fokus: predstavitev vseh ključnih strani v podpori družine, 
izmenjava tekočih informacij, evalvacija dosedanjega sodelovanja, skupno deljenje in iskanje vizij, 
načrtov za nadaljnje sodelovanje) 
 

ü Eksterna družinska konferenca za 3.O, sklicana v zavodu, prisotni: prostovoljci, strokovna delavka 
iz K.U, raziskovalke iz Pedagoške fakultete, strokovni delavci iz Zavoda in šole (psihologinja, 
vzgojiteljice, učiteljica), starša (fokus: problematizacija čustvenih in vedenjskih stisk, 
medikamentoznega psihiatričnega zdravljenja, šolske poduspešnosti, iskanje celostnih rešitev), dne 
16.6.2016. 
 
ü Interna družinska konferenca, sklicana na Pedagoški fakulteti, prisotni: starša, prostovoljci, 
strokovna delavka K.U, raziskovalke iz Pedagoške fakultete, dne 13.12. 16 (fokus: prepoznane 
potrebe otrok s strani staršev, prostovoljcev). 
 
ü Eksterna družinska konferenca za 3.O, sklicana v Zavodu, prisotni: prostovoljci, strokovna 
delavka iz K.U, raziskovalke iz Pedagoške fakultete, starša, psihiatrinja, strokovni delavci iz Zavoda: 
vzgojiteljici, psihologinja, dne 8.3.2017 (fokus: predstavitev in izmenjava opažanj s psihiatrinjo, 
vezanih na 3.O, spremljanje napredkov, problematizacija čustvenih in vedenjskih težav, iskanje 
celostnih rešitev). 
 
• eksterna družinska konferenca 
 
Na eksternih družinskih konferencah smo se predstavniki naše ekipe srečevali skupaj s staršema, 
raznoraznimi relevantnimi strokovnimi delavci, ki sodelujejo z družino; npr. predstavniki CSDja, 
strokovno osebje iz vzgojno-izobraževalnih institucij, psihiatrinja ipd.). Sestanki so bili usmerjeni 
bodisi bolj ciljno -  v skupno iskanje rešitev za problemsko situacijo in položaj posameznega otroka 
(te v nadaljevanju poimenujem kot fokusne) ali pa splošno - medsebojna predstavitev udeleženih 
strani pri podpori družine, predstavitev dosedanjih oblik podpore, izkušenj in različnih perspektiv z 
namenom iskanja skupnih ciljev, načrtov in celostnih vizij ob vključevanju staršev kot pomembnih 
akterjev (te v nadaljevanju poimenujem kot predstavitvene). Glede na vsebino bi srečanja lahko 
razdelila na predstavitvena in fokusna srečanja. 
Načeloma so eksterne družinske konference zajemale sledeč spored (povzeto in prilagojeno po 
poročilih eksternih družinskih konferenc). 
 
Predstavitvena srečanja 
-Predstavitev udeležencev in na kratko njihove vloge pri sodelovanju z družino, 
-Izmenjava izkušenj in dobrih praks,  
-Izmenjava predlogov, perspektiv, možnosti za okrepitev sodelovanja, 
-Dogovori glede nadaljnjega sodelovanja.  
 
Fokusna srečanja 
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-Predstavitev udeležencev in na kratko njihove vloge pri sodelovanju z otrokom,  
-Poročanje in izmenjava izkušenj, ugotovitev, opažanj, pogledov na problemsko področje, 
-Izmenjava predlogov, perspektiv, možnosti za reševanje, iskanje rešitev,  
-Dogovori glede nadaljnjih korakov in nadaljnjega sodelovanja.  
 
Tovrstna srečanja so bili formalna v smislu lokacije, zastopanosti strokovnega osebja, beleženja 
vsebin srečanja ter v smislu doseganja dogovorov, načrtov, nadaljnjih korakov, sicer pa precej 
neformalna v smislu sproščenega vzdušja in enakovrednega glasu vseh udeležencev in različnih 
predstavljenih perspektiv, pogledov in demokratičnega vodenja teh sestankov. Stranski učinek 
tovrstnih srečanj pa je bil po mojem mnenju tudi ugoden vpliv na medsebojne odnose udeleženih (od 
bolj birokratskih v malce bolj osebne) ter še posebej na samozavest in vključenost staršev v procese 
odločanja (ki se sta se počutila bolj upoštevana sogovornika, kot je to žal praksa ponavadi). Tovrstni 
sestanki so se izkazali za uspešne, saj smo udeleženi abstraktne (npr. delo na samopodobi) konkretne 
cilje (npr. skrb za uspešen zaključek razreda; pridobitev psihiatrinje k sodelovanju,), načrte (npr. načrt 
za poletne aktivnosti) ter dogovorjene sklepe upoštevali, prav tako pa so srečanja utrla pot boljši 
komunikaciji med udeleženimi in nadaljnjemu sodelovanju. 
 
• interna družinska konfernca 
 
Interna družinska konferenca je v podobnem duhu kot eksterne, zadevala srečanje med staršema in 
prostovoljci, strokovno delavko s Kraljev Ulic, raziskovalke iz Pedagoške fakultete, le da v še bolj 
neformalnem vzdušju. Usmerjena je bila v prepoznane potrebe otrok, deljenje in soočanje različnih 
izkušenj, pogledov in iskanje vizij za prihodnost ter senzibilizacijo staršev ter vseh ostalih, prav tako 
pa tudi v evalvacijo dosedanjega sodelovanja z družino. 
 
Za boljšo ilustracijo sledijo posamezni citati transkribiranih vsebin družinskih konferenc; 
 
ü Interna družinska konferenca, 13.12. 2016: 

Zala: »Jaz njega včasih takrat vprašam A si jezen?, A si žalosten,« pa mi tko mal nakaže, da ja, 
npr.: »A si jezen, ker ne moreš zraven,« al pa: »Se ti zdi da, si biu po krivici kregan,« tko nekak mal 
nakažem. Tko sem mi zdi, da je občuljiv na zavrnitev, al pa če kej ni pravičniško. Ker je tud sam 
zelo pravičniški, pol pa če je kakšna krivica. Npr. zadnjič me je tok presentu, ko sem 5.O dala 
mobitel ampak sem rekla: »5.O, dj ga še ostalim dej.« In sem vidla, da ga je imeu skoz on, pa sem 
ga vprašala: »A si dau kj 4.O,« pa je 4.O takoj reku: »Ja, sej mi je dau!« »Je povedau ane, ker 
lahko bi biu tih.« 

 
ü Interna družinska konferenca, 13.12. 2016: 

Mama: »Sej to je tudi z nalogo vse...V soboto je naredu matematiko sam, slovenščino tut sam, je 
naredu tut..berilo.« 

 
ü Interna družinska konferenca, 13.12. 2016: 

Raziskovalka št. 3: »Jst sem se pa spomnila, da sem šla jst k sem šla z njim, ke z 4.O, s 5.O pa 2.O 
na Rožnik. Je 4.O predlagu to igro, da bi se šli z drevesi pogovarjat in pol si je vsak svojo eno drevo 
izbrau in se je on najdlje s tem drevesom pogovarju. In je blo tko ganljivo. Vsi smo si pol izbral in 
smo hotl že naprej jit, in on se je pa kr še kr hotu pogovarju s tem drevesom. Tkoda tlele, prou… 
(pokaže očetu na mobitelu fotografije dreves). 

 
ü str. 66/67 - ilustrativni primer izseka moje refleksije eksterne družinske konference iz dne 
19.4. 2016: 
Všeč mi je bilo, da je socialna delavka resno obravnavala naše komentarje o 5.O šolanju in opozorila 
na tovrstne sistemske napake, a hkrati podala nekatera konkretna pojasnila; na mestih, kjer bi jih 
sicer jaz zapolnila s svojimi laičnimi razlagami. Nagovorilo me je tudi to, da imajo po prilagojenem 
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učnem programu fantje vseeno možnost nadalnjega izobraževanja, sem pa zamudila, kako je glede 
menjave programa s 3.O..?. Misli za naprej: 
- iskanje vizij za prihodnost vsakega otroka, čemur naj bi bili namenjeni timski 
sestanki (smislene interesne/nestrukturirane dejavnosti, poklicno področje za starejše)  
- tudi 6.O in 7.O rabita čim več in to čim prej stimulacij tako govornih, igralnih, vzgojnih ipd. Strinjam 
se o pomenu proste igre - o spontanih priložnostih za druženje med otroci, čemur smo bili priča v 
Arboretumu. 
 
ü poročilo eksterne družinske konference, 11.6. 2015: 
Soglasni smo bili, da se je v prihodnje potrebno pri drugih otrokih družine pravočasno odzvati 
na postopke v zvezi z všolanjem, ki naj bi bili prilagojeni potrebam vsakega posameznega otroka. 
 
§ Pristop 
 
Z našim (ker sem v tem kontekstu pogosto delovala skupaj z ostalimi člani akcijsko raziskovalnega 
tima, uporabljam množino) delovanjem smo spodbujali uglašeno sodelovanje med družino in 
strokovnimi službami in/oz. institucijami, tako da smo v primeru kriz ali težav “hitro” ukrepali, se 
zavzemali za dejanske potrebe družine prilagojeno in bolj celostno ter skupaj iskali in načrtovali 
rešitve, kar se je odražalo v družinskih konferencah/in oz. konferencah primera (case conference - 
angl.). Tam smo s sodelovalnim in nehierarhičnim pristopom ter dialoško usmerjenostjo spodbujali 
čim bolj enakovredna"srečanja”, soustvarjalni varen horizontalen prostor, prepoznavali starša kot 
pomembna akterja in soodločevalca ter upoštevali več perspektiv. Pri tem se lahko navežem na 
avtorja Bouwkamp in Bouwkamp (2014), ki poudarjata, da z “ranljivimi družinami ne moremo delati 
po pisarniških šablonah (str. 315)” in menita, da če strokovnjaki dobijo prostor, da sami vzpostavijo 
stike, organizirajo sestanke in navezujejo sodelovanje, se (šele) lahko odpre prostor inventivnosti in 
kreativnosti (str. 315). 
Prav tako smo s povezovanjem s strokovnimi delavci in “vstopanjem” v prostor institucij izvajali 
neke vrste neformalni »nadzor« z našo prisotnostjo ter bdenjem nad sodelovanjem strokovnih služb 
in institucij in neke vrste zagovorništvo ter pritisk nad delovanjem institucij in strokovnih služb, s 
čimer smo tudi z zgledom primerov lastne dobre prakse sodelovanja z dotično družino in 
spodbujanjem njene mobilizacije skušali prispevati k spreminjanju praks sodelovanja in tako odpirali 
pot soustvarjalnemu sodelovanju med družino, mano, strokovnimi službami in institucijami.  
Naš pristop je tako odražal nekatere prvine demokratičnega pristopa (pri čemer sledim opredelitvi, 
podani v Razpotnik, 2017, str 1.), ki predpostavlja stopitev raznolikih horizontov razmišljanja skozi 
dialog, kot tudi nekatere prvine mobilizacijskega pristopa (prav tam, str. 5), npr. z neformalnostjo, 
soustvarjanjem, spodbujanjem avtonomije in težnjami po preseganju obstoječih institucionalnih 
omejitev. Prav tako pa je pristop tudi ohranjal večperspektivni fokus (oz. ustvarjanje ”varnega 
prostora” za različne glasove, odpiranje in soočanje različnih pogledov in perspektiv)”, odprtost in 
povezovalnost (v smislu vključevanja novih članov, stikov s strokovnimi službami, kot v smislu 
sprejemanja različnih idej, mreženja), usmerjenosti v iskanje dejanskih celostnih rešitev ob 
upoštevanju kompleksnosti in večih vidikov trenutne družinske situacije.  
Tak pristop je bil odraz na v praksi in teoriji prepoznane potrebe, saj kot ugotavljata avtorja 
Bouwkamp in Bouwkamp (2014), je strokovna podpora ranljivim družinam pogosto neuspešna; 
navkljub dolgoletnosti in številčnosti strokovnjakov, ki obravnavajo družino, se težave družine 
ponavadi ne zmanjšajo (str. 294). Podobno menijo tudi avtorice Razpotnik, Turnšek, Rapuš-Pavel, 
Poljšak Škraban (2015; 2016), ki so v dosedanjih raziskavi ugotovile, da obstaja prevelika 
razdrobljenost podpore ranljivim družinam ter potreba po bolj usklajenem nudenju podpore ranljivim 
družinam. Na to poleg družin opozarjajo tudi strokovni delavci sami. Sledeča izjava je nazoren primer 
tega, kako strokovni delavci želijo več povezovanja s starši: 
 
ü      Izjava izvajalke dodatne strokovne pomoči: 
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Opažam, da bi bilo potrebno več sodelovati tudi s starši. (Usmerjati, pomagati, voditi starše pri 
vzgojno-izobraževalnem delu.), 

 
kot tudi s predstavniki ostalih strokovnih služb, institucij: 
 
ü   Izjava izvajalke dodatne strokovne pomoči:  
Ocenjujem, da je sodelovanja oz. povezovanja z ostalimi službami premalo… Kot izvajalka DSP si 
želim več povezovanja, izmenjave opažanj, dilem, izkušenj, ki jih posamezne službe zaznajo pri 
omenjeni družini. 
 
Avtorice Razpotnik, Turnšek, Rapuš-Pavel, Poljšak-Škraban (2015) v skladu s tem opozarjajo, da 
timsko sodelovanje tako znotraj različnih strokovnih služb, institucij kot tudi v odnosu do družin pri 
nas ni sistemsko urejeno, ter da posledično prihaja do pomanjkanja sistemsko urejenega partnerskega 
sodelovanja. To se zrcali v pomanjkljivi kakovosti sodelovanja, pomanjkanju zaupanja ter  ustreznega 
informiranja itd (prav tam). Kot odgovor na takšno stanje, je akcijska raziskava omenjenih avtoric v 
nadaljevanju predlagala razvoj novih, prožnejših oblik sodelovanja, ki bi upoštevale kontekst, v 
katerem družine živijo in kontekst, v katerem ustanove delujejo. Prav tako naj bi bile bolj celostno 
zasnovane, zajemale tako osebna srečanja kot timsko delo. Model takšne prakse smo razvijali skupaj, 
tekom sodelovanja z obravnavno družino.39 
Inkluzivna usmerjenost pa se je odražala tudi znotraj naše ekipe (ki je bila precej številčna ob 
intervizijskih srečanjih članov akcijsko raziskovalnega tima prostovoljcev, raziskovalk s PEF-a, 
strokovne delavke s Kraljev ulice). Na teh srečanjih smo v sproščenem, kar intimnem ozračju, 
poročali o novostih pri družini, izmenjevali izkušnje, ideje, odpirali trenutne problematike, 
osvetljevali različne poglede, delili dileme frustracije, veselja ter skupaj iskali rešitve, načrtovali  
naslednje korake, organizirali srečanja s službami, družino ipd. O pomenu tovrstnih srečanj pričajo 
tudi ugotovitve številnih avtorjev, McGuigan idr. (2003, v Azzi-Lessing, 2011, str. 393), ki npr. 
menijo, da je možnost supervizije ključna za učinkovito delo z ranljivimi družinami. Podobno tudi 
Brookes idr. (2006, Azzi-Lessing, 2011, str. 393) ugotavljajo, da je supervizija ključni dejavnik pri 
ustvarjanju in vzdrževanju učinkovitih odnosov z družino ter zagotavljanju neprekinjenega 
sodelovanja pri izvajanju nudenja podpore na domu. 
Ob skupnih srečanjih pa bi kot značilnosti mojega pristopa na tem področju izpostavila še 
pridruževanje staršem, težnje po iskanju skupnega imenovalca oz. točk strinjanja z vsemi udeleženimi 
stranmi, iniciativnost, usmerjenost v akcijo ter težnjo po iskanju vizij za prihodnost (otrok). V timu 
akcijsko-raziskovalnega tima sem bila zelo aktivna in pogosto dajala pobude ter med drugim 
pomagala pri ”novačenju” novih prostovoljcev oz. tudi siceršnjemu večjemu dostopu družine do 
»virov« v njeni socialni mreži in skupnosti. 
 
ü str. 95: Npr. predlagam prostovoljcem, da bi jeseni organizirali nekakšen družinski posvet s 

staršema, usmerjen med drugim tudi v vzgojo ter naše feedbacke njima, opažanja. 
 
v Vsebina: Druženje s celo družino 
 
Tekom druženja in stopanja v stik s celo40 družino so moje metode zajemale: igre, vključevanje v 
vsakodnevno življenje družine, ter vzpostavljanje novih poznanstev družine. Skupaj s člani akcijsko 
raziskovalnega tima pa smo organizirali in izvedli tudi številna praznovanja in izlete (bodisi 
organiziranih s strani društva Kralji Ulice, bodisi pri njih doma). 

                                                
39 Za več podrobnosti glej - članek Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban, 2016. 
40 Ob pojmovanju cela družina ni šlo nujno za vse družinske člane, temveč za večjo skupino, ki je vključevala vsaj enega 
starša ter vsaj tri otroke. 
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Pri tem so bili zame/in za nas člane akcijsko raziskovalnega tima, poleg že omenjenih v prejšnjih 
vsebinah, znotraj posameznih metod, značilni sledeči načini odzivanja (ki se nekateri pojavljajo v 
večih metodah):  
  
Ø Igre: 
 
• socialno interaktivne, improvizirane igre 
 
ü str. 2 - ilustrativni primer skupnega “igranja” z družino: 
Po mojem predlogu, če se skupaj kaj igramo, je oče je rekel, da ja, samo da še en čik skadi. Nato je 
2.O rekel, če se bomo šli igrat in oče rekel, da bo on zbral igro. Jaz sem šla poklicat ostale, oče pa je 
umaknil mizo stran in zbral pripomočke ter se po turško usedel pred kavč. Nato smo še ostali sedli v 
krog (razen 6.O, ki je spal). Prvo je oče razdelil neke rokavice pred vsakega in med tem, ko smo 
gledali stran, nam je podtikal neke predmete, mi pa smo jih nato v določem vrstnem redu razkrivali; 
vedno eden v krogu ni dobil nič in taje izpadel. Izgledalo je, da vsi zelo uživamo. Razen vmesnih 
izpadov 5.O, ki se je začel jokati, ko enkrat ni dobil nič in 4.O, ki se ni želel opravičiti 5.O, ker ga je 
udaril; pri čemer se mu je 5.O na vztrajanje staršev in mene njemu opravičil. To je bil tak primer, ko 
sta starša vztrajala pri svojem in dosegla svoje. Zdelo se mi je krasno, da smo vsi, tudi starša, vneto 
sodelovali in se veliko smejali. Vzdušje je bilo super. Tud starša sta se skoz nekaj trepljala in hecala. 
Nato smo ee šli različine igrice; npr. skupinsko stiskanje in mehiški val rok v krogu, telefončke, leti 
leti avto, pantomimo živali, oponašanje zvokov živali, rebus, vice.. kakšno uro in pol. Zelo sem bila 
presenečena nad dobro razpoloženim 3.O, ki je nasploh zelo sodeloval in najbolj je bil vesel, ko sem 
ga prosila, da naj nam kaj zapoje. Nato pa smo začeli govorit vice, oče je prevzel besedo. Dobila sem 
vtis, da je bila igra v krogu za vse zelo prijetna izkušnja, ker je vsak otrok dobil veliko pozornosti kot 
posameznik. Tudi ker sta bila zraven prisotna, v polnovrednem pomenu besede, tudi starša ki, sta se 
zabavala. 
 
ü str. 45 - ilustrativni primer skupnega igranja Improvizirane skupne igre: 
Da bi pritegnila pozornost za skupno aktivnost fantov, sem si kmalu po prihodu zmisilila eno številko 
od ena do deset, otroci pa so ugibali katero. Prvi je uganil 1.O, nato 3.O. Nato smo se šli še par 
drugih kategorij, tudi fantje so si zmišljevali (barve, avti, mobiteli, sadje). Potem smo se igrali z deko, 
tako da se je posamezni otrok ulegel, smo ga zavili in potem dvignili, gugali (večinoma tri smo 
dvigovali). Vsi so sprobali, celo mene so probali dvignt, mama in oče (ki sta to spremljala) ne, čeprav 
ga je kar nekaj časa prepričevala. 7.O pa se je kobacala na deko, nato pa zelo ustrašila in ornk 
jokala, ko se jo je zavilo. Nato smo se šli pantomimo (večkrat sm se jst zmislila in namignila otroku, 
če se nič ni spomnil, večji pa so sami). Oče je kazal avtobus, hišo, 3.O slona in najmlajšo sestrico, 
1.O pijanega starca, 5.O raco, 2. O očeta, vmes pa je 3.O obul visoke mamine štikle in se sprehajal, 
to je bilo zelo smešno. 
 
• družabne igre 
 

ü str. 7 - ilustrativni primer igranja Enke: 
Aja nato sem vprašala starša, če mislijo, da bi se kakšen izmed otrok šel Enko (prinesla sabo karte) 
in je mama rekla, da se ne spomne pravil, a da bi se šla ona, pa 1.O je tud rekel, da bi se šel, oče pa 
tudi. Na koncu smo se igrali Enko (kar tri runde, jaz, starša, 1.O, eno rundo 3.O/ 5.O). Oče je pri tem 
najbolj užival (prirejal par pravil in kot zmagovalec parkrat kar zapel). Med igranjem je imel sicer 
odprto eno pivo, a danes se mi ni zdel opit. Sicer sem rekla mami, da se mi zdijo nekam umirjeni 
danes in je rekla, da so res ja. In podelila sem vtis tudi, da je 6.O pridno sodeloval, ker sta starša bila 
prisotna pri igri, sta se zabavala in je tudi on bil deležen te pozitivne pozornosti. Izpostavila bi 
(vmesno) pridnost 6.O, ki se je šel vmes z nami Enko. Ob tem je vsaj 20 min sedel pri miru v naročju, 
jaz pa sem mu rekla, katero karto mora vržt. To je storil in ob tem vedno zaklical od navdušenja. Sicer 
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mi je hotel parkrat izpuliti karte in jih zvihati, a sem mu rekla, da bo šel stran, če bo še vihal karte in 
je nehal. Vmes sem mu parkrat dala karte v roke, in čeprav je želel skoz biti na vrsti, je kar dobro 
sprejel dejstvo, da mora počakati na vrsto (se mi zdi super igra za krepiti koncentracijo, 
potrpežljivost, in druženje). Vmes se nam je zdelo, da je na naše prigovarjanje parkrat rekel "AMA" in 
gledal mamo, ter pa ENA, ENI, ko smo mu rekli, da mora rečt Ena. Vsekakor je izgledalo, kot da 
razume, kaj hočemo od njega (da reče Ena) in se je nekaj mrščil, a po kar nekaj poskusih nato ni več 
nadaljeval. Pa tako prisrčno se mi je zdelo, ko mi je dal lubčka na lička, sem se kar raznežila. Sicer 
sem opazila, da je bil bolj nežen do 7.O, in jo je nekaj božal, vsekakor pa ji pil iz flaške in si tlačil 
dudo v usta. 
 
Ø Vključevanje v vsakodnevno življenje družine: 
 
• prisostvovanje na skupnih obrokih 
 
ü str. 83 - ilustrativni primer skupne večerje: 
Starša sta vztrajala, da jem z njimi večerjo, in oče je posebej zame naredil nek solatni krožnik, ki ga je 
delal v italijanski restavraciji. Zelo fino, vsi tri smo skupaj spili eno pivo... Oba otroka 6.O in 7.O sta 
hotela jesti solato z mojeega krožniku in ga prelagala na svojega. 6.O je bil precej nespreten in 4x 
vrgel svoj krožnik na tla poln hrane, tako da je očetu sčasoma prekipelo in ga je po vnaprejšnjem 
opozarajanju poslal v dnevno sobo za nekaj minut. Tam se je sam zamotil v tišini. To srečanje sem 
bila zelo pozorna na to, da je večino časa dobil neprijetne odzive staršev in sem med večerjo 
potem večkrat poudarila, da rabi tudi 6.O veliko pozornosti. Da se mi zdi večkrat spregledan, da je 
vseeno še zelo majhen, a da zaradi 7.O to večkrat pozabimo, ter da zaradi svoje živahnosti pogosto 
kaj "naredi narobe" in da ful rabi našo (nisem si upala prvo bit tok direktna, potem pa sem bila) in tud 
njuno pozornost.  
 
ü str. 99 - ilustrativni primer skupnega kosila: 
Domov smo s sprehoda skupaj s 4.O, 5.O, 6.O prišli okoli pol enih in je bilo lih pripravljeno kosilo. 
Oče je zunaj na dvorišči na peči na "ogenj" skuhal golaž in mama je spekla kruh. In tako sem tam ostala 
še na kosilu. 7.O se je umes ujezila (ne spomnim za kaj, mislim da zaradi napačnega sedeža in 
krožnika in je nato večinoma sama jedla v naročju mame). 6.O je šel vmes sedet k starejšim fantom 
in 5.O s kruhom zapacal krožnik.  5.O se je zato skor začel jokati in ga tepsti. Nato pa me je prosil, 
če mu prinesem nov krožnik. Ob kosilu sem naročila fantom, da vsaj odnesejo krožnik v korito, češ 
da malo pomagajo mami in so to večinoma storili. Po kosilu je prišla na vrsto še kava, medtem pa 
sem predlagala fantom, kdo mi pomaga pomiti posodo, da ne bo mama vsega. Sam je prišel 5.O, nato 
pa še 6.O. A sta veliko močila okoli, tako da je oče postal nestrpen, a smo z malo moje asisetnce to 
uredili. Nato so starejši fantje dobili nove zobne ščetke za letovanje in jaz sem vztrajala naj jih čuvajo, 
ali kako označijo, da jih bodo imeli tudi po letovanju vedeli, čigava je od koga. 
 
ü str. 32/33: Že takoj me je prijetno presenetilo urejeno dvorišče in nepričakovan prizor -skozi 
okno zelene koče sem zagledala otroke, kako jedo večerjo za mizo v vrtni hiški! Sestrična od očeta je 
skuhala testeine in golaž (zaenkrat so uredili spodnji del, načrtujejo pa tud gor urediti spalni 
prostor.)  Ampak je bilo notri prav tako vzdušje, kot da smo pozimi v gorski kočici sredi Julijcev. V 
hiški so bili starši, 2.O je edino notri gledal televizijo, 3.O pa je skakal not pa ven, ostali otroci pa so 
bili prisotni. Za razliko od ostalih, se mi je zdel slabe volje (ko sem ga vprašala, če je boljše kot lani 
v šoli, je rekel ,da je, ampak ne vem ali je mislil resno, ali me je samo hotel odsloviti). 4.O ima nogo 
v gipsu, a je bil odlične volje. Takoj je povedal, da on in 7.0 jutri ostaneta doma. Nato sem zvedla od 
mame, da mu do 25.ga ni treba v šolo. 1.O je bil tudi dobro razpoložen in mi je povedal, da je bil na  
»pravi« košarki. 
Starša sta bila dobre volje, oče je bil čisto trezen. Med večerjo sem se igrala in hranila 7.O, nato pa 
še 6.O (ko sem prišla je bil umazan, med večerjo pa ga je mama struširala in preoblkla v pižamo). 
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5.O se mi zdel malce bolj odmaknjen vase, utrujen (mogoče tudi od šole in vsega), ko pa sem ga 
vprašala, kako je v šoli, je rekel da uredu. Nisem dobila vtisa, da ne bi rad hodil v novo šolo, Dom… 
Tekom večerje je bilo sicer družinsko vzdušje OK in kar umirjeno, edino 3.O je bil slabe volje. 
 
ü str. 108 - ilustrativni primer, ko ostanem na večerji: 
Vmes sem želela it, a sta starša vtrajala, da ostanem še na večerji. Pa sem še malo ostala. Medtem se 
je 6.O polulal v hlače in mama se je zelo razjezila, prav nasilno je reagirala. Nato ga je posedla na 
kahlico, kjer je sedel kako uro, čisto v miru (to je res zanimivo, skače okoli ko sneta skirca, potem pa 
v tišini sedi na kahljici čisto pomirjen). Mi smo medtem večerjali za mizo - pasulj. 6.O je sedel in 
gledal risanke. Med svojim sedenjem na kahljici pa se je oblačil v oblačila od 7.O in klical moje ime. 
Nato se je smejal ob moji reakciji (smehu). Nato je 6.O v kahlici jedel, čisto miren. Mama mi porcijo 
dala zraven v taperver še jutri za fanta. 6.O je sede v kajljici jedel, čisto miren. Oče se je igral z 7.O. 
Nato, ko je 6.O pojedel, je rekel "mama" -da pove, da je končal.Nato je pogovor nanesel na porode, 
dojenje in nosečnost (…). Mama je povedala, da njeni dojenčki sploh niso jokali, tudi za zobke ne. 
Oče je nato prinesel rojstne liste vseh otrok in bral točno uro, kdaj so se rodili, mama pa je razlagala, 
kako so potekali porodi (izžareval je ful ponosa in starševske ljubezni) (...). 3.O je z veseljem poslušal 
in rekel: » Jaz sem bil najlepši otrok a ne? Saj sem še zdaj.«   Sem ga vprašala, če je zadovoljen s 
svojim videzom in če mu to veliko pomen, pa je rekel, da je.) Oče se je medtem pohvalil, da je nekoč 
v pomiril dojenčka od sosede, ki je imel »grč« in ga je masiral s toplim oljem. Od takrat bojda ni več 
nikdar jokal. Presenetilo me je, koliko oče ve o raznih napravah za dojenje in takih stvareh. Nato me 
je pregovajal naj imam otroka hitro, sicer bo moj fant drugo našel. 
 
• druženje in pogovori ob gledanju TVja, pitju kave 
 
ü str. 33: Nato sem hotela že oddit, ker je bilo pol 10, a je mama vztrajala naj spijem še eno 
kavo z njimi, da bo skuhala, da še mal poklepetamo. In sem se jima pridružila v dnevni sobi. Očetova 
sestrična in njen fant sta šla, ker zjutraj delata, sta dobila neko na pol službo v kuhinji. V dnevni sobi 
je spala, vmes pa sta prišla tudi 1.O in 2.O, ki sta prišla jest večerjo. Tko se mi je zdelo fajn, da mlajši 
spijo, starejši pa so še lahko pokonci in prisostvujejo bolj resnim debatam. Oče je povedal, da je bil 
na sodišču, in tudi mama. Rekla sta ,da je bilo izpraševanje ok (…) in da bodo mogoče tudi nas 
(prostovoljce) pa še koga poklicali advokati, če bo treba. 
 
ü str. 40 - ilustrativni primer ob pitju kave in gledanju Tvja: 
Oba starša sta rekla, da nas prostovoljcev že dolgo ni bilo na obisku (nas pogrešajo). Nato sem 
izpostavila, da že dolgo nisem videla cel družine skupaj in da bi naslednji vikend lahko spet kakšno 
skupno aktivnost naredili, ker bom lahko tudi čez vikend jih obiskala in sta bila zelo za. Oče je tudi 
večkrat rekel, da naj spet pride moj fant na obisk, da bosta še kakšno rekla (sem pomislila, kok mu 
pomeni tudi moška družba). Mama je sicer poslušala pogovor, a je bolj pritrjevela tistemu, kar je 
rekel oče. Ko sta videla otroka, da imam ruzak, sta ga začela raziskovati in notri našla nek puding. 
nato sta ga pojedla vsak pol, pri čemer je 7.O kar učinkovito uporabljala žlico. Po tem smo si spet 
umivali zobe in skupaj z mamo sva jih preoblekli v pižamo. V nadaljevanju smo vsi skupaj gledali 
neko srbsko humoristično nadaljevanko in sploh mama se je ful smejala. Luštno vzdušje. 7.O se je 
takrat že zelo jezila ker ni takoj dobila mamine dojke, 6.O pa je pestoval novega psička in ga včasih 
preveč grobo stisnil, vlekel za noge, zaradi česar smo se večji večkrat jezili. Oče je tudi večkrat rekel, 
da naj 7.O pove, kaj hoče, ne pa samo da momlja in večkrat uzel malo psičko 6.O, jaz pa sem vztrajala 
pri razlagi, da to kužko boli, če jo stisne, in ga enkrat stisnila za roko, da sem mu pokazala da to boli 
(…). Ob koncu večera me je spreletel vtis, kako dolgo že nisem vseh videla, da sem kr out zadnje čase 
in da bi blo res fino nekaj početi skupaj s celo družino. 
 
ü str. 132/133 - ilustrativni primer- “očetovega šloganja”: 
Nato je sledilo posebno šloganje, kjer sem mogla sedet pri miru in cela družina je gledala mojo 
reakcijo, ko mi oče stresel nekaj na glavo. Šlo je za sol in ker sem se prijela za glavo z desno roko, je 
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to pomenilo, da bo fantek (to je bil tak lep skupni trenutek ko so bili vsi prisotni). Nato smo se 
pogovarjali o moji nosečnosti in oče je rekel, da se bo napiu do daska, ko bom rodila in da mora fant 
takoj javit. Starejšim fantom se je zdelo smešno… Sledilo je še šloganje iz dlani, kjer si je oče vzel 
skoraj pol ure, a reke,l da mora vsebina ostati skrivnost… Večinoma mi je namenil pozitivno 
prihodnost.  Dolgo sem sedela v dnevni sobi in bilo mi je žal, da nisem več časa namenila otrokom 
(ki so posedali okoli), a oče je bil tako entuzjastičen, da nisem uspela pozornosti nameniti dost 
drugam. Nekaj besed sem vendarle izmenjala z 2.O,  ki je povedal, da ga bo prostovoljka Neja učila 
vozit. 1.O je povedal, da ima kmalu rojstni dan in nas vse povabil da pridemo. 
 
Pomemben vidik druženja z družino pa je predstavljalo tudi vstopanje v stik z njihovo socialno mrežo 
ter vključevanje /oz. predstavljanje oseb (družini) iz mojega privatnega življenja.  
 
• stopanje v stik/druženje s sorodniki in prijatelji družine 
 
Družino so pogosto obiskovali prijatelji, kolegi, sorodniki, tako da sem pogosto navezala stik in se 
pridruževala pri pogovoru tudi skupaj z njimi. Pri tem, še posebej z družinskimi prijatelji pogosto 
kramljala ter s humorjem provocirala ali se odzivala na provokacije očeta ter odpirala vzgojne ali 
finančne teme. Sicer pa je bilo večinoma značilno domače vzdušje in sem pogosto sprejemala obiske 
skupaj s starši. Pogosto sem skupaj s starši, njihovimi obiski spila kavo, nato pa se posvetila bolj 
otrokom. Prihajalo pa je tudi do situacij, ko sem se ob stikih z obiskovalci počutila neprijetno in se 
pri tem intuitivno obnašala tako, da sem skušala ”blažiti situacijo”. 
 
ü str. 50: Tik pred mojim odhodom opazim na dvorišču dve senci, ki drvita mimo, in psi začenjo 
lajati. V dnevno sobo prideta moški in ženska, oba vpadlih lic, suha (pomisila sem, da bi lahko 
bila odvisna od kakšnih drog) in s tako jezno energijo, češ kje je oče, da sta prišla iz drugega konca 
mesta (meni je bilo kar nelagodno, kar mal sta me prestrašila, tako se mi je zdelo, kot da jim je nekaj 
dolžen.. neki mutni posli ali kaj). Mama ju je očitno poznala in jima je prijazno rekla, da bo takoj 
prišel in naj se kar usedeta. Prvo se nista hotla, sploh ženska je tako vzvišeno delovala, no potem pa 
sta se le usedla.  Mama je sicer je delovala umirjeno, a imela sem občutek, da je malo živčna… Jaz 
pa sem vpričo gostov začela se poslavjati od 6.O in 7.O (da mal ublažim situacijo, sem hotela izpadt 
čim bolj sproščeno, kot da nisem nič opazila napetosti). Ženska je rekla da on (pokazala na 6.O) itak 
sam AH govori. Pa sem rekla, da zdej že par besed pove. Nato sem se poslovila - bilo je že res pozno 
- in ob vhodnih vratih par besed izmenjala še z mamo. Mal z neverbalno govorico sem preverila, kdo 
sta gosta, a ni nič komentirala. Nato je k sreči prišel oče in sem jaz šla domov. 
 
ü str. 52:  Sicer sta bila včeraj spet na obisku, kot sem zadnjič napisala - čudna moški in ženska", 
a je bilo drugačno vzdušje. Takoj sem se jima predstavila. Morda sta bila sprva zadržana, predvsem 
do mene, a kasneje se je vzdušje otoplilo in ženska se je sprostila ter se začela igrat s 7.0. 
 
Kot primer - odnos z očetovo sorodnico: 
 
Najbolj intenziven odnos od vseh obiskovalcev pa sem razvila z očetovo sorodnico (v nadaljevanju 
jo poimenujem kot Amelo). Pri tem sem zaradi Amelinega intruzivnega vstopa v družino in njenega 
avtoritarnega pristopa in vojaškega režima vzgoje (ter druge družinske dinamike) sčasoma vedno bolj 
postajala tudi zagovornica staršev, v smislu, da sem vse bolj podpirala starša pri postavljanju meje 
Ameli pri vzgojnih zadevah (saj ju je njuna prisotnost vedno bolj motila) in sem naslavljala njiju kot 
avtoriteto. To sem dosegala skozi direktni pogovor z njima, pogovore z njo in posredno skozi uporabo 
humorja v skupni interakciji: 
 
ü str. 27/28 - ilustrativni primer, ko med skupnim sprehodom z otroci z Amelo načneva pogovor  
o ”vzgoji”: 
Na začetku je začela z vprašanji, kot so: »Kdaj ste začeli hodit k družini?« In komentarji kot: »V 
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celem letu niste naredili nič, v primerjavi z mano, ki sem tukaj dober teden«. Nato sem ji povedala, 
da  razumem o čem govori, in da se strinjam ,da je naredila ogromno, da pa je dobro, da je načela to 
temo, ker se želim z njo pogovoriti o vzgoji, kaznovanju, in drugačnem pristopu, ki ga imamo 
prostovoljci. Da pa se ne morem strinjati s tem, da nismo naredili nič, niti z vsemi njenimi pristopi! 
Nato sem ji povedala, da se mi zdi, da kot prostovoljci moramo družino prvo spoznati, da to vzame 
čas in da bi se mi zdelo nespoštljivo do družine in tudi romske kulture, če bi začela ukazovat družini 
in bit pokroviteljska. S tem se je strinjala. V nadaljevanju   sva spregovorili o njenem pristopu, o 
avtoritieti in sem ji rekla, da se mi zdi, da je red in avtoriteta že pomemben, a je tudi drugi del ljubeče 
prisotnosti pomemben, in da je najboljše avtoriteto vzpostavit skozi dober odnos odrasli - otrok. Ne 
zgolj skozi discipliniranje. Me je še kar zavzeto poslušala, se mi zdi. Sploh, ko sem ji rekla, da se mi 
zdi, da danes, ko je ona dobre volje in se heca, so tudi otroci sproščeni, in da tisto” kar pričakuješ od 
otroka, da tisto raste”. Rekla sem tudi, da ima ona najbrš najboljši spomin na vzgojitelje, ki so jo mel 
radi, spoštovali, bili ”fer” in od nje veliko pričakovali. Potem je povedala, da je bila ta dan na 
razgovoru za službo in da se je mimogrede oglasila tudi v svojem vzgojnem domu. In da so je bili 
veseli, predvsem pa presenečeni nad njo in kolk se je spremenila. Povedala je, da je bila sama še 
hujša kot te mulci:), kakšne je delala! Potem je kar sama omenila, da se strinja da je bila tista 
njenakazen za 1.O kar kruta, ampak da bi lahko z elektriko ubil katerega izmed otrok.. Rekla sem ji, 
da imam z njim zelo dobre izkušnje in se mi zdi zanesljiv in vreden zaupanja. Rekla sem ji, da otroci 
tudi rabijo sprostitev in igranje in se je strinajala in rekla, naj jih čimvečkrat tako uzamemo ven, da 
se mal zdivjajo… 
 
ü str. 30 – ilustrativni primer podpore staršev pri postavljanju mej sorodnici glede vzgoje: 
Danes sem okoli 10h prišla do njih, tam je bil Amelin partner in familija. 6.O je tekel okoli gol, a v 
čevljih. Ko sva bili sami z mamo, sem ji rekla, da se mi zdi, da je 6.O čisto preveč na kahlici, da se 
bojim, da se mu bo čisto zagravžalo, kar lahko ima posledice celo življenje. In da je zanj bistveno, da 
se veliko premika, ker to tudi spodbuja razvoj možgan ipd. Pri tem se mi zdi, da se je strinjala z mano. 
Nato sem ji rekla, da se mi zdi super, da je Amela vpeljala nekatere novosti, a da če se v čem z očetom 
ne strinjata z njo, se lahko z njo o tem pogovorita in delata stvari po svoje. V tem kontekstu sem ciljala 
predvsem na kahjlico. Mama je rekla, da imam prav in da je 1 ura sedenja na dan čisto dovolj. A da 
gre za moževa sorodnico in da se mama ne želi vpletati v to brez njega. Tako sva se dogovovorili, da 
se na samem o tem pogovorimo, o kahljici; jaz in starša. Nato pa o tem rečemo še Amel.  (ko pa sem 
se vrnila ob 16h nazaj, pa mi je oče sam od sebe povedal, da sta se pogovorila z ženo in da je to že 
urejeno - da je rekel sorodnici, že preden sem se vrnila:)). 
 
ü str. 32 - ilustrativni primer med skupno družinsko večerjo, uporaba humorja: 
Amela se mi je nato, po tem ko je 7.O, ki  je bila prej pri meni v naročju, nehala jest,  usedla v naročje. 
In sva se hecale, da tudi njo hranim z žličko. Nato pa sem ji rekla, da more 10 počepov naredit, ker 
ni bila dost pridna  kar je bila njena tipična metoda kazni pri otrocih) in smo se vsi smejali z njo vred 
(…). Ko sem potem vprašala mamo, če lahko postrižem nohte 6.O in 5.O, je Amela rekla, da se to 
zvečer ne dela. Mama pa je rekla, da še ni tako pozno in da lahko.  Jaz sem vmes rekla. da mene zjutri 
ne bo tukaj. Amela pa mi je omenila. da se gre za romsko tradicijo - da se zvečer samo mrličem striže 
nohte. V smislu. da gre za vražo. Potem sem se kokr opravičla, da nisem vedla za to tradicijo, a pol 
sem se vseeno dogovorila z mamo in jima postrigla nohte. 
 
ü str. 48/49 – ilustrativni primer naslavljanja staršev kot avtoritete: 
Nato sem vstopila v prostor. Vseh pet je sedelo v dnevni sobi, 7. O je ležala v stajici in se prebujala, 
6.O pa je hodil okoli oz. sedel na tleh poleg očetove sorodnice Amele. Sem opazila takoj napetost v 
prostoru, mama bolj tiha, gledala v mobitel, oče TV. Glavno besedo nad 6.O Amela (v smislu boš polil 
kozarec z mizice, če boš okol skakal! Usedi se sem!). Pozdravila sem jo in izpostavila, da se dolgo 
nismo videli in ji čestitala za nosečnost. Usedela sem se med očeta in Amelo ter k sebi povabila 6.O, 
ki mu je Amela ukazala, naj se usede na tla poleg nje, kar je storil. Rekla sem, v igrivem, vprašujočem 
tonu, da jaz bi pa vseeno želela da 6.O sedi pri meni, če se starša strinjata (z namenom, da pred 
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Amelo namignem, da sta onadva tista, ki odločata) in sta rekla, da lahko.  
 
ü str. 50: Spola otroka Amela noče zvedeti, jaz pa sem se hecala, da karkoli bo, glede na njeno  
špartansko vzgojo, me ne bi čudilo, če   se bo rodila/ rodil v vojaških hlačah. J  
 
ü str. 68 - ilustrativni primer srečanja z Amelo:  
V petek sem v BTCju  srečala Amelo in sva šli potem na en čaj. Prav luštn klepet; med drugim spet 
sva se pogovarjali o kajenju in je rekla, da je precej že zmanjšala in sicer da se izogiba kakršnemu 
koli stresu. Sicer pa je povedala, da gre k družini bolj redko zadnje čase. In da ve, da staršema ni 
všeč, da je (bila) stroga z otroci, a da po drugi strani sta starša otrokom premalo 
pozornosti namenjala. Sem rekla, da jima kot staršema najbrš ni všeč, če nekdo njuno vlogo 
prevzema, »sej veš iz istega veš kot ne maramo tašč ponavadi... maš nek svoj sistem in ti potem nekdo 
drug govori kaj moraš, ne smeš delat«. Je pa izpostavila, da se je situacija v družini v zadnjem letu 
zelo izoboljšala, tudi zaradi nas prostovoljcev. Ter da opaža velik napredek v družini (kar je nekaj 
drugega,kot mi je rekla avgusta; češ da nismo uspeli nič dosečt z našo prisotnostjo). Izpostavila je 
tudi, da je bolj urejeno doma, da otroci bolj jasno govorijo in da se starša več ukvarjata z njimi. 
 
V stiku z očetovo sorodnico sem pogosto naslavljala temo vzgoje in upoštevanja staršev kot pristojnih 
za vzgojo otrok, prav tako sem pogosto ”zagovarjala” otroke in preizpraševala njene pristope skozi 
podelitvijo mnenja, ali posredno skozi humor, a na previden in nedirektiven način. Sicer sem pa z 
očetovo sorodnico imela kasnejše stike tudi po telefonu, kjer je odpirala osebne teme, jaz pa ji večkrat 
svetovala, naj se obrne na strokovno delavko iz Kraljev Ulic za dodatno podporo.  
 
ü str. 74: Amela me je poklicala po telefonu, in me povabila kdaj pridem na obisk. Povedala je, 
da že par dni ni šla v službo, ker je psihično »zabetonirana«. Povedala je, da je stopila v stik s 
strokovno delavko iz Kraljev Ulic in da jo bo še kontaktirala. 
 
ü str. 28: Zvečer prišla do družine okoli 20h z intenco, da se pogovorim z Amelo glede prejšne 
kazni in vsega. In ravno naletela na njo, njenega partnerja in vse otroke, ki so se peš odpravljali proti 
Tivoliju. Presenenetilo me je res sproščeno, prijetno, razigrano vzdušje. Očetova sestrična se je pri 
vratih nekaj hecala z mamo, obe bili zelo dobre volje, tudi otroci so se mi zdeli super razpoloženi 
(starša sta ostala doma). Šli smo v parih po dvoje do Tivolija, do tistega parkca blizu minigolfa. Med 
potjo sem držala 4.O, ki me je na polno objemal, parkrat lupčkal in bil posebej dobre volje (…). Ko 
smo prišli do igral, so vsi razen 7.O tekali okoli, jaz pa sem 1.O, 2.O, 3.O posodila na kolo in so 
delali  mini kroge, mi smo jih pa gledali. Skupaj z Amelo sva skušali 7.O pripravit do tega, da mi 
shodi v naročje... Malo vaje pa bo. Nato smo gledali plesni tečaj, naredili nekaj zabavnih skupinskih 
slik, nato sem jaz šla po svoje. Oni pa so ostali. 
 
Ø Vzpostavljanje novih poznanstev družine: 
 
Poleg spoznavanja socialne mreže družine pa sem/(smo) jo skušala(li) širiti tudi z novimi poznanstvi: 
 
• predstavljanje oseb iz mojega privatnega življenja 
 
Družini sem predstavila tudi nekaj oseb iz mojega privatnega življenja; mojega fanta, brata, sestrično, 
sošolko, nekaterim otrokom pa tudi mamo in mojega kolega. Sledeči ilustrativni primeri vključevanja 
oseb iz mojega življenja kažejo posredno ali neposredno: 
 
ü str. 40: Oče je tudi večkrat rekel, da naj spet pride moj fant na obisk, da bosta še kakšno rekla 
(sem pomislila, koliko mu pomeni tudi moška družba. 
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ü str. 100: V nedeljo me je 4.O klical 8-krat po telefonu in ko me je dobil, je vprašal, kdaj gremo 
na igrala in kaj delam. Nato je želel govoriti tudi z mojim fantom. Ko pa ga je dobil na telefon, ni 
vedel, kaj bi ga vprašal, rekel, zato je vodil pogovor bolj moj fant. 
 
ü str. 130: 3.O se je takoj zagrel za mojo sestrično in jo dodal na Facebook ter povedal, da mu 
je všeč (…). Sestrična se je takoj uglasila na očetove vice in dobila doživljenjsko vstopnico k družini. 
 
• predstavljanje novih prostovoljk k družini 
 
ü str. 124 – ilustrativni primer vpeljevanja študentke Sonje: 
Učeraj popoldne sva se s Sonjo oglasili pri družini (predhodno sem ji predstavila naš način dela). 
Sonja se je po mojem mnenju takoj ujela z otroci, 6.O ji je kar takoj stekel v objem. 5.O, jo je tako 
vprašal, če mu posodi mobitel. Nato sem ji malo predstavila otroke, dosedanje logopedske vaje itd. 
Sonja je tudi risala z 7.O in se z vsemi pogovarjala, nato pa predlagala, da bi 6.O obiskovala v 
dopoldanskem času, za časa vrtca. Mamo sva vprašali in se je strinjala, poklicala vzgojiteljico in sta 
se s Sonjo domenili za termin. 
 
ü str. 131- ilustrativni primer vpeljevanja študentke Eme: 
Starša sta ponudila kavo in pecivo v dnevni sobi, nato smo malo prebijali led in kramljali. Skupaj z 
otrokoma smo Emi pokazali koledar z našimi fotkami in album, oče je med drugim za Emo spustil 
svoj repertoat vicev (…). Dogovorili smo se, da bo mama v vrtcu omenila Emo kot novo študentko, ki 
bo začela obiskovati 7.O v vrtcu. 
 
 
Ø Praznovanja in izleti: 
 
• rojstni dnevi 
 
Praznovali smo rojstne dni vseh družinskih članov, pri njih doma, ko sta starša čez vikend priredila 
druženje. Člani akcijsko raziskovalnega tima pa smo se skupaj organizirali in se oglasili pri družini 
ter prinesli darila, torto. Rojstne dni posameznih otrok smo občasno praznovali tudi zavodu tako, da 
smo skupaj s starši otroka presenetili. 
 
ü str. 62/63 - Ilustrativni primer, ko za rojstni dan obiščem 2.O:   
Jaz sem šla v Dom ob 4ih in na stopnicah srečala 3.O z učbenikom v roki, ki mi je rekel, da ima samo 
še eno domačo nalogo za narest. Ko sem ga vprašala, če ve, da ima 2.O rojstni dan in če mu je že 
voščil, je rekel, da ve, a mu ni voščil. Rekla sem, da bi bilo lepo, če bi. Takrat 2.O še ni bilo, ker so 
šli s skupino na neko predstavo, zato sem šla s skupino in vzgojiteljema od 4.O in 5.O  na bližnje 
igrišče. Tam smo večino časa preživeli kar mi tri sami. Obadva sta bila zelo dobre volje, in se med 
našim pogovorom večinoma guncala na gugalnicah. 4.O je rekel, da bo 2.O za r.d. kupil mobi, 5.O 
pa je ponovil za njim. Ko je 2.O prišel nazaj, so mu povedali za moj obisk in me je šel iskat. Kar žarel 
je od veselja, ko sem mu voščila in mu izročila darilo in se je potem hvalil okoli, da je dobil denar. 
Nato mi je pokazal svojo sobo, kjer bo imel zvečer žurko (pokazal radio na mizi in sladkarije) in je 
razmišljal, kam bi pospravil denar. Predlagala sem mu, naj mogoče pove staršem oz. ga izroči 
vzgojiteljici, če se boji, da bi ga zgubil oz. da bi mu ga kdo ukradel. 
 
ü str. 101 - ilustrativni primer praznovanja rojstnega dne pred zavodom skupaj s prostovoljci in 
starši: 
Danes smo imeli po mojem mnenju zelo prijetno druženje; od prostovoljcev smo bili prisotni Urša, 
Mark, Katja in jaz, pridružila sta se nam tudi starša z mlajšima in kužkom. Dobili smo se v Piceriji 
in tam okrasili torto, Urša pa je zrihtala voščilnci in škatlo z orodjem za 3.O, na katere je podpisala 
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tudi vas neprisotne:). Fante smo šli nato iskat v dom (vzgojitelji so bili o tem predhodno obveščeni). 
Otroci bili prijetno presenečeni. Pred domom smo se posedli za klopco in mizo in šele takrat so 
ugibali fantje, čigava dva rojstna dneva še nista bila praznovana. Nato je 4.O odkril cunjo nad torto, 
kjer sta pisala imena 3.O in 4.O, s številkami. Pomoje sta bila zelo vesela; vzdušje je bilo nasploh 
zelo vedro, kar praznično. K temu je prispevalo Happy birthday petje in party hati, ki smo jih vključno 
s kužkom imeli vsi na glavi, edino 7.O z njim ni bila najbolj zadovoljna. Potem je 4.O rezal torto na 
kubističen način (mama mu je hotela prepečiti, a je Katja posegla vmes, naj kar nareže po svoje), 
ostalih par otrok pa jo je  pomagalo deliti.  
Nato smo vprašali, kaj še manjka ob praznovanju rojstnega dneva, in je 2.O rekel rakija, 4.O pa kava. 
Nato je dobil  čokolado in voščilnico 4.O, katere mu ni uspelo prebrati toliko časa, dokler ni vmes 
posegel oče. Ko se je zataknilo tudi njemu, je mislim da prebrala Urša, a zadnji del je prebral 4.O in 
ko je opazil narisano kolo, so se mu kar odprla usta:). Kolesa se veseli in ga pričakuje v petek. 3.O 
je prvo dobil škatlo za orodje, katere se je ful razveselil (mislim, da mu posebno pomeni tudi to, da 
je od Urše), s trenirko je bil pa tudi zadovoljen. Med druženjem na klopci so se mlajši spuščali po 
toboganu (tudi 7.O se je suvereno sama spuščala), 6.O je letal okoli, 4.O pa si je s starejšima kar 
izmenjeval kolo od Katje. Vmes so starši šli domov, mi prostovoljci pa smo se ukvarjali drug z drugim 
in se spontano zagovorili. Fantje pa so se družili med sabo... Prvi je šel gor 3.O, ki je pred tem objel 
Uršo. Meni se je zdelo zelo prijetno druženje, ki je trajalo slabi dve uri,  fanta sta bila vesela 
presenečenja in daril, ostali pa tudi niso delovali kaj užaljeni ali zapostavljeni.  
 
• praznovanje Dedka mraza 
 
Decembra smo vsako leto zapored (3x) praznovali Dedka Mraza na skupnem dogodku za sodelujoče 
ranljive družine in sodelavce pod okriljem Društva Kralji Ulice, kjer je interaktivni gledališki 
predstavi sledil še obisk Dedka Mraza, delitev daril ter pogostitev. Prav tako pa je naša ekipa izvedla 
tudi ”internega” Dedka Mraza pri družini doma, kjer smo otroke presenetili z obiskom in obdarili 
vsako leto. 
 
ü str. 4: Danes pa smo šli ob pol petih tja s Katjo in Markotom in smo jih presentili z vrečama 
ter jim prinesli darila (mandarine, sladkarije, nekaj avtočkov ter ostalih igrač). Sledile so igre: 
Človek ne jezi se in igranje z avti, ki so bili pri otrocih prava atrakcija. 
 
ü str. 37: Skupaj smo jih obiskali na domu in obdarovali; za vsakega otroka nekaj. Ful veselo, 
jemo, plešemo v dnevni sobi z otroci in staršema, muzika na pouno na glas, Katja je snemala. Oče je 
bil od vsega najbolj vesel knjige o TituJ… 
 

• skupni izleti 
 
Skupaj z ostalo ekipo smo organizirali številne izlete; nekaj obiskov Živalskega vrta, obisk 
Arboretuma Volčji Potok, dnevni izlet na slovensko morje, piknik pri kmetiji na Štajerskem, ter 
tridnevno taborjenje na Hrvaški obali idr. Na teh so se poleg družine in članov akcijsko 
raziskovalnega tima pogosto pridružili tudi osebe in našega privatnega življenja. 
 
ü str. 80/81 - ilustrativni primer; utrinki s piknika v Rogu:  
Včeraj smo na idejo in pobudo Markota in Katje popoldne odpeljali otroke v Rog na piknik, ki so ga 
soorgarnizirali azilanti (…). Ostali so šli na bus, midva z 2.O pa sva kolesarila do mesta in se peš 
sprehodila do Roga. 2.O je bil redkobeseden, a zelo vesel, da sva kolesarila. V Rogu smo bili par ur, 
malo pred koncem pa sta prišla tudi starša, ki sta del otrok odpeljala domov. Zaradi dežja in pestrega 
dogajanja smo se hitro porazgubili po Rogu, tako da nisem imela pregleda nad celotnim dogajanjem, 
in nad tem, kaj so počeli ostali. Tam je bilo nekaj deset ljudi; aktivisti, azilanti, otroci, 
vegeterjanski roštil, v enem prostoru glasba…(…). All in all se mi je zdel piknik odlična ideja! Mislim, 
da smo vsi nekaj dobili zase :). Fantje so "dobili" vožnjo s kolesom (z mojim oz. sposojenim od gostov 
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Roga), igranje na parkiranem motorju (6.O in 7.O) neznanega lastnika, skakanje po lužah, igranje z 
ostalimi otroci (6.O in 7.O; po pričevanju Katje, ki je bila z njo večino časa, je 7.O plesala z ostalimi 
otroci). Dobili so veliko pozornost od azilantov, ki so z nekaterimi od otrok navezali stik.  Poleg kosila 
so otroci dobili tudi nekaj oblek ki so si jih nabrali v skladišču. Ful mi je bilo ganljivo, ko sem parkat 
videla, kako so se različno stari moški-azilanti raznežili ob pogledu na 6.O, 7.O ter ju želeli pestovat 
(…). 2.O se je prišel vmes pogovarjat z mano in s tremi iz Kotnikove; vprašal jih je, »How are you« 
in se jim predstavil. Prav nič sramežljiv ni bil, medtem ko je bilo 4.O zelo sram in je gledal večinoma 
v tla. Kar nekajkrat so me ljudje spraševali, iz kje so otroci, češ da so tudi refugees. Škoda mi je bilo 
edino, da se v Rogu nisem več družila z ostalimi. Oz. nekako smo bili razkropljeni, a posvoje je bilo 
tudi fino, da je vsak otrok delal tisto, kar mu je najbolj pasalo. 
 
§ Pristop 
 
Kot je razvidno iz opisanih načinov odzivanj je bilo za moje/naše delovanje značilen »življenjski 
pristop«, neformalnost in vključevanje v družinski vsakdan, ter spontano odzivanje na sprotno 
prepoznane potrebe družinskih članov. To odražajo druženja tekom skupnih obrokov, sprotna pomoč 
pri gospodinjskih opravilih, stopanje v stik z obiskovalci družine,  soorganiziranje in izvedba izletov, 
praznovanja rojstnih dni, praznikov, igre, vsakodnevni pogovoru in ostalo “nestrukturirano druženje. 
Za moj/naš pristop druženja s celo družino je bila pravtako značilna ti. ”praksa zabrisovanja” (kar se 
odraža npr. v vključevanju v družinski vsakdan, aktivnem vključevanju v socialno mrežo družine, 
vpletanju oseb iz mojega življenja, poznih urah obiskovanja), kot tudi celostni pristop (ustvarjanje 
stikov tako s posameznimi družinskimi člani kot tudi z različnimi podsistemi družine, družino kot 
celoto, sistemi, ki sodelujejo z družino, obiskovanje sama oz. z drugimi prostovoljci). 
Zame osebno je bila pri tovrstnih stikih značilna, po eni strani humori in spontanost – pogosto sem 
se spontano odzivala na vsakokratno situacijo (npr. improvizirana igra, da pritegnem pozornost vseh), 
po drugi strani pa sem skušala biti čimbolj zanesljiva in dosledna pri dogovorjenem. V stikih z družino 
sem bila čustveno angažirana in skušala biti čim bolj avtentična ter pogosto delila osebne teme, 
vendar pa tudi postavljala meje, ko mi je to ustrezalo. Pri tem se  skušala biti čim bolj vsestransko 
pristranska. 
Pogosto sem bila usmerjena v perspektivo otrok ter spodbujala večjo moč ”šibkih členov” družine.  
V interakciji s staršema sem bila pogosto nedirektivna in posredno sporočala želeno, skozi humor ali 
podelitev mnenja, pri otrocih pa sem bila večkrat bolj direktna. Pogosto sem skušala pritegniti 
pozitivno usmerjeno pozornost staršev na otroke in nasploh vključevala več družinskih članov v 
skupno interakcijo, tudi z namenom krepitve pripadnosti. Najbrž tudi zaradi prepričanja, da otroci za 
razvoj svojih potencialov potrebujejo močno družino, ki jim daje občutek varnosti in zaupanja vase 
ter svet okoli. Pri tem sem pogosto imela težnjo po soustvarjanju prijetnega vzdušja, povezanosti med 
člani družine ter iskanju priložnosti za pestre in pozitivne stike med družinskimi člani, kjer pa bi 
vseeno vsak posameznik lahko izrazil tudi svojo unikatnost in bil viden ter sprejet tak, kot je.  
Kot poudarjata avtorja Bouwkamp in Bouwkamp (2014), so pripadnost, vplivanje in občutek 
povezanosti temeljne potrebe vsakega posameznika, prav tako pa menita, da ko k ljudem pristopamo 
pozitivno, to pozitivno držo internalizirajo in bodo običajno pozitivno naravnani tudi do okolja (str. 
298). Pomemben vidik druženja (s celo) družino mi je predstavljalo tudi sodelovanje z ostalim 
akcijsko raziskovalnim timom (ti so bili pogosta tema pogovorov, sicer pa smo se družino velikokrat 
družili skupaj), prav tako pa tudi vidik vključenosti družine v skupnost; bodisi sem vstopala v stike z 
njihovo socialno mrežo bodisi jo skušala širiti z lastnimi poznanstvi ipd. 
 
 

v Vsebina: Področje zdravja družine  
 



 
 

88 

V kontekstu zdravja41 sem pri stiku z družino bodisi individualno bodisi v skupini uporabljala 
predvsem metodo: pogovora in iskanje rešitev za zdravstvene težave družinskih članov. 
Pri tem so bili zame najbolj značilni načini odzivanja: predvsem osveščanje, soočanje ter iskanje 
rešitev za zdravstvene težave in iskanje ustrezne pomoči izven družine. Ob tem so se najpogosteje 
pojavljale teme: tveganje prekomernega pitje alkohola in kajenja, telesne zdravstvene težave, 
psihofarmakološka zdravila ter iskanje ustrezne pomoči pri odpravljanju stisk kot posledic težkih 
preizkušenj pri enem izmed otrok.  
 
Ø Pogovor: 
 
V kontekstu zdravja se je pogovor nanašal predvsem na osveščanje in soočanje; bodisi skozi 
preverjanje, postavljanje vprašanj in odpiranje prostora za razmislek bodisi skozi vključevanje drugih 
v pogovor, nenazadnje pa tudi skozi podelitev mnenja in razlage ter moje spodbujanje. Naj navedem 
nekaj primerov: 
 
• osveščanje in soočanje o škodljivih učinkih prekomernega pitja alkohola 
 
ü str. 46: 5.O je med večerjo dvignil prazno piksno piva in se delal da pije. Jaz sem mu zato 
rekla, da alkohol ni zdrav za otroške možgane in tudi ko bodo odrasli, je fajn, da čim manj pijejo 
alkohol, ker je škodljiv. Nato je 4.O rekel, da oče pa veliko pije. Pa sem rekla, da ni dobro preveč 
piti. 
 
ü str. 65 - ilustrativni primer pogovora z očetom o pretiranem pitju alkohola: 
Med pogovorom je 1.O, ki je igral zraven igrico na računalniku, sarkastično pihnil in rekel očetu:  »Ti 
da ne piješ preveč!« In potem se ga prosila, naj pove svoje mnenje, da ima pravico povedati, kar si 
misli. Tudi oče, ki je sedel zraven mu je rekel: »No povej kaj misliš.«  To je rekel dvakrat, brez vtisa, 
da bi bil užaljen. Oče je potem tudi predlagal celo, da gre lahko tudi v drugo sobo, da mi 1.O pove 
svoje mnenje… Pa 1.O ni potem nič dodatno komentiral, le igral naprej. 
 
ü str. 128 - ilustrativni primer  soočanja, ko je treba zvečer 2.O peljati v bolnico: 
Nekaj minut za tem smo se odločili, da 2.O peljemo v bolnico. Mama je rekla očetu: »A nisi preveč 
spiu da bi voziu? Se ti vidi na očeh.« Oče pa se je smejal zraven. Jaz sem predlagala, da lahko jaz 
peljem njega in 2.O, ker ni trezen v bolnico in je začuda sprva pristal, da jaz vozim, a ker nisem želela 
voziti njegovega audija temveč mojo staro alfo, si je očitno premislu... Tudi mami je bilo ljubše, da 
jaz peljem, a preden sem si oblekla plašč, so bili oče z 1.O, 2.O že v avtu, ko sem pogledala skozi 
okno so se ravno odpeljali z dvorišča. Ponoči me je oče poklical iz bolnice in sem zvedela, da je bilo 
vse ok. 
 
• osveščanje in soočanje o škodljivih učinkih kajenja 
 
ü str. 2 – ilustrativni primer osveščanja in podelitve mnenja: 
Nato je pogovor stekel o kajenju in povedal je, da je imel neka časa nazaj »počen požiralnik« zaradi 
stresa, ker je preveč pil in kadil in sem ga vprašala, če od takrat manj kadi? Izpostavila, da je kajenje 
bolj strupeno za okolico kot njega in je rekel, da ve. Nato sem vprašala mamo, če je ne moti, v smislu, 
ker mene moti, ker moj fant kadi. Strupeno pa še drago! In je vpričo njega rekla, da jo moti ja in da 
je danes ob pol 5h zjutraj ustal, da je skadil cigareto in potem nazaj šel spat. To je sicer rekla z 
nasmeškom, on je pa to, zdel se mi je ponosen, potrdil da je res. 
 
                                                
41 Pri opredeljevanju zdravja sledim znani definiciji, ki jo ponuja WHO, iz leta 1948 kot duševno, telesno, čustveno in 
socialno ugodje in blagostanje, k čemur bi lahko dodala še uspešno spoprijemanje z negotovostmi in stresom vsakdanjega 
življenja. 
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ü str. 46 - ilustrativni primer osveščanja in podelitve primera: 
Nedolgo zatem pa je v sobo prišel 1.O z dimom v ustih in jaz sem šokirano pogledala. Otroci so takoj 
premerili mojo reakcijo in se smejali mojemu odzivu. To je tudi bil njegov namen, hkrati ponosen, 
hkrati mu je bilo nerodno. In mi je povedal, da kadi odkar je bil star 15 in da starši dovolijo. Pri tem 
sem rekla, da tudi cigarete res niso zdrave (da lahko dobiš raka na pljučih)... 
 
ü str. 132: Očetu vpričo otrok in žene povem, da je pasivno kajenje še bolj nevarno za okolico 
(otroke kot za njega, ki kadi, ker je izdihan dim še bolj strupen. 
 

Ø Iskanje rešitev za zdravstvene težave družinskih članov: 
 

• iskanje ustreznih odgovorov/oz. oblike pomoči 
 

V določenih primerih sem v imenu družine iskala ustrezno pomoč in rešitve za zdravstvena vprašanja 
in težave družinskih članov s posvetovanjem v okviru akcijsko raziskovalnega tima ter širše: 
 
ü str. 106: Oče mi je pokazal bulo na vratu in me vprašal, če se mi zdi nevarna, pa sem rekla, 
da se mi zdi, da glede na konsistenco izgleda za aterom, kar ni nevarno.  
 
ü str. 126: 2.O je kot sem napisala večkrat, bruhal in bil bled kot zid že na začetku (…). Oče pa 
je imel teorijo, da je zbolel, ker je preveč jedel čokolade in sladkarij in ker ni hotel jest juhe - to mu 
je oče stalno očitajoče poudarjal. Jaz sem imela drugačno mnenje,- da je morda kak virus ker toliko 
bruha, ki sem ga večkrat podajala. 
 
ü str. 128 - ilustrativni primer iskanja rešitev, ko se 2.O poslabša zdravstveno stanje: 
Zato sem poklicala mojega fanta za zdravniški nasvet, kaj naj naredimo z 2.O. Nato sem šla k 2.O, ki 
je bil v svoji sobi na postelji in je komaj gledal, ter ga spraševala, kako se počuti. Moj fant pa mi je 
po telefonu med tem zastavljal podrobna vprašanja (da ugotovi njegovo stanje). Nato je predlagal, 
kakšen napitek naj naredimo proti dehidraciji, in da če se poslabša, da naj gre na otroško urgenco 
na Metelkovi. 
 
ü str. 134: Oče me spraševal kdaj pride spet moj fant na obisk, da mu bo reku, če mu lahko on 
napiše izvid za komisijo, ker ima težave z astmo. Pa sem mu rekla, da to pišejo posebni izvedenci, da 
more jit svojga do osebnega zdravnika, ker moj fant je urgentni in nima pooblastil za to. 
 
ü str. 132 - ilustrativni primer, ko starša podelita strah pred zobozdravniki z željo, da gresta na 
pregled: 
Starša sta mi povedala, da se gresta naslednji teden pozanimat na UKC glede svojih zob (neka 
zobozdravnica jima je svetovala kje se lahko pozanimata; kje dobita napotnico, svojega 
zobozdravnika ipd., čeprav sta priznala, da se oba bojita, ker imata slabe - boleče izkušnje z 
zobozdravniki, sploh mama se zelo zelo boji. Jaz sem ju spodbudila, da je to super in rekla mami, da 
če je 7krat rodila, pa pregled pri zobozdravniku res ne more bit tako bolečJ. Izpostavila sem tudi, 
da je ustna higiena povezana z zdravjem, in da obstajojo sredstva proti bolečinam (da lahko pove, 
da je imela slabe izkušnje in da se boji, in če ji lahko dajo sredstva proti bolečinam). 
 
• tematiziranje jemanja psihofarmakoloških zdravil in iskanje ustrezne pomoči za odpravljanje 
stisk, vezanih na neprijetne izkušnje 
 
ü str. 107 - ilustrativni primer, ko izrazim svoje mnenje v zvezi s psihofarmakološkimi zdravili: 
Staršema omenim, da verjamem, da bo sin  sčasoma lahko opustil zdravila, kar se mi zdi dobro zanj, 
prvič zaradi stranskih učinkov in drugič, ker ima to slab učinek na njegovo samopodobo. To menim 
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tudi zato, ker zase včasih reče da je nor, ker jemlje zdravila. Starša sta se, sodeč po njunem izrazu, 
strinjala. 
 
ü str. 28 – ilustrativni primer pogovora s otrokom o jemanju zdravil kot nekaj začasnega: 
Potem je zase rekel, da je itak bolan na žiucih in da more zato pit tablete in da jih bo skoz mogu. 
Potem sem mu rekla, da je to najbrš samo prehodno, da poznam ljudi, ki so nekaj časa jemali take 
tablete in so jih potem nehali, ter so zdaj čisto okej brez njih. Tudi sicer se večkrat pogovarjam, da je 
to lahko nekaj prehodnega, da poznam več ljudi, ki so kot mladi to jemali in sedaj živijo običajno 
življenje. 
 
ü str. 79 - ilustrativni primer pogovora z otrokom o njegovem vedenju, počutju: 
To je zato, k sem bolan na živcih pa pijem tablete. Nato sem rekla, da je to sam s tabletami in da je 
ful pomembno, da se ima rad, da se spoštuje, da ima velika pričakovanja od sebe, ker potem ga bodo 
tudi drugi tko gledal. In je rekel: »Pa sej se mam rad, pa sej mi gre boljš obnašanje«. Pa sem rekla 
super, da se tud meni tako zdi. 
 
Pri tovrstnih temah nisem delovala sama, temveč iskanje ustreznih rešitev ter oblik pomoči iskala 
skupaj z našim akcijsko raziskovalnim timom, družino ter ostalimi vključenimi akterji; bodisi preko 
mejlov, na intervizijskih srečanjih, na obiskih pri družini ali na družinskih konferencah. 
 
ü Interna družinska konferenca, 13.12.2016: 
Raziskovalka št. 2 na konferenci reče: Ja zdej razmišljamo, kako bi ga podprli, da bi čimbolj nekak 
rešil s temi svojimi strahovi, pa s tem nekak. In to sem nam zdi, da vseeno velja razmišljat, da se najde 
rešitev, ki bo za njega dobra, za nas vse. Ampak, da gre malo naprej no, da se malo sprosti.  
 
Na družinski konferenci smo glede na očetov odpor do psihoterapije in dosedanje psihološke 
obravnave pri otroku začeli razmišljati v smeri vključitve otroka v terapevtski tabor na Rakitni. Tako 
smo dorekli organiziranje naslednjega skupnega srečanja, kamor smo poleg ostalih ključnih delavcev 
povabili tudi psihiatrinjo ter se domenili za nadaljnje korake. 
 
§ Pristop 
 
Starša sta pogosto sama odpirala zdravstvene teme (npr. mama me vpraša, kaj lahko je ob žolčnih 
kamnih ipd.), kjer sem ju pogosto spodbujala pri skrbi za zdravje. Pogosto pa sem teme, vezane na 
zdravje, odpirala tudi sama glede na zaznano problematiko, vendar sem to večinoma počela previdno, 
sploh v primeru osveščanja, soočanja glede alkohola in kajenja ter podelitve drugačnega mnenja in/ 
ali bolj znanstvene razlage. Pri tem nisem želela izpasti preveč pokroviteljsko ali pa staršev užaliti z 
diskreditacijo njune razlage (npr. da ne dobiš AIDSa če sedeš na ”okužen” sedež v avtobusu), vraže 
(npr. da ko si noseč ne smeš jest rdeče hrane) ipd. Zato sem v nekaterih primerih navidezno pristala 
na njuno drugačno razlago ali metodo, vezano na zdravje, ter ju nisem komentirala.  
 
ü       str. 40: 7.O je mela volka okol ritke in čisto pordelo kožo in se je kar jokala ob maminem 
previjanju in mama je rekla, da bo šla kupit novo kremo. Se mi je zdel, da je bistven del, da jo ornk 
stušira, predn ji namaže kožo, a nisem hotla preveč pametovat. Bogica. Upam da bo kmalu bolje.  
 
Pri temah, vezanih na zdravje (tudi higieno), se je včasih pokazal vidik drugačnega kulturnega ozadja. 
Roberts (1990, v Azzi-Lessing, 2011, str. 391) izpostavlja potrebo po senzibilnosti terenskih delavcev, 
ki obiskujejo družino, ter njihovo spoštovanje kulturnih tradicij ter vrednot značilne za družino. 
Kulturno kompetenco prepoznava kot zmožnost upoštevanja in spoštovanja kulturnih prepričanj, 
medosebnih stilov, stališč in vedenja družine z drugačnim ozadjem. Azzi-Lessing (2011) dodaja 
znano da etnične, verske in kulturne tradicije in prepričanja družin igrajo pomembno vlogo pri vzgoji 
otrok in da je pozornost na ta vidik družinske identitete ključnega pomena pri nudenju podpore družini 
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(str. 391). 
Pri otrocih sem zdravstvene teme odpirala bodisi posredno preko pogovora z očetom v njihovi 
prisotnosti, z njihovim vključevanjem v pogovor bodisi pa direktno z osveščanjem in dajanjem 
primerov, izražanjem spodbude in pozitivnih pričakovanj. Pri tem odpiranju zdravstvenih tem z otroci 
sem bila manj previdna kot pri starših, saj sem, kot odrasla, čutila več odgovornosti in skrbi za njihovo 
blagobit in “zdravo” prihodnost. Posebej na področju duševnega zdravja sem prepoznavala določeno 
stigmatiziranje (oz. po drugi strani poseben status in privilegije) tako s strani staršev kot tudi sebe pri 
otroku, ki je imel stiske kot posledico težkih izkušenj, ter navkljub številnim sodelujočim strokovnim 
osebam, neučinkovito in necelovito podporo. Zato sem posebej pri njem skušala delovati v smeri 
promocije duševnega zdravja, celostnega razumevanja in normalizacije težav, kot nekaj 
univerzalnega, prehodnega kot odraz notranjih stisk, kot nekaj kar se lahko zgodi vsakemu. V tem 
smislu sem skušala vplivati na stališča tako staršev kot omenjenega otroka in pri tem skušala delovati 
proti stigmi jemanja zdravil, a se hkrati zavzemala tudi za možnost opustitve zdravil in sprejemanju 
le-teh kot nekaj začasnega. Hkrati pa sem se zavzemala za celostno reševanje stisk ter staršema 
skušala večkrat približati alternative in dopolnitev dosedanji podpori. Pri tem nisem delovala sama, 
temveč sem pomoč in iskanje ustreznih rešitev iskala skupaj z ostalim akcijsko raziskovalnim timom. 
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 4.1.2  ZNAČILNOSTI MOJEGA PRISTOPA KOT POVZEMALNI IZVLEČEK 
ODGOVORA NA 1. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

 
Uvodna pojasnila bralcu: Ker so ugotovitve 1. raziskovalnega vprašanja tako obširno predstavljene, 
poglavje v nadaljevanju zaokrožam s krajšim povzetkom; 
 
Značilnosti mojega pristopa so se kot plod skupnega delovanja v veliki meri prekrivale s pristopom 
ostalih članov akcijsko raziskovalnega tima oz. se odražale v našem skupnem delovanju, zato ni 
čudno, da se tudi določeni koncepti in vsebine prekrivajo z ugotovitvami Razpotnik,Turnšek, Rapuš  
Pavel, Poljšak Škraban (2016) ter Razpotnik (2017). Če strnem, pri posameznih vsebinah in področjih 
delovanja omenjene značilnosti pristopa v smiselno zaokroženo celoto ugotavljam, da so bile za moj 
pristop pri sodelovanju z družino značilne 4 sledeče dimenzije: 
 

a) USMERJENOST V ŽIVLJENJSKO POLJE IN PROŽNOST 
 
o Izhajanje iz trenutno prepoznanih (praktičnih) potreb, a pogosto ob hkratnem zasledovanju 
širšega cilja/namena, h kateremu sem stremela: 
Za moje delovanje je bilo značilno naslavljanje sproti prepoznanih potreb, npr. na vzgojnem, 
storilnostnem, medosebnem področju ter upoštevanje konteksta ter globjih psihosocialnih potreb 
posameznika/razmere družine, pri čemer so imele večinoma prednost neformalne kot formalne 
potrebe družine. 
 
o Po eni strani Velika mera fleksibilnosti in spontanosti, po drugi strani pa tudi vzpostavljanje 
”dinamične” strukture:  
 
Upoštevanje trenutne situacije (mene, družinskih članov, družinske dinamike, “scene”), a ob 
hkratnem stremenju k vzpostavitvi in vzdrževanju strukture na posameznih področjih (kjer se mi je 
zdelo potrebno, npr. na področju sodelovanja z otroci pri vzgojno usmerjenem vedenju; stikih s 
strokovnim službami) skozi osebnostno zanesljivost, doslednost, skupne ”ciklične rituale” (vsako leto 
praznovanja rojstnih dni, Dedka Mraza, obisk ZOO-ja itd.) in vsakodnevne rituale (z otroci umivanje 
zob, sprehodi, s starši pitje kave), obdarovanje družine s slikami skupnih trenutkov, pa tudi sicer z 
kontinuiteto, z visoko frekvenco stikov, dolgotrajnostjo sodelovanja. 
 
o Uporaba kreativnih pristopov in improvizacija:  
 
Za preživljanje časa z družino, še posebej pa z otroci, je bilo poleg tekom “nestrukturiranega” 
vključevanja v družinski vsakdan značilno tudi: upoštevanje  dinamike tukaj in zdaj, angažiranje vseh 
udeleženih v skupno interakcijo, izkustvenost, socialna interaktivnost, uporaba humorja, pestrost, 
»zabavnost«, vključevanje neobičajnih elementov, praktična usmerjenost in usmerjenost v dinamiko 
(npr.  različne igre; igre vlog, improvizirane igre, tekmovanja, zabavno umivanje zob; preusmerjanje 
pozornosti, pogajanje, skupno postavljanje pravil in evalviranje situacije, kjer starejši učijo/pomagajo 
mlajšim ipd.). 
 
o Po eni strani nedirektivnost (neinvazivnost), po drugi strani usmerjenost v akcijo:  
 
Večinoma sem se v stikih z družino prepustila toku, se odzivala na vsakokratno družinsko situacijo 
ter sledila pobudam družinskih članov (npr. starša povesta, kakšno pomoč potrebujeta) ter pred 
spodbujanjem sprememb (na npr. področju vzgoje otrok) preverjala in iskala dovoljenje pri staršema. 
Delikatne vsebine sem v stiku z njima pogosto odpirala previdno ter ju upoštevala kot pristojna in 
spoštovala starševsko avtonomnost. V primeru kriz ali posebnih dogodkov, ki so potrebovali hiter 
odziv in usklajeno akcijo, pa sem se odzivala bolj odločno in direktivno (podelila mnenje, dajala 
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konkretne predloge, mobilizirala ostalo ekipo, s katero smo skupaj iskali možne rešitve ipd.). Tudi 
pri stikih z otroci sem skušala čimbolj slišati njihovo perspektivo, se odzivati na njihove pobude in 
jih neinvazivno skušala angažirati za npr. učenje, umivanje zob. V določenih primerih pa sem na 
vzgojnem področju ukrepala zelo odločno in jasno. 
 
o Približevanje »življenjski situaciji družine in posameznika«: 
 
Kontinuirano vstopanje v družinsko vsakodnevno življenje in popestritev le-tega skozi preživljanje 
ne/strukturiranega skupnega časa; druženje, sprehodi, skupni obroki, učenje, igranje, praktična 
pomoč, ne/vsakdanja opravila, pomoč pri stikih s strokovnimi službami in institucijami, organizacija 
posebnih dogodkov, praznovanj, izletov, vključevanje otrok v moje vsakodnevne opravke ipd.  
 
o Večperspektivnost, celostnost, kontekstualizem: 
 
Spoznavanje družine v različnih družinskih podsistemih, v različnih kontekstih in okoljih 
(zdravstveno okolje, vzgojno-izobraževalno, okolje strokovnih služb/institucij, socialne mreže, 
sodelovanje služb med sabo ipd), doma, na morju, na izletih, v trgovini, v restavraciji, ob različnih 
urah, v prijetnih in manj prijetnih trenutkih itd. je spodbudilo bolj celosten pogled na življenjsko polje 
družine ter posameznika v njej ter kontekstualno razumevanje vedenja, odnosov, situacije. Prav tako 
je tudi številčnost članov akcijsko raziskovalnega tima ter skupno reflektiranje prinašalo zavedanje, 
da na isto situacijo obstajajo različni pogledi, različne rešitve ipd. To je prispevalo k več 
perspektivnostnem fokusu oz. zavedanju večih nivojev interakacije in/oz.; tako so lahko bila trivialna 
početja in trenutki srečanja, ki so se ob tem zgodili, najbolj pomensko polni in bistveni (Npr. pitje 
kave; kot način druženja; kot obred druženja odraslih; kot izražanje moči in gostoljubja, kot način 
vstopanja v skupen »prostor srečanja, mutualnosti«, povabilo k stiku; kot razbremenitev; priložnost 
za vsakdanje in »globoke pogovore« itd.). 
 

b) KREPITEV ODPORNOSTI IN  (DRUŽBENE) MOČI DRUŽINE 
 
o Soustvarjanje priložnosti za širjenje obzorij in usvajanje novih kompetenc: 
 
Soustvarjanje priložnosti za posebna doživetja, spodbujanje raznoraznih vzpodbudnih stimulacij, 
izkustvenega učenja in vključevanje resursov, tako iz okolja (s strani socialne mreže; s strani 
prostovoljcev; s strani ponudbe zdravstvenih in socialnovarstenih storitev) kot znotraj konteksta 
družine (npr. vključevanje starejših otrok v spodbudno interakcijo z mlajšimi; spodbujanje 
senzibilizacije staršev), na poti preseganja socialne izključenosti v smeri večjega kulturnega, 
socialnega, človeškega kapitala in perspektivne prihodnosti. 
 
Soustvarjanje priložnosti za večjo upoštevanost posameznika znotraj družine kot tudi spodbudnih 
odnosov na ravni družine: 
 
Dodajanje glasu posamezniku in krepitev moči (bodisi skozi pridruževanje, preusmerjanje 
pozornosti, zagovorništvo, spodbujanje senzibilizacije ali soočanje drugih, vključevanje v 
interakcijo) in soustvarjanje priložnosti, kjer se posameznik lahko izkaže (npr. kot talent v plavanju, 
mojster peke žara) in znajde v središču središču pozornosti (npr. ob praznovanju rojstnega dne). Na 
ravni družine pa soustvarjanje priložnosti za prijetne družinske trenutke, ki povezujejo in krepijo 
njene notranje vire (izleti, skupna igra, posebna doživetja, npr. taborjenje).  
 
Upoštevanje perspektive otrok in/oz. šibkih členov družine ter krepitev njihove moči: 
 
Na ravni otrok je bilo tako značilno dodajanje moči šibkejšim/odrinjenim ter senzibilnost na otroško 
perspektivo in soustvarjanje priložnosti, kjer je vsak otrok lahko dobi izkušnjo, da je opažen in cenjen 
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(s stremljenjem k pravični obravnavi in zaščiti skozi odzivanje na njihove pobude in želje ter 
prepoznane (pripisane?) potrebe, soustvarjanje prijetnih skupnih trenutkov in posebnih dogodkov; 
skozi izražanje pozornosti ter naklonjenosti, s pozitivnimi pričakovanji, s spodbujanjem njihove 
avtonomnosti, z usmerjenostjo na napredke, vire, kompetence otrok).  
 
o Soustvarjanje priložnosti za večjo socialno vključenost in vpetost družine: 
 
Spodbujanje in soustvarjanje priložnosti za ohranjanje nastanitve, (dovolj hitrega) dostopa do 
ustreznih socialnovarstvenih, pravnih, zdravstvenih storitev in finančne vzdržnosti ter uspešnega 
sodelovanja s strokovnimi službami in institucijami. Prav tako spodbujanje socialne vpetosti družine 
v skupnost skozi vključevanje družinskih članov (otrok) v vsakodnevno življenje prostovoljcev (na 
obisk domov, po opravkih) in soorganiziranje posebnih dogodkov in izletov izven ustaljenega 
vsakdana družine (Zoo, na kmetijo, na morje ipd.). Posredno pa tudi širjenje socialne mreže družine 
(druženje z družino in vključevanje novih stikov - npr. bližnjih oseb prostovoljcev), vstopanje v 
interakcijo z obstoječo socialno mrežo družine ter spodbujanje pozitivnih odnosov, kot tudi 
vključevanje družine v različne neformalne mreže, seznanjanje z drugimi družinami (npr. Kulturni 
dogodki s strani društva Kralji Ulice) ipd.  
 
o Zagovorništvo in prakse demokratičnosti: 
 
Soustvarjanje priložnosti in »prostorov« za večjo participacijo, obveščenost, soodločanje in večjo 
upoštevanost družinskih članov (staršev), za njihovo večjo (samo)aktivacijo in vstopanje v bolj 
horizontalne, dialoške odnose s predstavniki strokovnih služb in institucij (družinske konference, 
spremljanje starše, stiki s strokovnimi službami in institucijami v imenu staršev ipd.), ter nasploh 
spodbujanje bolj kakovostnega, prožnega in sinergetičnega sodelovanja družine s strokovnimi 
službami in institucijami, tudi med njimi samimi. 
  
c) SAMOREFLEKTIVNOST 
 
o Reflektiranje in osmišljevanje lastnega (in skupnega) delovanja z namenom optimiziranja 
podpore, sinergije udeleženih: 
 
Ker namen podpore ni bil eksplicitno jasen, prav tako pa tudi spričo kompleksnosti (težav) družinske 
situacije, številnih »kriz« in izzivov ter soočanja z »večimi resničnostmi« družine (posameznikovo, 
družinsko, institucionalno, zakonsko, medkulturno ipd.) ter intenzivnostjo naših stikov, je bilo 
potrebno več sprotne (samo)refleksije in skupinske refleksije. Refleksije so zadevale potrebe družine, 
tekoče dogajanje, osmišljevanje delovanja ter  iskanje ciljev, vizij, rešitev in »ustreznih« odzivanj na 
zaznane stiske, kot tudi obeleževanje in utrjevanje pozitivnega, napredkov, načrtovanje sestankov, 
izletov. Reflektiranje je spodbudila zaveza k sprotnemu pisanju poročil srečanj, v namen obveščanja, 
ter dialoško usmerjeni redni mesečni intervizijski sestanki).  
 

d) ODNOSNOST 
 
o Procesnost in spremenljivost (oz. razvijanje odnosa in vlog, fokusa skozi čas): 
 
Na začetku nedirektivnost, poudarek na vzpostavljanju kvalitetnega medsebojnega odnosa z 
družinskimi člani in pridobitvijo zaupanja, naklonjenosti (npr. skozi pogosto preverjanje pri 
staršema), vedno večja asertivnost vseh udeleženih skozi skupne trenutke in doživetja, so se 
zabrisovale meje v odnosu (mi, vi); večanje iniciativnosti, približevanja in oddaljevanja v odnosu. 
 
o Soustvarjanje odnosa: 
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Za moje odzivanje je bilo značilno pozitivna naravnanost, oseben pristop, čustvena angažiranost, 
neformalnost, sproščenost, transparentnost, preskakovanje večih vlog oz. fluidnost, dostopnost, 
vzajemnost v odnosu, mutualnost, bližina, upoštevanje perspektive drugega, prisotnost v stiku, 
iskanje kompromisa ter skupnega imenovalca med večimi udeleženimi (npr. v stiku s strokovnimi 
službami). 
 
 
4.2 ODGOVOR NA 2. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: 
 
Uvodno pojasnilo bralcu: Ker je 2. raziskovalno vprašanje sestavljeno iz dveh podvprašanj v 
nadaljevanju odgovarjam na vsakega od niju posebej: Na prvo podvprašanje v poglavju 4.2.1, na 
drugo pa v poglavju 4.2.2. 
 
 4.2.1 KATERE TEME, PROBLEMSKA PODROČJA SO SE MI ODPIRALA (PRI  

SODELOVANJU Z DRUŽINO)?  
 
Tekom sodelovanja z družino sem imela pogosto različne dileme, vprašanja; bila v stiku z različnimi 
problemskimi področji (nenazadnje tudi ker sem sproti pisala poročila po srečanjih ter ker smo imeli 
redna intervizijska srečanja), kar lahko povežem s konceptom samoraziskujočega praktika. 
Po mnenju avtorice Šugman Bohinc (2016), gre pri tem za praktika, ki tekom svojega delovanja 
aktivno, redno raziskuje in refleksivno prevprašuje, samoraziskuje svoje lastne predpostavke, 
morebitne spoznavne slepe pege »kar mu omogoča, da bi videl, da ne česa ne vidi« (str. 130). S tem 
povezan, morda še bolj ključen vidik samorefleksije, pa avtorica Razpotnik (2011) ponazori z mislijo, 
da je bistven vidik refleksije pogled na potencialno kolateralno škodo programov ter intervencij v 
strokah poklicev pomoči (str. 116-117). V skladu s tem predlaga metarefleksijo lastnega delovanja v 
smeri vprašanj, ki si jih zastavljajo tudi avtorji Vandenbroeck idr. (2009, v Razpotnik): »Zakaj bi 
intervenirali? S kakšnim namenom? Kdo je te namene in cilje določil in kdo je bil iz teh diskusij 
izključen? Kakšni neželeni, stranski učinki se lahko ob naših intervencijah pojavijo in kako bomo z 
njimi opravili? Komu naše intervencije služijo? (str. 118). Avtorica Razpotnik ob omenjenih dodaja 
še: »Je naša intervencija na mikro ravni v skladju ali v neskladju s tem, kar bi bilo treba narediti na 
makro ravni? Vsakršna intervencija, naj bo vpeta v vzgojno-izobraževalni kontekst, socialno skrbstvo 
ali neformalne mreže, se udejanja prek žive interakcije z drugim« (prav tam).  
 
Prepoznavanje napredkov in pozitivnih učinkov sodelovanja z družino 

Tekom sodelovanja z družino ali retrogradno sem opažala napredke in razvoj virov v družini (ki sicer 
niso nujno povezani z našim sodelovanjem!). Čeprav napredki niso (bili) objektivno merjeni in so 
subjektivno ocenjevani ter pogosto subtilni, pa je glede pozitivnih učinkov naše podpore, poleg 
lastnega vtisa, možno sklepati tako iz opažanj (in sprememb) s strani družinskih članov ter ostalih 
prostovoljcev kot tudi akterjev ostalih ne/formalnih mrež.   
 
-Navkljub spremenljivosti in občasni kaotičnosti družinskega vsakdana, družinsko življenje sčasoma 
postaja bolj umirjeno, ”stabilizirano” in stanovanje vse bolje opremljeno in urejeno. 
 
ü  Npr. zagradijo se vrata na dvorišču, družina dobi novo fasado, stanovanje je bolj urejeno, 
otroci dobijo kolesa, otroci so ”bolje” oblečeni, starša imata več avtoritete ipd. 
 
-Starša vse bolj jasno izražata želje, potrebe, dajeta pobude v odnosu do prostovoljcev, sta bolj spretna 
pri komunikaciji s strokovnimi službami (npr. zaprosita za praktično pomoč, varstvo, spremstvo k 
strokovnim službam, predlagata druženje).  
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ü str. 96: Priznam, da sem se ustrašila, da niso šli na pregled (ker jih nisem opomnila, šla z 
njimi), kot se je nekoč že zgodilo. Zato sem bila tok bolj prijetno presenečena, ko me je oče sam od 
sebe poklical in povedal, da sta z mamo bila na pregledu ter da mu je logopedinja dala nove vaje 
ter bojda opazila njegov napredek. 
 
-Starša sčasoma postajata vse bolj asertivna (npr. mama v odnosu do očeta, oba ob stiku s 
predstavniki strokovnih služb na skupnih sestankih večkrat spregovorita in bolj odločno zastopata 
svoja videnja, interese). 

 
ü str. 139: Se mi zdi prav, ker je bolj odločna, vztrajna ko mu kaj reče, zahteva - kar se mi zdi 
napredek. 
 
-Otroci vse bolj asertivno izražajo svoje želje, interese, postajajo bolj samozavestni, skrbni drug do 
drugega in dajejo pobudo za druženje (npr. preverijo, kdaj pridemo, dajo konkreten predlog, 
izpostavijo, kaj jim je bilo všeč in česa ne marajo). 
 
ü str. 90: Presenetil me je tako njegov napredek v govoru, zrelosti, empatiji, samozavesti in 
nasploh se je zelo zgledno obnašal. 
 
-Premikanje našega odnosa s starši vse bolj v polje vzajemnosti in horizontalnosti 
 
ü str. 64: Oče mi je večkrat ponudil pomoč pri moji selitvi in poudaril, da bi to naredil zastonj, 
da ga samo pokličem in pride z avtom. 
 
-Otroci, kot tudi starši, postopoma začnejo vse bolj prevzemati nekatere spremembe, h katerim si 
prizadevam(o) ter napredujejo na pomembnih področjih. 
 
ü str. 122: Spet so povedali, da so si sami od sebe 5.O, 4.O, 6.O umili zobe zjutraj. Jupi! 
 
-Starša pri starševskih nalogah in vzgajanju otrok bolj jasno izražata pričakovanja, postavljata meje 
in sta do določene mere bolj senzibilna na njihove potrebe 
 
ü str. 101- Oče postaja bolj pozoren na higieno otrok. 
 
Napredke v družini so odražali tudi strokovnih delavci ter prijatelji/ sorodniki družine: 
 
ü Zapisnik eksterne družinske konference, 19.4.2016:  
Starša pohvalita prostovoljce, tudi otroci so z njimi zadovoljni, veseli so, kadar pridejo. Postali so 
prijatelji, otroci prostovoljce dobro sprejemajo. Mati pove, da prostovoljci pomagajo tako njej kot 
otrokom pri pospravljanju, pometejo in pomijejo po tleh, pomijejo posodo, pospravijo po dvorišču, 
Oče pove, da prostovoljci k njim občasno prihajajo tudi v času vikendov. Skupaj z otroci se igrajo, 
gredo v živalski vrt, Mostec.  

ü str. 51: Očetova sorodnica Amela je pa izpostavila, da se je situacija v družini v zadnjem letu 
zelo izoboljšala, po njenem tudi zaradi nas prostovoljcev. Meni, da je velik napredek v družini, da je 
bolj urejeno, da otroci bolj jasno govorijo, da se starša več ukvarjata z njimi. 
 
Morda bi kot potencialni pozitivni učinek oz. posredni dokaz napredka lahko navedla tudi objektivna 
dejstva in/oz. tisto, kar »se ni« zgodilo pri družini tekom našega sodelovanja: npr. družina ni bila 
deložirana, starša nista bila obsojena, ni prišlo do odvzema otrok, nekatere dolgove so izbrisali, 
družini niso izklopili elektrike, eksterne družinske konference (oz. konference primera)  so bile dobro 
sprejete med strokovnimi delavci ter njihova udeležba narašča (prvič se tovrstnega sestanka v zavodu 
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udeleži tudi psihiatrinja), mreža prostovoljcev se širi (priključitev študentk logopedije) ipd. O 
uspešnosti sodelovanja lahko priča tudi dejstvo, da je družina lepo sprejela našo podporo in so člani 
družine zadovoljni z načinom sodelovanja, kar pričajo številne izjave. Kot primer: 

ü Intervju s staršema št. 2: 
Raziskovalka št. 1: »Kaj pa to, da je tok različnih ljudi ne, pa vsak ma vsak neki v glavi v zvez s 
tem, kako stvari reševat, ne.. Zala svoje, Taja svoje, js svoje in tko.  A vaju to kej moti, recimo da.?« 
Mama: »Ne, ne.«  Oče: »Ja kažem uvijek ima svako svoj mesto. Eni majo tako mislijo, eni pa tako. 
Čist kontra. Tak da..« Raziskovalka št. 1: » A je blo kdaj tko v nasprotju s tem, kar sta si vidva 
mislila, da nebi vidva prčakvala, da smo ravnal drugač, kot sta si«. Oče: ”Ne, ni.” 
 
ü Intervju s staršema št. 2: 
Mama: »Več smo zdej navajeni na prostovoljce ko sami na sebe.« 
 
Čeprav moje in naše (dosedanje) sodelovanje z družino celokupno prepoznavam kot uspešno, pa so 
se mi tekom sodelovanja in/oz. retrogradno ob refleksiji letega, v določenih ozirih, odpirale tudi 
številne dileme in vprašanja, ki nekatera ostajajo odprta še danes. Med njimi tudi bolj ali manj za 
(o)/sebne, prijetne kot ne prijetne teme, dileme in problemska področja. Tako sem včasih ista področja 
in teme, kjer sem prepoznavala napredek oz. močne točke našega sodelovanja, obenem lahko 
prepoznavala tudi kot vir frustracij. Tako je tudi spodaj navedeno treba razumevati v kontekstu 
relativnosti. Spričo prostorskih in časovnih omejitev bom v nadaljevanju omenila nekaj takih tem, 
dilem in vprašanj, tri pa v nadaljevanju še podrobneje razdelala. 
 
Doživljanje omejitev ter pomanjkljive učinkovitosti naše podpore  
 
-pomanjkanje strukture, ki se včasih kaže kot prednost, velja tudi za pomanjkljivost (npr. nejasna  
vloga, pričakovanja, namen, preverljivost učinkov podpore), 
-spregledovanje potreb posameznih otrok oz. ne/odzivanje na določene stiske in položaje otrok, 
-nedoslednost in nekonsistentnost obiskovanja družine, 
-začasnost našega sodelovanja in pogosto prehajanje prostovoljcev, 
-pomanjkanje (še bolj) sprotnega obveščanja med akcijsko-raziskovalnim timom, družino, 
strokovnimi delavci in posledično; 
-neseznanjenost in prepozno odzivanje na pomembne odločitve/podajo mnenj/sklepe komisij, 
strokovnih služb, institucij (ki so po mojem  mnenju v škodo otrok; npr. otrok ne dobi sproti dodatne 
strokovne pomoči v vrtcu, potem pa je usmerjen v šolo s prilagojenim programom; ali obratno; je na 
osnovi mnenja komisije, ki ne pozna otroka, otrok hitreje usmerjen v šolo s prilagojenim programom). 
 
Doživljanje nemoči in negotovosti 
 
-doseganje strukturnih, sistemskih sprememb na področju sodelovanja z ranljivimi družinami, 
-pri spodbujanju želenih sprememb vedenj staršev v odnosu do otrok, 
-pri prevajanju  zapletenih vsebin v jezik, razumljiv staršema,  
-ob vzgojnih vprašanjih, glede podpore staršema pri upravljanju s financami, sodelovanje s pravnimi 
službami, strokovnimi službami,  
-soočanje oz. nevednost; kako bi se bilo »ustrezno« odzvati, kako priti do rešitev, kakšnih rešitev?, 
-nezmožnost preprečevanja/odprave določenega zaostanka v razvoju pri otrocih (npr. pri prehajanju 
na toaletni trening, pri spodbujanju govora in usvajanju znanja, pri motivaciji za šolsko delo). 
 
Frustracije 
 
-nepoznavanje družine s strani nekaterih strokovnih služb v vlogi odločevalcev, 
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-neusklajeno delovanje strokovnih služb med seboj, nizka obveščenost ter spregledanost perspektive 
družine, 
-neseznanjenost, nepoznavanje nekaterih strokovnih delavcev z družbeno pogojenostjo problematike 
družine (npr. izhajanje iz prizme individualne odgovornosti),   
-spregledanost otrok (in njihovih potreb) s strani staršev, 
-neobveščenost staršev z zvezi s pomembnimi postopki, zdravstvenimi zadevami, 
-nereflektiranost/neusklajenost pričakovanj staršev in akcijsko raziskovalnega tima, 
-skrb glede upravljanja z denarjem, ohranjanja nastanitve, stikov z institucijam, obremenilnimi 
sodbami, 
-občasna skrb za ogroženost otrok (npr. prisotnost nevarne ceste), 
-zavedanje nekaterih lastnih »slepih peg« in omejitev pri delovanju  
 
Poleg navedenih tem sem tekom sodelovanja z družino odpirala tudi sledeča vprašanja in 
dileme: 
 
-Kaj ima v danem trenutku in družinski dinamiki prednost? (npr. posamezni otrok, družina?)  
-Ali so trenutni cilji v skladu z dolgotrajnimi? (npr. Je dobro, da otrok dobi odločbo o usmerjanju?) 
-Slediti perspektivi staršev četudi se z njo ne strinjam? (jo skušati spremeniti/upoštevati) 
-Kakšna so razhajanja v doživljanju ciljev, pričakovanj družine in ostalega akcijsko-raziskovalnega 
tima? 
-Kako čim bolj pravično nameniti pozornost otrokom, kdo ima prednost? 
-Kako se izražati v jeziku, ki je razumljiv staršema? 
-Kako se odzivati neinvazivno, nedirektivno a hkrati avtentično in asertivno (sploh pri nelagodnih 
vsebinah)? 
-Ali so sploh kaki pozitivni učinki sodelovanja z družino? (ali vidim zgolj to, kar želim videti?) 
-Kakšen učinek sploh ima moja/naša podpora?  
-Kako bi se v danem trenutku odzval nekdo drug? 
-Do kakšne mere sploh lahko prepoznam perspektivo drugega, sploh otrok? 
-Izziv, kako v stalno spreminjajoči se družinski situaciji ohranjati neko strukturo in kontinuiteto?  
-Glede na to, da sem ob stikih z družino skorajda del družinskega konteksta/do katere mere lahko 
dovolj distancirano prepoznavam kaj se (ne) dogaja v družini? 
-Do kakšne mere gre res za vzajemen odnos, do kakšne mere pa je tak zgolj na deklarativni ravni? 
(npr. Jaz lahko pridem k družini kadar želim, oni pa ne k meni ne?  
-Do katere točke mi ustreza »spustiti« meje v stiku z družino in kakšne protiučinke ima to lahko za 
družino in zame? 
 
Po večkratnem prebiranju zgoraj zapisanih tem in dilem sem identificirala tri nova vprašanja, ki se 
mi zdijo povezana z vsemi prej omenjenimi in menim, da so so hkrati ključna za strokovno delo. Zato 
jih v nadaljevanju podrobneje obravnavam (označene z I., II., III.). 
 
I.   Če je šlo  pri našem pristopu za »na potrebe« usmerjeno podporo, je bistveno vprašanje na 
čigave potrebe? 
 
Menim, da formulacija pristopa »kot potrebam družini prilagojena podpora« odstira kritiko 
birokratizma, saj daje prednost sprotnim/neformalnim potrebam družine namesto formalnim, 
birokratskim potrebam in zahtevam (s strani zakonov, odločb institucij, strokovnih služb), s tem ko 
išče prožnejše, bolj usklajene ponudbe podpore, prilagojene kontekstu in dejanskem življenjskem 
položaju posamezne družine. V tem smislu je odgovor na zastavljeno vprašanje očiten. Vendar pa  
bom posvetila pozornost drugemu vidiku, in sicer vidiku prepoznavanja oz. poustvarjanja »potreb«: 
Tekom sodelovanja z družino sem v določenih trenutkih doživljala moje/ naše sodelovanje z družino 
kot neuspešno (npr. ker starša v ozkem pogledu nista spremenila vedenja, ki se je meni zdelo 
”napačno”). 
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ü str. 89 - Ilustrativni primer refleksije s taborjenja: 
Taborjenje sem zapustila navkljub temu, da sem se imela super tam, s par dez-izluzijami, frustracijami 
in občutki, da nisem/nismo »dovolj« uspešni pri naši podpori družini, saj se marsikaj ni spremenilo, 
navkljub našemu trudu. Kot dva primera - umivanje zob in logopedske vaje…V tem vidim po eni 
strani tudi moj fail, ali naš skupen neuspeh, da navkljub našem prizadevanju, starša pogosto ne 
prevzamata odgovornosti in potem mi v konkretnih situacijah delujemo kot gasilci požara, namesto, 
da bi uspeli starše na splošno okrepit v spremembi vedenja (…). Torej v zvezi s tem mislim, da sem 
ali imela previsoka pričakovanja glede naše podpore, ali pa imamo neučinkovito metodo. Zdi pa se 
mi tudi, da manjka motivacija staršev za spremembo, saj teh očitno ne vidita kot smislene, dovolj 
pomembne ali pa jih ne razumeta. 

Ta razhajanja so me opozorila, da morda potrebe, ki jih pri družini prepoznavam jaz, ne prepoznavata 
nujno tako tudi starša, kaj šele otroci42. Razhajanje pogledov se je zagotovo pojavljalo tudi med 
različnimi člani akcijsko raziskovalnega tima, sorodniki/prijatelji družine, strokovnimi delavci. 
Razhajanje se je tako pojavilo tudi v pričakovanju namena naše podpore, kjer sem včasih imela vtis,  
da tako družini kot meni /oz. članom našega tima ni bilo povsem jasno, kakšna  sploh je naša vloga, 
oz. kaj se od nas sploh pričakuje. 

ü str. 90: Tu mi spet prihaja vprašanje, ali se cilji in rauzmevanje potreb družinskih članov, ki 
jih imamo mi prostovoljci, prekrivajo s cilji, prepoznanimi potrebami staršev? Razlog za to vidim; v 
tem, da vlog “prostovoljcev”,cilji podpore ter kontekst sodelovanja že od začetka niso bilo jasno 
določeni in strukturirani ter da starša v tem smislu nista toliko motivirana za cilje, ki se tako zdijo 
npr. pomembni nam. Deloma pa je razlog tudi v tem, da gre za ranljivo družino, starša ki sta manj 
“intelektualno okrepljena”, da imata sedem otrok, kar prinaša svoje specifike in ovire, ter najbrš, da 
sama ne poznata drugačnega starševstva. Plus tu je še dejavnik romskega oz. drugačnega kuturnega 
ozadja. 
 
Ob tem premisleku se zavedam, da s pomanjkanjem strukture in jasnih pričakovanj podpore nekateri 
drugi člani tima niso imeli nobenih težav, najbrž pa tudi ne družina. Mene pa je to pomanjkanje 
razvidnosti občasno motilo in frustriralo, saj sem morda izhajala iz storilnostne (objektivistične?) 
naravnanosti, da če ne veš kaj delaš, potem posledično tudi ne moreš vedeti, kaj si ”naredil” in kakšen 
učinek to »delovanje«  sploh ima. Potrebe, ki sem jih pri družini prepoznavala, so zelo subjektivno 
in socialno družbeno določene43, ter so nastale v specifičnem kontekstu, zato se poraja vprašanje, do 
katere mere so naslavljale potrebe družine tudi iz perspektive družinskih članov. Pri reflektiranju 
potreb sem se tako soočala z dilemo: koliko so moji vednosti dostopne potrebe družine (ter 
nenazadnje - kaj sploh so potrebe?) ter do kakšne mere se sploh lahko potopim v svet drugega, ki ima 
nekoliko drugačno kulturno ozadje. Oziroma, v kolikšni meri pri ”prepoznavanju” poustvarjam 
potrebe s stališča večinske kulture? Na primer, ker umivanje in higiena pri Romih ni tako visoko na 
lestvici vrednot, sem bila na začetku sodelovanja v dilemi ali s svojim prizadevanjem k spodbujanju 
higiene otrok (neupravičeno) posegam v njihovo »kulturo« ter vsiljujem svojo? 
 
ü str. 90:Tu sem zdej v precepu ali naj neumivanje zob sprejmem kot kulturno pogojeno navado 
in se v to ne vtikam, ali naj še naprej po vsakič, ko pridem, grem z otroci umivati zobe, pa čeprav brez 

                                                
42V zvezi z perspektivo otrok sem ob usmerjenem spraševanju (npr. tekom« intervjujev«, pa tudi sicer v pogovorih) 
opažala sledeče značilnosti: izmuzljivost, nedosegljivost perspektive drugega, nezanesljivost moje interpretacije otroške 
percepcije, sovplivanje na odgovore z načinom postavljanja vprašanj, vpliv neposredne situacije na odgovore otrok, 
začasnost in spremenljivost odgovorov, moja skeptičnost do odgovorov otrok, razhajanja v interpretaciji določenega 
dogodka med otroci in odraslimi. Tako sem se včasih ob beleženju perspektive otrok, pogosto bolj zanašala na odzivanje 
v konkretni situaciji kot pa na otrokove besede.	
43(prepojene z mojimi naivnimi teorijami in socialno konstuiranimi filtri večinske družbe in družbenega razreda, ki mu 
pripadam) 
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pričakovanj, da bodo to počeli ko mene/nas ni. 
Komentar k omenjenemu primeru: Kot vsaj začasna rešitev se je pokazalo pogajanje; npr. spraševanje 
staršev za dovoljenje pri umivanju zob. To sta vedno dovolila in (vsaj na videz) z odobravanjem 
sprejela, a sama svojega vedenja v smislu spodbujanja umivanja zob pri otrocih, ko prostovoljcev ni 
bilo pri družini, nista spreminjala. 
 
Pri tem se mi zastavlja bistveno vprašanje; čigave potrebe smo torej imeli v ospredju? Potrebe staršev, 
otrok, potrebe naše ekipe, sosedov, predstavnikov CSDja, večinske družbe nasploh? Oz. katera 
perspektiva je imela prednost: perspektiva staršev, perspektiva otrok, različnih strokovnih delavcev, 
perspektiva akcijsko raziskovalnega tima, moja perspektiva? Je šlo pri naši podpori tudi za poskus 
prilagajanja družine/ranljive skupine družbi, tudi da bi ta manj izstopala in bila uglašena z 
življenjskim stilom večinske družbe? Smo torej pri odzivanju na določene potrebe (in ne katere druge) 
na nek način tudi normirali in izvajali neke vrste prisilo nad »kulturo matrico družine, zavoljo 
tendence večinske družbe, da se ohrani, takšna kot je? 
Bi lahko pri mojem sodelovanju z družino, staršema šlo za »percepiranje staršev kot slabih, 
nekompetentnih zaradi njihove drugačne „kulture“ in težkih razmer v katerih živijo, kar avtorji De 
Mey idr. (2009, v Razpotnik, 2011 str. 116) poimenujejo za t.i. razredno pogojeno regulacijo 
starševstva? Gre spet za promocijo socialne pedagogike kot predstavnice prevladujoče kulture, ki 
sopovzroča težave, ki naj bi jih odpravljala?  
 
Seveda so zgoraj zastavljena vprašanja v domeni relativnosti, odgovori pa ne izključujoči (ja ali ne) 
temveč vključujoči (ja in ne, ter ja/ali in ne). Ob tem razmisleku se ponovno sklicujem tudi na avtorico 
Razpotnik (2011), ko poudarja, kako pomembna je stalna refleksija tega komu oz. čigavim potrebam 
je obravnava, ki jo je določena skupina ljudi deležna, pravzaprav namenjena in kakšne stranske 
učinke prinaša (str. 105). Predvsem pa je po njenem mnenju pomembno, še preden se začrtajo poti 
obravnave, razumeti dane pojave v njihovih družbenih kontekstih, torej tam, kjer nastajajo in se 
perpetuirajo. Da pa položaj, potrebe družine sploh lahko prepoznamo, moramo v  poklicih pomoči še 
posebej reflektirati lastna pričakovanja in potencialno škodo, ki jo povzročamo s svojim delovanjem 
(Razpotnik, 2011, v Razpotnik, 2014, str. 59). Pri tem avtorica izpostavlja občutljivo vlogo 
strokovnjaka, ki v odnosu do uporabnikov vedno vrednoti, pripisuje in pričakuje.  Saj kot povzemata 
avtorja Popkewitz in Brennen, »mnogo značilnih primerov obstaja, kako stroka legitimira, 
zakonodaja uokvirja in prakse uresničujejo pedagogizacijo družbenih problemov« (Popkewitz in 
Brennan, 1997; Popkewitz, 2003 v Razpotnik, 2014, str. 65).  
Če omenjeno prenesem na polje ranljivih družin, se zavedam, da so vse predstave o tem kaj so  potrebe 
zgodovinsko družbeno kulturno umeščene, začasne/relativne in tako so bile tudi potrebe, ki sem jih 
prepoznavala pri družini, družbeno subjektivno konstruirane. Zato sem se soočala s problemom, da 
je prepoznavanja potreb obravnavane družine in njenih družinskih članov nastalo v specifičnem 
kontekstu in da gre pri prepoznavanju potreb za mojo osebno percepcijo in ”poustvarjanje in 
dopuščanje” potreb, ter na nek način tudi za odraz moči večinske družbe glede tega, kaj je 
pomembno/zaželeno/ dopuščeno. V tem smislu je zagotovo šlo za neke vrste družbeno sankcioniranje 
in pogajanje s potrebami.  
Menim, da smo tekom sodelovanja člani akcijsko raziskovalnega tima vsekakor kot predstavniki 
večinske družbe pri naslavljanju pričakovanj, potreb družine na nek način družini vsiljevali svojo 
kulturo (z nekoliko drugačnim kulturnim ozadjem). Saj smo sicer nedirektivno, pa vendar, vstopali v 
vsakodnevno življenje družine ter skušali na mehak način (a v skladu z lastnimi normativnimi 
pričakovanji družbe, ki jih imamo ponotranjene) izzvati spremembe (npr. med drugim, da bodo imeli 
umite zobe in lep nasmeh, da bodo imeli pospravljeno dvorišče in zadovoljne sosede, da ne bodo 
delali težav in bo mir v soseski, da bodo hodili v službo in plačevali davke ipd.). 
Pri našem delovanju smo tako izhajali iz civilizacijskih standardov prevladujoče družbe, višjega 
razreda in izhajanja iz družbeno zaželenih, dopuščenih potreb (ki spregledujejo ostale potrebe in jih 
morda zatirajo). Tako so bile tudi pripisane potrebe pod domeno različnih kriterijev ter kot take odraz 
stalnega družbenega pogajanja. 
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Vendar pa se mi zdi ključno, da smo skušali spodbuditi spremembe, vezane na socialno odrinjenost 
družine, in njen družbeni podstandard, ne pa spreminjati njenega, nekoliko drugačnega  kulturnega 
ozadja (pa čeprav prvo morda povleče drugo za sabo). Prav tako menim, da smo z našim delovanjem 
skušali  čim bolj izhajati iz perspektive družine in njenih članov, navkljub protislovjem in omenjenim 
omejitvam; pri tem nam je pomagalo dolgotrajno vstopanje v vsakodnevno življenje družine in 
načela, iz katerih smo pri sodelovanju izhajali, saj je ne glede na posamične kulturne /družbene 
konflikte po mojem mnenju v interesu družine, da bi bila v veliki meri vključena v večinsko družbo 
in imela znotraj tega družbeno moč, avtonomnost in socialno mobilnost. 
 
II.   Kako se umešča vidik romskosti oz. vidik priseljenstva družine v kontekst njene družbene 
ranljivosti? 
  
Ker prej nisem imela nobenega stika z romsko populacijo, me je pred stikom z družino informacija, 
da gre za romsko družino, fascinirala in vzbudila radovednost. Ob tem sem imela predstavo, da bom 
skozi spoznavanje družine vsaj malo tudi prišla v stik z romsko kulturo, njene običaje. A sedaj, po 
več kot 2 in pol letnem sodelovanju z družino, intiutivno ne morem reči, da sploh kaj vem o romski 
kulturi, niti ne znam izpostaviti kakšno ”tipično romsko značilnost družine” (v smislu prepoznavanja 
tipičnih znakov  kulturnega identificiranja, kot sta npr. jezik in način oblačenja ali pa življenjski stil. 
Najbrž je razlog v tem, da romska kultura kot taka sploh ne obstaja… (Ali obstaja tipična slovenska 
kultura? Ali ta zajema tudi kulturo Romov, ki so Slovenci?) Starša se identificirata z izročili večih 
”kultur”, praznujejo tako krščanske kot pravoslavne kot tudi romske praznike, prav tako pa imajo na 
stenah obešene tako simbole mošeje, križa kot tudi Tita. Sorodnike imajo po državah bivše 
Jugoslavije kot tudi v različnih državah Evrope, sveta. 
Po drugi strani pa je vidik romskosti pri družini vsekakor prisoten. Starša se sama prepoznavata kot 
Roma (Npr. str. 99: Oče mi pove, da je pri ciganih to drugače in da jaz ne razumem.). Kdaj sta na to 
ponosna (v smislu sledenja nekaterim romskih običajem - načrtovanje poroke), kdaj pa to doživljata 
kot vir stigmatizacije (str. 38: Oče mi je rekel, da striže otroke tako, da ne bodo v šoli spet rekli, oh 
te ušivi cigani.), prav tako ne želita biti povezana z Romi, ki živijo v strnjenih naseljih (str. 104 - ko 
mi oče reče: ''so tam sami lopovi”). 
Kako otroci prepoznavajo in doživljajo vidik romskosti sicer ne vem, se je pa tekom druženja vidik 
romskosti pojavil tako omalovaževalno (str. 28 - ko 3.O ”pošlje v tri p.m tista cigana”.) kot tudi v 
smislu pozitivnega identificiranja (str. 63 - ko 1.O predlaga, da bi šli skupaj na romski koncert). 
Osebno vidik romskosti v družini prepoznavam v gostoljubnosti, vedrini, trdoživosti, hedonističnem 
odnosu do hrane in denarja, v pripisovanju velikega pomena praznovanjem, v specifičnih običajih 
(kot so načrtovanje poroke, načini zdravljenja, pomen časti), v drugačnem odnosu do šolanja v smislu 
dojemanja časa (npr. navkljub pripisovanju velikega pomena šolanju, bi starša otroka ob neuspehu 
izpisala, da bo šel delat), glasno predvajanje glasbe in drugačno prioritiziranje glede higiene, 
ne/urejenosti. 
Navkljub ”izmuzljivosti” vidika romskosti pa se le-ta (oz./in priseljenstvo druge/tretje generacije) pri 
družini odraža kot zakulisje večgeneracijske socialno ekonomske, družbene odrinjenosti, ki še danes 
sopovzroča ranljiv socialno ekonomski status. V tem smislu, torej upoštevajoč družben kontekst, pa 
se pokaže, da si obarvnavana družina z drugimi Romi oz. pripadniki romskih skupnosti (oz. 
nekaterimi skupinami priseljencev druge, tretje generacije) deli podobno usodo v številnih vidikih. 
Ob tem pomislim predvsem na vidik transgeneracijske ranljivosti, ki jo pri družini prepoznavam v 
sledečih dejavnikih: 
 
-težka osebna zgodovina staršev,  
-stanovanjska ranljivost (težave z nastanitvijo, pogoste selitve, nevarnost deložacije, izkušnja težav v 
odnosu s sosedi), 
-izkušnja prezrtosti s strani strokovnih služb in neuspešnega sodelovanja (npr. ob premeščanju iz 
enega CSD-ja na drugega, ob začasnem odvzemu otrok, pomanjkljiva obveščenost staršev, 
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nezmožnost obiskovanja vrtca zaradi neplačanih računov, pomanjkanje komuniciranja med 
strokovnimi službami ipd.),  
-trajna nezaposlenost staršev (oz. služenje denarja priložnostno, v t.i. sivi coni),  
-neizobraženost (slabše govorne kompetence, nižje intelektualne zmožnosti zaradi zaradi 
nestimulativnega okolja, posledično šolanja na šoli s prilagojenim programom ter žal verjetno tudi  
statusa nezaposljivosti, izkušnja etikete motnje v duševnem razvoju),  
-težave pri stiku s sodstvom in organi pregona (npr. vožnja pod vplivom alkohola, nerešeni sodni 
postopki, sumi zanemarjanja otrok), 
-težave v socialnem vključevanju (druženje z nekaterimi marginaliziranimi osebami, ki se soočajo z 
socialno in družbeno odrinjenostjo; izkušnja težav pri vključevanjem v sosesko, slabše higienske 
razmere, neurejenost okolja), 
-izkušnja patriarhalnosti, 
-povečana ranljivost na področju zdravja (neurejen dostop do zdravniške pomoči zaradi 
nezavarovanosti, prisotnost stresa, alkohola, nezdrave prehranjevalne navade ipd.). 
 
Ob omenjeni transgeneracijski ranljivosti na področju izobrazbe, zaposlitve, nastanitve, zdravja, 
ne/vpetosti v skupnosti, izkušnji neuspešnih izidov sodelovanja s strokovnimi službami, socialne 
nemobilnosti ipd. se sprašujem, kako ukrepati? Kako trend (romskih in/oz. drugih ranljivih družin) 
obrniti v smer odpornosti in vključenosti? 
Avtorica Urh (2012, str. 10) zapiše, da je eden izmed ključnih načinov pristopov k preseganju 
izključenosti Romov medinstitucionalno povezovanje služb na področju izobraževanja, zaposlovanja, 
zdravstva, socialnega varstva, kot tudi aktivno vključevanje Romov samih. Prav tako pa omenjena 
avtorica za zgled predstavi tak socialni model, ki kritično razumeva nespodbudno okolje, prepoznava 
ovire in interakcije v okolju, ki ovirajo Rome pri polnopravni vključenosti v vsakdanje družbene 
odnose (Urh, 2012, str. 36). Nenazadnje pa avtorica predlaga širše strategije za spremembe v širšem 
družbenem okolju; na osebni, kulturni in strukturni ravni (prav tam, str. 37). Vključevanje Romov 
pomeni prepoznavanje njihove različnosti in hkrati podobnosti ter spoštovanje in uveljavljanje 
njihove enakovrednosti, dostojanstva in temeljnih pravic (str. 82). Socialno vključevanje Romov je 
po mnenju avtorjev Zajec in Jazbec (2012) kompleksen, večplasten in večsmeren proces. Reševanje 
pa je po njunem mnenju potrebno na sistemski ravni, pri čemer so bistvene izobraženost (o Romih), 
etičnost in ustvarjalnost strokovnjakov ter skupno sodelovanje z Romi. 

III.   Upanje nasproti realnosti socialne izključenosti ...(in s tem povezane frustracije) 
 
Tekom sodelovanja se mi je zastavljala tudi dilema, koliko je realistično spodbujati perspektivo -
upanja proti pristajanju na realnost socialne izključenosti. Ta tema mi je pogosto prihajala v ospredje 
tekom preživljanja časa z otroci, predvsem pa v povezavi z izobraževanjem in izobraževalnimi 
perspektivami. 
S tem, ko sem želela otrokom popestriti dneve in nabor izkušenj (z vključevanjem v moje vsakdanje 
življenje in organiziranjem posebnih doživetij) ter jim skušala omogočiti čim bolj "polno življenje" 
in širiti obzorja, se mi je porajala dvojna dilema: 
 
• Po eni strani da se bodo s tem začeli otroci zavedati lastne »prikrajšanosti ter mej njihovega sveta«, 
pri čemer je malo verjetno, da se bodo te meje zares kdaj razširile. Na to sem pomislila ob številnih 
primerih; 
 
ü (ko je 5.O doma povedal mami, da je pri meni doma videl pet računalnikov - medtem ko so 
imeli doma enega pokvarjenega), 
 
ü (ko so otroci med spoznavanjem moje mame zvedeli, da redno potuje z avionom,  medtem ko 
njihova mama ni še nikoli), 
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ü (ko sem 2.O za rojstni dan podarila denar in s tem morda razvrednotila starša, ki mu tega ne 
moreta privoščiti?), 
ü (otroke navajamo na obdarovanje za rojstni dan, Dedka Mraza in bodo razočarani, ko bomo  
nekoč nehali obiskovati družino in jih starši ne bodo posebej obdarovali), 
 
ü str. 112: Oče je rekel, da so zbirčni; pokazal je na pol mesa, ki je ostalo od včeri. Rekel je,  da 
hočjo pomfri, ne pa navaden krompir. Da so se razvadl v šoli. 
 
• Po drugi strani pa, da z našim (najbrž), časovno omejenim sodelovanjem, otrokom omogočamo 
neko iluzijo o svetu, ki se bo nekoč razblinila. 
 
ü npr 1.O ”učim” vozit avto, pa najbrš nikoli ne bo pridobil izpita zaradi etikete motnje v 
duševnem razvoju.  
 
ü str. 122: Vprašal me je, če bi šla skupaj na letalo kam, pa sem rekla, da je ful draga karta, da 
je to lahk motivacija, da se uči, šola za kak poklic, da bo lahko zaslužil za kakšen izlet z letalom, ko 
bo večji. 
 
Ob vseh omenjenih primerih, pa mi zdi najbolj grenko vprašanje prav kako smiselno in realistično je 
pri otrocih spodbujati perspektivo, da dokončanje šolanja prinese možnost zaposlitve, glede na to da, 
je večina otrok že ”odloženih” na prilagojenemu programu oz. celo programu z nižjim izobrazbenim 
standardom in so večinoma ”zapečateni” z diagnozo (blage/zmerne) motnje v duševnem razvoju. K 
takem razmisleku me je spodbudilo zavedanje, da se z zaključitvijo programa na Zavodu, kjer se 
starejši otroci šolajo, za učence zaključi ”izobrazbena pot” in je najverjetnejša naslednja postaja  
začasno usposabljanje pri programu Želva, nato pa invalidska upokojitev.  
Sicer je taka sprememba  diagnoze motnje v duševnem razvoju iz zmerne v lažjo možna, prav tako 
kot tudi dokvalifikacija v programe srednjih, poklicnih šole, a so najbrš vpričo nestimulativnega 
okolja, dosedanjih učnih, spoznavnih primanjkljajev, nizkih pričakovanj, realistično težje dosegljivi 
(kar pa po drugi strani ne pomeni da niso možni!!). 
Avtorica Videmšek (2012) poudarja, da je usmerjanje romskih otrok v posebne šole pogosta praksa 
povsod po Evropi in pogosto temelji na socialno-ekonomskih razlogih, ne pa na osnovi dokazanih 
nižjih intelektualnih sposobnosti (str. 129-130). Zaviršek (2011 v Urh, 2012, str. 33) opozarja na 
pogosto prakso usmerjanja romskih otrok v šole z nižjim izobrazbenim standardom. Tako so bili 
romski otroci sedemkrat pogosteje usmerjeni v posebne šole v primerjavi z večinsko populacijo! (prav 
tam). 
V obravnavani družini, so vsi otroci, stari nad šest  (torej 5 od 7) let, vključeni v Zavod in šolo s 
prilagojenim programom, bodisi pa celo v program z nižjim izobrazbenim standardom. Prav tako sta 
starša otrok v svoji mladosti bila oba bila vključena v isto izobraževalno institucijo s prilagojenim 
programom. Tudi avtorica Klopčič (2012) ugotavlja, da je na področju izobraževanja  romske 
populacije pri nas značilno osipništvo in slabša šolska uspešnost otrok, neurejene bivalne in socialne 
razmere, pomanjkanje motivacije ter spodbud znotraj romske skupnosti, različnost kulturnih in 
komunikacijskih vzorcev (str. 67-68). Avtorja Zajec in Jazbec (2012) menita, da je pomembno 
socialno in vzgojno izobraževalno delo osredotočiti na otroke in njihove družine (str. 82). 
Pridružujem se ugotovitvam omenjih avtorjev in hkrati menim, da za nastop in vztrajanje medsebojno 
krožno povezanih dejavnikov, ki vodijo do nespodbudnega okolja (za razvoj intelektualnih veščin, 
razvoja govora, motivacije za šolsko delo), velik del odgovornosti nosi(mo) tudi družba in predvsem 
sistemska neurejenost omenjenega področja! Ob tem se namreč kaže nezmožnost obstoječega sistema 
socialno varstvenih, vzgojno izobraževalnih institucij/strokovnih služb pri zagotavljanju dostopnih, 
dovolj hitrih, učinkovitih, celostno usmerjenih podpornih storitev ranljivim družinam in otrokom, da 
bi se nakopičene težave sproti reševale, ovire lažje premostile, (brez sekundarne škode v smislu 
označevanju otrok kot otrok  z manjšim potencialom), da bi otroci, ki živijo v ranljivih družinah, 
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lahko dovolj zgodaj nadoknadili primanjkljaje v znanju/zamujenem znanje ter se lažje priključili 
ostalim vrstnikom v običajnih šolah.  
To žal dokazujejo izkušnje iz obravnavane družine, saj (vsaj) nekateri otroci tekom obiskovanja vrtca, 
navkljub očitnem izostanku v govornem in spoznavnem razvoju, niso (oz. dovolj zgodaj) prejeli 
zagotovljene dodatne strokovni pomoči44, kar se mi zdi velika škoda, saj je dodatna strokovna pomoč, 
ob skupnem sodelovanju s starši, zelo pomembno orodje pri dovolj hitrem premoščanju govornega, 
intelektualnega (bodisi tudi čustveno socialnega, vedenjskega) izostanka. Temu pritrjujejo tudi 
(nekateri) strokovni delavci, ki obravnavajo otroke. 
 
ü str. 17/18 - ilustrativni primer izseka mojega poročila po pogovoru z izvajalko dodatne 
strokovne pomoči v vrtcu: 
Ona bo z njim šele začela delat, ampak je zelo začudena, kako to, da oba dečka nimata že zagotovljene 
pomoči s strani  razvojne ambulante (logopedske in specialne pedagoške pomoči), saj bi to oba  precej 
rabila. Sploh glede na  to, da gre starejši kmalu v šolo. 
 
Pri tem pa se v praksi poraja dvojna dilema; po eni strani, če otrok ne dobi usmeritve v vrtcu, potem 
ni upravičen do dodatne strokovne pomoči in s tem nujno potrebne posebne pozornosti s strani 
strokovnih delavcev, ki bi mu pomagala premostiti izostanek in pripomogla k priključitvi v običajno 
šolo. Po drugi strani pa lahko ista odločba o usmeritvi, na osnovi katere dobi sicer nujno in dobrodošlo 
strokovno pomoč, poveča »nevarnost«, da bo otrok v očeh Komisije (ki se po mojem mnenju na 
osnovi pogovora z večimi strokovnimi delavci, pri odločanju ob površnem poznavanju otroka, ravna 
v veliki meri po dokumentaciji ki jim je na voljo) skoraj avtomatsko »označen kot manj sposoben« 
in zato prej usmerjen v šolo s prilagojenim programom. Navedeni primer odraža posebej ranljiv 
položaj romskih otrok nasploh, pri čemer se zdi, da se jih pri nas skorajda sporadično usmerja v 
prilagojene programe z nižjim standardom. Šolanje v posebnih programih pa po mojem mnenju (tudi 
v primeru odličnega dela tamkajšnjih strokovnih delavcev) lahko zaradi nespodbudnega okolja še 
poglobi spiralo stran od običajnih perspektivnih izobraževalnih poti. To pa vse vodi/vzdržuje (v) 
revščino in družbeno stratifikacijo, socialno ranljivost, vodi do tveganih življenjskih potekov, 
preprečuje družbeno mobilnost ipd. 
 
 ...Iz omenjenih spoznanj izhajajoče frustracije45: 
 
Tako mene in najbrž tudi ostalo ekipo, ki sodeluje z družino, še danes frustrira, boli in žuli, da dve 
leti nazaj nismo uspeli zajeziti preusmeritve pri 5.O v program s prilagojenim programom ob prehodu 
v šolo, številnim prizadevanjem46 navkljub.  
 
ü str. 17/18 - ilustrativni primer iz mojega poročila pogovora s strokovno delavko št. 2 iz vladne 
inštitucije, ki je v vrtcu nudila dodatno strokovno pomoč: 

                                                
44 Pot do dodatne strokovne pomoči poteka preko postopka usmerjanja, kar določa Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami (ZUOPP-1), podzakonski akt s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakon o splošnem 
upravnem postopku. »Postopek usmerjanja poteka na Zavodu RS za šolstvo (ZRSŠ) v Oddelku za usmerjanje otrok s 
posebnimi potrebami. Svetovalec oz. svetovalka zaprosi pristojno komisijo za usmerjanje za strokovno mnenje. Komisijo 
sestavljajo predsednik in člani (psiholog, specialni in rehabilitacijski pedagog, zdravnik, lahko pa tudi socialni pedagog, 
logoped,…), ki so odgovorni za pripravo strokovnega mnenja. Predsednik komisije izdelano strokovno mnenje, ki je 
podlaga za odločbo o usmeritvi, posreduje svetovalcu. Na podlagi strokovnega mnenja svetovalec/svetovalka ZRSŠ izda 
odločbo o usmeritvi. Otroci s posebnimi potrebami v postopku usmerjanja torej pridobijo dva dokumenta: strokovno 
mnenje in odločbo o usmeritvi« (Zavod republike Slovenije za šolstvo, b.d.). Na osnovi odločbe pa so sploh otroci 
opravičeni do dodatne strokovne pomoči (logopedske, čustveno vedenjske ipd.) 
45 Osebno me je pogosto frustriralo in jezilo tudi to, da se starša nista več vzgojno, učno ukvarjala z otroci oz. zagotavljala 
bolj vzpodbudnega učnega okolja navkljub mojim/našim prizadevanjem, a to vedenje po mojem mnenju v veliki meri 
odraža  »socialno družbeni svet« v katerem živita, in preobremjenost, bolj kot pa njuno osebno brezbrižnost, zato na tej 
točki tega vidika posebej ne izpostavljam. 
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Prav tako je ona tudi odločno proti odhodu 5.O v zavod prihodnje leto, saj meni, da če se postavi v 
oklepaj intelektualni razvoj (ki je tam vsemu navkljub zaradi nestimulirajočega okolja - grdo 
povedano -  lahko vprašljiv), je za njegov socialni, čustveni razvoj veliko boljše, da bi bil še eno leto 
tam v vrtcu; seveda, če bi še naprej tako delali z njim (njena pomoč, pomoč prostovoljcev itd.). Saj 
naj bi bil 5.O zelo vztrajen, miselno hiter, učljiv, si hitro zapomne in je v enem letu naredil ogromen 
napredek (upoštevajoč težave z govorom). Tako kot vzgojiteljica je tudi ona rekla, da ji je ga po 
domače povedano škoda! 
 
Po drugi strani pa je ta primer okrepil našo namero in odločenost za »bdenje« nad tovrstnim procesom 
pri otrocih v prihodnje ter spodbujanju zgodnjega ukrepanja in partnerskega pristopa. Ta zajema 
soustvarjanje priložnosti za  uspešno  sodelovanje družine z ostalimi pomembni akterji, kot so recimo 
eksterne družinske konference (oz. konference primera); srečanja, kjer se strokovni  delavci različnih 
služb in starši ter pomembni udeleženi skupaj ”usedejo”, izmenjavajo opažanja, poglede, dileme, 
izkušnje, upe, skrbi, perspektive in skupaj iščejo rešitve, ki omogočajo svetlo izobraževalno 
perspektivo otrok.  
V zadnjem letu in pol pa smo tako npr. veliko energije usmerili v to, da 3.O ne bi premestili v nižji 
izobrazbeni standard. Posredno, tudi v zvezi s tem, sta bili v zavodu sklicani dve družinski konferenci, 
kjer smo različni akterji; starša, vzgojitelji in učitelji tako iz doma kot šole, z vključevanjem 
psihologinje, psihiatrinje, predstavnikov naše ekipe, z upoštevanjem tudi njegove perspektive skupaj 
iskali možnosti, kako tega otroka, ki sicer obiskuje šolo s prilagojenim programom, v prihodnje 
morebiti podpreti pri dokvalifikaciji. 
 
ü poročilo eksterne družinske konference, 16.6.2016: 
Na koncu se je izpostavilo, da bi bilo koristno s 3.O tudi čez poletje utrjevat znanje (računanje do 
100, s prehodom, poštevanka do 100, pisanje v katerikoli pisavi, branje z razumevanjem); če najdemo 
kak način, ki bi ga potegnil in če presodimo, da je motiviran za to pot, ki bi ga lahko pripeljala naprej 
do kakšnega srednješolskega programa (npr. gradbena, pomočnik pri tehnologiji gradnje. 
 
Realiteta socialne izključenosti me (nas) tako ob zavedanju krivic in neenakih izhodiščnih položajev 
v družbi, kot tudi pomanjkanja sistemskih rešitev za uspešno sodelovanje strokovnih služb in 
institucij, na nek način še bolj angažira pri spodbujanju perspektive upanja: s spodbujanjem šolske 
uspešnosti otrok, z ustvarjanjem vizij, perspektive za naprej in  zgodnjega naslavljanja težav ter 
iskanja čim bolj celostnih rešitev ter dejanske podpore pri socialnem vključevanju. To je spričo 
kompleksnosti težav ter številčnosti strokovnih služb in institucij, ki obravnavajo ranljivo družino, 
možno zgolj s skupnimi moči, torej z vključevanjem družine, posameznika v njej in pomembnih 
akterjev ter večih ne/formalnih mrež v skupnosti, ter s soustvarjanjem priložnosti in pogojev za 
sprotno obveščanje in kakovostno komuniciranje in usklajeno sodelovanje le-teh med seboj. Kot 
odlična priložnost za takšna »srečanja« in pristajanjem na perspektivo upanja so se (kot že omejeno) 
izkazale eksterne družinske konference (oz. konference primera). 
 
 
4.2.2  KAKŠNE SO BILE POTREBE DRUŽINE IN DRUŽINSKIH ČLANOV, KI SEM JIH 

OPAZILA IN SE NANJE ODZIVALA?  
 
Uvodna pojasnila bralcu: Ob uporabi pojma ”potrebe” sem se soočala s številnimi metodološkimi in 
konceptualnimi zadregami, ki jih prinaša že sam poskus razumevanja pojma ”potreba”. Zavedam se 
namreč, da se pojem potreb lahko razume različno skozi različne discipline; filozofijo, psihologijo, 
politiko ipd., kot različne koncepte,47 kar močno presega okvire pričujoče naloge. Pri 
                                                
47 Kot primer navajam razlikovanje koncepta potreb že znotraj discipline psihologije; najbolj poznana taksonomija potreb 
s strani zahodne psihologije je od avtorja Maslowa, iz leta 1943, ki je potrebe hierahično razdelil na osnovne, povezane s 
človeškim preživetjem, in višje potrebe po osebnostnem razvoju. Drugačen vidik pa zavzemajo avtorji Max Neef, Elizalde 
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konceptualizaciji in prepoznavanju potreb sem ”zdravorazumsko” izhajala predvsem iz lastnih 
naivnih teorij, subjektivnega, socialno družbeno umeščenega percepiranja potreb družine. Pa vendar 
menim da, sem z eksternalizacijo pripisanih potreb in pripadajočih konceptualnih orodij tako 
povečala transparentnost in razvidnost mojega dojemanja družinske realnosti, posledično pa tudi 
delovanja. Vse to ob predpostavljanju, da sem, v luči pristopa prožnega odzivanja, pri delovanju v 
veliki meri izhajala iz »sproti prepoznanih potreb«. Obenem pa upam, da sem navkljub omenjenim 
omejitvam in filtrom (lastnim, družbeno - teoretičnim; glej teoretski del naloge48) do neke mere 
vendarle uspela ”zaobjeti” in nasloviti tudi nekatere ”dejanske” potrebe oz. 
želje/zavzemanja/stremenja/zahteve/interese družinskih članov. 

Potrebe,49  ki sem jih heteronormno »konstruirala« in prepoznavala ter se  nanje odzivala, bi glede na 
način pridobivanja podatkov lahko razdelila v dve skupini. Prva skupina »potreb« je tista, ki so jih 
neposredno (v skladu starostjo, svojimi zmožnostmi artikulacije in specifično situacijo) navajali/ 
izražali družinski člani tekom pogovorov ob mojem spremljanju  družine ali  tekom specifičnih 
intervjujev/poročil. V drugi skupini so ostale »potrebe«, ki sem jih prepoznavala tekom  opazovanja 
z udeležbo ob spremljanju družine (ob vključevanju v vsakodnevno družinsko življenje; taborjenja 
na morju, ali pa so jih omenjali drugi družinski člani, člani akcijsko raziskovalnega tima, strokovni 
delavci tekom družinskih konferenc, na intervizijskih sestankih ipd). Potrebe zavoljo večje 
preglednosti razdelim na potrebe staršev ter potrebe otrok, kar uvodoma prikažem v Tabeli 1, nato pa  
jih v nadaljevanju besedila podrobneje opredelim in ilustriram s primeri. 

Legenda za razumevanje poglavja 4.2.2:  

      #    znak predstavlja področje potreb, 
• znak predstavlja označbo za potrebo, 
o znak se pojavlja kadar posamezno potrebo podrobneje razčlenim, 
ü predstavlja ilustrativni primer iz mojega raziskovalnega gradiva.. 

  

                                                
in Hopenhayn (1991). Ti v njihovi teoriji Lestvice človekovega razvoja, t.i. osnovne človekove potrebe razumevajo kot 
ontološke; tj. tiste, ki izhajajo iz samega stanja biti človek. Po mnenju teh avtorjev so za proces njihovega zadovoljevanja 
značilne hkratnost, komplementarnost in kompenzacije. Prav tako so, po mnenju omenjenih avtorjev, v nasprotju z 
običajnim pojmom zahtev, neskončne in nenasitljive ter stalno prisotne v vseh človeških kulturah ter vseh zgodovinskih 
časovnih obdobjih (prav tam, str. 18). Kar pa se spreminja s časom in med kulturami, pa so zgolj strategije za izpolnitev 
potreb (Osnovne človekove potrebe, b.d.). Človekove potrebe - med drugimi po; eksistenci, zaščiti, naklonjenosti, 
razumevanju, sodelovanju, prostemu čas, ustvarjanju, identiteti in svobodi, naj bi po takem razumevanju bile medsebojno 
prepletene in predstavljale nekakšen interaktivni sistem;eksistenco, zaščito, naklonjenost, razumevanje, sodelovanje, 
prosti čas, ustvarjanje, identiteto in svobodo (prav tam). 
48 Pri tem sem, pri konceptualizaciji potreb obravnavane družine, med drugim, izhajala tudi iz teoretičnih konceptov in 
ugotovitev avtorjev raziskav, ki so sicer podrobneje omenjeni v teoretičnem poglavju moje naloge.  
49 V nadaljevanju ta pojem zajema tudi pomen pripisane oz. izražene želje/zavzemanja/stremenja/zahteve/interesov. 
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Tabela 2: Struktura prepoznanih potreb staršev in otrok 

POTREBE
PODROČJE	
POTREB: PREPOZNANE	POTREBE:

STARŠEV:
po	finančni	preskrbljenosti
po	izkazovanju	statusa	(skozi	statusne	simbole)
po	praktični	pomoči
po	finančno	usmerjeni	pomoči
po	primerni	nastanitvi

po	informiranosti
po	dostopu	do	ustrezne	zdravstvene	oskrbe
potrebe	na	področju	duševnega	zdravja

po	druženju	in	socialni	vključenosti
po	kontuiniranih	stikih	s	člani	ART
po	praktični	razbremenitvi
po	izkazovanju	v	vlogi	gostitelja
po	izkazovanju	svojih	talentov
po	poskrbeti	za	sočloveka
želja	po	upoštevanosti	in	cenjenosti
po	integriteti	v	medosebnih	odnosih	in	poštenosti
po	dobrih	medsosedskih	odnosih
po	razvredrilu	in	sprostitvi

po	predaji	želenih	vrednot	otrok	
po	predaji	kulturnega	izročila	otrokom
po	podpori	pri	vzgoji	in	praktični	razbremenitvi
po	šolanju	otrok	in	perspektivi	za	prihodnost
priučitev	delovnih	navad	in	praktičnih	znanj

po	imeti	"otroke"
po	biti	dober	starš	in	soprog
po	zaščiti	družinskih	članov
po	dobrih	medosebnih	družinskih	odnosih
po	(večji)	moči,	avtonomnosti
po	upoštevanju	staršev	kot	pristojnih	za	svoje	otroke

po	učinkovitem	in	vzajemnem	sodelovanju
po	"večji"	dejanski	pomoči	in	"manjšem"	nadzoru
po	podpori	pri	sodelovanju	s	strokovnimi	službami,	s	strani	ART
po	aktivni	vlogi,	večji	obveščenosti	in	večji	videnosti	pri	odločanju
po	upoštevanosti	in	spoštovanju
po	večji	uravnotežnosti	moči	v	odnosu
po	praktični	pomoči	in	podpori	pri	vzgoji

OTROK:

po	pravični	obravnavi
po	omejevanju	neustreznega	vedenja
po	pozornosti
po	upoštevanosti	in	vključenosti
po	sprejemanju	in	prijazni	obravnavi
po	bližini	in	fizičnem	dotiku
po	odobravanju	in	potrditvi	s	strani	odraslih
po	avtonomiji	in	možnosti	soodločanja
po	zasebnosti	in	nevpletanju	s	strani	odraslih
po	zaščiti	pred	fizičnem	nasiljem
po	prosocialnem	vedenju
po	vzpostavljanju	stikov	z	vrstniki	in	snovanju	prijateljstev

na	področju	
higiene	in	
toalete po	pomoči	pri	skrbi	zase	in	usvajanju	higienskih	navad

po	finančni	preskrbljenosti
po	lastništvu	materialnih	dobrin
po	"lastnem"	fizičnem	prostoru

na	področju	
zdravja po	treznem	staršu

na	področju	
preživljanja	
prostega	
časa po	"lagodnem"	preživljanju	prostega	časa	in	razvredrilu

po	fizični	aktivnosti	in	gibanju	na	prostem	
po	praktično	usmerjenih	dejavnostih
po	pestrem	in	doživljajsko	polnemu	preživljanju	prostega	časa
po	percepiranju	sebe	kot	uspešnega	in	avtonomnega	akterja
po	samostojnosti
po	razreševanju	posledic	težkih	izkušenj
po	pripadanju	referenčni	skupini	in	željenim	socialnim	normam	
po	spodbujanju	govornega,	kognit.	razvoja	in	delovnih	navad
po	kompenzaciji		primankljajev	v	znanju

na	področju	
družinskega	
življenja	in		
medsebojni
h	odnosov

na	področju	
doživljanja	

sebe
na	področju	
storilnosti

finančno/na
stanitveno

na	področju	
zdravja

na	področju	
socialnega	
življenja

na	področju	
sodelovanja	

s	
strokovnimi	
službami	in	
institucijami

na	
vzgojnem	in	
storilnostne
m	področju

na	področju	
doživljanja	
družinskih	
odnosov

nastanitven
o/finančno	
področje

 

Komentar: Tabela 2 prikazuje strukturo potreb otrok in staršev na posameznih področjih življenja, ki jih obravnavam v 
nadaljevanju besedila. 



 
 

108 

 
POTREBE STARŠEV: 
 
# Na finančnem/nastanitvenem področju: 
 

• Potreba po finančni preskrbljenosti 
 
ü Intervju s staršema št. 1: 
Izjava očeta: »Ja, ko imaš para imaš vsega«. 
 
• Želja po izkazovanju statusa skozi razne (potrošniške) statusne simbole 
 
ü kot so »dobri« avtomobili (str. 76 - ko oče kupi Audija pove da je to avto za gospode.) 
 
ü kot je nadstandardna elektronika (velik nov televizor, internet z dodatnimi programi; dobri 
mobiteli, neomejena uporaba interneta) 
 
• Potreba po praktični pomoči - v smislu hišnih opravil 
 
ü str. 56: Mama me prosi za pomoč pri pospravljanju otroške sobe; povedala je, kako je 
vprašala družinsko prijateljico, ki je rekla:»Kok plačaš,« in je mama na to odvrnila, da ni škrta, a da 
nima denarja potem za vrtec in take stvari, in da bo potem prosila prostovoljce, ki bodo to naredili 
zastonj. 
 
• finančno usmerjena pomoč 
 
o bodisi pri urejanju birokratskih zadev in računov  

ü str. 113: Hkrati pa meni to potrjuje potrebo po tem, da se enkrat usedemo s staršema in 
pregledamo vse izdatke mesečne, zakaj gre denar in se naredi računico, kateri stroški niso nujni 
potrebni. Ali pa dobi več denarja. Pregledala sem tud očetov status o zaposljivosti in je bil zgolj 
začasno nezaposljiv. Morda bi vendarle lahko poiskal neko službo (kljub bolečini v križu, ne vem). 
Nekje morejo več denarja dobit in ga manj porabit... 
 
o bodisi pri zbiranju sredstev 
 
ü str. 111: Oče je rekel, da se že tolko dolgo pozamo, da smo domači in da bi neki vprašal, da 
eno je pričanje (ala v vrtcu), drugo so pa resne stvari in potem me je vprašal, če bi lahko pomagala 
zbrati ta denar. Da če ja ja, če ne nič hudega. Da poznam tok študentov, profesorjev, da on nima 
šole, mozga, da on tega ne zna. 
 
o bodisi pomoč pri iskanju potencialnih kupcev /sklenjanju kupčij  
 
ü str. 134: Oče želi prodati Audi, ker je predrag in nima denarja. Išče kupca. 
 

ü str. 143: Mama me pokliče, da prodajata ženske in moške parfume, če bi jih kupila ali v njunem 
imenu posredovala informacijo ostalim prostovoljcem. 
 
Starša sta oba trajno nezaposlena in njune zmožnosti, spričo nedokončanih šol ter socialno 
ekonomskega zaledja, so za zaposlitev v polju legalnega zelo šibke, zato morata biti iznajdljiva pri 
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iskanju finančnih virov znotraj t.i. sive cone s prekarnim delom; npr. s prodajo železa, občasnimi 
zaslužki s prodajanjem podarjenih antikvitet ipd. To še vedno omogoča pošten, legitimen vir zaslužka, 
ki pa ni povsem legalen. Avtorja Janhar in Videmšek (2012) navajata, da Romi pri nas služijo denar 
neformalno, npr. z zbiranjem odpadnega železa in barvastih kovin (Janhar, 2012; Videmšek 2012). 
Tu se lahko tudi navežem na avtorja Zajec in Jazbec (2012), ki ugotavljata da so, '«Romi predvsem 
zaradi nizke izobrazbene strukture in odklonilnega odnosa delodajalcev do zaposlovanja Romov v 
večini primerov dolgotrajno brezposelni«(str. 69). Ob tem menim, da ne gre toliko za etnično 
pripadnost, temveč splet večih virov ranljivosti, ki pri Romih zelo otežujejo socialno mobilnost in 
vključenost. Zaradi veliko stopnje brezposelnosti so za večino Romov v Sloveniji poglavitni redni vir 
preživljanja socialna pomoč in družinski dodatki. Kot vemo, pa so finančne težave v veliki meri 
krožno povezane s težavami pri iskanju in zagotavljanju primerne nastanitve oz. s pojavom 
brezdomstva.  
Zagotavljanje dolgoročnih nastanitvenih možnosti pa je bistvenega pomena za to, da se brezdomno 
ranljivi posamezniki/družine lahko premaknejo iz brezdomstva (Dekleva in Razpotnik, 2010, str. 53). 
Pri tem pa morajo imeti na voljo primerno nastanitev. Kot (že omenjeno) opozarjata avtorja Razpotnik 
in Dekleva (2007), se v skladu z evropsko klasifikacijo ETHOS namreč poleg najbolj očitnega 
brezdomstva, ki se kaže v pomanjkanju »strehe nad glavo«, kot (skrito) brezdomstvo šteje tudi 
bivanje v negotovih pogojih (npr. ob nevarnosti deložacije), ali bivanje v neprimernih pogojih (npr. 
zdravju ali osebni integriteti škodljive razmere).  
 
• Potreba po primerni nastanitvi  
 
ü Intervju s staršema št.1: 
Kaja: »Kaj bi potrebovali za bolj zadovoljivo družinsko življenje/da bi bili še bolj zadovoljni?« Oče: 
»Domačija, dobra hiša.« Kaja: »Aha, a to tudi v smislu, da imate svoj prostor, dovolj prostora?« 
Oče: »Ja«, Kaja: »Tudi denar?« Oče: ”Ja, ko imaš para imaš vsega”. 
 
Žal se po kriteriju ETHOS-a obravnavana družina sooča z brezdomstvom tako v smislu negotove kot 
občasno tudi, zaradi zdravstvenega tveganja, neprimerne nastanitve. 

ü str. 134: Mama je potožila, da imajo plesen na nekih stenah in da je mož astmatik in da more 
nekdo to pridet uredit. 
 

# Na področju zdravja:  
 

• Potreba po informiranosti glede zdravstvenih vprašanj in možnosti reševanja težav  
 
ü str. 106: Oče mi je pokazal bulo na vratu in me vprašal, če se mi zdi nevarna. 
 
• Potreba po dostopu do zdravstvene oskrbe 
 
ü str. 131-starša mi povesta, da nimata svojega zobozdravnika in da že veliko let nista bila na 
pregledu: 
Oče mi pokaže, da se mu maje zob, nato povesta, da se gresta naslednji teden pozanimat  na 
UKC glede svojih zob, ker jima je neka zobozdravnica svetovala, kje se lahko pozanimata), kje dobita 
napotnico... čeprav sta priznala, da se oba bojita, ker imata slabe-boleče izkušnje z zobozdravniki.  
Kot ugotavlja Janhar (2012), so Romi pri nas zdravstveno veliko bolj ogroženi v primerjavi z 
večinsko populacijo in v veliki meri nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja; v letu 2003 je to 
pri nas veljajo za dve tretjini romskega prebivalstva (str. 104)! Posledično nimajo dostopa do 
marsikatere zdravstvene oskrbe in številnih pravic in možnosti, ki iz tega izhajajo. 
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• Potrebe na področju duševnega zdravja 
 

o Duševno zdravje - kajenje, alkohol, stres 

Čeprav starša izrecno ne navajata težav v duševnem zdravju, oče kadi in pogosto pije alkoholne 
pijače, kar je do neke mere tudi kulturno pogojeno, pa vendar to (vsaj občasno) moti ženo in otroke.  
 
ü str. 73: Mama pa mu je skoraj zabrusila: »Ti pa manj pij pa več šuti!« 
 
ü Intervju s 4.O/5.O: 
Kaja: ”Se vama zdi da oče preveč pije pivo? 4.O: ”Ja”. Kaja: ”Imata rajši, da pije al da ne pije?” 
4.O: ”Da ne pije.” 
 
Pomemben dejavnik tveganja je prav gotovo tudi stres, vezan na težke življenjske pogoje:   
 
ü str. 2: Oče mi je povedal, da je imel neka časa nazaj "počen požiralnik" zaradi stresa, ker je 

preveč pil in kadil. 
 

Kot ugotavlja avtorica Videmšek ( 2012), so dejavniki tveganja na področju duševnega zdravja  pri 
Romski populaciji pogoste selitve, asimilacijski pritiski, neugodne stanovanjske razmere, neprimeren 
ekonomski položaj, prisotnost skrbi za osnovno preživetje ter okrnjena socialna mreža, kar je vse 
aktualno tudi pri obravnavani družini.  
 

o  Stiske zaradi preobremenjenosti 
 
Pri mami sem pogosto opažala, da se čuti kot gospodinja in mama sedmih otrok (navkljub očetovem 
pomembnem prispevku pri vzgoji in gospodinjstvu) pogosto preobremenjena:  
 
ü str. 58: Nato sva pili kavo z mamo, ki ima danes glavobol in mi je povedala, da je zelo 
utrujena, ker skos pospravlja za fanti in da se pozna, da je bil 6. O manj v vrtcu ta teden, ker ima 
posledično več energije in ji je to zelo naporno. 
 
Avtorica Videmšek (2012) ugotavlja, da so pri Romih še posebej ranljive ženske. Med drugim zato, 
ker je za romske družine značilna patriarhalnost; ženske večinoma ostajajo doma, skrbijo za otroke 
in se ukvarjajo z gospodinjstvom, medtem ko moški večino dneva preživijo zaposleni, izven doma.  
 

o Socialna vključenost/izključenost 
 
Mama se mi je, navkljub na videz pestremu družabnemu življenju (pogosta »praznovanja«, obiski, ki 
pa so večinoma prijatelji po moževi strani; sama je namreč precej  introvertirana in v družabnem 
življenju boj pasivno sledi moževim pobudam, tako da sem dobila sem vtis, da ji primanjkujejo 
»prave, samo njene - prijateljice«) zdela: 
 
-spričo očetove odsotnosti tekom dneva, občasno osamljena: 
 
ü str. 12: Nato je ženi tudi omenil, da ga je nekdo povabil, da bi delal v gostinstvu, pa je bila  
odločno proti (prvič sem jo videla tako odločno proti njemu), češ da bo sicer ona sama doma, kar ji 
ni ušeč! 
 
ü str. 102: Mama mi je potožila, da je kar malo žalostna, ker bo 7.O hodila v vrtec, saj jo bo 
pogrešala čez dan. 
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-ter da ji pogosto manjka ženska družba (to mi ni izrecno izrazila, se mi pa zdi, da je pogosto sama 
načenjala ženske teme; nadaljevanke, dieta, kozmetika, opravljanje »žensk«, oziroma izpostavila, da 
pogreša ženske članice naše ekipe) 
 
ü str. 9: Doma sem nato spila kavico z mamo, imela malo ženskih debat in medtem gledala z njo 
eno serijo. Sem kr not padla, prav tako kot mama, ki se je jezila na eno spletkarico. 
 
ü str. 72: Nato pa me je mama povabila h kavi in rekla: »Daj pusti in prid spit kavo!« To sem že 
večkrat opazila, da pitje kave pomeni ritual druženja, da se delo spusti iz rok in da se takrat 
pogovarjava/mo "odrasle", prostočasne zadeve, da takrat pozornost namenim(o) njej. 
 
Pridružujem se mnenju avtorice Videmšek (2012), da je vključenost v družbeno dogajanje odločilno 
za dobro duševno zdravje (str. 134). Tega se najbrš zavedata tudi starša, ki sta zelo družabna in 
gostoljubna.  

ü str. 56: Oče mi je povedal, da lahko pridem kadar hočeš, da so vrata zame vedno odprta. 
 
- odprta za nove socialne stike;   

ü str. 122: Oba starša sta izrazila žejo, če gresta lahko zraven na plačinke, da spoznata mojo 
mamo, ker se mi že to dolg poznamo. 
 
-pogosto gostita obiske in doma organizirata različna praznovanja.  

ü str. 107: Oče je nato omenil, da nas vse vabi na kostanjev piknik. 
 

# Na področju socialnega življenja: 
 

• Potreba po druženju/socialni vpetosti 
 
Kot je že zgoraj omenjeno, starša veliko stavita na druženje; to namreč prepoznavata kot pomemben 
vidik naše podpore  

ü str. 70: Moji sošolki se je mama tudi pohvalila, da se njen mož rad” zajebava” in da ga ne 
sme jemati resno, ko pride in kako se hecamo vsi prostovoljci skupaj in kaj vse počnemo skupaj, 
izpostavila je kmetijo in Arboretum (…). S ponosom je povedala, da se je včeraj dopisovala s 
prostovoljcem Lukatom po računalniku, da pride šele julija in da ga zelo pogrešajo. 
 
• Želja po kontinuiranih/rednih stikih z člani akcijsko raziskovalnega tima 
 
Starša na več načinov izražata naklonjenost članom našega tima ter sta me pogosto spraševala, kje so 
ostali prostovoljci, ter v primeru daljše odsotnosti navajala, da nas pogrešata.  

ü str. 132: Oče mi je govoril: »Jagode moja, lubavi moja, lubenica moja đe si ti!« Povedal je 
da nas pogreša. Tudi mama je rekla, da nas že dolgo ni bilo. 
 
Navkljub želji, da bi prostovoljci prihajali pogosteje, pa naše spontanosti pri prihajanju starša nista 
doživljala kot motečega.  
 
ü Intervju s staršema št. 2: 
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Na vprašanje raziskovalke, če bi jima bolj ustrezalo, če bi vedla kdaj kdo pride tisti teden, sta 
odgovorila: Oče: ”Ni bitno zame.” Mama: “Tko da pridejo, vrata so vedno odprta.”  
 

• Potreba po praktični razbremenitvi 
 
Prostovoljci smo staršema velikokrat, poleg pomoči pri hišnih opravilih, pomagali tudi tako, da smo 
pazili otroke, ali jih odpeljali stran, da je mama lahko pomila. 

ü Intervju s staršema št. 2: 
Mama: »Najbolj koristno je, da vi nama pomagate.«  
 
ü Intervju s staršema št. 2: 
Mama: Pa tudi zadnjič je bil prostovoljec Luka pri meni, pa je vzel tri otroke, pa sm rekla, če bi lahko 
pršli še dva sabo, da bi js lahko pospravljala. In so pršli, so šli, ene pol ure jih ni blo doma, js sm 
čistla (neki), čistla tuki, čistla v uni sobi. Kopalnico sem.  
 
• Želja po izkazovanju v vlogi gostitelja 
 

Pomemben vidik druženja so staršema predstavljali skupni obroki in prirejanje praznovanj, kjer je 
bilo vsega v izobilju. Morda jim je to predstavljajo nekakšen pobeg od vsakodnevne rutine, skrbi ter 
tudi nekakšen statusni simbol uspeha. Oba sta se namreč v primeru raznoraznih praznovanj večinoma 
pražnje oblekla (oče npr. v kostim), potrudila s širokim naborom hrane, z ozvočenjem, z ureditvijo 
ambienta, povabila številne goste. Oče je pogosto spekel jagenčka (v ta namen si je pogosto sposodil 
denar). 

ü str. 3: Starša sta nas povabila na kosilo jutri ob 3h, prideta tudi Katja in Marko, vabljeni tudi 
vi ostali. 
 
ü Npr. str. 32-ko si oče od mene sposodi denar za nakup jagenčka za praznovanje. Več denarja 
za dobro hrano (specifično; meso) pa ne namenita zgolj za praznovanja, temveč jima tudi sicer to 
predstavlja skorajda kulturno obvezo. 
 
ü str. 112: Oče je rekel, da je lih kupu domače meso za 180 evrov, kar bo po obrokih odplačeval. 
In sem rekla, da se mi zdi streha nad glavo bolj pomembna kot to meso, ampak nisva prišla skup. 
 

•  Želja po izkazovanju svojih talentov  
 
Ta se predvsem izražalo v izkazovanju kulinaričnih spretnosti. To je poleg ponosa omogočalo tudi 
priložnost, da se starša izkažeta kot kuharja in gostitelja. 

ü str. 7: Medtem pa se je oče hvalil s svojim kuhanjem in mi ponudil nek pečen krompir. Ker sem 
ga sprva odklonila, je biu mogoče kar mal užaljen, tako da sm ga potem useeno probala. Klasika. 
Mama pa je ponudila neke mafine, ki jih je spekla. 
 
ü str. 70: Mama se je pohvalila, da je raziskovalka št.1 vzela recept za krompirušo in da so 
dogovorjeni tudi z Katjo in Markotom, da onadva tam spečeta torto. 
 
• Želja po poskrbeti za sočloveka 
 
Poskrbeti za drugega staršema je staršema prinašalo notranje zadovoljstvo ter občutek ponosa. 
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ü str. 81: Povedala sta, da je v Bosni use v razsulu in da je grozno; da otroci ne morejo hoditi v 
šolo; ker je 4 km stran, vse je umazano; čista revščina. Omenila sta, da bo morda neka sorodnica –
hčerka sorodnice iz Bosne prišla poleti za mesec, dva, v Slovenijo, da ji omogočijo boljše življenje. 
 
ü str. 131: Pred odhodom sem dobila od mame topel kruh iz pečice za mojega fanta in 
ponovno vabilo za praznovanje rojstnega dne. 
 
 
o Želja po upoštevanosti in cenjenosti: 

 
Gostoljubje in odprtost staršev navzven je imelo meje. Zelo sta bila občutljiva, če se je kdo do njiju 
vedel nespoštljivo. 

ü str. 75 - ilustrativni primer, ko sta bila starša užaljena nad vedenjem sorodnikov iz tujine na 
obisku: 
Oče mi je rekel, da takoj prebere al je človek dober, al se ma za nekaj (…). Nato je rekel, da ima 
železne živce, ampak da je bil tik pred tem (kazal na grlo), da bi jih ven poslal, da tudi če jih nikoli 
več ne vidi. Je rekel, če vidiš, da je skodelica prašna, da umiješ v umivalniku. Mama je je rekla, da je 
vsega kriva njegova žena, ki ga ima za copato, da sicer bi spal pri njih na kavču. 

ü str. 94: Čeprav sem parkrat povedala še svoj vidik in poudarila, da imava lahko drugačno 
razumevanje situacije, je nato v smehu rekel »Kaja jaz sem stariji od tebe«. 
 
o Integriteta v medosebnih odnosih in poštenost kot pomembni vrednoti 
 
ü str. 56: Oče je rekel: »Lahko nekoga lažeš enkrat, dvakrat, trejič pa ne«. 
 
ü str. 75: Oče je rekel: »Nimam mozga, nimam šole, a imam svoje lice«. 
 

• Želja po dobrih medsosedski odnosih 
 
Dobri medsosedski odnosi staršema veliko pomenijo, saj sta se (kjer sedaj živijo) dobro počutila in 
navajala dobre stike z večimi sosedi; pri neki sosedi naročata torto za rojstne dneve, neki sosed jim 
pogosto pomaga pri računalniku, tretja otrokom nosi sadje in sladkarije. 
 
ü Intervju s staršema št. 1:  
Kaja: ”Kaj pa sosedi, vam to dost pomeni? Vem, da prej ste mel težave v Fužinah?” Mama: “Ja 
sosedi so dobri z nami.” Kaja: ”Aha a potem lahko rečemo, da so to močne točke, kar vam gre dobr 
- sosedi.” Mama:”Ja.”  
 
ü str. 108: Oče se pohvalil se je, da je v Fužinah pomiril dojenčka od sosede, ki je imel grč in 
ga je masiral s toplim oljem, da od takrat ni več nikdar jokal. 
 

• Želja po razvedrilu in sprostitvi 
 
Staršema je druženje, predvsem pa izleti predstavljalo pobeg iz vsakdanje rutine ter pomemben vir 
sprostitve: 

o obiski sorodnikov v tujini  
 
ü Intervju s staršema št. 1: 
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Oče: »Tu je vsak dan isto. V Bosni je mir, da se malo ispusti mozag.« Kaja: »Torej prepoznata potrebo 
po tem, da se odpočijete?« Mama:“Enako”  
 
ü str. 82: Na moje vprašanje, kako je blo v Bosni, sta mama in oče rekla, da je bilo super, da bi 
z veseljem šla za več dni… Oče: »Vse okej, zdej v Bosni bi bil še kakšen teden, če ne bi bilo doma 
otrok, delo.« 
 
o skupni izleti 
 
Starša sta pogosto izrazila željo da bi šli skupaj na izlet. 

ü str. 51: V nedeljo so me po telefonu klicali, če bi šla v Mostec z njimi, a sem prepozno videla 
klic in tudi sicer nisem mela časa, včeraj zvečer pa sem se na kratko oglasila pri njih in je oče povedal, 
da je bilo super; da bojo zdaj šli vsak vikend, da so otroci uživali, svež zrak pa to. 
 
ü str. 4: Aja spet je mama vprašala, kaj je z ZOO-jem in ogledom lučk po mestu? 
 
ü str. 35: Mama spet sprašuje, kdaj gremo spet v živalski vrt. 
 

# Na vzgojnem/storilnostnem področju: 
 
• Predaja želenih vrednot otrokom  
 
ü Intervju s staršema št. 1: 
Kaja: Kaj se vam zdi pomembno pri vzgajanju, kaj želita, da otroci odnesejo od vaju, za potem, ko 
bodo odrasli, imeli svojo družino? Oče: »Da bodo isto, so pošteni, da imajo tudi oni naprej v tem 
duhu a veš.« Kaja: »Bi kaj dodala (vprašam mamo)?« Mama: »Isto, da so pošteni, da ne kradejo.« 
 
• Predaja kulturnega izročila otrokom 
 
ü str. 58: Nato pa sta mi povedala, da se bo mogoče pomladi ženil 1.O. In če bi prišla. Nato sem 
zvedela, da je vse zelo v zraku, da mu je všeč ena iz Doma, doma so iz Kosova, sta rekla, a da če bo 
punca za, bosta to predlagala očetu…(…).  Ko pa sem rekla, sej to, da si jaz ne morem predstavljat, 
da bi moji starši meni zbirali moža ,a da je to najbrš tud stvar kulture, pa je oče rekel, da smo mu 
druga kultura in da gre to tako pri njih (…). Živela pa naj bi pri njih. 
 
ü str. 72: Mama mi je pokazala svojo poročno obleko, ki jo bo predala kaki bodoči snahi. 
 
•  Potreba po podpori pri vzgoji otrok 
 

ü str. 106: Oče je rekel, da (otroci) nič ne ubogajo, gledajo TV, da on lahko reče, a potem gre 
in oni ne ubogajo. 
 

•  Želja po šolanju otrok in/oz. perspektivi za prihodnost otrok 

Staršema je bilo pomembno  da so otroci vpeti v sistem šolanja, da so uspešni in da si nekoč zagotovijo 
službo oz. vsaj finančno preskrbljenost.  
 
ü str. 127: Nato mi je oče rekel, da sinu skoz govori, da brez šole tudi ne bo imel izpita in kako 
bo potem služil denar in da je že obupal.  
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•  Priučitev delovnih navad in praktičnih znanj  

 
Prav tako se jima zdi pomembno, da otroci pridobijo praktične, delovne izkušnje in navade za 
produktivno življenje. 
 
ü str. 72: Z mamo sva se med drugim pogovarjale o tem, kako je fajn za 1.O, da je šel delat 
zraven, da se sproba v tem. 
 
ü str. 106: Oče me je vprašal, če poznam koga, ki ima elektotehnično delavnico, da bi se 3.O tam 
uvajal, ker ima res smisel, je popravil sam videorekorder. 
 
# Na področju družinskega življenja in medosebnih odnosov: 
 
• Potreba po »imeti svoje otroke« 
 
Družina je staršema predstavljala temeljno vrednoto. 
 
ü        Intervju s staršema št. 1: 
Izjava očeta: »familija je sve«. 

 
ü str. 108: Oče pove, da bi imeu otroke že pri 19h imel otroke, če bi prva žena lahko imela. 
 
• Biti dober starš/soprog kot pomembna vrednota 
 
ü Intervju s staršema št. 1: 
Kaja: »Ali imata kot starša različen pogled na vzgojo otrok?« 
Oče: »Jaz sem drugačije, a veš. Sem hud, se zajebavamo.« 
Mama: »Isto. Podobno vzgajava, a vsak ma svoje, jaz sem bolj nežna, manj huda.« 
Kaja: »A tako, da je mož mal bolj strog, ti pa malo bolj popustljiva?«  
Mama: »Ja, tako.« 
Kaja: »Namenjata kakšnemu otroku več pozornosti, ali menita, da jo rabi več?« 
Mama: »Vsem enako, 6.O je rabi več, je ful živahen.« 
Oče: »Vsem enako, ne moreš enemu več.« 
 
ü str. 2: Oče mi je razlagal, kako kako prepriča on ljudi in povedal mi je, da obstaja 7 stopenj; 
ljudje ki so nasilni/slabi starši in da so nasilni do žene, ter to še v pričo otrok. 
 
ü str. 65: Oče je začel govorit o tem, kako se je njegov oče obnašal do njega, kako jih je tepel, 
ko je bil pijan ter da je sebe vedno lepo oblekel, otroci pa so bili lačni in da je on drugačen, da vedno 
prvo pogleda, da otroci niso lačni, ter da mu je vseeno, če je on razcapan, samo da so otroci vredu 
oblečeni, da majo za jest ter da se je tekom življenja odvadil negativnih navad. 
 
ü str. 76: Oče pa je spet začel govorit o tem, kako eni, ko so pijani, tepejo žene in v baru šlatajo 
ženske, da on tega nikoli ni! 
 
• Potreba po zaščiti družinskih članov 
 
Ta se je še posebej odražala pri očetu, ki je v tem kontekstu vedno imel poglavitno besedo. 
 
ü str. 99: Oče pa je govoril, da bi koga ustrelil, če bi kdo otroku skrivil las. 
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ü str. 123: Oče je rekel 4.O  da seveda ni kriu, ni važn kaj sta mela z strokovno delavko, nihče 
ne sme dvignit roke nad njim. Nato je še rekel, isto kot ne pusti 3.O, da tepe mlajše. 
 

• Želja po dobrih medsebojnih družinskih odnosih 
 
ü Intervju s staršema št. 1: 
Kaja: ”Mislim, da pri vas je ljubezen pa to, da to mata?” Mama:” Ja..” Oče: ”Ja, žena se ne boji.” 
Kaja: ”Ti družina daje ljubezen, varnost, zatočišče, energijo?”  Oče: ”Da.”  Mama:”Ja, da lepo 
skrbimo za otroke.” Kaja: ”Si slišal/a, se dobro počutiš v družini?« Mama: ”Ja.” Oče:« Ja.« Kaja: 
»Lahko kaj poveš o kvaliteti družinskega življenja?« Mama: ”V redu, a zdaj je največ dela s 6.O, 
njega je treba pazit, skoz skoči.« Kaja: ”Kako komunicirate v družini?” Oče: »Normalno. Včasih se 
kregamo, včasih pečemo.« 
 
Skozi osebne vtise ob spremljanju družinskega življenja, skozi pričevanja staršev tekom pogovorov, 
ne nazadnje tudi intervjujev sem opažala, da je staršema družina ogromno pomenila; predstavlja jima 
prostor varnosti, ljubezni, sprejetosti, sproščenosti in zavetja. Je pa tudi res, da je v družini, sodeč po 
konceptualizaciji avtorice Walsh (2003), glede dejavnikov družinske odpornosti na področju 
komunikacije z otroci, sploh glede več usmerjanja in bolj ustrezne vrste pozornosti, potrjevanja, 
izražanja nežnosti, kvalitetnega preživljanja časa ipd. še precej manevrskega prostora za izboljšave. 
Tudi na področju njunega odnosa je bilo čutiti veliko ljubezni in medsebojno složnost, mama je očetu 
v veliko ozirih podrejena (npr. pri vzgoji), a daje vtis, da sama na to pristaja in da ji ustreza, da oče 
odloča. Vendar pa sem občasno prepoznavala, da si v njunem odnosu (pa čeprav v situacijah, ko se 
oče šali) želi imeti več besede in svojega prostora, zato sem pogosto spodbujala njen glas in 
emancipacijo. 
 
•  Potreba po večji moči in avtonomnosti 
 
Ta se je še posebej odražala, sicer subtilno a vedno glasneje pri mami, v odnosu do moža. 
 
ü str. 76: Nato mi je oče rekel, če bi šla na hiter, da mi neki pokaže, na kavo? Takoj sem 
pomislila, da si je kupu avto ali pa motor, a mu nisem hotla pokvarit veselja in sem rekla, da lahko 
na kratko, če se strinja žena, ker se mi zdi, da v zvezi z nečim ni dobre volje. Nato je rekla, da greva 
lahko. Pa sem useeno vztrajala, ker sem mela vtis, da ji ni čisto ok, in jo še enkrat vprašala in je 
rekla, da je mož danes samo na pol naredu nekaj v tisti sobi in da ona ne more potem počistit. Rekel 
je, da bo jutri. Vprašal me je, če mu ne zaupam, pa sem rekla, da itak da mu, ampak da če ima 
za opravit delo, potem nočem bit razlog, da ga ne opravi. Žena je nato pokimala, da lahko gre in nato 
sva šla. 
 
• Potreba po upoštevanju staršev kot pristojnih za svoje otroke 
 
Ta se je npr. odražala v tem da je staša zelo motilo vmešavanje sorodnice v njuno vzgojo ter 
zapovedovanje kako naj vzgajata otroke, kar sta doživljala tudi kot poseg v meje družine. 

ü Intervju s staršema št. 2: 
Mama: ”Preveč časa je bla z otroci. Ampak tudi nas jezi to, ker je ona več komadirala mojim otrokom, 
namesto, da midva komandirava.” Oče: »To sam ja že, evo reku ej, ako prideš, pridi i nimaš nič več 
otrokoma, (…) Ako prideš na obisk, usedi se, popi kavo i otrokoma pust na miru.«  
 
# Na področju sodelovanja s strokovnimi službami in institucijami: 
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• Potreba po učinkovitem in vzajemnem sodelovanju s strokovnimi službam in ustanovami 
 
Ta potreba se je kazala kot ključna za naslavljanje ustreznih rešitev in spodbujanje želenih izidov 
procesov podpore. 
 
ü Poročilo eksterne družinske konference, 11.5.2015: 
Spregovorili smo tudi o odločitvi, da gre 5.O jeseni predvidoma v šolo znotraj šole s prilagojenim 
programom (…) ter se ni sprejela odločitev odloga šolanja, ki so jo strokovnjakinje z vrtca 
predlagale. Strokovnjakinje z vrtca, starši ter prostovoljci s PEF smo bili mnenja, da bi bilo glede na 
njegov napredek v zadnjem letu verjetno smiselno odložiti šolanje za eno leto in nadaljevati z začetim 
delom v vrtcu. Tako bi se morda v prihodnje odprla možnost, da bi se fant lahko vključil v redno OŠ, 
imel pa bi tudi možnost, da še eno leto biva v družini. Strinjali smo se, da se zavedamo, da je za 
spreminjanje te odločitve prepozno, saj so roki zamujeni, vseeno pa nam glede tega ostaja nelagodje. 
Soglasni smo bili, da se je v prihodnje potrebno pri drugih otrokih družine pravočasno odzvati 
na postopke v zvezi z šolanjem, ki naj bi bili prilagojeni potrebam vsakega posameznega otroka. 
 

• Želja po večji »dejanski« pomoči in »manjšem« nadzoru s strani strokovnih služb, institucij 
 
ü Intervju s staršema št. 2: 
Raziskovalka št. 3:”Skratka, kako vidiš ti, al pa ti, da so pomagal oni?" Oče: ”Nobene ni pomoči 
bilo tuki…” Raziskovalka št. 1: ”Bolj kontrola al kako?« Oče: »Samo kontrola! Ja kažem, rabam 
od male trebam ovo, trebam ono… Ja nemam tok denarja, nimam, da kupim«. 
 
o Želja po podpori in pomoči pri sodelovanju s strokovnimi službami, institucijami s strani člani 
ART 
 
Starša sta pogosto dala pobudo za našo pomoč in podporo, še posebej v primeru navezovanja in 
vzdrževanja stikov s strokovnimi službami, spremljanja, ali za namene zagovorništva. 
 
ü str. 123: Ob koncu me je mama vprašala, če lahko naročim 6.O k logopedinji. 
 

o zavoljo večje obveščenosti o postopkih  
 
ü str. 41: Oče me vpraša, če lahko pri sojenju pričamo prostovoljci. 
 

o zavoljo večje obveščenosti o pravicah, možnostih  
 
ü str. 14: Mama mi je pokazala prijavnico za počitnikovanje za 5.O poleti, v sklopu vrtca, a je 
rekla, da se ji zdi predrago, da bi sami to pokrili. 
 
o Potreba po aktivni vlogi in večji obveščenosti in »vidnosti« staršev pri soodločanju o 
pomembnih zadevah  
 

ü str. 123: Oče pravi, da glede Rakitne čaka, da zve kdaj  gre (ni mu všeč, da bi se čakalo do 
poletja, med počitnicami želi, da gre prej..), sklepam da imaš Taja (bolj popolne informacije?). 
 
ü str. 10: Aja še to - ker nas prostovoljce starša sprejemata tako z odprtimi rokami, me je zelo 
presenetilo, ko mi je mama zadnič rekla, da so jim pred našim sodelovanjem na CSDju predlagali, 
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da bi se neke študentke ukvarjale z otroci in je bila odločno proti - ker jih ne pozna in ne bi pustila, 
da se tuji ljudje z njenimi otroci ukvarjajo! 

• Potreba po upoštevanosti in spoštovanju staršev (s strani strokovnih oseb, kot tudi predstavnikov 
naše ekipe) 
 
ü str. 111: Očetu na sestanku pri 6.O v vrtcu ni bilo všeč, »da pametujem« in je rekel, da je on 
stariji od vseh nas, razen od ene vzgojiteljice in nas je vse vse tikal... 
 

•  Potreba po večji uravnoteženosti moči v odnosu 

 
Starša se tudi nam, prostovoljcem, za podporo pogosto želita »revanširati« (z gostiteljstvom), kar 
poleg osebnega ponosa, časti, prepoznavam tudi kot simbolno dejanje večanja moči oz. udejanjanje 
horizontalnih, mrežnih odnosov: 

ü str. 74: Nato je oče spraševal, kdo plačuje, ko gremo v ZOO, ali zadnič v Arboretum? 
Povedala sem mu, da Kralji omogočijo ZOO, tisto pa je bil del raziskave še. Nato pa je rekel, da ima 
tudi on neko presenečenje za nas. 
 
ü str. 130: Mislila sem mu plačat in vztrajala precej časa, a oče ni pustil, da mu plačam. Mama 
je rekla, da bomo v torek jedli skupaj in da je to urejeno. 
 

• Potreba po praktični pomoči in podpori (finančni, konkretni) 

 

ü str. 111: Oče je rekel, da se že tolko dolgo poznamo, da smo domači in da bi neki vprašal, da 
eno je pričanje, drugo so pa resne stvari in potem me je vprašal, če bi lahko pomagala zbrati ta 
denar… 
 
 
POTREBE OTROK:  
 
V nadaljevanju omenjene potrebe sem opažala, prepoznavala/interpretirala preko besed otrok ali pa 
posredno preko odzivanja v določeni situaciji, staršev, sorojencev, prostovoljcev, strokovnih oseb 
ipd. Pri tem sem, kjer se je dalo, skušala čim bolj izhajati iz (mojega razumevanja) perspektive otrok.  

 

# Na področju družinskega življenja in medosebnih odnosov: 
 
Pri družini doma je bilo večkrat zelo prijetno in pestro vzdušje (sploh na skupnih izletih, ali ko so  
doma kaj počeli skupaj; gledali film, jedli večerjo, se hecali.). Starša imata svoje otroke zelo rada in 
sta se po svojih močeh trudila skrbeti zanje ter jim skušala omogočati čim lepo življenje ter privzgojiti 
prave vrednote. Bila sta zelo vestna pri udeleževanju raznih sestankov, omogočanju prevoza v 
šolo/vrtec/zavod, skrbi za dom, prehrano, finančna sredstva. Otroci so bili na svojo družino in starša 
zelo navezani in lahko bi rekli, da večinoma odražajo značilnosti »varne navezanosti«, hkrati pa so, 
v primerjavi z vrstniki, čustveno kar samostojni, »odporni« otroci in najstniki. Njihovi vzgojitelji so 
pogosto povedali, da se znajo otroci »lepo obnašati« in da so srčni, prijetni in vodljivi otroci/najstniki. 

ü Intervju s 3.O: 
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Kaja: »Kaj ti pomeni družina?” 3.O: ”Veliko”. Kaja: »Ti družina daje ljubezen varnost, zatočišče, 
energijo?” 3.O: ”Ja”. Kaja: ”Kaj bi pa najprej izpostavil?” 3.O: ”Ljubezen, radost.” 
Kaja: ”Si slišan, se dobro počutiš v družini? ”3.O: ”Ja, skoz.” 
 

Vendar pa sta bila starša (sploh ko bili vsi otroci doma) pogosto preobremenjena. Poleg vsakodnevnih 
ekonomskih, socialnih, nastanitvenih, zdravstvenih skrbi, ki so značilne za ranljive družine, je bila 
mama, spričo številčnosti otrok, predvsem zasuta z gospodinjskim opravili in skrbi za najmlajšo/e, 
oče pa s posli, prevozi, obiski, delom po hiši/dvorišču, občasno tudi s stanjem opitosti... Prav tako 
imata starša tudi sama, spričo odraščanja v zahtevnem a manj stimulativnem okolju, nekoliko nižje 
intelektualne in govorne zmožnosti. Vsi omenjeni dejavniki so oteževali celostne/''popolnoma 
odgovarjajoče'' kapacitete staršev za odzivanje na (vse) potrebe (posamičnih) otrok.  
 
ü Intervju s 3.O: 
Kaja: »Ali starša kakšnemu otroku dajeta več pozornosti?« 3.O: »Vsem enako. Če kdo kaj naredi 
narobe, dajo kazen.« 
 
Tekom spremljanja družine sem se tako (na te nenaslovljene potrebe, ki/kot sem jih opažala sama),  
skušala odzivati, sama s stikom z otroci, ali pa k temu spodbujala starša (z osveščanjem, soočanjem, 
podelitvijo mnenja, opazk, nudenjem zgleda, preusmerjanjem pozornosti ipd.50  

Otroci, sploh mlajši, bi potrebovali po mojem mnenju več konsistentne vzgoje (ljubeče, spoštljive a 
občasno tudi stroge) ter individualnemu otroku prilagojene pozornosti. Ter nasploh več 
intelektualnih, primernih čustvenih, govornih in učnih stimulacij. Le-te vključujejo tudi postavljanje 
jasnih sporočil, mej, omejitev usmerjanja vedenja, predvsem pa doslednosti pri vzgoji. Izmed teh bi 
še posebej izpostavila dve specifični potrebi, ki sta se mi zdeli pogosto prezrti: 

• Potreba po pravični obravnavi 
 
To sem prepoznavala predvsem kok je imel kak otrok vtis da se mu godi krivica in da (posebej 
starejši) ne obravnavajo vseh enako. 

ü str. 101: Otroci so dobili lizike in so bili vsi modri okoli ust, 6.O pa je mislil, da edini ni dobil 
- ker edini ni bil moder - in je v neki točki začel pulit liziko  iz ust 7.O. Nakar se je jezila ona in 
posledično še starši. 6.O jo je potem udaril in bil kregan s strani očeta. Nakar je iz protesta šel v hišo 
in zaloputnil vrata. To njegovo protestniško jezno držo, v smislu "godi se mi huda krivica, jezen sem 
in grem stran!"  sem prvič opazila… 
 
ü Interna družinska konferenca, 13.12.2016:  
(Katja: »Vsakič, ko pride do spora, ki ga velikrat injicira 7.O, je velikrat 6.O kriv in je 7.O bolj 
vztrajna, pač ja..« )  
 

• Potreba po omejevanju neustreznega vedenja otrok (npr. nasilnega/nevarnega/motečega/ 
ponižujočega/ kako drugače neustreznega) 
 
ü Interna družinska konferenca, 13.12.2016: 
Katja: »7.O je tut mogoče mal preredko kaznovana. 
 
ü Interna družinska konferenca, 13.12.2016: 
Strokovna delavka s K. U.: »Nekak tko izpade, da ima vedno 7.O prav in se mi zdi da bi blo prav da 
se včasih tut njej reče ne«. 

                                                
50Moje tovrstno delovanje je podrobneje obeleženo pri odgovarjanju na 1. raziskovalno vprašanje. 
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Praktično gledano pa tudi varstvo, pomoč pri higienskih opravilih, preoblačenju, zagotavljanje 
kvalitetnega prostega časa, odzivanju na čustvene, storilnostne, specifične tako trenutne kot razvojne 
potrebe otrok. Poleg že omenjenih, pa sem z vidika čim bolj naravnanega tudi na perspektivo otrok, 
prepoznavala tudi sledeče potrebe;  

 
• Potreba po pozornosti 
  
Ker se mi je zdi ta potreba tako temeljna (in pogosto izražena pri otrocih), jo podrobneje teoretično 
razčlenim skozi prizmo Kohutove psihoanalitične teorije razvoja selfa: 
 
o Grandiozno-ekshibicionistična potreba oz. potreba po zrcaljenju (po terminu avtorja 
Kohuta) 
 
Pri nekaterih otrocih sem pogosto prepoznavala »lakoto« po tem da bi bili videni in deležni ljubeče 
pozornosti staršev (kar pa je je spričo številčnosti otrok - od tega nekaj majhnih - zagotovo prav težko 
dosegljiv cilj)! 
 
ü str. 89: Predvsem pa me je zmotila mamina pasivnost do otrok in pomanjkljivo ukvarjanje -
npr., da je rekla, da ji je dolgčas na plaži, med tem, ko smo mi vsi tekali za 6.O. Tovrstna ravnodušnost 
ali občasna brezbrižnost in neprepoznavanje, neodgovarjanje na potrebe otrok se mi zdi prisotna že 
ves čas, a na taborjenju sem to še posebej opažala. Sej po eni strani ful razumem, da njej tud paše 
mal pauze, da se nekdo drug ukvarja z otroci in da je v “offu” in tudi meni v treh dneh ni uspelo 
izvesti vaj s 6.O, tako da po tej plati težko njo obsojam. 
 
ü      Interna družinska konferenca, 13.12.2016: 
Strokovna delavka s KU na družinski konferenci pove očetu: »Js moram tudi priznat, da on ful tvoje 
pozornosti išče. Tko, neverjetno. A ste vi to opazili? Tko, da ga kdaj malo pohvališ. Včasih začne kr 
neki govorit, samo da bi ga poslušal;« »U sem šou pa sem unga užgal.«) 
 
Sledeči primeri kažejo to potrebo posredno, pa so vendar precej ilustrativni: 
 
ü str. 70: Na dvorišču sem naletela na 4.O in 5.O, ki sta obadva z ročno žago lomila, žagala 
veje od podrte breskve, ki jo je dotolkel sneg. Večkrat sta me poklicala in povedala, da žagata ter 
želela, da ju pri tem opazujem (4.O je večkrat rekel: »Lej kako žagam.«). Zato sem skušala izpasti 
čim bolj radovedna in spodbujala, da mi razlaga kaj dela, in mu kot izziv predlagala ,če lahko prereže 
še večjo vejo. 
 
ü str. 73: Medtem je  prišel 1.O v hišo in povedal, da pomaga nosit pohištvo in rekel, da naj 
grem pogledat kombi, ki ga je vozil očetov kolega (notri pa razstavljena krasna lesena postelja - za 
eno izmed sob), ter da sta oče in 3.O še tam. 1.0 sem rekla: »Kok super, da si šel delat, najbrš je pa 
kr težko delo!« Dobila sem vtis, da je bil res samozadovoljen, da je šel zraven delat, da se je počutil 
pomembnega, da se ga resno jemlje. 
 
ü str. 90: Tak prav poseben moment mi je bil, ko smo zadnji dan sedeli na verandi in je 
raziskovalka št. 4 pestovala svojega sina po njegovi nesreči z ušesom. 4.O se mi je zdel kar malo 
otožen, ko ju je gledal, češ jaz bi tudi imel tako mamico. To mi je bilo kar žalostno, spomnim se tudi, 
recimo, da je lani poleti mlado natakarico vprašal, če bi bila njegova mamica.. Podoben vtis pa me 
je spreletel, ko smo se nazaj grede s prostovoljci ustavli še na slovenski obali (šli kopat in na pijačo) 
in naju je s Katjo prosil, da ga prideva gledat, kako skače v vodo. Res rabi veliko pozornosti in 
potrditve s strani odraslih. 
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Avtor Kohut je zmožnost ljubečega odzivanja na otroka in starševo sporočilo veselja nad otrokom 
imenoval zrcaljenje. Otroci po njegovem mnenju (Kohut, 1984, v Kahn, 1996, str. 39.) iščejo 
potrditev od enega ali obeh staršev (oz. pomembnega drugega); kako so posebni, čudoviti in 
dobrodošli ter izkušnjo, da so vir veselja za svojo okolico. Avtor Kohut pravi, da otroci te potrditve 
ne dobijo skozi z besede ali dejanja svojih staršev, ampak skozi njihove izjemno subtilne namige, kot 
so neverbalne kretnje, način izražanja, barva glasu. Poleg tega so ta sporočila lahko posredovana v 
različnih intenzitetah.  
 
o Potreba po ekskluzivni pozornosti staršev/odraslih 

 
Spričo velikosti družine otroci redko pridejo v (pozitivno) središče pozornosti, k čemur smo 
prostovoljci prispevali tudi s praznovanjem rojstnih dni ali posebnimi skupnimi trenutki. 
 
ü Intervju s 3.O: 
Kaja: »A se lahko spomneš kakšnega najboljšega spomina, trenutka z družino?” 3.O: “Čez počitnice, 
praznike, v Bosni ko sem sam.”   ”A ti je ljubše, da ni vseh otrok zraven, da imaš več od staršev, al 
da imaš mir pred brati?” 3.O: ”Ja, da imam več od staršev.” 
 
ü str. 118 - 5.O me vpraša: ”Boste pršli jutr na obisk, kuža, pa tvoj brat pa ti k meni?” 
Kaja: »A želiš, da je še kdo drug zraven, npr. 4.O?« 5.O: »Ne, samo mi.« 
Kaja: »Kaj bi pa delali skupaj?« 5.O: »Malo bi vi tukaj bili. Jaz se bom igral, žogo bom vrgel«. 
 
ü str. 128 - ilustrativni primer, ko se ob bolezni 2.O otroka vsi znajdemo okoli njega: 
Vsi ostali družinski člani so prišli zraven in gledali, kaj se dogaja. Edino 5.O je hotel, da mu posodim 
mobitel, 6.O je tudi nekaj čebljal po svoje...Nenkrat pa je oče zavpil: »Dosta!« In otroci so kar otrpnili 
in obstali v tišini (meni se je zdel na nek način za 2.O zelo dragocen moment, ker je bil končno enkrat 
v središču pozornosti. 
 
ü Interna družinska konferenca, 13.12.2016: 
Na družinski konferenci, ko je govor o pozornosti, ko je bil 2.O v bolnici, v prej omenjenem primeru: 
Neja: »Drugače je pa zelo ponosen na svojo izkušnjo v bolnici.  Da ma svojo sobo, pa radio, pa tv.. 
Pa ful seksi zdravnic okoli njega.« Zala: ”Ja, ful pozornosti kar naenkrat.” Ker doma je on redko v 
centru pozornosti.« 
 
o Potreba po idealizaciji starševske podobe 

 
To potrebo sem opažala sicer bolj posredno, a se predvsem nanaša na očeta, kot vsemogočnega. 
Odražala se je tudi v veliki meri tudi preko identificiranja otroka in enačenja z njegovim življenjskim 
stilom, stvarmi, ki jih rad počne, predvsem pa z velikim zaupanjem otrok do njega. 
 
ü  str. 105 - Ob spraševanju otrok o začarani družino skozi prispodobo živali: 

“4.O je rekel “Oči je lev, ker je močen (moje asociacije; glavna avtoriteta, kralj živali-moč, daje 
zaščito in varnost, ponosen, dominanca - ni prostora za dva leva)… 
 
ü  str. 114 – ilustrativni primer; ob spraševanju otrok o začarani družini, je 5.O rekel, da bi bil 
oči Audi, mama Twingo. 

 
Potreba po idealizaciji starševske podobe je, po mnenju avtorja Kohuta, prav tako pomembna za 
razvijajoči se self otroka. Pri tem je pomembno, da otrok verjame, da je vsaj eden od staršev močan, 
umirjen in zanesljiv. Če je ta potreba izpolnjena, potem lahko otrok ob soočenju z zanj preveč 
zapletenim zunanjim svetom in s preveč kaotičnim in strašljivim notranjim dogajanjem, ki mu 
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nedozorel ego ni kos, računa na pomoč močnega in umirjenega starša. Tudi tukaj mora staršem kdaj 
spodleteti. Noben starš ni vsemogočen in vseveden, in sem in tja se bo otrok s tem dejstvom soočil. 
Otrok, ki je imel dovolj priložnosti, da se je lahko poistovetil z močjo in znanjem svojih staršev, bo 
takrat, ko bo staršem spodletelo, lahko potrebno moč in znanje odkril v sebi (Kohut, 1984 v Kahn, 
1996, str. 40). 
 
o Potreba po biti podoben staršu51  
 
To potrebo sem nadaljnje razdelila v dva vidika; vidik identifikacije in vidik ponavljanja za starši. 
Otroci so pogosto izražali potrebo po preživljanju skupnega »početja«/preživljanja časa s staršema. 
Ker sem to potrebo prepoznavala, sem večkrat povabila celo družino k »igri« oz. želela soustvariti 
priložnost za kvalitetno preživljanje časa, kjer sta bila starša »prisotna« z otroci. 
 
ü str. 117: Zanimivo mi je bilo, da ko sem vprašala 5.O in 4.O, če se s staršema kaj igrajo, pa je 5.O 

rekel, da ne. Da se mamica igra z atijem igrice na mobitelu, za očeta isto povedal, da se igra igrice 
z mobitelom z mamico; kar mi je dalo misliti, da igre in skupnega družabnega časa s staršema res 
manjka. 

 
o Potreba po identificiranju s staršem/a 
 
ü Intervju s 5.O: 
Kaja: ”Se ti zdi vaša hiša dovolj velika/ premalo velika?” 5.O.”Dovolj, ko bom velik bova tukaj živela 
z ženo.” Kaja: ”Ko boš velik boš kaj?" 5.O: ”Ko bom velik bom kot mami pa oči. Bomo kupli avto« (ob 
tem pomislim, da sem, ko sem bila majhna, govorila da bom zdravnica, tako kot sta bila, oba moja 
starša, sem se identificirala z njunim poklicem. Pri njih pa identiteto staršev, ker “nimata formalnega 
poklica” še najbolj določa, to, da imajo avte in da mama kuha ter pospravlja, oče pa tudi kuha, gre 
po železo, vozi avto...). 
 
o Potreba po skupnem početju s staršem/a: 
 

ü Intervju s 4.O: 
Kaja: »Kdaj si srečen?«  4.O: »Ko z mamico kuham pito, ko igram računalnik, igrice igram«. 
 

ü Intervju s 5.O: 
Kaja: »Kaj ti je všeč doma, kdaj si vesel?« 5.O: »Rad pomagam mamici, pometam tla«. 
 
Tretja potreba razvijajočega selfa je, po avtorju Kohutu, potreba poimenovana drugi jaz (alter ego ali 
''twinship''52). Avtor Kohut (1984 v Kahn, 1996, str 41.) meni, da otroci morajo čutiti, da imajo z enim 
ali obema staršema (oz. pomembno drugo osebo) pomembne skupne lastnosti, ki se ne razlikujejo 
preveč od sveta, v katerega so se rodili. Zadovoljitev te potrebe omogoči osebi, da v procesu rasti 
razvije občutek pripadnosti skupnosti. Če ta potreba ni ustrezno izpolnjena, bodo otroci v nevarnosti, 
da se bodo počutili drugačne od ostalih ljudi, čudne, in zdelo se jim bo, kot da ne sodijo v skupnost 
(prav tam). Če omenjeno prenesem na otroke, ki sem jih obiskovala, opažam, da so poleg ponavljanja 
za starši, otroci velikokrat ponavljali tudi za svojimi sorojenci, prostovoljci in ostalimi odrasli (oz. 
primernimi objekti za identifikacijo).  
 

                                                
51 Oz. v Kohutovem jeziku; potreba »biti podoben drugemu«. 
52 Po modelu “twinshipa” otrok, po mnenju avtorja Kohuta (1984, v Kahn, 1996), v kontekstu transferja doživlja sebe 
kot neke vrste dvojnika oz. dvojčka staršu, ob prisotnosti kogar se ob skupnem početju počuti posebej “živega”. 
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ü str. 85: Ko si je ob našem vračanju dol iz Šmarne gore moj brat slekel majico, sta to za njim 
ponovila tudi 5.O in 4.O. 
 

• Potreba po upoštevanosti in vključenosti  
 
Otrokom je veliko pomenilo, da jih odrasli upoštevajo (njihovo percepcijo, prispevek, želje ipd.) in 
se do njih spoštljivo vedejo. Prav tako so zelo občutljivi na krivico in izključenost, npr. situacije ko 
so bili po krivem obtoženi, so bili tarča posmeha, ali niso dobili prostora za čustveno izražanje. 

ü str. 92: 2.O se mi je zadnji dan zdel, da je bil kar užaljen, ker ni bil povabljen, da pripravlja 
kosilo z ostalimi, in se mi je zdel pol nekam razdražen na kosilu. 
 

ü str. 92: 2.O je bil užaljen, ker ni mogel zraven na podpeško jezero in da naslednjič ne gre z nami 
na jezero, ker bo šel takrat s kolesom do prijatelja. 

 
ü str. 126: Ker sem 7.O poslala stran iz kopalnice, da ne hodi po bruhanju od 2.O, ki sem ga čistila, 

je šla k mamici. In se je ful začela jokat. Kasneje sem ugotovila, da je bila užaljena, da sem jo 
stran poslala. Ko sem jo namreč vprašala, če je jezna, ker je mogla stran, je rekla ja... in se je 
ornk namrščila. 

 
ü str. 106: Med igro je 4.O polil čaj in starša sta se zelo razjezila nanj, on pa je nato dal glavo med 

roke in jih tiščal kakšne pol ure. 
 

• Želja po sprejemanju in prijazni obravnavi 

 
Otrokom je veliko pomenilo če so jih starejši (bratje ipd.), še posebej pa odrasli sprejemali takšne kot 
so. V skladu s tem, menim da je bil pomemben razlog, zato da smo bili člani akcijsko raziskovalnega 
tima  priljubljeni pri otrocih, naš prijazen, sprejemajoč pristop, predvsem pa da smo upoštevali 
njihove specifične pobude in želje (kot primer; 1.O omogočimo »učenje vožnje«; 3. dobi škatlo z 
tehničnim orodjem, otroci dobijo kolesa, grejo na morje ipd.). Pravtako tudi, da smo jim zaupali, 
upoštevali njihovo avtonomnost ter spodbujali soodločanje o zanje pomembnih zadevah (npr. pri 1.O 
o možnostih nadaljevanja šolanja/ prekinitve programa).  
 
ü Intervju s 4.O/5.O: 
Kaja: »S kom pa najraje greste na izlete- z družino, s šolo, domom, z nama s Katjo oz. nami 
kot prostovolci?« 4.O: »Z vama«. 5.O: »Ja.« Kaja: »Kaj pa je bolj zabavno s prostovoljci? 4.O: 
»Prijazni sta, ne jezita se.« Kaja: »Zakaj si vesel, ko pridemo prostovoljci (Katja, Urša, Neja...)?« 
5.O: »Zato.« Kaja: »Ti je všeč, kako se obnašamo do tebe?  Ali kaj skupaj delamo?« 5.O: »Prijazni 
ste.« 
ü str. 52: Oče pove: »Ko pa pridete prostovoljci, pa vsi tečejo k vam, vas majo radi.« 

ü str. 114: Se mi zdi, da sta mi želela ugajat v avtu, da bi ju še kdaj vzela kam, saj mi je 5.O 
govoril »Kaja lepa si«, 4.O pa me je skoz Kajčika klicalJ. 
 
 
• Potreba po bližini in fizičnem dotiku  
 
Čeprav so tudi starejši otroci (letom primerno) izražali željo po bližini in fizičnem stiku, pa je to še 
posebej veljalo za mlajše otroke. Ti so pogosto iskali fizično bližino in dotik, kar se je odražalo v 
držanju za roko, objemih, sedenju v naročju, vrtenju, ljubkovanju ipd. Fizičen stik je predstavljal 



 
 

124 

pomembno komunikacijsko sredstvo in pogosto predstavljal način izražanja naklonjenosti, način 
umirjanja, način omejevanja vedenja, se pojavljal v igri ipd.  

ü Interna družinska konferenca, 13.12.2016: 
Maja: »Sam še nekaj meni se ful zdi 5.O, da ful rabi nežnega stika, pr men je skok v naročju... Ima 
veliko potrebo po tem, da je skoz pr nekomu v naročju. Zanč je reku, da ful rad vid, da se ga masira 
po hrbtu.« Raziskovalka št. 4: »Sej vsi rabjo to«. 
 
ü  Interna družinska konferenca, 13.12.2016: 
Strokovna delavka K.U: »Men se tut ful stiska 6.O in se mi zdi, da se tut ful pomiri s tem. Se mi zdi 
nek tak res dobr način, k se mi zdi, da zarad tega, ker je 7.O bla tok hitro, 6.O ni bil več tok deležen 
tega objemanja, ker on se mi zdi izrazito. Ful se rad objema pa lupčka.« 
 

• Potreba po odobravanju in potrditvi s strani odraslih 
 
ü str. 108: 3.O je z veseljem poslušal mamo in rekel: »Jaz sem bil najlepši otrok a ne?« 
 
ü str. 116: 4.O me je na poti nazaj vprašal, če sta se lepo obnašala in sem rekla, da ja. Fanta 
sem nato še pred staršema pohvalila za krasno vedenje. 

Ker imajo otroci veliko potrebo po potrjevanju, je še bolj neugodno, da sta starša nekatere (občasno) 
obravnavala kot  manj sposobne/»lumpe« in imela do njih nižja pričakovanja. Ti otroci so prejeli manj 
pozitivne pozornosti kot ostali in so se bili zavoljo tega pogosto pripravljeni podrejati drugim ali 
kaj ”ušpičiti”. 
 
ü Interna družinska konferenca, 13.12.2016: 
Zala: »Pa jast tud opažam, da velikrat išče neko pozornost, k je na nek način neprimerna. Na primer, 
da meče mandarine po tleh, je to za to, ker išče pozornost. On jo ful išče. Se mi zdi, da na primer 5.O 
jo manj ali sam išče ali tudi rab. 6.O pa se mi zdi, da ga velikokrat biksa prav zato.« 
 
ü Interna družinska konferenca, 13.12.2016: 
Strokovna delavka iz K.U: »Pol je tak lump in gre starejšim na živce zarad tega, tko hitr so ga odrinili 
se mi zdi.« 
 
• Potreba po avtonomiji in možnosti soodločanja 
 
Ta je najbolj očitna pri 1.O, in sicer pri soodločanju glede nadaljevanja dotedanjega šolanja oz. 
prekinitve programa in iskanja drugih optimalnih možnosti, ki bi ga zanimale in bi bile realno 
dosegljive. Kot odziv na njegovo nezainteresiranost za nadaljnje šolanje v tedanji obliki, je bila 
sklicana tudi eksterna družinska konferenca (oz. konferenca primera), junija 2016, kjer smo se sestali 
člani akcijsko raziskovalnega tima, strokovni delavci Zavoda, šole, 1.O, starša ter skupaj raziskali 
različne možnosti in postopke; npr. priključitev v program Želva, PUM, delo v šolski kuhinji, 
Dečkova, pomoč v šolski kuhinji). 

ü Interna družinska konferenca, 13.12.2016: 

Andraž: »Meni je 1.O večkrat izpostavil, da ne mara hodit v šolo, tudi v dom ne preveč, da bi raje 
delal.« 

• Potreba po zasebnosti in nevpletanju s strani odraslih  

ü str. 28: »Naj mi dajo že mir te cigani!« in pove, da ko se bo poročil, jih ne bo povabil. 
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• Potreba po tem, da »so zaščiteni pred fizičnim nasiljem«  
 
En izmed otrok je pogosto fizično nasilen do mlajših, ki se ga posledično bojijo. 

ü str. 105 - ilustrativni primer, ob spraševanju o začarani družini skozi prispodobo živali: 
4.O: »3.O bi bil osa, ker piči in ugrizne« Moje asociacije ob tem: hitrost, spretnost, strategija, vzbuja 
strah, neprijetnost, bolečino, skrita /ali ne navzven vidna nevarnost, ki pa ni življenjsko nevarna. 3.O 
se večkrat agresivno vede ( ...). Nato sem vprašala še 5.O, če se boji tega brata 3.O pa je rekel, da ja, 
ker kdaj udari. 5.O je nato isto povedal. 
 
• Potreba po prosocialnem vedenju 
 
Pri otrocih sem pogosto prepoznavala tendenci k; 

o Želja poskrbeti za drugega 
 
ü str. 28: V parku Tivoli so preizkušali vsa možna igrala, najbolj pa jih je navdušila tarzan 
gugalnica - ali kako se temu reče? Mi je bilo ful lepo videti, kako so si samoiniciativno pomagali 
porivati se med sabo, se čakali... in tudi pomagali enemu nepoznanemu fantku. 
 
ü str. 82: Nato sva s 6.O sestrici skupaj preoblekla plenico. On je asistiral in jo božal po glavi 
zraven in mazal s kremo.   

ü str. 86: Ob zvoncu na Šmarni gori so fantje pozvonili. Všeč mi je bilo, kako je 4.O rekel 6.O, 
da mu bo pomagal pozvoniti in mu je kazal, kako se to dela. 
 
ü str. 134: 1.O me v Mcdonaldsu želi častiti pijačo. 
 

o Želja po deljenju dobrin 
 
ü Interna družinska konferenca, 13.12.2016: 
Andraž: »Pri njemu bi ful izpostavu in to me je navdušilo, kako je on pripravljen vse delit z vsemi. 
Enkrat sm ga vprašu v avtu, če mu dam bonbon in je šeu takoj vsem ostalim ponudit. Oče reče za 4.O: 
»Ni tok škrt. Ako ima eno banano, on bi svima dau.« 
 
ü str. 31: 3.O je vmes na Šmarni gori parim puncam ponudil piškote, a so bile preveč 
sramežljive, da bi vzele. Ko smo prišli dol in  smo obsedeli na klopci ob kolesih, pa je 3.O našel 
lešnike in jih trl ter mi jih sproti nudil. 
 
ü Intervju s 5.O: 
5.O: Jaz bi tudi rad bil pirat. 
Kaja: A res, kako pa to? Kaj bi delal kot pirat? 
5.O: Imel bi zaklad. 
Kaja: Kakšen zaklad? 
5.O: Denar in zlato. 
Kaja: In kaj bi delal z zakladom? 
5.O: Delil bi ga. 
Kaja: Komu bi pa dal? 
5.O: Piratom. 
 
• Želja po vzpostavljanju stikov z vrstniki in snovanju prijateljstev 
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Otrokom stiki z vrstniki veliko pomenijo. To se je med drugim izražalo, v tem da so po prvem srečanju 
pogosto želeli vzdrževati stike z novimi poznanstvi. Pri tem pa so pri navezovanju stikov različni 
otroci različno uspešni; nekateri so z lahkoto navezovali stik, pletli prijateljstva, ”osvajajali” punce 
itd... 
 
ü str. 90: Res super, da sta se s Tilnom tako ujela; se mi zdi, da bi bilo fino, če bi lahko še naprej 
ohranjala stike. Presentilo me je, kako je želel vse delati z njim, ga kopirati ter imeti intimno sceno z 
njim. 
 
…drugi otroci pa so imeli s tem tem več težav.    
 
ü Interna družinska konferenca, 13.12.2016: 
Andraž: »Ampak šole pa ne mara. Ker v šoli, je rekel, da ma ful starejše v razredu od sebe, je pa res, 
da so pač v njegovi skupini tud starejši, mislim v šoli. Ker je tam našteval tudi tam 23, 25. 1.O nima 
nobenega prijatelja v šoli, pravi. V domu recimo malo bolj, ampak ne dosti bolj«. 
  
Kot je razvidno iz omenjenega primera, doživljanje socialnih odnosov močno vpliva tudi na to koliko 
(ne) radi so otroci obiskovali zavod/šolo/vrtec. 
 
ü Interna družinska konferenca, 13.12.2016: 
Maja: »Men se zdi, da se 5.O ne počut dobr v šoli, kr naprej govori, da šole ful ne mara in tut k 
pridem ob 4h v Dom in ga vprašam: »A si naredu za šolo, a si meu kj domače naloge?« Reče: »Ne 
nnn, nč, ne vem no...« 
 
ü Interna družinska konferenca, 13.12.2016: 
Zala: »Glede počutja v šoli. Ko sm 5.O intervjuirala, sem zasedila, da ga zafrkavajo v šoli, sošolke, 
da je dojenček..., to je lahko je en izmed razlogov, zakaj ne mara jit v šolo... Ne zato, ker se ne bi rad 
učil, ampak ker se tam ne počuti sprejeto..., sam da smo pozorni, da mu damo prostor, da se 
pogovarja o tem.« 
 
# Na področju higiene in toalete:  
 
• Potreba po pomoči pri skrbi zase in usvajanju higienskih navad 
 
Sploh mlajši otroci niso bili navajeni na  higienska opravila kot so redno umivanje (zob), prhanje in 
preoblačenje ali toaletna opravila, zato so na tem področju potrebovali določeno spodbudo ali 
asistenco. Sčasoma pa je vsaj določen del otrok ponotranjil nekatera tovrstna opravila in jih opravljal 
samoiniciativno, ali pa so otroci sami dajali pobudo za to. 

 

ü str. 4: Ko sem mamo vprašala, če lahko pomagam 6.O umit zobe pred spanjem, mi je z zadrego 
povedala, da si še ne zna  umivati zob, ker je še premajhen. 
 
ü str. 122: Ker sta bila bosa smo šli poiskat nogavice in sem obula 6.O in 7.O.  Spet so povedali, 
da so si sami od sebe 5.O, 4.O ,6.O umili zobe zjutraj. NapredekJ. 
 

ü str. 126: Ko sem tamalo zrihtala, mi je 6.O sam prinesel plenico, češ če lahko še njega 
previjem, pa sem ga vpašala, če je pokakan, pa je rekel ja. Pa sva ga šla potem stuširat in preoblečt. 
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# Na nastanitvenem področju/finančnem področju:  
 

• Potrebe po finančni preskrbljenosti 

Pri večjih otrocih sem prepoznavala željo po ugodnejšem  finančnem položaju, ki bi jim prinesel bolj 
lagodno življenje in več možnosti za njihove specifične potrebe in želje. 
 

ü Intervju s 3.O: 
Kaja: »Kaj bi potrebovali za bolj zadovoljivo družinsko življenje/da bi bili še bolj zadovoljni?« 3.O: 
»Denar, zdravje, življenje.«) 

• Želja po lastništvu materialnih dobrin  

Mlajšim je veliko pomenilo da/če so imeli lastne igrače, kolo; svoja oblačila in dostop do predmetov 
ter privilegijev, ki jih imajo starejši: mobitel, računalnik, boksarska vreča, sladkarije, žepnina ipd. 
Starejšim je veliko pomenilo, če so imeli denar in lahko z njim razpolagajo (kupijo sladkarije). Mlajši 
otroci se pogosto stepejo, skregajo kdo ima pravico do uporabe česa, ruvajo iz rok, medtem ko starejši 
to verbalizirajo ali pa tudi posežejo po uporabi fizične moči. Starejšim veliko pomeni, če imajo kolo, 
modna oblačila, denar, mobitel, kolo.  

 

ü Intervju s 5.O: 
Kaja: »Zakaj si jezen 5.O?« 5.O: »6.O mi krade avte.« 
 
ü str. 124: Ko sem na dvorišču vidla 7.O in 6.O,, je 7.O pritekla k meni in začela kazati nove 
hlače in majico (neka Disney junakija Frozen al neki) in sem jo vprašala, če je nova, pa je rekla, da 
ja. In pokazala: »Ovo, ovo. Nato je 6.O takoj še on pokazal na svojo majco s sliko bagra in govoril 
»iiiii«. 
 
ü str. 62: 2.O je kar žarel od veselja, ko sem mu voščila in se hvalil okoli po Domu, da je dobil 
denar. 

• Potreba po lastnem »fizičnem prostoru«  

Starejši trije fantje so potrebovali vse več svojega fizičnega prostora in zasebnosti ter so se pogosto 
zadrževali v prostorih hiše, kjer so lahko bili sami. 3.O, ki je imel svojo sobo, jo je pogosto 
samoiniciativno pospravljal in skrbel za red. Ni mu bilo preveč všeč, če so se v njej predlogo 
zadrževali drugi. 

ü str. 113: 3.O mi je pokazal tudi nekatere novosti v njegovi sobi, ki je bila kot iz škatljice.  
 
ü str. 14: Mama je izpostavila, da sedaj tudi 1.O želi imeti več svojega prostora. V prihodnosti 
želijo urediti tudi zgornji del hiše in če bo možno, urediti še kakšne tri sobe za otroke. 
 

# Na področju zdravja:  

• Potreba po treznem staršu 

Otroci so občasno navajali, da jih moti očetovo pitje alkohola; vendar o tem po večini niso radi 
govorili. 
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ü str. 46: Med jedjo je 5.O dvignil prazno piksno piva in se delal, da pije in sem rekla, da ni 
zdravo za možgane za otroke, in tudi ko bodo odrasli, je fajn ,da čim manj pijejo alkohola, ker ni 
zdravo. Nato je 4.O rekel, da oče pa veliko pije. 

ü str. 65: Ob tem pogovoru je 1.O, ki je igral zraven igrico na računalniku, sarkastično pihnil, 
češ ti da ne piješ preveč! In potem se ga prosila, naj pove, še on svoje mnenje, da ima pravico do 
svojega mnenja. Tudi oče mu je rekel: »No povej kaj misliš!« To je rekel 2x, brez vtisa, da bi bil 
užaljen in predlagal, da gre lahko tudi v drugo sobo. Pa 1.O ni nič komentiral, le igral naprej. 

 

ü Intervju s 3.O: 
Kaja: ”Bi rekel, da oče preveč pije?” 3.O: “Ne preveč.” 
 
ü Intervju s 4.O/5.O:  
Kaja: Se vama zdi, da oče preveč pije pivo? 
4.O: ”Ja.” 
5.O: ”Ja.” 
Kaja: ”Hm, a ne marata, da pije oči?” 
4.O:” Vseeno mi je.” 
Kaja: ”Imata rajši, da pije al ne? 
4.O: ”Da ne pije”. 
5.O: ”Ne pije.” 
 
# Na področju preživljanja prostega časa: 
 

• Želja po »lagodnem« preživljanju časa in razvredrilu 
 
Otroci so se doma najpogosteje zamotili kar sami z gledanjem televizije, igranju igric s prenosnih 
telefonov, z igračami, z raziskovanjem po spletu in predvajanjem Youtube posnetkov; npr. glasbe, 
smešnih filmčkov, avtomobilov, bosanske poroke. Pogosto so se tudi igrali/potikali na dvorišču in v 
okolici. 
 

• Želja po fizični aktivnosti in gibanju na prostem 
 
Večinoma so otroci izražali veliko potrebo po raznorazni fizični aktivnosti in tovrstnem dokazovanju 
ter primerjanju med sabo. 
ü str. 114: Nato je 4.O predlagal, če gremo na sprehod in smo šli vsi, razen 7.O in 1.O. 
 
ü str. 134: 4.O me je večkrat danes poklical kdaj pridem in če gremo na sprehod. 

ü Intervju s 4.O/5.O: 
Kaja: »No zdj se pa že dve leti poznamo, kakšen dogodek vama je bil še posebej všeč?« 
5.O: »Živalski vrt.« 
4.O: »Morje pa živalski vrt.« 
Kaja: »Kaj ti je všeč, ko skupaj delamo?« 
5.O: »Vaje, rišemo, na pijačo, sprehod.« 
 
Želja po praktično usmerjenih dejavnostih  
 
Otroci so večinoma radi sodelovali pri fizičnih opravilih, ki so jih počeli odrasli – posebej oče, ali pa 
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starejši (bratje): pomoč pri razstavljanju predmetov, prenašanju materiala,  potiskanju vozička, nošnja 
vrečk, žaganje, kidanje, popravljanje elektronike, pomoč pri pometanju, kuhanju ipd. Manj radi (z 
izjemo dveh) pa so sodelovali pri rutinskih opravilih, kot je pospravljanje sobe ali postiljanje postelje 
ipd. 
 
ü str. 122: Sem predlagala fantom, če bomo skupaj pospravili. In na koncu se je javil 6.O v 
zameno za banano. In je pospravil olupke z mize in glavnika ter začel hodit za 7.O, da jo počeše, ona 
pa ni želela in je tekla stran. 
 
• Želja po pestrem in doživljajsko polnem preživljanju prostega časa  
 
Preživljanje časa izven ustaljenega vsakdana in priložnost za nove situacije, izkušnje, doživetja, 
bodisi tekom izletov, ali pa vključevanje v vsakodnevno življenje prostovoljcev (npr. skupaj po 
opravkih; v avtopralnico/ na obisk domov/na fakulteto) so prinašale otrokom priložnosti za širjenje 
obzorij, pridobivanje novih izkušenj, kompetenc, pridobivanje socialnih spretnosti, priložnosti za 
samousmerjevalno in izkustveno učenje, poglabljanje stikov med sorojenci in prostovoljci ter 
vstopanje v neformalne (z vidika razkrivanja in stopanja v intimnosti drugega), še bolj enakovredne 
odnose. Nenazadnje pa to tudi spodbuja socialno vključenost družine. Tudi ker so otroci redko kam 
šli na izlet s starši, se mi zdi, da so te skupne izlete, sprehode ipd. še toliko bolj cenili in “izkoristili”. 

ü str. 26: 4.O je na avtocesti, na poti v trgovino večkrat rekel, da so se tu peljali na morje. 

ü str. 8: 5.O me je večkrat vprašal, če bo šel kdaj k meni na obisk, očitno se spomni, da so 
starejši štirje prišli in je rekel, da ga bo ati pripeljal. 
ü Intervju s 4.O/5.O: 
4.O: ”Jst najrajši plavam. Kdaj gremo spet? 
Kaja: ”Zdej je jesen, bolj težko”. 
5.O: ”Gremo zvečer.” 
Kaja: ”Zdaj je tam mraz.” 
 
# Na področju doživljanja sebe: 
 

• Želja po percepiranju sebe kot sposobnega in avtonomnega akterja 
 
Otroci so imeli pogosto potrebo, da bi bili prepoznani kot sposobni, odgovorni, samostojni in so z 
veseljem opravljali vse naloge, ki so jim bile, kot »velikim«, zaupane in kjer so lahko doživeli 
uspešnost. 

 

•  Želja po percepiranju sebe kot »velikega«, hitrega, močnega (posebej mlajši) 

 
ü Intervju s 5.O: 
Kaja: »Kaj ti je najbolj ušeč na tebi?« 5.O: »Da sem hiter.«  Kaja: »Se ti zdi da si majhen, velik?« 
5.O: »Velik.« 
 
ü str. 8: Veliko sva se pogovarjala o velikem - majhnem. Npr. rekel je, da imam velike roke 
(kazal na moje prste), nato rekel, da ima on tudi velike roke, nato je izpostavil, da ima 6.O majhne 
roke, ker je majhen. Ko sem ga vprašala, če je vmes 6.O še kaj spregovoril, je rekel da ne, ker je mali. 
Ko sem ga vprašala, kdo je še velik v družini, je omenil starejše brate. Ker se mi je zdelo, da ima 6.O 
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nove obloge na zobkih, sem vprašala 5.O, če si umivata kaj zobe in se je 5.O pohvalil, da on ja, in mi 
začel kazati kako, hkrati pa je rekel, da 6.O še ne, ker je še mali in si še ne zna. 
 
o Želja po percepiranju sebe kot odraslega, zaupanja vrednega, odgovornega, sposobnega 
(posebej pri starejših) 
 
Potreba otrok, da se prepoznavajo kot odgovorne, sposobne, se je odražala pogosto, ko so bili 
naprošeni za pomoč pri skrbi za mlajše sorojence, pri delu, gospodinjskih ali hišnih opravilih. Takrat 
so se pogosto lahko izkazali »kot starejši bratje«. Pogosto pa so pobudo za pomoč dali kar sami. 
   
ü Kot primer: 1.O je skočil z veseljem v trgovino, vsakič ko sta ga starša prosila, posebej skrbno 
je vedno pazil na mlajše otroke, posebej ponosen je bil tudi, ko je nekoč nekaj dni izostal od pouka, 
da je pazil hišo. 

ü str. 60: Ko sem jo nato v 3.O sobi začela oblačit, sta prišla 4.O in 3.O in vprašala, če mi jo 
lahko pomagata oblačit… Ko sem za njuno pomoč povedala mami, in ju zelo pohvalila, je 3.O rekel, 
da jo je skor celo sam oblekel. Zadnje čase sem po pogovoru z raziskovalko št. 1 še bolj pozorna na 
to, da res dobijo otroci potrditev in pozornost od staršev. 
 
o Fasciniranost nad avtomobili  
 
Potreba po percepiranju sebe kot odraslega se po mojem mnenju odraža tudi pri fascinaciji otrok nad 
avtomobili in željo, da bi se naučili voziti, imeli avto, dobili izpit (veliko jim je tudi pomenilo kolo, 
mlajši otroci pa se se velikokrat z vozičkom igrali, češ, da je to njihov avto). Tako jim je veliko 
pomenilo, če so se lahko vozili z avtom, ali še bolje, če so lahko (v okviru zmožnosti) kakorkoli  
pomagali upravljati  avto. Menim, da so to povezovali z avtonomnostjo, neodvisnostjo in odraslostjo.  

ü str. 26: Potem nazaj grede, na parkirišču, sta želela upravljat avto, česar jim nisem pustila. 
En je odprl prtlažnik, drug pa luči in vžgal avto. Na avtocesti sta poznala skoraj vse firme avtov. 
 
ü str. 43: 1.O je rekel, da bo z mano v avtu, češ da bova ful hitr vozila. V garaži sem mu pustila, 
da je vžgal avto in kak meter prevozil, z vmesnimi bremzanji. 4.O in 2.O pa sta bila zelo vesela zanj 
in sta se ful smejala zraven. 
 
ü str. 121: Na poti smo se ustavli na pumpi in vsi so se ruval, kdo bo tankau bencin, dokler nism 
nardila reda in razporedila natančno, kdo odpre luknjo, kdo tanjka, kdo lahk obrne ključ. 

 
• Potreba po samostojnosti 

 
Nekaterim (sploh) starejšim je veliko pomenilo, da so lahko sami kdaj poskrbeli zase in sami kam šli. 

ü str. 3: 3.O in 1.O sta si šla spečt sama jajca za večerjo. 
 
ü str. 81: 1.O se je pohvalil, da je bil pri raziskovalki št. 4 in z Markotom na faksu. In da je bil 
pri njemu doma. Pa pokazal mi je svojo novo trenirko. Kmalu za tem je odšel z bicikelj Lj v mesto na 
festival Igraj se z mano, ful ponosen. Všeč mi je bilo, da sta starša odobravala, da gre tja sam s 
kolesom in mu dala žepnino. 
 
 

• Potreba po podpori in razreševanju »posledic težkih izkušenj« 
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En izmed otrok je potreboval bolj poglobljeno strokovno psihoterapevtsko/psihološko  pomoč za 
predelavo travmatske izkušnje in s tem povezanih izkušenj, prav tako tudi podporo pri shajanju s 
psihofarmaki, pri spodbujanju učnega uspeha/osmišljevanja dela za šolo ter odpravi 
nekonstruktivnega vedenja. 
 
ü Poročilo eksterne družinske konference, 8.3.2017: 
Kot eden izmed odzivov na prepoznavanje teh potreb je tudi sklep sestanka, z dne 8.3. 2017, ko se je 
sklenilo da se otroku zagotovi udeležba na 14 dnevnem terapevtskem taboru, redna psihološka 
obravnava ter večja pozornost s strani prostovoljcev.  

 
• Želja po pripadnju referenčni skupini in željenim socialnim normam 
 
To potrebo (lahko bi ji rekla tudi »biti kul«) po pripadanju (navidezni) vrstniški skupini sem 
prepoznavala predvsem pri starejših treh otrocih, skozi želje in prizadevanja po: 

o Imeti ustrezen videz  
 
ü str. 34: Po tem, ko ga je oče pobril, je rekel, da bo imel kretensko frizuro in da tak ne more v 
šolo. 

o Imeti modne čevlje, oblačila 
 
ü str. 92: Spet sem opazila, kako pomembno je 1.O, da je modno oblečen, parkrat je komentiral 
svoje obleke, kopalke… 
 
ü str. 113: Čez čas pa je postal spet dobre volje in mi pokazal nove črne, športne čevlje, ki jih 
obuje vsak ponedeljek za v šolo; je povedal. Tekom obiska jih je šel posebej skrbno umit in me nato 
vprašal, če se mi zdijo čiste. Pokazal mi je tudi nekatere novosti v njegovi sobi, ki je bila kot iz 
škatljice. 
 
o Imeti punco 
 
ü str. 114: 1.O je bil cel blažen včeraj, ker ima novo punco in mi je povedal, da ima njeno fotko 
na mobitelu, a mi sprva ni želel pokazat, sčasoma pa le: na fotki mu punca sedi v naročju in se 
objemata. Priznal je, da je zalubljen. 
 
ü str. 92: Čeprav smo se nazaj grede smejali, je ubistvu žalostno, da je bil 2.O prepričan, da mu 
avtomatska sporočila Izimobila piše njegova punca; tudi ko si mu, Marko, to predočil, je vztrajal pri 
svojem in še kar čakal, da mu odpiše. Ni prebral, ker ni želel ali ni hotel biti razočaran. Se mi je zdel 
kar osamljen, da nima nobenega na telefonu, s komer bi si dopisoval. 
 
o Imeti dostop do ”odraslih” privilegijev in fascinacija nad tehničnimi, elektronskimi 
predmeti, glasbo, filmi  
 
To sem pri fantih prepoznavala kot željo po imeti svoj mobitel/dostop do mobitela, imeti Facebook 
profil, imeti dovoljenje, da greš sam na sprehod, kolo, simboli odraslosti-kajenje ipd.) 
 
ü str. 42: Sicer pa je 1.O že takoj me prosil, če lahko vžge avto, in me spraševal o avtu. Nato je 
v pogovoru s sošolcem povedal, da se vozi v Alfi Romeo s prostovoljko… 2.O se je pohvalil, da mu je  
prostovoljec Nik zrihtal kartico. 
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o Imeti prijatelje/svoje prostovoljce 
 
ü str. 80: 1.O se na pikniku ”dela”, da govori s prijateljem po telefonu, čeprav je govoril z 
očetom. Bil zelo jezen, da smo ga motili, medtem ko je telefoniral "s prijateljem", se mi zdi, da je želel 
"kul izpadet". 
 
ü str. 46: 2.O se je pohvail, da ima zdaj dva prostovoljca, in me vprašal, če Nik tudi pride v 
torek na rojstni dan. 
 
# Na storilnostnem področju: 
 
• Potreba po spodbujanju govornega, kognitivnega razvoja in delovnih navad 
 
Otroci so na področju govora in spoznavnega razvoja zaostajali za običajnimi vrstniki, tako, da se je 
poleg potrebe po zagotavljanju čim več stimulacij za splošen razvoj otrok, na storilnostnem področju 
(govorno, spoznavno/intelektualno, učno, akademsko) kazala velika potreba po bolj usmerjenem 
spodbujanju kognitivnega in govornega razvoja otrok. Prizadevanja našega akcijsko raziskovalnega 
tima so bila tako usmerjena v iskanje dodatne strokovne pomoči s strani specialnih pedagogov, 
logopedov, študentk logopedije, s spodbujanjem staršev, da delata predvidene logopedske vaje in se 
čim več pogovarjata z otroci. Tej temi pa smo namenili namenjena pozornost tudi prostovoljci - bodisi 
z delanjem specifičnih logopedskih vaj bodisi z “vabljenjem v govor” tekom druženja, bodisi z 
zagotavljanjem priložnosti za čim več raznolikih spodbud na govornem in spoznavnem področju. 

ü str. 91: Čeprav je zelo bistra in se ji odpirajo nove besede, se mi zdi pomembno, da 
spodbujamo njen govor - vseeno je stara dve leti in vrstniki veliko več govorijo! 
 
Na storilnostnem področju je (ne)sposobnost verbalnega izražanja pomemben vidik percepiranja 
lastne sposobnosti, ustreznosti, pomembno vplivala tudi na zmožnost komuniciranja in socialnega 
vključevanja z vrstniki. Tako je npr. vir frustracije in nezadovoljstva pri 5. O predstavljal občutek, da 
v govoru zaostaja za vrstniki.  

ü str. 16: Vzgojiteljico od 5.O sem vprašala, kako se kej socialno vključuje v skupino, pa je 
rekla, da je lepo sprejet, se dobro počuti v vrtcu in da tu nima večjih težav. Po drugi strani pa se 
zaradi težav v govoru pogosto igra kar sam, ker ne zna povedati in je po tej strani malce izoliran od 
ostalih.« Podobno sem opažala tudi sama, saj čim v skupni interkaciji z otroci,na igrišču, nisem 
pozornosti posvečala njemu, se je šel skrit za živo mejo. Ko smo se skupaj pogovarjali, so ostali otroci 
takoj prevzeli pozornost nase, jaz sem pa stalno pozornost preusmerjati tudi na 5.O (npr., ko je en 
povedal njegovo najljubšo žival sem, vprašala o tem še njega. 

ü Intervju s 5.O: 
Kaja ob predlogi različnih smajlijev, ki jih otrok barva, gleda na odgovor: »Kako se počutiš glede 
govora?” 
Pobarva smajli gor (srečen), a 5.O reče: »Rad bi bolše.« 
Kaja: »A v šoli govorijo boljše sošolci?« 
5.O: »Ja.« 
Kaja: »Kdo zna boljše od tebe… vsi?« 
5.O: »Ne, sam punce. Vesna mi je rekla mali človek.  
Kaja: »A si manjši od nje?« 
5.O: »Ne, zarad govora. Pa Jošt je reku, da on nije mali človek...Vesna mi je rekla, da sem 
dojenček. Enkrat jo bom udaru«. 
Kaja: »Aha, ko si jezn udariš.« 
5.O: »Ja.« 
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Po drugi strani pa 6.O, ki je pri izražanju tako neverbalno spreten, da se ne trudi toliko z verbalizacijo, 
to ne prinaša toliko kratkoročne škode.  
 
• Potreba po kompenzaciji primanjkljajev v znanju (govora, spoznavnega razvoja ipd.) 
 
ü str. 127: Nato sem 3.O spet rekla, da bi bilo res škoda, da bi ga premestili v nižji program, 
samo zato, ker se mu ne da mal bolj potrudit za šolo. 
 
Razlog za spodbujanje usvajanja znanja pri otrocih in motiviranje k delu za šolo in pridobivanju 
delovnih navad, je med drugim tudi preprečevanje oz. zajezitev primankljajev ki sčasoma vodijo do 
usmeritve otrok v programe z nižjo zahtevnostjo. Te žal prinašajo tudi nižje možnosti nadaljnjega 
izobraževanja, slabše zaposlitvene možnosti v prihodnosti (oz. v realnosti pogosto invalidsko 
upokojitev).  
 
ü       str. 136: Logopedinja nama je večkrat poudarila, da je te vaje treba delati vsak dan s 6.O, sicer 
je brez veze, da smo sploh prišli, ter da bo načeloma naročen na 3 tedne.Tako se bo lahko merilo 
napredek, ker ji ga res je škoda, saj je pameten, in res ne ve zakaj v govoru toliko zaostaja, tudi do 3 
leta za ostalimi vrstniki.. Ter da je treba res ornk delat z njim, da mu ne bo treba na prilagojeno šolo. 
 
Da je ta potreba aktualna pri obravnavani družini, priča dejstvo, da vsi že šoloobvezni otroci (5/7) 
obiskujejo  osnovno šolo s prilagojenim programom, nekateri celo z nižjim izobrazbenim standardom. 
Prav tako imajo nekateri etiketo motenj v duševnem razvoju. 

Komentar k omenjenem poglavju 
Zapis omenjenih potreb je ilustracija tega, kako sem znotraj svojega vidnega polja ter »konteksta« 
pripadnosti nekem socio-kulturnemu »razredu« trenutka v nekem družbenozgodovinskem času 
prepoznavala potrebe specifične družine. Zavedam se, da bi vse omenjene ”potrebe” lahko 
poimenovala drugače ter da bi drugi udeleženec na osnovi lastnih, drugačnih izkušenj, odnosov z 
družino in na osnovi lastne, osebne, družinske zgodovine, osebnosti ter na osnovi lastnega 
strokovnega predznanja, ki je samousmerjevalno formirano ter teorij iz katerih izhaja, disciplin, ki 
jim pripada ter konteksta v katerem sodeluje z družino (ipd.) prepoznaval in poustvarjal neke druge 
»potrebe« družine. Ob tem komentarju se lahko naslonim tudi na znane misli avtorjev Maturane in 
Varela (1998) o krožnosti in povezanosti med delovanjem in izkušnjo: »Vse početje je spoznavanje 
in vse spoznavanje je početje« (str 22). Po njunem mnenju ne moremo ločiti med določenim načinom 
bivanja in sliko, ki jo ustvarimo o svetu, in tako tudi velja, da sleherno spoznavno dejanje poraja svet 
(Maturana in Varela, 1998, str 21). Omenjena avtorja nas tako tudi opozarja, da ne vidimo »prostora« 
sveta, ampak zgolj doživljamo svoje vidno polje. Vselej, ko pogledamo, kako spoznavamo svet 
odkrijemo, da ne moremo ločevati svoje zgodovine dejanj – bioloških in socialnih – od tega, kakšen 
se nam ta svet dozdeva. 
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4.3 ODGOVOR NA 3. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 
 
Uvodno pojasnilo bralcu: Ker je 3. raziskovalno vprašanje sestavljeno iz dveh podvprašanj v 
nadaljevanju odgovarjam na vsakega od niju posebej: Na prvo podvprašanje v poglavju 4.3.1, na 
drugo pa v poglavju 4.3.2. 
 
4.3.1 KAKO SEM OSMIŠLJEVALA SVOJE DELO? 
 
Poleg čisto osebnih vzgibov (npr. želja po pobližjem spoznavanju in druženju - več o tem pri poglavju 
Refleksija) ter raziskovalnih namenov - spričo vključenosti v akcijsko raziskavo - je bila moja 
temeljna vizija sodelovanja z družino spodbujanje virov družinske odpornosti, večanje participacije 
in krepitve njene (družbene) moči, spodbujanje socialne vključenosti družine ter njenih posameznih 
družinskih članov. Prav tako pa je bil moj namen sodelovanja z družino tudi spodbujanje sprememb, 
ki prispevajo k dobrobiti družine, spodbujajo njeno samoaktivacijo, socialno mobilnost ter prinašajo 
perspektivo za želene življenjske poteke družinskih članov. Znotraj tega širšega fokusa pa sem pri 
sodelovanju z družino svoje delovanje osmišljevala predvsem praktično, v skladu s potrebami, ki sem 
jih »prepoznavala« tekom vpenjanja v družinsko življenje in v sodelovanju z akcijsko raziskovalnim 
timom. Ta ožji fokus zaradi večje preglednosti predstavljam po že omenjenih posameznih področjih 
in vsebinah sodelovanja. 
 
SODELOVANJE Z OTROCI 
 
Pri vsebini Vzgojno delovanje v “ožjem smislu"/ sem (pri odgovarjanju na 1. raziskovalno vprašanje) 
omenjene vzgojne metode in načine odzivanja uporabljala predvsem z namenom ponotranjenja 
avtoritete, prav tako pa tudi z namenom spodbujanja čustveno-osebnostnega in socialnega razvoja 
otrok ter pridobivanja delovnih navad. 
 
Pri vsebini Storilnostno53 področje sem (pri odgovarjanju na 1. raziskovalno vprašanje) omenjene  
metode in načine odzivanja uporabljala predvsem z namenom spodbujanja spoznavnega in govornega 
razvoja54 ter spodbujanja šolske/akademske uspešnosti. Pri šoloobveznih otrocih sem skušala 
spodbujati šolsko uspešnost tudi z osmišljevanjem učenja in dela za šolo kot poti, ki vodi do 
zaposlitve in finančne preskrbljenosti v prihodnosti. 
 
Pri vsebini Moje druženje z otroci in skupno preživljanje prostega časa sem (pri odgovarjanju na 1. 
raziskovalno vprašanje) omenjene metode in načine odzivanja uporabljala predvsem z namenom 
soustvarjanja čim bolj kvalitetnega in pestrega preživljanja prostega časa otrok. Ob tem pa je bil moj 
posreden namen tudi spremljanje družinske dinamike in družinskih članov (skozi njihov pogled) ter 
pobližje spoznavanje njihove perspektive sebe, družinskega življenja in sveta okoli, soustvarjanje 
priložnosti za pozitivne interakcije med sorojenci in vrstniki, “širjenje obzorij55” - skozi soustvarjanje 

                                                
53 Kot vemo, je storilnostna usmerjenost žal ključna za »preživetje« v družbi. Izobrazba in vzgojenost sta pogoj uspešne 
družbene produkcije. Koy poudarjata avtorici Kobolt in Rapuš Pavel (2009) se od mladih pričakuje uspešno 
zadovoljevanje izobrazbenih normativov in takih vedenjskih strategij, ki jim bodo omogočile, da se bodo vključili v 
družbeno produkcijo. Od stopnje umestitve vanjo, bo kasneje odvisna njihova "pozicija odraslega". (str. 3) 
54 Močno povezanost miselnega in govornega razvoja oz. določeno stopnjo spoznavnega razvoja, razvoja pojmov kot 
predpogoja za razvoj abstraktnih pravil poudarjajo kognivisti in konstruktivisti (Marjanovič Umek in Fekonja, 2004, str. 
326). 
55 »Širjenje obzorij« in soustvarjanje priložnosti za nove izkušnje in doživetja (tudi z namenom kompenzacije dejanskih 
neenakih možnosti) pri otrocih, ki živijo v ranljivih družinah, se mi zdi bistveno, saj so otroci v ranljivih družinah spričo 
ekonomske in socialne prikrajšnosti izključeni iz marsikaterih aktivnosti, priložnosti, doživetij, ki so samoumevne 
njihovim vrstnikom v bolje situiranih družinah. Pri tem sledim mnenju številnih avtorjev, med njimi npr. avtorjema 
Bourdillon in Myers (2012), ki menita da se revščina v ranljivih družinah odraža v omejenem življenjskem poteku, 
nakopičenih stiskah ter med drugim tudi v omejenih možnostih za kakovostno življenje otrok in mladostnikov. 
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priložnosti za nove izkušnje, doživetja in spodbujanje socialne ter družbene vključenosti otrok. 
Posreden namen je bil tudi spodbujanje čustveno-osebnostnega in socialnega razvoja otrok, pobližje 
spoznavanje in soustvarjanje kvalitetnega medsebojnega odnosa ter moje osebno zbližanje z otroci. 
Hkrati pa sem z ukvarjanjem z otroci skušala tudi praktično razbremeniti starša. 
 
Pri vsebini Osebna higiena56 sem (pri odgovarjanju na 1. raziskovalno vprašanje) omenjene metode 
in načine odzivanja pri otrocih uporabljala predvsem z namenom usvajanja navad, vezanih na higieno 
in toaleto, kot tudi vplivanje na stališče pri otrocih, da je osebna higiena pomemben del vsakdana. 
Posredno je bil moj namen pogosto tudi soustvarjanje priložnosti za pozitivne stike in skupaj doživete 
trenutke med sorojenci. Hkrati pa je bil moj namen tudi praktična podpora in razbremenitev staršev. 
 
SODELOVANJE S STARŠEMA 
 
Pri vsebini Krepitev starševske pozicije I-vidik avtoritete sem (pri odgovarjanju na 1. raziskovalno 
vprašanje) omenjene metode in načine odzivanja uporabljala predvsem z namenom krepitve 
starševskih veščin in njunih vzgojnih kompetenc, vezanih na avtoriteto.  
 
Pri vsebini Krepitev starševske pozicije II--senzibilizacija57 sem (pri odgovarjanju na 1. raziskovalno 
vprašanje) omenjene metode in načine odzivanja uporabljala predvsem z namenom senzibilizacije in 
povečanja odzivnosti staršev na potrebe otrok. 
 
Pri vsebini Druženje s staršema sem (pri odgovarjanju na 1. raziskovalno vprašanje) omenjene 
metode in načine odzivanja uporabljala predvsem z namenom pobližjega spoznavanja in 
soustvarjanja kvalitetnega medsebojnega odnosa s staršema, prav tako pa tudi spremljanja družinske 
dinamike in družinskih članov (skozi njun pogled). V odnosu med zakoncema je bil moj namen 
pogosto tudi krepitev moči žene v odnosu do moža. Posreden namen pa je bil pogosto tudi moje 
osebno zbližanje s staršema. 
 
Pri vsebini Praktična podpora sem (pri odgovarjanju na 1. raziskovalno vprašanje) omenjene metode 
in načine odzivanja uporabljala predvsem z namenom nudenja razbremenitve in praktične podpore 
staršema pri vzgoji, varstvu in odzivanju na potrebe otrok, pri vzdrževanju nastanitve in pri 
gospodinjskih opravkih ter pri komuniciranju s strokovnimi službami. Posreden namen je bil tudi 
odzivanje na trenutno prepoznane potrebe tekom vključevanja v družinsko vsakodnevno življenje. 
 
Pri vsebini Podpora na finančnem in nastanitvenem58 področju sem (pri odgovarjanju na 1. 
raziskovalno vprašanje) omenjene metode in načine odzivanja uporabljala predvsem z namenom 

                                                
56 Pomemben vidik vzgoje otrok oz. odraščanja je prav gotovo usvajanje funkcionalnih, vsakodnevnih življenjskih veščin, 
kot so higienske  navade, privajanje na toaletni trening ipd. 
57 Po psihoanalitični misli je en izmed temeljnih pogojev, da otrok lahko razvije temeljni občutek varnosti tako v odnosu 
do sebe in sveta okoli, ter kasneje tudi pozitivno samovrednotenje in samospoštovanje (oz. zdrave self objektne odnose 
po teoriji objektnih odnosov), ravno odnos s staršem oz. pomembno drugo osebo. Ta naj bi odražal dovoljšnjo mero 
uglašenosti, zrcaljenja, topline, naklonjenosti pristnega zanimanja ter tako prepoznavanja in sprejemanja otroka na bazični 
ravni »tak, kakršen je« in ne »kot bi moral biti«, kot tudi odzivnosti na prepoznane potrebe. Prav zavzemanje za tak odnos 
imam v mislih, ko uporabljam besedo senzibilizacija. Značilnost in kvaliteta objektnih odnosov pa pomembno vplivata 
med drugim tudi na tudi na razvoj posameznikovega ega, nadjaza in na oblikovanje identitete. Kot izpostavlja 
psihoanalitik Praper (1996), rudimentarni ego z vedno boljšimi prilagoditvenimi zmožnostmi, z napredujočo 
komunikacijo v objektnih odnosih, s ponotranjanjem izkušenj v vse boljše lastne zmožnosti omogoča otroku, “da 
premaguje mnoge bojazni, vzpostavlja vse boljše obrambe in vse bolj obvladuje lastne impulze na poti od simbiotične 
odvisnosti do formiranja lastne identitete” (str. 131). 
58 Socialno ekonomsko ranljive družine se pogosto soočajo s (prikritim) brezdomstvom in nevarnostjo deložacije. Pri tem 
sledim konceptu Housing first, ki opozarja, da je pogoj, da se posamezniki lahko premaknejo iz brezdomstva, dostop do 
javne ali socialne nastanitve oz. primerna (trajna) nastanitev. 
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preprečevanja deložacije, zagotavljanja varnega in urejenega bivalnega okolja ter bolj smotrnega 
upravljanja staršev s financami. 
 
Pri vsebini Sodelovanje staršev z inštitucijami in strokovnimi službami sem (pri odgovarjanju na 1. 
raziskovalno vprašanje) omenjene metode in načine odzivanja pri staršema uporabljala predvsem z 
namenom spodbujanja kvalitetne komunikacije in uspešnega sodelovanja staršev s strokovnimi 
službami in inštitucijami. Posredno pa je bil moj namen tudi zagovorništvo staršev (posledično 
družine), krepitev moči staršev in večanje kompetentnosti staršev v odnosu do strokovnih služb in 
institucij. Hkrati pa je bil moj namen prispevati k bolj uglašenemu sodelovanju med družino in 
strokovnimi službami in/oz. institucijami. 
 
SODELOVANJE S CELO DRUŽINO 
 
Pri vsebini Podpora družini pri sodelovanju s strokovnimi službami in institucijami sem (pri 
odgovarjanju na 1. raziskovalno vprašanje) omenjene metode in načine odzivanja pri stikih z družino 
uporabljala predvsem z namenom spodbujanja bolj uglašenega in obojestransko zadovoljivega 
sodelovanja med družino in strokovnimi službami in/oz. institucijami. Posredno pa tudi z namenom 
utiranja poti bolj prožnim, demokratičnim, dejanskim potrebam (oz. v življenjsko polje usmerjenim), 
celostno naravnanim in sodelovalnim pristopom strokovnih služb do ranljivih (družin). 
 
Pri vsebini Druženje s celo družino sem (pri odgovarjanju na 1. raziskovalno vprašanje) omenjene 
metode in načine odzivanja pri stikih z družino uporabljala predvsem z namenom soustvarjanja 
prijetnih skupnih trenutkov z družino. Ob tem pa je bil moj namen tudi krepiti občutek povezanosti 
in dobrega počutja v družini in krepitve odpornosti družine. Posreden namen je bil tudi boljše 
spoznavanje družinskega življenja, njihove socialne mreže ter osebno zbližanje z družinskimi člani, 
prav tako pa tudi spodbujanje socialne vključenosti družine kot tudi spodbujanje kvalitetnih 
medsebojnih odnosov s socialno mrežo družine in skupnostjo v kateri živi. 
  
Pri vsebini predvsem Področje zdravja59 družine sem (pri odgovarjanju na 1. raziskovalno vprašanje) 
omenjene metode in načine odzivanja pri stikih z družino uporabljala predvsem z namenom 
promocije zdravega življenjskega sloga, spodbujanja duševnega in telesnega zdravja ter dobrega 
počutja družinskih članov. Posredno je bil moj namen tudi preprečevanje in hkrati normalizacija težav 
na področju duševnega zdravja ter iskanje ustreznih poti za njihovo reševanje. 
 
 
4.3.2 KATERE KONCEPTE SEM PRI SODELOVANJU UPORABLJALA IN NA KATERE 

TEORIJE SEM SE PRI TEM OPIRALA?  
 
Poleg v nadaljevanju omenjenih teoretičnih konceptov in načel, sem zagotovo uporabljala še številne 
druge naivne/(ne)teoretične teorije in koncepte, prepričanja, ki jih ne navajam. Prva tako, glede na to, 
da tekom sodelovanja nisem vedno sproti zavestno teoretsko konceptualizirala svojega delovanja, bi 
se navedeno vprašanje lahko glasilo tudi »Katere teorije in koncepte bi lahko retrogradno povezala z 
lastno prakso?« 

                                                
59 Pri opredeljevanju zdravja sledim znani definiciji, ki jo ponuja WHO iz leta 1948 kot duševno, telesno, čustveno in 
socialno ugodje in blagostanje, k čemur dodajam še uspešno spoprijemanje z negotovostmi in stresom vsakdanjega 
življenja. Prav tako se pridružujem konceptualizaciji avtorja Antonovskyega (2008, v Kobolt in Rapuš Pavel, 2009, str. 
3), ki je raziskoval dejavnike, ki ohranjajo zdravje. Poleg primerne prehrane in zagotovitve osnovnih življenjskih 
okoliščin je ugotovil, da ”duševno, emocionalno in vedenjsko ravnotežje zagotavlja, da ljudje v življenju razvijemo 
občutek skladnosti s samim seboj – koherenco, da imamo občutek povezanosti z drugimi – smo vpleteni v odnose z 
drugimi, prispevamo in participiramo v krogu ljudi, s katerimi delimo svoje življenje, občutimo, da nas drugi razumejo 
in sprejemajo.” 
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Z mojo prakso sodelovanja z družino lahko povežem sledeče koncepte in teorije, ki sem jih bodisi 
prepoznavala že tekom delovanja bodisi pa retrogradno ob analizi lastnega delovanja: 
 
-Socialnopedagoške (in/oz. socialnodelovne) teorije in koncepte 
 
Tekom sodelovanja z družino, z njenimi podsistemi kot tudi ob podpori pri sodelovanju družine s 
strokovnimi službami/institucijami, sem tako pri osmišljevanju kot delovanju izhajala iz 
socialnopedagoškega diskurza in se močno opirala tako na sociopsihosocialno kot fenomenološko 
hermenevtično paradigmo, socialno-konstruktivistični pogled ter na sledeče socialno pedagoške 
koncepte in teorije:  
kontekstualizem (npr. interakcijsko in interakcijsko in kontekstualno pojmovanje ranljivosti in težav; 
npr. kontekstualno razumevanje nastanka čustveno vedenjskih težav60), socialnopedagoško 
diagnostiko, usmerjenost v življenjsko polje, usmerjenost v spoprijemalne strategije, sodelovalnost, 
usmerjenost v akcijo, praktično usmerjeno znanje, spodbujanje avtonomnosti, dodajanje glasu, 
koncept socialnega pedagoga kot dobro obveščenega državljana, koncept socialnega pedagoga kot 
»vodnika skozi divijino«, pomoč in sodelovanje v skupnosti, fluidnost vlog, spodbujanje 
participacije, sprotno odzivanje na potrebe, ekološki pristop, doživljajska pedagogika (npr. pobeg iz 
vsakdana), obvladovanje negotovosti, neformalnost, izkustveno neformalno učenje, oseben pristop, 
večperspektivnost, dostopnost, koncept samoreflektirajočega praktika, celostnost, procesnost, 
praktičnost, razvidnost, vztrajnost, neinvazivnost, nedirektivnost, dialoškost, odnosnost, sistemski 
pristop (npr. družina kot celota, sistemsko razumevanje družine), koncepte odpornosti (družinska 
organizacija, družinski sistem vrednot), opolnomočenje, eksperimentiranje, horizontalnost, 
pridruževanje, prakso zabrisovanja, glas in perspektivo otrok, spoštovanje otroštva, koncept bogatega 
otroka/starša, ekspertiza izkušenj itd. 
Prav tako pa tudi na številne izrazito transteoretične koncepte (kot so npr. krepitev moči, usmerjenost 
na vire, sinergetičnost, usmerjenost v tukaj in zdaj, soustvarjanje, samoreflektivnosti ipd.). 
 
-Pedagoške, psihološke teorije in koncepti 
 
(Posebej) na področju razumevanja vzgojnega delovanja posameznikovih potreb, dojemanja 
starševstva, vedenja in doživljanja družinskih članov ter lastnega odzivanja z otroci in staršema sem 
se opirala poleg, že omenjenih, tudi na temeljne pedagoške in psihološke teorije in koncepte:  

Teorije razvojne psihologije (razvoj govora, čustev, socialni, spoznavni, moralni razvoj, itd.), 
paradigme vseživljenjskega razvoja, psihosocialna teorija, humanistična psihologija, socialna 
psihologija (npr. stil navezanosti, socialna identiteta), različne teorije posameznikovega razvoja - npr. 
teorije socialnega učenja, kognitivno vedenjske teorije, teorije moralnega razvoja, teorije o razvoju 
empatije, etike pravičnosti, koncept čustvenega opismenovanja, koncept samoizpolnjujoče se 
prerokbe itd.  
Pomemben vidik mi je predstavljala konceptualizacija avtoritete skozi prizmo sociološkega, 
psihoanalitičnega in pedagoškega pogleda (npr. pedagoški eros, koncept samoomejitvene avtoritete, 
koncept demokratičnega stila vodenja in demokratične vzgoje), ter tudi različni teoretsko-terapevtski 
pristopi; kot so psihodinamska/psihoanalitična teorija (intersubjektivnost, teorije objektnih odnosov, 
teorija navezanosti, self psihologija, psihoanalitično razumevanje razvoja osebnosti; s pojmi kot so 
simbioza, separacija, individualizacija ipd.), sistemska teorija/terapija; s pojmi kot so hierarhija, meje, 
podsistemi, komunikacija, koalicije, družina kot celota). Pomemben vir mi je tu predstavljal vidik 
družinske terapije (glej - Priročnik za delo z družinami avtorjev Bouwkamp in Bouwkamp). 
 
-Sociološke (politične) teorije in koncepti 

                                                
60 Kar bistroumno povzame avtor Dyck, ko pravi : "Moteno je tisto, kar nas moti" (Dyck, 1982, v Kobolt in Rapuš 
Pavel, 2009, str. 2). 



 
 

138 

Še posebej pri razumevanju ranljivosti, družbenega in socialnega položaja obravnavane družine in 
njenih potreb, sem si pomagala tudi s sociološko obarvanimi vsebinami; z aktualnimi teorijami in 
koncepti s področja socialnega izključevanja in razumevanja položaja ranljivih družbenih skupin ter  
z družbeno mobilizacijskimi koncepti:  
 
Socialno-konstruktivistično razumevanje pojavov v družbenem kontekstu, razumevanje obrobnih 
družbenih skupin na področju (socialne) ranljivosti in koncepti vezani na socialno izključenost in 
marginaliziranost (ranljive družine, ranljivost na področju izobraževanja in zaposlitve, 
transgeneracijsko vztrajanje revščine priseljencev in pripadnikov etničnih manjšin itd.), družbena 
neenakost, starševski kulturni kapital, koncept jezikovnih kod, socialni kapital, koncept socialnih 
mrež, strukturno nasilje, družbeni podrazred, diskriminacija, družba individualne/deljene 
odgovornosti, odnosno državljanstvo, načelo Housing first, (skrito) brezdomstvo, medkulturno 
učenje, socialna ne/mobilnost, družbena kohezija, proces izžarevanja, diskurz dejanskih enakih 
zmožnosti, enakopravnost spolov, normalizacija, psihosocialno in celostno razumevanje zdravja, 
družbene determinante zdravja, preventiva in promocija, ”harm reduction”, ugotovitve aktualnih 
raziskav, vezanih na položaj Romov v Sloveniji. 
Med bolj politično61 obarvanim koncepti oz. družbeno mobilizacijskimi 62pa tudi: pristop k socialni 
politiki in ustvarjanju družbenih sprememb »od spodaj navzgor«, usmerjenost na ranljive skupine, 
pedagogika zatiranih, demokratičnost, preizpraševanje neenakosti v dostopu do družbene moči, 
dialoški pristop ter ostala načela socialne pedagogike, ki jih združujejo emancipatorne prakse: 
horizontalnost, spodbujanje avtonomije, težnja po preseganju obstoječih institucionalnih omejitev ter 
pedagogika srečevanja, poskus potopitve v resničnosti ljudi ipd. 
 
  

                                                
61 Politični potencial tipičnih socialnopedagoških načel izpostavlja tudi avtor Lorenz (2008), ko pravi, da »intervencije v 
življenjskem polju lahko identificirajo in razkrivajo političnost skozi različne teme, ki se tičejo nepravičnosti in neenakosti 
v vsakodnevnih kontekstih, kjer ljudje bivajo«. »Strokovnjakinje in strokovnjaki se tako z delovanjem v življenjskem 
polju po njegovem mnenju naj ne bi mogli izogniti povezovanju razmer, v katerih posamezniki in skupnosti bivajo, z 
družbenimi razmerami na sistemski ravni« (Lorenz, 2008, v Razpotnik, 2017, str. 4).  
62 O socialni pedagogiki v kontekstu mobilizacijskih, emancipatornih, kritično angažiranih praks piše avtorica Razpotnik 
(2017) v članku, ki mi je v tem kontekstu predstavljal temeljni vir razumevanja tega vidika. 



 
 

139 

4.4 ODGOVOR NA 4. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

KAKO SE JE TEKOM DELA RAZVIJAL (ALI NE) SINERGETIČNI PRISTOP?  

Uvodna pojasnila bralcu: Čemu povezovanje našega pristopa, t.i. prožnega odzivanja v življenjskem 
prostoru družine s sinergetičnostjo? Avtorica Šugman Bohinc (2016)63 ugotavlja, da sinergetičnost 
ponuja najširši in najsplošnejši interpretativni okvir za opazovanje, razumevanje in ravnanje v danih 
situacijah. Kar če prenesem tudi na naše sodelovanje z ranljivimi družinami pomeni, da je sposobnost 
sinergetične metateoretične govorice bistvena kompetenca, še posebej ko gre za tako kompleksne, 
neenoznačne in negotove kontekste, ki se odvijajo (in so medsebojno povezani) na večih nivojih 
hkrati (kar sodelovanje z ranljivimi družinami vsekakor je!) ter zahtevajo veliko mero uglašenosti, 
spodbujanja sprememb na večih nivojih (pod)sistema, vstopanje v še neznano ter soustvarjanje 
prostora, da/kjer se spremembe sploh lahko zgodijo. 
Pri definiranju izraza sinergetika in pridevniški izpeljanki sinergetičen sledim omenjeni avtorici, ki 
jo opredeljuje kot »nauk o součinkovanju« (Haken, 1990; v Šugman Bohinc, 2006 , str. 167-168), saj 
opisuje, kako nelinearna (v vseh smereh potekajoča) součinkovanja med elementi sistema porajajo 
sinhronizacijo oz. uglašenost, s čimer se formirajo strukture (Capra, 1998, v Šugman Bohinc, 2006  
str. 167-168). Avtorica pa sinergetiko obrazloži tudi kot Znanost o procesih samoorganiziranja, ki 
opisuje sistemsko kompleksnost glede na več kriterijev. 
Med osnovna merila sodita sestavljenost sistema in nelinearnost interakcij med njegovimi deli, 
katerih sinergični učinki porajajo nove vzorce delovanja kompleksnega sistema (Haken, 2006, v 
Šugman Bohinc, 2006). »Posameznik je interakcijsko povezan z drugimi člani svojega (biološkega 
ali socialnega) družinskega sistema, družina je v stalnih izmenjavah s skupnostjo, v kateri živi, in 
skupnosti so neogibno ugnezdene v še kompleksnejše sisteme, ki vključujejo socialne in druge 
politike, gospodarstvo, (socialno) administracijo, kulturo, sisteme strokovnega znanja in etike itn., ki 
so vsi proizvod družbeno konstruirane stvarnosti« (Šugman Bohinc, 2016, str. 116). 
Na osnovi omenjenega menim, da je moj/naš pristop vsekakor uresničeval tudi prvine sinergetičnosti.  

Opomba avtorice: Pri odgovarjanju na zastavljeno vprašanje (oz. dokazovanju svoje teze) bom ubrala 
dvojno pot; kar pomeni da bom razdelila odgovor na dva dela:  

-Sprva bom prvine sinergetičnosti iskala skozi prizmo teoretičnih konceptov, na katerih sloni t.i. 
pristop prožnega nudenja podpore ranljivim družinam (glej A). 

-Nato bom sinergetičnost dokazovala skozi dva, po mnenju avtorice Šugman Bohinc (2016), bistvena 
kriterija sinergetičnosti: »1. sestavljenost sistema in 2. nelinearnost interakcij med njegovimi deli 
(katerih sinergični učinki porajajo nove vzorce delovanja« (str. 116) (v nadaljevanju glej B). 

 
A) Prvine sinergetičnosti v koncepualizaciji pristopa t.i. prožne oblike podpore 

 
Ko sledim opredelitvi sinergetičnosti, podani na začetku poglavja, prepoznavam vzporednice z našim 
pristopom sodelovanja z ranljivimi družinami, v smislu povezovanja »konceptov in metod 
postmodernih sodelovalnih, dialoških pristopov« (Šugman Bohinc, 2011, str. 36) ter težnje po 
vzpostavljanju in vzdrževanju okoliščin, v katerih imajo posamezniki, družine, v interkaciji s 
strokovnimi službami, le-ti v odnosu sistema in strokovnih praks ipd. »povečane možnosti za uspešno 
reorganizacijo svojih navad delovanja« (Šugman Bohinc, 2016, str. 118).  
Če tako sinergetičen jezik, ki ga uporablja avtorica Šugman Bohinc (2011; 2016), kot je 
destabilizacija, součinkovanje, spontano porajanje novih vzorcev, sistematična nesistematičnost ipd. 

                                                
63 Med drugim tudi v kontekstu že omenjene raziskave soustvarjanja pomoči družinam v skupnosti. 
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primerjam s terminologijo blizu prožnemu nudenju podpore ranljivim družinam, prav tako opazim 
številne povezave; izkaže se, da se nekateri (torej transteoretični) koncepti podvajajo; npr. dialoškost, 
koncept soustvarjanja, participacija, samoreflektivnost/samoraziskovalnost, krepitev moči, 
usmerjenost na vire in spoprijemalne strategije. Poleg omenjenih pa pristop prožnega razvijanja 
podpore v življenjskem polju, po mojem mnenju, vsebuje tudi ostale koncepte, ki so konceptualno 
blizu sinergetičnim: 
 
-Na ravni diskurza; socialnopedagoški in demokratični diskurz vsebujeta tako socialno-
konstruktivistično kot transformativno naravo, ki je značilna za sinergetični pristop. 
 
-Na ravni konceptov in načel: načela kot so usmerjenost v življenjsko polje, prožnost, odnosnost, 
celostnost, večperspektivnost, dodajanje glasu, spodbujanje emancipacije, praksa zabrisovanja, 
samoreflektivnost, obvladovanje negotovosti, ki so podobna principom, ki jih omenja avtorica 
Šugman Bohinc (2006; 2013; 2016) kot so: etika udeleženosti, znanje za ravnanje, sonavzočnost, 
sistematična nesistematičnost, samoraziskovalnost ipd. 
 
-Praktično gledano pa je tudi prožno razvijanje modela glede na sproti zaznane potrebe in okoliščine,  
uporaba številnih in fleksibilnih pristopov, metod ter razvijanje novih inovativnih rešitev, ki izvirajo 
iz dialoga med različnimi akterji (družine in njenih podpornih mrež), spodbujanje samo/aktivacije 
elementov sistema in sistemov, do neke mere podobno t.i. pristopu soustvarjanja pomoči v skupnosti.   
 
-Metaforično gledano pa tudi skozi vstopanje v še nepoznano, soustvarjanje in porajanje »novih  
prostorov srečanja«, ki so horizontalni, neformalni, kjer se lahko sreča mnoštvo perspektiv, pogledov 
ter se soustvarjajo priložnosti za nove izkušnje, nove možnosti, novi vzorci in nove narative na ravni 
posameznika, na ravni družinskega podsistema, na ravni celotnega družinskega sistema, na ravneh 
interakcije družine s skupnostjo in s strokovnimi službami ter institucijami, na ravni interakcije večih 
sistemov na nivoju mezo/makro/ eko/krono-sistema (po avtorju Bronffenbreneju, 1979) itd. 
 
B) Kot omenjeno, avtorica Šugman Bohinc (v Kodele in Mešl, str. 116, 2016) kot bistvena kriterija 
sinergetičnosti prepoznava: 1. »sestavljenost sistema« in  2. »nelinearnost interakcij med njegovimi 
deli (katerih sinergični učinki porajajo nove vzorce delovanja)«, zato bom uresničevanje 
sinergetičnosti pri našem pristopu/delu z družino skušala pojasniti predvsem skozi prizmo moje 
interpretacije teh dveh kriterijev: 

1.) sestavljenost sistema in nelinearnost interakcij med njegovimi deli: 

Za naš pristop je bilo (do neke mere) značilno sistemsko (in krožno) razumevanje družine, interakcije 
tega sistema z drugimi sistemi ter umeščanjem le-te v druge, večje sisteme katerega, del je. 
Prav tako smo delovali na njenih podsistemih: posamezni otrok/starš, interakcije posameznih otrok, 
podsistem otrok, podsistem staršev, interakcije med podsistemi, sistem družine, interakcije družine z 
drugimi podsistemi (strokovne službe, institucije, akcijsko raziskovalni tim ipd.), interakcije družine 
s širšo skupnostjo (preprečevanje deložacije, medsoseski odnosi, odnosi s socialno mrežo družine) 
ter medsebojne interakcije med sistemi in različnimi strokovnimi službami, institucijami ipd. Sama 
sem ob analizi sodelovanja z družino zaradi večje preglednosti svoje delo opredelila skozi tri 
področja: sodelovanje z otroci, s staršema, s celo družino, ob tem pa sem se zavedala krožne 
povezanosti in hkratnega sopovzročanja interakcije vseh treh nivojev ter posrednih vplivov, ki jih ima 
npr. vplivanje na podsistem staršev na sistem družine, ali učinkovanje na sistem posamezne družine 
ter sistem strokovnih služb, na interakcijo ostalih sistemov strokovnih služb ter institucij. O pomenu 
sistemskega pristopa k sodelovanju z ranljivimi družinami (in delovanju na večih nivojih) kažejo 
recimo že nekateri koncepti iz katerih sem(smo) izhajala(li):  
Npr. pri našem pristopu je osrednji koncept Usmerjenost v življenjsko polje, ki vsebuje poleg 
nadindividualne optike tudi politično usmerjen in družbeno emancipatoren vidik; kot opozarja avtor 
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Thiersh (1992, Razpotnik, 2017, str. 16), namreč usmerjenost v življenjsko polje pomeni več kot le 
intervenirati v socialnih prostorih: »Fokus je na soočanju z vsakodnevnimi situacijami, rutinami in 
pragmatičnimi strategijami. Fokus je v povezovanju podpore posamezniku s politično akcijo v 
kontekstu socialne pravičnosti in dobrobiti, ob prepoznavanju socialnih in političnih virov, ki so na 
voljo« (Razpotnik, 2017, str. 16). Tudi avtor Lorenz (2008, v Razpotnik, str. 4) meni, da se z 
delovanjem v življenjskem polju vzpostavljajo povezave med individualnim položajem posameznika 
ter razmerami na družbeni ravni (Lorenz, 2008, v Razpotnik, 2017, str. 4), kar odpira pot 
spremembam na širši ravni. 
O virih, ki so družini kot sistemu na voljo, govori tudi koncept družinske odpornosti, ki ga avtor 
Ungar (2015) razume kot kompleksen proces, ki se v nekem časovnem kontekstu hkrati odvija na 
večih ravneh interakcije med družino in ostalimi sistemi v njenem okolju, kar močno vpliva na 
družinsko sposobnost soočanja s stiskami (str. 20). Koncept procesa izžarevanja (tj. prenosa 
problemov ali blaginje iz enega življenjskega področja na druga, avtorjev Stal in Scheffer (po De 
Vries in Bouwkamp, 2002, str. 16), pa odraža tudi nelinearnost interakcij posameznih delov sistema 
in s tem tudi sistemsko optiko krožnosti interakcij. 
 

Skica 1: Krožnost dejavnikov ranljivosti družine 

 
 

Kot primer: Izobrazbena problematika družine (neizobraženost, šolanje v posebnem programu, nižja 
zaposljivost staršev, manj spodbudno učno okolje, težji dostop do vrtca ipd.) je povezana s finančno 
(prekarna dela v sivi coni, finančna negotovost, neredno plačevanje računov ipd.), kot tudi s težavami 
na področju nastanitve (nevarnost deložacije, ne-varna, negotova nastanitev ipd.). Področje nastanitve  
je močno povezano in sopovzročano tudi s socialnim in zdravstvenim področjem (socialna ranljivost 
in stigma, otežen dostop do zdravstvenih storitev, ne/zavarovanost, težave z zakoni, sodstveni procesi 
itd.) ter sovpliva (kot vsa druga) na prej omenjena področja, izobrazbo ipd. In tako se krog ranljivega 
položaja skleni. Vse omenjeno pa otežuje socialno vključenost družine in dostop do virov družbene 
moči ter med drugim tudi, spričo kompleksnosti in številčnosti obravnav po posamičnih področjih, 
ovira uspešno sodelovanje družine s s strokovnimi službami.  
Prav tako pa lahko okoli omenjenega kroga sklenim še širše koncentrične kroge, vezane na 
ekosistemski64 vidik: sistemsko ne/urejenost sodelovanja z ranljivimi družinami, pomanjkanje 
                                                
64 Pri tej konceptualizaciji si deloma pomagam tudi z bioekološkim pristopom avtorja Bronfenbrennerja (1979), ki 
izpostavlja nelinearnost, krožnost interakcije  ter medsebojno povezanost med posameznikom ter okoljem. Po njegovi 
teoriji je “okolje” posamezika  (znotraj družine kot mikro sistema) razumljeno kot splet med seboj povezanih 
koncentričnih struktur: mikrosistem - npr. šola, dom, vrstniška skupina ter odnosi med posamezniki); mezosistem, ki ga 
sestavlja več mikrosistemov, ki so v interakciji (npr. stopnja ne/usklajenosti med pričakovanji staršev in pričakovanji 
šole); eksosistem, ki se nanaša na povezave med sistemi, kamor posameznik ni neposredno vključen, a močno vpliva nanj 
npr. ne/zaposlitev, socialna politika, izobraževalni sistem ipd; makrosistem (ki zajema celoten vzorec karakteristik mikro-
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celostnih, prožnih na družino in njeno življenjsko situacijo usmerjenih pristopov podpore, polje 
strokovnih doktrin in praks podpore na področju socialnega varstva, delovanje vladnih in nevladnih 
organizacij idr. Širši krog, ki označuje makrosistemski oz. strukturni vidik kot so; razmere na trgu 
dela, stanovanjska politika, zakonodaja in politika na področju vzgoje in izobraževanja, socialnega 
varstva, strokovni in laični diskurzi, večinska kultura napram subkulturam etničnih manjšin, družbena 
klima ipd. Upoštevajoč časovno dimenzijo, pa omenjene kroge lahko nadgradim še s kronosistemom, 
kjer velja omeniti prelomnice v nedavni zgodovini družine: pogoste selitve spričo negotove 
nastanitve, tranzicijsko obdobje po propadu Jugoslavije in prehod v kapitalizem, vidik 
večgeneracijske ranljivosti in vztrajanja revščine ter socialne nemobilnosti ipd. 
 
2.) porajanje novih vzorcev delovanja 
 
Prav tako pa je bilo za sodelovanje z družino značilno, da smo pogosto poskušali soustvarjati 
priložnosti in okoliščine za učinkovite oz. zaželene poteke delovanja ter spontano pridobitev 
pomembnih novih izkušenj, naproti trajnejšim spremembam vzorcev delovanja, novim narativam ter 
bolj harmoničnem delovanju večih, z družino povezanih sistemov. To ne pomeni, da sem/smo vedno 
striktno gledano delovali sinergetično, po kriterijih ki jih navaja avtorica Šugman Bohinc (2006, 
2016); sama sem namreč kdaj skušala, v skladu z lastnimi pričakovanji, potrebami in cilji, spreminjati 
vedenje družinskih članov in nisem vedno eksplicitno raziskala interpretacije resničnosti, iz katere 
posamezni družinski član izhaja. Vseeno pa sem pri svojem odzivanju in delovanju tekom 
sodelovanja z družino, večinoma skušala čim bolj prepoznati kontekst in potrebe iz katerih 
posameznik (i /- element sistema) izhaja v danem momentu. Do samoorganiziranja in součinkovanja 
kot prvin sinergetičnosti je tako prišlo predvsem v smislu prakse soustvarjanja, porajanja »novih 
prostorov srečanja«, »vstopanja v še nepoznano« in spodbujanja samo/aktivacije elementov sistema 
in sistemov. To smo počeli na večih ravneh: 

- Na ravni dela s posameznikom skozi soustvarjanje vzajemnega sodelovalnega odnosa s 
posameznim družinskim članom, ki spodbuja njegovo/njeno participacijo in aktivacijo ter upošteva 
trenutne potrebe, kot tudi vire znotraj njega in okolja: 
 
Pri tem smo si pomagali z metodami, ki so temeljile na dialoškosti, neformalnosti, horizontalnosti in 
fluidnosti ter spodbujale izkustveno in samousmerejevalno učenje, soustvarjanje »odnosa obeh 
udeležencev« ter soustvarjanje priložnosti za nove odnosne, spoznavne in socialne izkušnje. 

ü (str. 94: Z očetom sva imela manjši spor ob koncu taborjenja in v nedeljo sem ga poklicala 
po telefonu, med drugim tudi, da razrešiva spor; v prijateljskem tonu, a brez strahu pred 
konfrontacijo. Dogovorila sva se, da se pomeniva v živo. Takrat me je presenetila njegova zanj 
"zrela" reakcija, da si poveva v živo: »Da jaz povem, a veš kaj ono in da ti poveš a veš kaj« je rekel 
in »Da smo si spet dobri, kot da se nič ni zgodilo«... Bala sem se, da se bo delal, da tega spora ni, 
tako da me je prijetno presenetilo, da je o tem želel govoriti v živo, da se mu je zdelo pomembno. (...). 
Vmes je bil zraven 4.O, kar mi je bilo všeč, da vidi, kako lahko odrasli razrešujemo spore spoštljivo, 
direktno, a brez vpitja, nesramnosti in fizične moči (zanimivo mi je bilo, da je oče potem tudi Katji 
povedal, da nisva več skregana) 
 
Za naš pristop je bil značilen večperspektivni ali večnivojski fokus, tj. upoštevanje večih hkratnih 
sinergičnih ali kontradiktornih potreb, konteksta ter dialoškost, ki pa kot ugotavljajo avtorice 
Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban (2016, str. 133) sledi tako dialektiki celostnega 
pristopa kot tudi individualni obravnavi. Ta, po njihovem mnenju, združuje obenem usmerjenost na 
praktične aspekte posameznikovega življenja, hkrati pa upošteva in zasleduje tudi njegove globje 
                                                
, mezo- in eksosistemov dane kulture) (str. 21), in odraža prevladujoče vrednote, pravila, zakone, sprejete vedenjske 
vzorce, ideologije. Kronosistem pa vključuje tudi časovno dimenzijo (Deloma povzeto tudi po Batistič Zorec, 2013). 
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psihosocialne potrebe.  

- Na ravni dela z družino skozi vzpostavljanje bolj horizontalnih sodelovalnih odnosov, 
vzajemno součinkovanje: 

 
Pridružujem se avtoricam Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban (2016, str. 129), ki 
ugotavljajo, da se je pri našem sodelovanju vloga prostovoljcev v družini, ob poglabljanju odnosov 
spreminjala, prav tako pa so se spreminjali tudi medsebojni odnosi in družinska resničnost. Tekom 
poznavanja družine smo vedno bolj lahko prepoznavali vire njene odpornosti in tako lahko bili vedno 
bolj usmerjeni na njene spoprijemalne strategije. Pri tem so nam v pomoč prišle interne družinske 
konference, skupni izleti (ki so občasno vključevali tudi socialno mrežo prostovoljcev oz. njihove 
bližnje) in skupna praznovanja, vključevanje v družinsko vsakodnevno življenje, spodbujanje 
interakcij s skupnostjo ter spodbujanje priložnosti za ustvarjanje novih odnosov, mrež družine in 
njenih članov itd.  

ü str. 88: Sicer naj povem, da sem se imela all in all super na morju in da so mi je minilo kot v 
trenutku. Ful mi je všeč, da nas je bilo odraslih več, tako nisem imela občutka, da moram biti preveč 
na preži glede otrok in sem se znotraj taborjenja zelo sprostila, poskrbela tudi zase in se veliko 
“zabavala” v druženju z družino in z vami. Mislim da je bilo kar nekaj zelo polnih doživljajev in 
prijetnih skupnih trenutkov (recimo naš sprehod po pomolu, vožnja z avtočki, ko je 6.O sam začel 
upravljat vrtiljak!), ki so se mi globoko vtisili. Sem ful vesela take dobre ekipe! 
 
ü str. 90: Mislim, da bi mu bilo super omogočit še čim več priložnosti za druženje izven družine 
in stik z otroci kot je Tilen, ker se mi zdi, da je 4.O od druženja veliko pridobil in se od njega veliko 
naučil. 
 

- Pri delu z družino v sodelovanju s strokovnimi službami, institucijami skozi 
spodbujanje/soustvarjanje usklajenega in harmoničnega sodelovanja med različnimi akterji in 
družino, s posebnim poudarkom na participaciji staršev: 

 
Pri tem so nam bile inovativne metode, ki so odražale krepitev moči, prakso sodelovanja, participacijo 
družinskih članov, kot so recimo spremljanje družinskih članov ob stikih s strokovnimi službami ter 
eksterne družinske konference/konference primera. Po mnenju avtoric Razpotnik, Turnšek, Rapuš 
Pavel, Poljšak Škraban (2016) je šlo pri tem za srečanja vseh akterjev udeleženih v družino, pri tem 
za soočenje večih  pogledov, perspektiv, mnenj in s tem soustvarjanje pogojev, koordiniranja in 
spodbujanje kompatibilnosti, z namenom iskanja skupnih, prožnih in celovitih odzivov na izzive in 
potrebe družin (str. 120). Tekom omenjenih srečanj smo skupinsko skupaj iskali celovite in 
inovativne rešitev, ki so temeljile na dialogu med različnimi akterji. Poseben pomen pa je imel pri 
tem predvsem pogled in glas staršev, ki smo ga skušali čim bolj slišati in aktivirati  
 

ü Interna družinska konferenca, 13.12.2016: 
Zala na družinski konferenci reče očetu: »Ti pa ne zaupaš tem strokovnjakom, imaš slabe 
izkušnje? V zvezi s 3.O jim ne moreš zaupat?«  

Pristopanje k družinam v vsakodnevnem okolju in prepoznavanje, upoštevanje in spoštovanje 
družinske realnosti takšne kot je, lahko, kot poudarjajo omenjene avtorice (prav tam, str. 135), gradi 
most med družinskim svetom in svetom zunanjih institucij in tako odpre dialog med njimi, prav tako 
pa prispeva k angažiranju in samoaktiviranju družin znotraj širšega kulturno družbenega prostora, s 
tem pa (po mojem mnenju) ustvarja nove prostore. To lahko povežem z značilnostmi sinergetičnih 
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pristopov65, ki pri udeležencih “lahko spodbudijo samoorganizirane prehode med navadami 
njihovega delovanja“ (Šugman Bohinc, 2016, str. 117-118) in s tem tudi spodbudijo »spontano 
porajanje novih vzorcev organiziranosti sistema« (Šugman Bohinc, 2011, str. 36) na večih nivojih. 

ü Interna družinska konferenca, 13.12.2016: 
Raziskovalka št. 4. reče očetu: »Sej zato se nam zdi pomembno, da se skupi usedemo, a veš, pa te 
različne vidike uskladimo, kokr se da. Ker, tako kot si reku, vsak neki po svoje dela. On mora bit v 
centru tega.« 
  
ü Interna družinska konferenca, 13.12.2016: 
Raziskovalka št. 4. vpraša starša: »To vama je pa vredu, da jo (op. avtorice - psihiatrinjo) povabimo 
res, da poskusimo dosežt, da pride na timski sestanek, če jo...?« Mama: »Mhm...« Oče: »Lahko, lahko, 
lahko se tud dobimo. Js bi se z njo tud dobu.« 

        
ü Poročilo eksterne družinske konference, 11.6.2015:  
Izpostavilo se je vprašanje, kako bi lahko dosegli večjo preglednost vključenosti družine v različne 
mreže ter organizacije. 
 

- Na ravni širšega strokovno-družbenega konteksta je šlo za razvijanje prakse prožnega odzivanja  
glede na prepoznane potrebe družine in življenjske okoliščine: 

 
Skozi objave znanstvenih prispevkov, ki odpirajo pot (samo) razvijajočemu pristopu (glej npr. 
Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban 2015; 2016.), skozi praktičen primer razvijanja 
»dovolj dobre prakse« sodelovanja s konkretno družino. 

ü        Poročilo eksterne družinske konference, 11.6.2015: 
»Spregovorili smo tudi o sodelovanju med zavodom in družino, kako delujejo fantje, ko so v zavodu, 

kaj deluje v primeru težav. Izmenjali smo nekaj dobrih praks in zamisli« ,  
 
ter na ravni akcijske raziskave, ki glede na sproti prepoznane potrebe razvija fokus in nadaljevanje 
raziskovanja66. Omenjena raziskava je odražala značilnosti participatorne akcijske raziskave, ki jo 
Zimmerman (2000, v Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban, 2016, str. 121) razumeva 
kot proces »opolnomočenja in stremi k ustvarjanju situacij, kjer udeleženci lahko povečajo občutek 
nadzora, stopnjo soodločanja in kritično zavedanje« (prav tam). Podobno tudi avtorja Kemmis in 
McTaggart (2005, v Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban, 2016, str. 121) menita, da 
participatorna akcijska raziskava lahko transformira praktikovo znanje in delovanje, nenazadnje pa 
perspektive praktika lahko izboljšajo pogoje življenja in dela tudi v konkretnem lokalnem okolju.  

  

                                                
65 Skozi okoliščine, kot jih opredeljujejo t.i. generična sinergetična načela, pri udeležencih kot so družinski člani, 
strokovnimi delavci, prostovoljci ipd. 
66 Npr. študije usklajenosti vpletenih v podporo ranljivim družinam ter akcijski razvoj prožnih oblik podpore - dr. Špela 
Razpotnik, Pef, 2015); Izkušnje otrok in mladostnikov iz ranljivih družin o virih (po)moči (nosilka dr. Jana Rapuš Pavel, 
Pef, 2016). 
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4.5 ODGOVOR NA 5. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: 
 
KATERI STROKOVNI KONCEPTI OMOGOČAJO RAZVIJANJE IN IZVAJANJE 
PROŽNEGA, POTREBAM PRILAGOJENEGA SINERGETIČNEGA PRISTOPA K 
SODELOVANJU Z RANLJIVIMI DRUŽINAMI?  

Na osnovi lastnega individualnega ter skupinskega sodelovanja z obravnavano družino ter analizi le-
tega, ugotavljam, da so to lahko sledeči strokovni koncepti: 

Socialno-konstruktivistična paradigma in kontekstualistično usmerjeni pogledi, ki osvetljujejo in 
umeščajo položaj družine v družben kontekst, ter nudijo sistemski in celostno naravnan pogled na 
družbo, družino in posameznika v njej, kar sta zagotovo fenomenološko hermenevtični pristop ter 
socialno-pedagoški diskurz. 
Kot »dovolj dober« praktičen zgled se kaže t.i. pristop prožnega nudenja ranljivim družinam, ki so 
ga (deloma skupaj z nami, člani akcijsko raziskovalnega tima), razvijale raziskovalke Razpotnik, 
Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban (2016; 2015; 2014). Ta izrazito dialoško usmerjen pristop z 
značilnostmi, kot so npr. prožno odzivanje, sodelovalna usmerjenost, samorefleksivnost, fluidnost 
vlog, usmerjenost v spoprijemalne strategije, usmerjenost v perspektivo otrok (ter šibke člene družine, 
družbe), celostnost, horizontalnost, stapljanje v družinski vsakdan, neinvazivnost, spodbujanje 
participacije družine itd., spodbuja soustvarjanje pogojev za dialog, soustvarjanje novih rešitev, 
sprememb in želenih izidov, s tem pa tudi spodbuja samoorgarnizacijo, uglašeno delovanje večih 
akterjev ter socialno vključenost družine. Vse to, pa po mojem mnenju udejanja značilnosti 
sinergetičnega pristopa. 
Kot  izhodišče za udejanjanje sinergetične prakse prepoznavam tudi interdisciplinarno in pluralistično 
teoretično usmerjenost - črpanje iz večih strok palete temeljnih psiholoških, pedagoških teorij ter 
konceptov nekaterih strok pomagajočih poklicev (npr. stroka socialnega dela, nekateri 
psihoterapevtski pristopi itd.). 
V tem kontekstu, tudi ne gre spregledati ostalih temeljnih socialnopedagoških strokovnih permis, na 
katerih temelji omenjen pristop, kot sta npr. usmerjenost v življenjsko polje in sistemski pogled. Ob 
tem pa velja omeniti, da se nekateri »temeljni« socialnopedagoški koncepti zlivajo z tudi z 
nekaterimi  socialnodelovnimi koncepti - npr. perspektivo  moči, koncepti odpornosti, pozicijo tukaj 
in zdaj, s konceptom soustvarjanja. Na njihovo interdisciplinarnost bržkone implicira avtorica 
Šugman Bohinc (2016), ko jih opredeli za »transteoretične koncepte«. Te so bili vsi značilni za 
omenjen pristop sodelovanja, pravtako pa veljajo tudi za pogoje, ki so po mnenju avtorice Šugman 
Bohinc (2016) značilni za sinergetične prakse. 
Pravtako pa se mi zdijo bistvene tudi nekatere sociološko obarvane teorije, ki nosijo družbeno 
aktivistične vsebine in s tem potencialno sinergetični potencial; razumevanje družbenega ozadja 
neenakosti in socialne ranljivosti ter procesov izključevanja (npr. obrobnih družbenih skupin, 
manjšin) kot družbene realnosti ter politično obarvane teorije, kot so npr. odnosno državljanstvo in 
koncepti emancipatornih praks67 (glej- npr. demokratični, mobilizacijski pristop pri avtorici 
Razpotnik, 2017). 
 

                                                
67 Naš pristop je kot že omejeno, odražal nekatere prvine demokratičnega pristopa, pri čemer sledim opredelitvi podani v 
Razpotnik  (2017), kjer je avtorica v analizo emancipatornih praks vključila tudi prakso podpore družine, ki je predmet 
pričujoče naloge. Demokratičen pristop po njenem mnenju temelji na dialogu ter ”v veliki meri črpa v smislu, iz 
hermenevtične perspektive, ki predpostavlja stopitev raznolikih horizontov razmišljanja skozi dialog” (Razpotnik, 2017, 
str. 5). Naš pristop pa po mnenju omenjene avtorice, prav tako tudi vsebuje, nekatere prvine mobilizacijskega pristopa (v 
smislu pedagogike srečevanja, delovanja v življenjskem prostoru, poskusa potopitve v resničnosti ljudi, ki nas zanimajo, 
ter preseganja ločnic »mi - oni« s praksami zabrisovanja, akcijske orientiranosti, »stapljanja v resničnosti« družine ter 
preseganja ločnic »mi-oni«, z neformalnostjo, s soustvarjanjem in horizontalnostjo, s spodbujanjem avtonomije, ter s 
praksami zabrisovanja (Razpotnik, 2017, str. 1). 
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Praktično gledano pa pomembno vlogo pri zasledovanju sinergetičnosti igra tudi timska 
usmerjenost, samoreflektivnost oz. prespraševanje praktika, tako v smislu lastne udeleženosti v 
interakciji, kot tudi potencialnih škod in koristi lastne prakse za udeležene posameznike in družine.  
Nenazadnje pa se mi, za razvoj in izvajanje prožnega in potrebam prilagojenega sinergetičnega 
pristopa k sodelovanju z ranljivimi družinami zdijo ključna etična načela delavcev v poklicih 
pomoči, kot so na področju socialne pedagogike - temeljne kompetence socialnih pedagogov; 
kompetence interveniranja, sposobnost evalviranja, sistemskega delovanja oz. delovanja v skupnosti, 
socialne in komunikacijske, organizacijske kompetence idr. (AIEJI, 2005). Pri tem, po mojem mnenju 
ključno praktično kompetenco socialnih pedagogov ubesedujeta tudi dve znani metafori 
socialne  pedagogike, avtorja Mullerja (2006): »socialnopedagoško obvladovanje negotovosti« ter 
razumevanje socialnega pedagoga kot »vodnika po divjini« ki ljudi s šibkimi resursi spremlja na 
njihovi poti, a jim pri tem ne odvzame možnosti izbire lastnih ciljev, pravtako pa ne omejuje možnosti 
pomoči, zgolj na področja ki so domača njemu (str. 105). 
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5. INTERPRETACIJA (OZ. POVZEMALNI IZVLEČEK) 
 
Delo obravnava moje osebno sodelovanje z ranljivo družino tekom dveh let in pol, ki pa se v veliki 
meri prekriva tudi z delovanjem ostalih članov akcijsko raziskovalnega tima, s katerimi smo od jeseni 
2014, skupaj (v sodelovanju z društvom Kralji Ulice ter programom Nastanitvene podpore ranljivim 
družinam, sicer pa pod okriljem Pedagoške fakultete, v kontekstu udeleženosti v akcijsko raziskavo 
o ranljivih družinah68) kontinuirano vstopali v vsakodnevno življenje obravnavane družine.  
Temeljno konceptualno izhodišče pri analizi sodelovanja mi je tako predstavljal t.i. pristop prožnega 
nudenja ranljivim družinam, ki ga razvijajo, v praktičnem smislu tudi skupaj z akcijsko raziskovalnim 
timom avtorice Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban (2016; 2015). Sicer pa je moje 
delovanje kot analiza le-tega izhajalo iz socialnopedagoškega diskurza ter temeljilo na osrednjih 
socialnopedagoških (in/oz nekaterih socialno-delovnih) konceptih in teorijah, prav tako pa tudi na 
nekaterih socioloških dognanjih (s področja razumevanja socialne ranljivosti in obrobnih družbenih 
skupin in razumevanja emancipatornih praks) ter številnih aktualnih konceptih in teorijah s področja 
psihologije, pedagogike ter ostalih strok pomagajočih poklicev. 
Namen sodelovanja z družino je bil spodbujanje virov družinske odpornosti, večanje participacije in 
krepitve (družbene) moči, spodbujanje socialne vključenosti družine ter njenih družinskih članov. 

Sodelovanje je zajemalo dva širša fokusa/vidika. Prvi vidik je zadeval sodelovanje omenjene družine 
s strokovnimi službami in institucijami, kjer sem skupaj z ostalimi člani akcijsko raziskovalnega tima 
spodbujala razvoj prakse za potrebe družine uglašenega ter sinergetičnega načina sodelovanja med 
družino in vsemi pomembnimi akterji, ki jo obravnavajo (strokovne službe, institucije ipd.). To smo 
počeli npr. skozi dialoško usmerjene družinske konference in/oz. konference primera, spremljanje 
družine ob stikih s strokovnimi službami, z zastopanjem interesov družine ipd. Kot ugotavljajo 
omenjene avtorice Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban (2016), je to potekalo ob 
stalnem upoštevanju konteksta in različnih »resničnosti« (npr. družinske in institucionalne - v smislu 
pozicije spoštovanja družinske realnosti takšne kot je, kar lahko »gradi most« med družinskim svetom 
in svetom zunanjih institucij), z uporabo številnih fleksibilnih pristopov ter z razvijanjem novih 
inovativnih rešitev, ter dialoga med različnimi akterji (str. 135-136).  
Drugi vidik je zajemalo kontinuirano vstopanje v domače okolje družine. V tem kontekstu je moja 
(in naša) podpora zajemala predvsem odzivanje na sproti prepoznane praktične potrebe: druženje, 
praktično pomoč in soustvarjanje priložnosti za raznolike (nove) izkušnje v skladu s potrebami in 
interesi družinskih članov, kot tudi prijetne skupne trenutke (skupni izleti, taborjenje, praznovanja 
ipd.). Pri sodelovanju z otroci je to pomenilo predvsem preživljanje kvalitetnega prostega časa bodisi 
doma bodisi drugod in znotraj tega, glede na prepoznane potrebe tudi čustveno, odnosno, vzgojno, 
učno in storilnostno usmerjeno delovanje. Pri sodelovanju s staršema pa je poleg druženja to pomenilo 
nudenje podpore na področju starševskih nalog in vzgoje (npr. spodbujanje starševskih kompetenc), 
kot tudi praktično pomoč in podporo (varstvo otrok, pomoč pri gospodinjskih opravilih, podporo na 
birokratskem, posredno tudi na finančnem, nastanitvenem, zdravstvenem področju), zagovorništvo 
in pomoč pri komuniciranju s strokovnimi službami, institucijami. 
 
Tekom sodelovanja z družino sem se posluževala številnih raznolikih metod in način odzivanj,69 ki 
so bili v veliki meri odraz sproti prepoznanih (poustvarjenih?!) potreb v družini, a tudi v skladu z 
dolgotrajnejšo vizijo podpore. 
                                                
68Študije usklajenosti vpletenih v podporo ranljivim družinam ter akcijski razvoj prožnih oblik podpore - leto 2015, ter 
Izkušnje otrok in mladostnikov iz ranljivih družin o virih (po)moči, ki so jo o ranljivih družinah izvajale raziskovalke s 
Pedagoške fakultete: Špela Razpotnik, Nada Turnšek, Jana Rapuš Pavel, Olga Poljšak Škraban od 2014 in je danes še v 
teku. 
69 Med njimi: pogovor, druženje,  igre, miselno ustvarjalne dejavnosti, nestrukturirano druženje pri njih doma, preživljanje 
časa otrok izven ustaljenega vsakdana, rekreacija in preživljanje časa na prostem, praktična pomoč pri osebni higieni, 
učenje, vzgojno delovanje, dajanje pohval, izpostavljanje napredkov, vključevanje v skupno interakcijo, osveščanje in 
soočanje, vztrajanje, odpiranje prostora za razmislek, poučevanje, spodbujanje, pridruževanje in izražanje podpore 
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Temeljne značilnosti mojega pristopa pri sodelovanju z družino so bile sledeče70: 
 
a) Usmerjenost v življenjsko polje in prožnost  
 
-Izhajanje iz trenutno prepoznanih (praktičnih) potreb, a pogosto ob hkratnem zasledovanju širšega     
cilja/namena, h kateremu sem stremela,  
-Po eni strani velika mera fleksibilnosti in spontanosti, po drugi strani pa tudi vzpostavljanje     
”dinamične” strukture, 
-Uporaba kreativnih pristopov in improvizacija, 
-Po eni strani nedirektivnost (neinvazivnost), po drugi strani usmerjenost v akcijo, timsko reševanje 
izzivov in težav 
-Približevanje »življenjski situaciji družine in posameznika«, 
-Celostnost, večperspektivnost, kontekstualizem. 
 
b) Krepitev odpornosti in (družbene) moči družine  
 
-Soustvarjanje priložnosti za širjenje obzorij in usvajanje novih kompetenc družinskih članov, 
-Soustvarjanje priložnosti za večjo upoštevanost posameznika znotraj družine kot tudi spodbudnih 
odnosov na ravni družine, 
-Upoštevanje perspektive otrok in/oz. šibkih členov družine ter krepitev njihove moči v družini, 
-Soustvarjanje priložnosti za večjo socialno vključenost družine, 
-Zagovorništvo in prakse demokratičnosti. 
 
c) Samoreflektivnost in odnosnost  
 
-Reflektiranje in osmišljevanje lastnega (in skupnega) delovanja, z namenom optimiziranja podpore  
ter sinergije vseh udeleženih akterjev, 
-Večperspektivnost, 
-Procesnost in spremenljivost (oz. razvijanje odnosov, vlog, pričakovanj, fokusa skozi čas),  
-Soustvarjanje odnosa. 
 
Na osnovi analize lastnega sodelovanja z družino se tako pridružujem ugotovitvam avtoric Razpotnik, 
Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban (2016), ki kot ključne značilnosti našega pristopa navajajo: 
prožnost, prisotnost v vsakodnevnem življenju družine, sprotno odzivanje na potrebe, grajenje 
sodelujočega odnosa ter dajanje prednosti dinamiki in potrebam družine pred 
formalnimi/organizacijskimi zadevami (str. 116). Za naš (in znotraj tega tud moj) pristop pa je bilo, 
kot omenjajo že omenjene avtorice značilno, tudi približevanje oz. stapljanje v družinski vsakdan, 
neinvazivnost, fluidnost vlog, usmerjenost v spoprijemalne strategije, srečevanje družine v različnih 
kontekstih, horizontalnost, participacija, samorefleksivnost idr.,, k čemur dodajam še sinergetičnost 
s svojo transformativno naravo, večperspektivnost, usmerjenost v akcijo ter usmerjenost v 
perspektivo otrok.  

                                                
šibkejšim členom, pomoč pri vsakodnevnih gospodinjskih opravkih, podpora pri starševskih nalogah, pomoč pri 
komuniciranju staršev s strokovnimi službami in pomoč pri birokratskem področju in ohranjanju nastanitve, skupni 
pregled  dokumentacije in iskanje rešitev, medsebojno obveščanje, zagovorništvo, spremljanje v vzgojnoizobraževalnih 
institucijah, na pregledih, telefonski pogovori, navezovanje stika s strokovnim osebjem, družinske konference oz. 
konference primera, vključevanje drugih v skupno interakcijo, izkustveno učenje, vklučevenje v vsakodnevno življenje, 
izleti, ogledi predstav in praznovanja, taborjenje, iskanje ustrezne pomoči, posvetovanje, uporaba dotika, uporaba 
humorja, čustveno opismevanje, samorazkrivanje, soustvarjanje priložnosti za pozitivne izkušnje, vključevanje vseh v 
interakcijo ipd. 
70Nekatere omenjene vsebine se prekrivajo s koncepti, omenjenimi v Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban 
(2016); Razpotnik (2017). 
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Kot mojo značilnost delovanja znotraj akcijskoraziskovalnega tima pri sodelovanju bi posebej 
izpostavila; 
• spodbujanje pestrosti interakcij tudi z lastnim »posredovanjem v interakcijo « (tako na ravni 
posameznega družinskega podsistema kot na ravni cele družine, sodelovanja s strokovnimi službami 
in institucijami, kot tudi z ostalimi člani akcijsko raziskovalnega tima), 
• usmerjenost v akcijo (npr. dajanje predlogov in pobud),  
• usmerjenost na skupino in znotraj tega tudi na perspektivo posameznika, še posebej na »šibke člene« 
(npr. na perspektivo otrok),   
• večperspektivni fokus oz. združevanje večih nivojev (npr. prepoznavanje in odzivanje na celo paleto 
potreb družine, od praktičnih do abstraktnih).  
 
Avtorice Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban (2016) ugotavljajo številne prednosti 
omenjega prožnega pristopa k ranljivim družinam. Med njimi; uglašenost na potrebe družin in 
nudenje podpore v vsakodnevnih situacijah, sodelovanje ki temelji na izkušnjah in poznavanju virov, 
ne pa na sklepanju, vzajemno sodelovanje vseh vključenih in vključevanje različnih perspektiv skupaj 
skozi dialog, večja participacija in zadovoljstvo družine (Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak 
Škraban, 2016). Pri tem pa posebej izpostavljajo transformativni pomen demokratičnega namesto 
legalističnega in/oz. birokratskega diskurza, s tem pa tudi dajanje prednosti neformalnim pred 
formalnimi potrebami. To so v našem primeru odražale metode, kot so recimo družinske konference 
in/oz. t.i. konference primerov. Te namreč udejanjajo socialno pravičnost in prinašajo večje 
ravnovesje moči in odgovornosti med družino, strokovnimi službami ter institucijami, skupnostjo in 
državo (Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban, 2016). 
S tem pa menim, da kot sinergetičen pristop prinašajo tudi priložnost za nove rešitve, bolj uglašeno 
in kakovostno sodelovanje in upoštevanje vseh v družino vključenih akterjev, in tudi soustvarjajo 
pogoje za prožne, celovite odzive na izzive in potrebe družin. Tovrstni pristop, navkljub realnosti 
socialne ranljivosti družine krepi njeno moč in tako odpira pot želenim spremembam in vzpodbudnim 
perspektivam.  
 
Tekom sodelovanja z družino in analizi le-tega, so se mi odpirale številna vprašanja, dileme in 
problemska področja, ki so bila vezane tako na vidik ranljivosti (npr. socialna ranljivost in 
izključevanje Romov na področju izobraževanja) kot tudi na vidik odpornosti družine (napredki, 
perspektiva upanja). Med njimi so bile; 
• teme, vezane na družbeno kulturni kontekst, ki ga sodelovanje z družino odraža (npr. vidik  
pripisovanja/odzivanja na določene »potrebe« družine kot način samoohranjanja večinske družbe in 
s tem reproduciranje položaja manjšinske družbene skupine), 
• teme, vezane na vidik skupnega sodelovanja akcijsko raziskovalnega tima z družino (npr. 
pričakovanja, učinkovitost, rešitve), kot tudi  
• moje osebne teme (npr. vezane na moje značilnosti in način odzivanja v določenih situacijah). 
 
Menim da številne še odprte dileme kažejo na kompleksnost delovanja v življenjskem polju ranljive 
družine, in ne linearno, temveč krožno interakcijsko razumevanje danih pojavov, položajev, vpetosti 
družine in njenih posameznih članov v različne sisteme, »svetove« ter razumevanje lastnih možnih 
odzivov kot vedno neenoznačnih in součinkovanih. 
Tako se je po eni strani pokazala neprecenljiva vrednost sodelovanja v soustvarjalnem dialoško 
usmerjenemu timu (ki se redno srečuje na intervizijskih srečanjih), ki kolektivno išče rešitve in 
vzpodbude ter pri tem v osrednje mesto postavlja družino! Po drugi strani pa tudi nujnost 
metarefleksije lastnega delovanja praktika, predvsem v vidiku, ki ga poudarja avtorica Razpotnik 
(2011), pogled na potencialno kolateralno škodo lastnega strokovnega delovanja (str. 116-117). »Je 
naša intervencija na mikro ravni v skladju ali v neskladju s tem, kar bi bilo treba narediti na makro 
ravni? Ob zavedanju, da se vsakršna intervencija, naj bo vpeta v vzgojno-izobraževalni kontekst, 
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socialno skrbstvo ali neformalne mreže, udejanja preko žive interakcije z drugim.« (prav tam, str. 
118). Vse omenjeno dokazuje potrebo po nadaljnjem razvoju in raziskovanju sinergetičnih praks 
sodelovanja z družinami, ki vodijo v bolj vzajemne horizontalne odnose in večjo učinkovitost in 
zadovoljstvo vseh udeleženih. 
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6. SKLEP 
 
Ob zavedanju določenih metodoloških omejitev lastne raziskave (kot so npr. pretežno izhajanje iz 
lastnih anekdotskih poročil, neobjektivnost) ter vprašljivi prenosljivosti ugotovitev (v smislu njihove 
umeščenosti na specifičen kontekst sodelovanja s konkretno družino - kot značilnosti kvalitativne 
študije primera), vendarle menim, da so moji subjektivno pridobljeni podatki prepleteni z različnimi 
drugimi viri podatkov (transkripcije pogovorov, intervjujev, zapisi poročil itd.) in aktualno teorijo, 
kar prinaša »goste opise« proučevanega primera in veča verodostojnost ugotovitev moje raziskave. 
Na osnovi tega menim, da prinašajo bogat vpogled v nekatere značilnosti in specifike nudenja t.i. 
prožne podpore ranljivi družini na domu oz. v njenem življenjskem polju. S tem pa da tudi oris 
zemljevida možnih konceptualnih orodij, metod, vsebin, potreb, pristopov, ki jih po eni strani prinaša 
metoda obiskovanja družin na domu, kot tudi bolj specifično, pristop prožnega sodelovanja z 
ranljivimi družinami ter številne izzive in odprte dileme, ki so značilne za omenjen pristop. 
Ugotovitve pričujoče naloge tako doprinašajo socialnopedagoški stroki v smislu dopolnitve 
konceptualizacije in prikaza primera (dovolj dobre) prakse sodelovanja z družino, pa čeprav so 
rezultati zgolj delni (saj sodelovanje z družino še poteka) in moje ugotovitve v veliki meri sledijo 
ugotovitvam avtoric Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban (2016). Osebno veliko 
prednost (ali potencial omenjenega pristopa v prihodnje) vidim predvsem v zmožnosti za sodelovanje 
z ranljivimi družinami z drugačnim kulturnim ozadjem ter posebej ranljivimi družinami, ki same 
redko dostopajo do virov pomoči ter družinami z majhnimi otroci. Pri zadnjem poleg lastne izkušnje 
izhajam iz ugotovitev številnih avtorjev (Astuto in Allen, 2009; Azzi-Lessing, 2011; Kitzman, 2004; 
Roggman idr., 2001), da podpora na domu omogoča spodbujanje optimalnega razvoja otrok, 
kompetentno starševanje, zmanjšuje tveganja za ostale neželene izide pri ranljivih družinah ter veča 
dostop do virov moči v okolju družin ter v njihovih ne/formalnih mrežah. 
 
Avtorice Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban (2016) kot možne omejitve pristopa 
prepoznavajo primanjkovanje strukture in začasnosti (prav tam). K temu lahko dodam tudi morebitno 
“neprenosljivost” ugotovitev na drugačne družine, ”nepraktičnost” v smislu velikega števila 
vključenih prostovoljcev ter zanašanje na njihovo samoiniciativnost, kot tudi na odprtost družine. 
Prav tako se lahko omejitve kažejo pri vrednotenju in merjenju učinkovitosti podpore zaradi 
subjektivne soudeleženosti kot tudi izmuzljivosti vsebine vrednotenja ipd. 
Pridružujem se avtoricam Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban (2016), ki omenjen 
model prožnega nudenja prostovoljne podpore družinam razumejo kot komplementarno dopolnitev 
konvencionalnim (obstoječim socialnovarstvenim, vzgojno izobraževalnim) oblikam podpore. Da je 
podpora na domu učinkovita dopolnitev klasičnih uslug socialno varstvenega in zdravstvenega 
sistema, ne pa kot samostojna alternativa, menijo številni avtorji iz tujine, med njimi tudi avtorici: 
Kitzman (2004) in Azzi-Lessing (2011). Slednja zapiše, da »metoda obiskovanja na domu kot 
samostojna intervenca ne more odpraviti in preprečiti številnih razvojnih in socialnih tveganj ter 
izzivov, s katerimi se sooča družina, saj prisotnost socialne, ekonomske prikrajšanosti in družinskih 
razmer, ki so pogosto transgeneracijske, ovirajo možnosti za zadovoljno družinsko življenje« (str. 
395). Po njenem mnenju bi morala biti podpora na domu podprta z dodatnimi, poglobljenimi oblikami 
pomoči, osredotočenimi tako na otroke kot njihove starše, saj kompleksno reševanje socialnih 
problemov zahteva številne večplastne intervence. 
Na področju ranljivih družin pa je potrebno sodelovanje in spreminjanje tudi na sistemski ravni, v 
smislu kot opozarjata Zajec in Jazbec (2012) »ustvarjanja pogojev in delovanja v smeri krepitve moči 
depriviligiranih in razvijanja samostojnosti« (str. 82). Saj kot vemo, je socialno vključevanje 
dolgotrajen, kompleksen, večplasten in krožen proces, ki zadeva poleg aktivacije same družine tudi 
dostop po izobraževanja, socialno vključenost, vzpodbudne razmere na trgu dela in stanovanjske 
politike, kot tudi interes in kompetence strokovnih služb, institucij, širše družbe ter države pri 
zagotavljanju kvalitetne podpore, prilagojene potrebam posamične družine. 
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Strinjam se z avtoricami Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban (2016), da je potrebna 
nadaljnja raziskovalna pozornost omenjenega pristopa. Prav tako pa tudi, da prihodnost razvoja 
podpornih oblik za ranljivih družine lahko temelji na jačanju in postopni profesionalizaciji 
prostovoljnih modelov podpore družinam znotraj konteksta vsakodnevnega družinskega življenja 
ali/ter hkratnem spreminjanju obstoječih ponudb podpore v smeri večje prožnosti in prilagojenosti na 
družinsko stvarnost posamezne družine. Kot še poudarjajo omenjene avtorice, je zato nujno 
odpravljanje protislovnosti, ki izvira iz nadzornostne kot podporne vloge strokovnih služb in institucij 
(prav tam, str. 136), v smer večje dialoškosti in sinergije vseh udeleženih. 
V kontekstu sodelovanja z obravnavano družino, v prihodnje tako prepoznavam potrebo po okrepitvi 
prakse družinskih konferenc, ki bi konsistentno individualno obravnavale vsakega otroka družine ter 
pri tem vključevale v dialog in izmenjavo izkušenj še večih ključnih akterjev, seveda ob upoštevanju 
perspektive otroka, ki mu je namenjena. Pravtako pozdravljam možnost nadalnjega razvoja pristopa 
v smer še večje interdisciplinarnosti (npr. skozi vključevanje še večih  praktikov/študentov različnih 
smeri in strok). Vizija s širšega vidika pa bi lahko bila v prihodnje tudi več pozornosti usmerjene k 
vrednotenju učinkovitosti pristopa (npr. zavoljo lažje utemeljitve programa pred potencialnimi 
financerji oz. snovalci politike) ter prepoznavanju okoliščin in dejavnikov, ki pripomorejo k krepitvi 
virov družine ter praktičnih strategij za boljše doseganje tega.71 
Sodelovanje z omenjeno družino ter z našim akcijsko raziskovalnim timom ter številnimi drugimi 
vpletenimi je bilo zame zelo pomembna izkušnja tako v smislu strokovnega kot osebnega razvoja. 
Izmed strokovnih izkušenj se mi zdi bistvena ravno neformalnost in opuščanje varne distance 
»strokovnjakarstva«, vstop v mrežne odnose, v neznano, ter vstopanje v polje družine z vso pestrostjo, 
kaotičnostjo, lepoto, intenzivnostjo, protislovji, negotovostjo in številnimi resničnostmi ki jih to 
prinaša. 
Ob raziskovanju lastne prakse sem ozavestila nekatere »lastne šibke točke«, ki jih imam sedaj bolje 
ozaveščene in jih lažje »krepim« v prihodnje. Prav tako pomembno pa se mi zdi tudi prvoosebna 
izkušnja timskega, sinergetičnega pristopa, ki temelji na soustvarjanju, dialoškosti in horizontalnih 
odnosih ter ekspertizi stroke, ki le to podaja ljudem, s katerimi stroka sodeluje (staršem, otroku, 
posamezniku ipd.), naj si gre na ravni sodelovanja z družino, na ravni akcijsko raziskovalnega tima 
ali sodelovanja s strokovnimi službami in institucijami, kjer je prav tako bistvena odprtost za dialog, 
interdisciplinarnost in iskanje skupnih perspektiv ter celovitih rešitev. Osebno mi je najbolj 
dragoceno, da sem tekom našega sodelovanja lahko vstopila v nepoznan, intimen svet neke druge 
družine in jo spremljala v lepih in težkih trenutkih, ob poti spoznala nekaj čudovitih malih in velikih 
ljudi ter spletla močne medsebojne vezi, ki jih želim ohranjati še mnoga leta. 
 
  

                                                
71 V praksi kot možno rešitev vidim tudi okrepitev (prostovoljski dopolnitvi) takšnih prožno usmerjenih programov kot 

je npr. Nastanivena podpora, ki ga izvaja Društvo Kralji ulice pri sodelovanju z družino, kot tudi spodbujanje sistemske 
ureditve strokovnih praks, zavoljo bolj uspešnega, sprotnega komuniciranja strokovnih služb ter instutucij med sabo ob 
zasledovanju osrednjega fokusa, ki je kvalitetno medsebojno sodelovanje s posamezno ranljivo družino in izhajanje iz 
potreb, položaja posamezne družine. Pomemben vidik, kjer vidim možnost nadaljnega izboljšanja kompetenc za 
podpore ranljivim družinam, prepoznavam po lastnem primeru; potrebo po dodatnem izpopolnjevanju ali pridobitvi 
dodatnih «kompetenc« prostovoljcev oz. praktikov, ki vstopajo v družino (npr. z vidika spretnješega rokovanja s svetom 
birokracije, vključevanje v sodelovanje še večih akterjev , večanje pravne in finančne pismenosti), predvsem v smislu 
še bolj poglobljene intervizije in/ali supervizije, vezane tudi na medkulturne vidike, osebna doživetja ter odnosno-
strokovno raven med prostovoljcem in družino. Dolgoročno pa razvoj praks prožnega nudenja podpore družinam vidim 
tudi v zagonu, na omenjenem demokratičnem pristopu utemeljenih družinskih centrov, kjer bi se ranljive družine lahko 
srečevale, družile in dobile njihovim specifičnim potrebam prilagojeno podporo, kjer bi s soustvarjalnimi praksami 
večjih akterjev (npr. skozi družinske konference, konference primera) krepili odpornost družin in iskali inovativne 
sinergetične rešitve. 
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7. REFLEKSIJA MOJEGA SODELOVANJA Z DRUŽINO IN 
ANALIZE LE TEGA 
 
Moja vloga pri družini je bila, kot je razvidno v empiričnem delu naloge, zelo fluidna in je zadevala 
prestopanje iz vloge v vlogo glede na potrebe in situacijo pri meni in v družini. Tako bi lahko skoraj 
rekla, da sem znašla v vlogi;  gosta, prostovoljke, družinske prijateljice, posrednice in obveščevalke, 
organizatorke, učiteljice, učenke, vzgojiteljice, gojenke, v vlogi praktične pomočnice in pomočnice 
pri vzgoji, t.i. pomembnega odraslega za otroke, svetovalke, strokovnjakinje, raziskovalke, študentke, 
zagovornice posameznih družinskih članov, zastopnice in zagovornice družine v odnosu strokovnih 
služb ter javnega mnenja, v vlogi spodbujevalke, v vlogi članice akcijsko raziskovalnega tima, v vlogi 
gostiteljice itd. Način in potek sodelovanja z omenjeno družino (npr. priključitev k sodelovanju, 
trajanje in osebna vpletenost z družino, način poročanja in beleženja podatkov itd.) je po mojem 
mnenju odraz spleta številnih edinstvenih, medsebojno povezanih dejavnikov, ki so vsi sovplivali na 
izide sodelovanja ter tudi izide analize tega sodelovanja oz. ugotovitev raziskave. Čeprav na tem 
mestu ne morem/oz. ne želim vseh reflektirati in racionalno zaobjeti, pa bi za voljo večje 
transparentnosti in razvidnosti procesa sodelovanja omenila tiste, ki se mi zdijo bistvene (ob 
predpostavljanju, da če bi bil katerikoli drug dejavnik drugačen, bi bilo drugačno tudi moje 
sodelovanje z družino in tudi moja analiza le-tega…).  
V nadaljevanju refleksije sprva komentiram svoje anekdotske zapise kot temeljno gradivo moje 
raziskave, nato analiziram tri sklope dejavnikov, za katere menim da so bistveno vplivali na potek 
podpore družini, ter zaključim z osmišljevanjem mojega sodelovanja z družino kot tudi 
raziskovanjem lastne prakse. 
 
Refleksija zapisanih poročil  
 
Moja poročila so bila prvenstveno namenjena medsebojnem poročanju med akcijsko raziskovalnim 
timom in so večinoma obravnavala srečanja, kjer ostali člani tima niso bili prisotni. V poročilih sem 
bolj kot refleksijo mojih doživljanj beležila ”zunanje dogajanje”, tj. površen oris tega, kaj smo počeli, 
delali, ki pa je zagotovo zaznamovan z mojim osebnim ”videnjem” in popačenjem/poustvarjanjem 
realnosti, kot tudi s ”cenzuro”. Nekaterih ”delikatnih” situacij, informacij, osebnih opazk, vtisov 
nisem zapisovala v poročilih, v namene ščitenja zasebnosti družine; ko sem presodila, da bi to 
predstavljajo izdajo zaupanja ali da bi to bilo kako drugače nespoštljivo, škodilo ugledu družine, prav 
tako pa mestoma tudi zaradi osebnih razlogov varovanja osebnih podatkov ipd. V analizi zapiskov 
sem več pozornosti namenila odnosu s staršema kot z otroci, ti so v rezultatih raziskave morda manj 
psihološko profilirani. Razlog za to (ki se morda tudi skriva v nekakšni ”skriti samoumevnosti” otrok) 
je predvsem praktične narave; sama številčnost otrok (in mladostnikov), saj bi podroben prikaz 
odnosov in delovanj s posamičnimi otroci obsežnost moje naloge precej povečal. To morda daje vtis 
popredmetenega odnosa do njih, a v resnici sem imela s posameznimi otroci (in mladostniki) zelo 
specifične in edinstvene odnose, in so mi predstavljali osrednji vidik sodelovanja z družino. Pisanje 
sprotnih poročil po obiskih mi je predstavljalo nekako obvezo do optimiziranja sodelovanja, a hkrati 
tudi obliko psihohigiene... Saj sem ob pisanju lahko podelila določene vsebine in se od njih razmejila, 
ali pa jih poudarila. Včasih sem se ob pisanju zelo zabavala včasih pa sem jih pisala z velikim 
odporom. Vedno pa se mi je poročanje zdelo smiselno kot način vzdrževanja kontinuitete 
sodelovanja, kot tudi priložnost za srečevanje s sabo in način sprejemanja ter izražanja zvestobe sebi, 
saj sem pogosto, gledajoč nazaj, razmišljala, kako bi lahko drugače reagirala, a pač nisem. 
 
Dejavniki, vezani na ekipo in kontekst pristopa, ki smo ga razvijali 
 



 
 

154 

Potek sodelovanja z obravnavano družino je v veliki meri zaznamoval tako kontekst prostovoljstva 
kot tudi frekvenca obiskovanja, trajanje sodelovanja, nenazadnje pa tudi ”točka vstopa v družino'' - v 
dom kot najintimnejši življenjski prostor. 
 
Številčnost prostovoljcev in frekvenca obiskovanja 
 
To da sem v družino vstopala kot prostovoljka in ne kot strokovna delavka z določenimi pooblastili, 
je v veliki meri omogočilo neformalnost in vplivalo na to, da me je družina ”spustila bližje” in sprejela 
kot podporo in ne kot nadzor, hkrati pa sem zato lahko imela manj pristojnosti za spodbujanje 
določenih sprememb. Specifika naše ekipe je bila velika številčnost prostovoljcev. Vseh skupaj nas 
je sodelovalo 16 (poleg še 4 raziskovalk in strokovne delavke iz K.U.). Za našo skupino je bila 
značilna velika prehodnost prihajanj in odhajanj. Naenkrat nas je delovalo največ 8, večina 
prostovoljcev je sodelovala eno leto, nekateri nekaj mesecev, zgolj dve pa sodelujeva že več kot dve 
leti in pol. Prav tako je bila za člane našega tima značilna različna intenzivnost in frekventnost stikov 
z družino oz. s člani družine) ter različne točke vstopa v družino, npr. dom, institucije, izleti ipd.  
Ne glede na število prostovoljcev pa sta znotraj ekipe vedno delovala dva ”kroga”; nekaj nas, ki smo 
bili v sodelovanje bolj intenzivno vpeti (vsaj 2x na mesec obiskovali družinske člane in hodili na 
obisk tudi k družini domov, spoznali vse otroke ter navezali globje stike tudi s staršema) in večina 
tistih, ki so imeli stike bolj s posameznimi otrokom in so jih obiskovali v vzgojno-izobraževalnih 
institucijah ter imeli stike s celo družino zgolj ob skupnih dogodkih -izletih/ sestankih. 
Ker nas je tako veliko sodelovalo in vsak na svoj edinstven način, bolj ali manj kontinuirano, smo 
vsak bržkone zasledovali neke lastne cilje (pod skupnim imenom podpora ranljivi družini). Zato se 
mi je zdelo pomembno, da določene omejitve pomanjkanja strukture in kontinuiranosti 
kompenziramo s pisanjem poročil in deljenjem le-teh po elektronskih sporočilih, da bi bili ”vsi na 
tekočem” kaj se dogaja v družini in tako manj razpršeni v delovanju. (Morda sem tudi zato najbolj 
redno pisala poročila/sporočila, vse dokler se nisem v drugi polovici sodelovanja odločila, na 
spodbudo ene izmed vključenih profesoric, da preučevanju sodelovanja z družino posvetim tudi 
magistrsko nalogo). 
Sama sem bila pri pisanju poročil kar dosledna - ostali prostovoljci so redkeje pisali poročila, nekateri 
nikoli. Ker struktura, pričakovanja in namen našega sodelovanja niso bila čisto jasna, me je to pogosto 
frustriralo, zato sem ob delu z družino težila k večji strukturi in razvidnosti; posledično sem zato 
pisala redna poročila in naslavljala to temo. Najbrž pa, če bi bila struktura sodelovanja zelo jasna in 
togo postavljena, bi me bržkone zmotila ravno ”šablonskost in površinskost” in bi si v skladu s tem 
postavila tudi drugačna magistrska vprašanja. 
 
Intervizijski sestanki 
 
Prav tako so potek sodelovanja z družino močno zaznamovala tudi redna intervizijska srečanja na 
fakulteti, saj so zagotavljala kontinuiteto, neko stalnico v sodelovanju, predpostavljala pa so tudi 
nekakšno zavezo in varovalko v času kriz (v obdobjih občutene nemoči in neuspehov; ko se mi je 
zdelo, da naša podpora nima nobenih učinkov na družino) ali ko je motivacija za sodelovanje z 
družino upadla. Intervizijski sestanki so me pogosto prisilili, da dogovorjeno in zadano na sestanku 
izpolnim. Meni so te sestanki krepili zavezanost k družini in ekipi ter tako preprečevali, da bi moje 
sodelovanje z družino, vpričo številnih drugih obvez in življenjskih situacij, nekako izzvenelo in 
zamrlo. K temu je prispevala sama vsebina intervizijskih srečanj; refleksija stikov z družino, 
obveščanje o novostih, načrtih, podelitve ob stiskah, dilemah, frustracijah, pa tudi deljenje lepih 
trenutkov, ”napredkov”, načrtovanje, iskanje rešitev. K temu je prispevala neformalna narava 
sestankov, sproščeno vzdušje, predvsem pa prijetne medsebojne vezi, ki so se stkale med nami.  
 
Medsebojni odnosi v timu 
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Zelo pomemben dejavnik, vezan na motivacijo obiskovanja družine, je bil, da sem se na začetku s 
parimi prostovoljci zelo ujela, kar je sčasoma vodilo do prijateljstva, tako da mi je bilo v veselje hoditi 
k družini, ker sem se veselila, da tam srečam še dva prostovoljca. Skupaj z njima smo organizirali 
kak izlet, kino, sprehod, druženje, šli k družini na kosilo itd. To je dajalo našemu vstopanju v družino 
dodaten pridih neformalnosti in druženja. Kasneje sem se bolje ujela še s parimi drugimi člani ekipe, 
kar je mojo motivacijo še utrdilo. Pritegnil me je tudi raziskovalni del ekipe, saj sem že pred začetkom 
sodelovanja gojila do sodelujočih profesoric veliko spoštovanje, pa tudi simpatijo. Njihov način 
usmerjanja procesa je bil demokratičen in permisiven, nedirektiven in sproti razvijajoč, včasih pa 
usmerjen v akcijo, naši odnosi pa precej horizontalni in neformalni, kar je (zame) vodilo do 
sproščenega vzdušja in ”občutka” varnosti v našem timu.  
 
Dejavniki, vezani na družino in značilnosti družine  
 
Lokacija bivanja družine je zagotovo vplivala na pogostost in neformalnost (spontanost) obiskov. 
Družina je namreč stanovala blizu mene, oz. približno 10 minut vožnje s kolesom na poti v/iz mesta, 
tako da sem se pogosto lahko spotoma ustavila pri njih. Čeprav sem velikokrat obisk načrtovala in 
najavila naprej, so me včasih prestregli na cesti in sem se nenačrtovano ustavila “na kavi”. Včasih 
sem se za obisk odločila tudi le nekaj minut vnaprej, vedno pa sem pred obiski telefonirala in 
preverila, če ima družina čas ter če se lahko oglasim. K družini sem zahajala tako med vikendom kot 
v času tedna, v vseh delih dneva, včasih 4x tedensko, včasih pa tudi cel mesec ne. 
Ker gre za socialno-ekonomsko in večplastno ranljivo družino, je bilo zaporedje kriz in kompleksnih 
situacij precej pričakovano pogosto, prav tako so se zvrstili  tudi številni vsakodnevni izzivi in 
negotovosti na “večih medsebojno povezanih frontah”, kar je prispevalo k dinamiki in 
nepredvidljivosti pri vstopanju v družino. To je morda “odgnalo” nekatere prostovoljce, meni pa je 
pestrost nekako domača in s tem nisem imela večjih težav, res pa je, da sem bila po drugi strani 
marsikdaj v stresu in občutila nemoč in frustracijo ob pomanjkanju ”nadzora” pri sodelovanju z 
družino. 
 
Dejavniki, vezani na starša 
 
Šlo je za dvostarševsko, heteroseksualno, biološko družino s 7 mladoletnimi otroci. Starša sta bila 
oba uradno nezaposlena, oče ima sicer različne vire zaslužka v sivem polju ter je za razliko od mame, 
čez dan pogosto zdoma. Starša sta čustveno zelo povezana in negujeta ljubeč odnos ter (čeprav ima 
oče glavno besedo pri vzgoji in pomembnih odločitvah, se mama samodejno podreja) delujeta složno 
in nekonfliktno, kar je zagotovo zelo vplivalo na potek sodelovanja in na dinamiko v sodelovanju.  
Nikoli  namreč nisem zasledila, da bi oče (npr. vzgojno) težil v eno smer, mama pa v drugo, kar bi 
lahko otežilo proces sodelovanja z njima. Starša sta imela razdeljene zadolžitve; oba sta aktivna pri 
skrbi za otroke in hišnih opravilih, kuhanju ipd., prav tako je k uspešnemu sodelovanju močno 
prispevala njuna gostoljubna drža in odprtost do mene ter ostalih članov akcijsko raziskovalnega tima, 
ki so vstopali v vsakodnevno družinske življenje. Prav ta odprtost družine me je fascinirala že od 
samega začetka, saj menim, da bi najbrž občutek razgaljenosti večini družinam predstavljal 
nepredstavljivo oviro pred tovrstnim načinom sodelovanja. Njima pa je naš pristop vstopanja v 
družino ugajal in sta nas sprejela z odprtimi rokami. Ta dejavnik, najbrž nekaj zelo unikatnega in 
redkega, je bila tako ugodna iztočnica za vstop v intimno življenjsko polje družine ter soustvarjanje 
vzajemnega odnosa in uspešnega sodelovanja. 
 
Dejavniki, vezani na otroke 
 
Otroci (in mladostniki) so bili stari (ko to pišem) v razponu od 2 do 17 leta. Z vsakim sem imela 
(p)oseben odnos, čeprav sem se z nekaterimi večinoma družila v parih oz. majhnim skupinah, z 
nekaterimi pa imela bolj individualno-svojo sceno (npr. z 1.O, 3.O). Največ časa sem preživela z 
mlajšimi štirimi, največ z 6.O, (in 7.O), najmanj pa z 2.O. K temu je botrovalo dejstvo, da so bili 
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starejši tekom tedna nastanjeni v zavodu in jih ni bilo doma, ter da so mlajši pogosteje iskali stik in 
dajali pobudo za druženje.  
Posebne “protekcije” z moje strani je bil deležen 6.O, saj sem ga doživljala kot zelo spregledanega,  
s strani staršev, saj je večino njune pozitivne pozornosti prevzela najmlajša sestrica. 6.O je bil pravi 
mali “vragec”, in navkljub temu, da ni znal (zares) govoriti, bil izredno radoživ, vesel otrok, 
neverbalno neverjetno izrazen ter poln življenjske sile, eksplozivnosti in neposrednosti. On se mi je 
že ob začetku sodelovanja “takoj v srce usedel” in v meni zbujal močna zaščitniška občutja in veliko 
ljubezni. Z njim sem se veliko pogovarjala, delala vaje, ga ckrljala, se tudi vzgojno “izživljala” nad 
njim (pogosto omejevala vedenje ipd.), se z njim igrala, umivala zobe; ga pogosto vzela na sprehod 
ter sem na nek način skušala delovati »kompenzatorno« in mu zagotoviti dovolj ljubeče pozornosti. 
Na njegovo mlajšo sestrico, pravo malo damico, sem bila tudi zelo navezana in veliko časa preživela 
tudi z njo. Doživljala sem jo kot bistro in pretkano ter nekakšno ljubljenko cele družine. Vsi so jo radi 
razvajali, kar se je v zadnjem obdobju začelo vse bolj kazati pri trmastem vedenju in neprilagojenosti. 
Tako da sem bila v zadnjem obdobju sodelovanja pozorna na to, da sem ji vse bolj začela postavljati 
meje in jo skušala naučiti (v skladu z njeno starostjo), kaj se sme in kaj ne, predvsem do sorojencev, 
z namenom, da zajezim trend “razvajanja”in ji pokažem da so pomembne tudi želje sorojencev. Z njo 
sem se veliko igrala, pogovarjala, jo pestovala, skrbela za čistočo, včasih je šla tudi z nami na sprehod. 
5.O in 4.O sta mi bila prav tako zelo blizu in sta najbrž od vseh izven družine najbolj medsebojno 
navezana, uspešna, “pridna” ter socialno spretna. 4.O je zelo čustveno senzibilen, intuitiven ter 
empatičen, tako da sem bila z njim tudi sama bolj “nežna” in pogosto spodbujala njegovo 
samoizražanje, predvsem pa se odzivala na njegove pobude, ki jih je bilo vedno več (npr. je poklical 
kdaj pridem in predlagal, kaj bi počeli). 
5.O sem doživljala kot zelo samostojnega in vestnega otroka, ki je malce v svojem svetu, v smislu 
manjše čustvene izraznosti, tako da sem, če sem hotela poizvedeti, kaj se čustveno dogaja v njem ali 
kako doživlja odločene stvari, “rabila” vrtat na različne načine. Prav tako je kdaj “ušel pod mojimi 
radarji” zaradi svojega nezahtevnega vedenja, v primerjavi z ostalimi brati, in sem preživela z njim 
manj časa, kot bi si sicer želela. Bil je bolj “praktične narave, tako da sem bila, z njim v stiku, 
usmerjena bolj na zunanje dogajanje in akcijo. Zelo je bil povezan s 4.O, tako da sem najlepše skupne 
trenutke z njima preživela tekom časa, preživetega na prostem, ali doma, pa ob risanju ali “rihtanju” 
mlajših dveh. Nanju sem se vedno lahko zanesla tudi pri kakršni koli pomoči oz. vedela, da z “njima 
ne bo težav”. 
S 3.O sem imela najbolj kompleksen odnos, ki je variral med odtujenostjo in zaupnim odnosom. Tudi 
on mi je bil zelo pri srcu in na nek način blizu, čeprav sva bila velikokrat v manjšem konfliktu. 
Predvsem je šlo za to, da sem od njega imela visoka pričakovanja ter kdaj nisem pristajala na njegovo 
vedenje, npr. ”vztrajala, da se ne sme agresivno obnašati do mlajših”, zaradi česar sem mu šla kdaj 
na živce. To mi je tudi rad povedal, a po drugi strani me je kdaj spustil zelo blizu sebe, se mi zelo 
razkril in sva imela kar nekaj (vsaj z moje strani) lepo doživetih, skupnih trenutkov. Pogosto sem ga 
vabila na skupne sprehode, a ni hotel, potem pa si je, včasih zadnji trenutek, premislil in želel zraven. 
Tako da sem največ skupnih trenutkov doživela na sprehodih ali doma ob pogovoru v njegovi sobi. 
Z 2.O sem imela najmanj stika in navkljub moji naklonjenosti, sem ga ne nekem nivoju (tako kot 
večina družine) pogosto spregledala. V zvezi s tem sem imela malce slabe vesti in se z njim v stiku 
vedno malce trudila. A nekaj med nama ni steklo tako kot pri ostalih sorojencih; nekako se nisem 
zmogla uglasiti z njim in biti enako prisotna v stiku z njim.  Tako sem se skušala odkupiti s posebnimi 
dogodki (npr. posebnim obdarovanjem za rojstni dan v zavodu), s pijačo, kolesarjenjem in upala, da 
tega ni opazil. K sreči so tudi nekateri drugi prostovoljci bolj “delali” z njim, tako da se je pozornost 
nanj nekoliko uravnotežila.  
Z 1.O kot najstarejšim (mladostnikom!) sem imela bolj “tutorski”, malce bolj distanciran odnos, tudi 
zato, ker ga niso zanimale “otročje stvari”, kot je npr. sprehod na igrišče, in je pogosto čas želel 
preživeti stran od bratov; posledično sem imela z njim manj interakcije. Stik z mano pa je iskal 
predvsem v povezavi z “mojim avtom” in vožnjo le-tega. Tako je bil vedno za stvar, če sem 
predlagala, da gremo kam z avtom in/ali v mesto ali za kakšne bolj ”odrasle opravke”. Sicer sem se 
z njim zelo dobro razumela in sem čutila, da mu lahko zaupam pri ”čuvanju” mlajših ali pri kakšni 
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praktični pomoči. Najini najlepši skupni trenutki so bili zagotovo ob ”bolj odraslih pogovorih” ali ko 
je z mano malo ”vozil” avto, ko sva šla na gokart. V stiku z njim sem mu skušala pogosto sporočiti, 
da ga spoštujem in prepoznavam kot avtonomnega, čim bolj odraslega in sposobnega, saj se mi je 
zdelo, da mu je ta izkušnja (vsaj včasih) primanjkovala s strani staršev.  
 
Kulturno ozadje družine 
 
Zagotovo je drugačno kulturno ozadje družine, ki ima slovensko državljanstvo, a je romskega izvora 
(starša sta tudi med drugim tudi priseljenca 2. generacije, iz držav bivše Jugoslavije), močno obarvalo 
naš stik in sodelovanje. Sploh na začetku, saj sem se takoj ob prvem stiku z družino zavedala, v kako 
drugačnem (kulturnem socialno-ekonomskem) habitusu živimo. Sčasoma pa so te izkušnje ločenosti 
in razlike začele preraščati v običajnost, navajenost in udomačenost (npr. ko sem prišla prvič in videla 
njihovo dvorišče posuto z odpadnimi materiali, sem se bila malo zgrožena, ker se mi je zdelo kot 
smetišče; sedaj ko pridem na obisk, nanj gledam z drugačnimi očmi in nered komaj še opazim). Kot 
tudi skupni trenutki, izkušnje povezanosti, in ”podobnosti”, tako da, bolj kot sem spoznavala družino, 
vedno težje sem prepoznala značilnosti, ki bi bile ”drugačne” od mojih. Ker je družina romskega 
izvora in imajo drugačne prioritete glede nekaterih vrednot (npr. urejenost ali higiena), sem najbrž še 
na začetku drugače postopala kot bi, če bi šlo za družino slovenskega izvora - tako sem bila bolj 
previdna pri naslavljanju teme higiene, pa tudi avtomatsko sem imela najbrž drugačen odnos do tega. 
Tako me je morda manj zmotilo, da so otroci bosi hodili po dvorišču, kot bi me, če bi šlo za slovensko 
družino. Možno tako je, da je drugačno kulturno ozadje in moja politična korektnost/oz. 
interkulturalistična usmerjenost močno oblikovala moje odzivanje in odnos do določenih vidikov 
življenja družine. 
 
Dejavniki, vezani na mojo življenjsko situacijo in moje osebne značilnosti 
 
Čas sodelovanja 
 
Moj začetek sodelovanja je sprožilo osebno povabilo meni ljubega profesorja in takoj sem začutila 
neko zanimanje in (v)poklicanost k sodelovanju, k čemur je prispevala tako radovednost do 
sodelovanja z ranljivimi družinami (še posebej številčne, predvsem pa romske družine, saj s to 
populacijo nisem dotlej imela nobenega stika!) kot tudi simpatija do vključenega društva Kralji Ulice, 
nenazadnje pa tudi fasciniranost nad vključenostjo v akcijsko raziskavo. V tistem obdobju sem 
namreč kot študentka 4. letnika socialne pedagogike v tem polju ravno iskala neko intenzivno 
(prostovoljno?) izkušnjo, nekaj kar bi me resnično pritegnilo k tej stroki in bi se mi zdelo smiselno 
ter prineslo nova znanja, izkušnje… 
 
Osebne teme, ki so se mi poleg sodelovanja odpirale 
 
Družina mi je kmalu »prišla pod kožo« in sem z obiski zadovoljevala tudi lastne potrebe poskrbeti za 
nekoga, biti nekomu »v pomoč, pomemben« ter vsekakor po druženju. Tekom sodelovanja so se mi 
odpirale številne osebne slepe pege in omejitve, kot so recimo lastna nedoslednost pri vedenju z 
otroci, (občasno) strah pred mojo intruzivnostjo kot tudi prekoračitvijo mej po drugi strani, 
pomanjkljiva konfrontativna usmerjenost pri zastopanju interesov staršev do strokovnih služb ali 
mojem soočanju staršev, do neke mere tudi »nošenje roza očal« in pomanjkanje kritičnosti ter 
spregledovanje sistemskih vidikov individualnih težav, s tem pa pristajanje na obstoječe okvire in 
utečene prakse (...). 
 
Refleksija izbire teme za raziskovanje 
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Kot že omenjeno, sem od samega začetka sodelovanja imela veliko potrebo po razjasnjevanju tega, 
kar počnem(o) z družino, kar med drugim odražajo tudi raziskovalna vprašanja pričujoče naloge. To 
si razlagam na dveh nivojih;  
Prvi je moja osebna frustracija nad pomanjkanjem strukturiranosti v lastnih miselnih dejavnostih in 
pojmovanju sveta okoli sebe, kar skušam načrtno kompenzirati z iskanjem ”strukture”in 
”poimenovanjem”, opredeljevanjem tega, kar delam, kar doživljam ipd. 
Drugi pa se nanaša na sam kompleksen kontekst sodelovanja z dotično družino, za katero je bila na 
začetku sodelovanja značilna nestrukturiranost, fluidnost (tako v smislu vlog kot namenov, področij 
delovanja, sodelujočih akterjev) in (vsaj meni) nejasen namen in fokus naše podpore. Poleg tega pa 
je podpora zajemala številčno družino, iz drugega kulturnega ozadja, z ranljivostjo na večih 
področjih, s številčno ekipo akcijsko raziskovalnega tima72 in sodelovanjem z društvom Kralji ulice. 
Prav tako pa zaznano nejasnost in zmedo ter po drugi strani željo po eksplikaciji (mojega delovanja) 
lahko odraža tudi sistemska neurejenost in odsotnost ustaljenih celovitih praks ter doktrin na področju 
podpore ranljivim družinam, kot tudi praks učinkovitega sodelovanja med strokovnimi službami in 
inštitucijami pri nas. 
 
Za konec - osmišljanje podpore kot tudi raziskovanja lastne prakse 
 
Dosedanje sodelovanje z družino mi je prineslo veliko pomembnih izkušenj, lekcij in vtisov tako v 
profesionalnem kot osebnem smislu. Z vidika osebne ravni mi je bilo pogosto izziv tudi kako biti čim 
bolj prisotna, zanesljiva in dosledna; osebna in avtentična, a tudi konfrontativna in asertivna. Na 
začetku sodelovanja sem se veliko ukvarjala s tem, da ne bi izpadla pokroviteljska in intruzivna do 
staršev, sčasoma pa sem postajala vedno bolj odločna in, ko je bilo potrebno, vedno bolj jasno 
zastopala svoja videnja. Še vedno pa mi je izziv predstavljalo, kako jih družini (sploh staršema, ki 
imata nižje govorne zmožnosti) predstaviti na jasen in razumljiv način ter spodbuditi motivacijo k 
želenim izidom. Mislim, da je šlo pri odnosih z družino za aktiven proces, ki terja svoj čas in 
intenziteto skupaj doživetega, potrebuje pa tudi aktiven angažma.  
Naši timski sestanki in posebna doživetja (izleti, zoo-ji, praznovanja, predstave) so posebej 
osmišljevali mojo izkušnjo sodelovanja z družino ter dodajali občutek varne baze, motivacije ter 
občutek nekakšne kontinuitete sodelovanja v sicer pogosto kaotično družinsko situacijo. Tekom 
skupnega vstopanja v družino sem se veliko naučila od opažanj ostalih prostovoljcev ter njihovih 
“konkretnih delovanj v akciji” in vedno znova opažala, da ne obstaja ena ”resnica”, ena prava pot in 
en pravi način odzivanja, razumevanja situacije. To učenje od stilov drugih in odpiranje novih 
vidikov, drugačnih pogledov, je pogosto postavilo pod vprašaj moje videnje/razumevanje, delovanje 
v družini kot edino možno in ustrezno, kar je od mene zahtevalo nekakšno dodatno samorefleksijo in 
sprožalo dvom v lastni pristop in učenje novega.  
Veliko sem se učila tudi od družine same, npr. o unikatnosti vsakega otroka (oz. mladostnika) ter o 
pomenu dosledne, čustveno tople vzgoje, predvsem pa o pomenu prisotnosti v danem trenutku. Hkrati 
pa sem dobila vtis, da je res težko biti dovolj dober starš (sedmih otrok) in da so slepe pege staršev 
neizogibne, kar mi je pomembna popotnica za osebno življenje. 
S strokovnega vidika sem se učila kako po eni strani ohranjati dovolj nizka pričakovanja o dometu 
sodelovanja in sprejeti posamične krize kot družinsko-družbeno-socialno-psihološko danost, a hkrati 
imeti dovolj visoka pri postavljanju vizij in želenih izidov. Tu mi je bilo zavedanje lastnih omejitev 
in opuščanje “kontrole” kar pomembna lekcija. Menim, da izhajanje iz trenutnega položaja 
uporabnika” ob vedno spremenljivi družinski situaciji zahteva veliko mero spontanosti in 
prilagodljivosti, obenem pa nima preveč smisla, če se v ozadju implicitno/eksplicitno ne odvija 
nekakšna metapozicijsko taktiziranje - k čemu stremim s svojo interakcijo/delovanjem, kaj želim 
podpreti?  
                                                
72 Čeprav sedaj za nazaj fludinost in neformalnost po eni strani prepoznavam kot odlični načeli našega sodelovanja in ob 
tem tudi pomislim na sistematično nesistematičnost, ki jo omenja Šugman Bohinc kot značilnost sodobnega socialnega 
dela, mi je ta ljubša od vnaprej določene, pretirane sistematičnosti, vkalupljenosti in rigidnosti. 
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Moj/naš doprinos k družini se mi zdi težko preverljiv, saj ne morem vedeti, koliko (ne) bi, družina v 
zadnjih dveh letih napredovala tudi brez naše podpore ter sama po sebi krenila na pot rasti in 
vzpodbudnih sprememb. Prav tako otroci odraščajo in se tako sami po sebi spreminjajo. Vendarle pa 
menim, da je družina v veliko boljši »kondiciji«, kot je bila ob začetku našega sodelovanja. Menim, 
da je bil naš akcijsko raziskovalni tim pomemben varovalni dejavnik družine; tako v smislu 
spodbujanja njene socialne vključenosti kot tudi pri razbremenjevanju staršev na čustvenem, 
vzgojnem, učnem, socialnem, odnosnem področju otrok, saj smo spodbujali vsesplošni razvoj otrok 
in skušali slišati njihov glas ter potrebe posameznika v družini. Prav tako smo s sodelovanjem z 
inštitucijami in strokovnimi službami spodbujali sinergetično delovanje le-teh v korist družine ter 
krepili moč in odpornost družine na različne načine. 
Pisanje magistrskega dela in raziskovanje lastne prakse je bil zame precej intenziven in zahteven 
projekt, ki se je začel več kot leto dni nazaj in se najbrž ne zaključi z zagovorom naloge.  
Poleg ostalih vidikov in spoznanj omenjenih v nalogi, mi je prinašal številna prijetna in manj prijetna 
srečevanja s sabo, z mojo zgodovino kot tudi lastnim doživljanjem, in osvetlil nekatere nove vidike 
mojega delovanja in odzivanja, s tem pa mi tudi pokazal moje močne in šibke točke, ter nakazal 
nekatere načine, kako jih ”okrepiti”, ter začrtal smeri, ki jih še želim prehoditi na poteh nadaljnjega 
osebnega in strokovnega razvoja.  
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9. PRILOGE 
 
Skica 2: Skica v družino vključenih akterjev in metoda družinske konference 

Komentar: 
Skica 2 simbolizira strokovne službe in institucije, ki sodelujejo z družino. Obenem pa tudi delovanje 
akcijskoraziskovalnega tima (ART) ter metodo družinskih konferenc, ki omogoča podporo bližje polju družine ter 
prinaša priložnost za skupno sinergetično delovanje vseh  vključenih akterjev. 
Legenda: 
ART simbolizira akcijskoraziskovalni tim (sodelujoče prostovoljce, raziskovalke s PEF ter strokovno delavko s 
K.U.) 
Kljukica označuje področja, strokovne službe in institucije kjer smo ART navezali stik (npr. spremljanje, zastopanje) 
Oranžen krog simbolizira družino ter njeno življenjsko polje 
Črni krogci znotraj simbolizirajo posamezne družinske člane 
Vijolčni krogi simbolizirajo strokovne službe in instucije 
VIZ-vzgojno izobraževalne: (npr. vrtec, zavod, šola, Komisija za usmerjanje otrok s pp,  dodatna strokovna pomoč 
itd.) 
CSD-Center za socialno delo (npr. sedanji, predhodni, kot tudi različne strokovne delavce) 
REP ORGANI- represivne organe (policija, tožilstvo itd.) 
RAZ +LOG-razvojno ambulanto, logopedsko strokovno pomoč 
ZDRAVSTVO-zdravstvene institucije (psihiatrija, pediatrija itd.) 
OSTALO-ostale strokovne službe, institucije oz. vključene orgarnizacije 
SCOMS PI-Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše ter psihološkoterapevtske strokovne službe 
KU-Društvo Kralji Ulice (npr. program Nastanitvene podpore itd.) 
PEF-Pedagoška fakulteta 
JSS-Javni stanovanjski sklad 
Sodišče- Pravniške službe 
HUM- vključene Humantitarne orgarnizacije (npr. Zveza prijateljev mladine, Duh časa, itd.) 
Družin konf. predstavlja metodo (eksternih) družinskih konferenc oz. konferenc primera ter vključene akterje 
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Tabela 3: Struktura stikov z družino 

 
 
Komentar: Tabela 3 ponazarja pestrost in raznolikost strukture mojih stikov s posameznimi člani ter ostalimi udeleženci. 
Legenda:  
Navpična os prikazuje raznolik kontekst stikov, med tem ko horizontalna os označuje prisotnost različnih udeležencev. 
Križci označujejo različne kombinacije strukture mojih stikov z družino. 
Mama in oče označuje starša, označbe 1.O –  7.O predstavljajo posamične otroke in mladostnike.  
+1S označuje prisotnost vsaj ene osebe iz socialne mreže družine. 
+1 A.R.T. označuje prisotnost enega člana akcijskoraziskovalnega tima. 
+2 A.R.T. označuje prisotnost dveh članov akcijskoraziskovalnega tima. 

kontekst mama oče 1.O 2.O 3.O 4.O 5.O 6.O 7.O 	+	1	S 	+	1	A.R.T. 	+	2	A.R.T. 	+	3	A.R.T. 	4	/		+	4	A.R.T.
	4	/		+	4	A.R.T.	

+	S
	Moja	bližnja	

oseba

doma x
doma x
doma x x
doma x x x x x x x x x x
doma x x x x x x x x x x
doma x x x x x x x x x x
ZOO x x x x x x x x x x
izleti x x x x x x x x x x
Taborjenje x x x x x x x x
Dedek	
Mraz-doma x x x x x x x x x x
Dedek	
Mraz-doma x x x x x x x x x xDedek	
Mraz-s	
strani	K.U. x x x x x x x x x x
Tivoli x x x x x x
Tivoli x x x x x x x x
Mostec x x x x x x x
Tivoli x x x x x x x x
Rojstni	dan-
doma x x x x x x x x x x x
Rojstni	dan-
doma x x x x x x x x x x x
Rojstni	dan-
doma x x x x x x x x x x
Tivoli x x x x x x x x
Lokal x
Lokal x x
Lokal x x x x x xPo	
opravkih	z	
mano x x xLokal-
sestanek x x xLokal-
sestanek x x x x x
Rojstni	dan-
Internat x x x x x x x x x x
Rojstni	dan-
Gokart x
Rojstni	dan-
doma x x x xKulturni	
dogodki-	
K.U. x x x x x x x x x xKulturni	
dogodek-	
K.U. x x x x x x x x
izleti x x x xŠmarna	
gora x xŠmarna	
gora x x x x
Kino x x x x x x x xPiknik	v	
Rogu x x x x x x x x x xPo	
opravkih	z	
mano x x x xPo	
opravkih	z	
mano x x xObisk	pri	
meni x x x xPo	
opravkih	z	
mano- x x x xPo	
opravkih	z	
mano x xObisk	pri	
meni x xspremljanje-
v	vrtcu	in	
stiki	s	
strok.delav xobiski	v	
internatu,	
stiki	s	
strokovnim
i	delavci x x x x x
rojstni	dan-	
internat xobisk	v	
internatu x x
doma x x x x x x
doma x x x x
doma x x x x x
doma x x x x
doma x x x x x x x x x x
doma x x x x x x x x x x x
doma x x x x x x x x x x x x
doma x x x x
doma x x x x
doma x x x x x x x x
doma x x x x

doma x x x x x x x x xdoma-
interna	
družinska	
konfernca x x x x x x x x x x
doma x
doma x x x x x x x x x x x x
sprehod xdružinska		
konferenca-	
PEF x x x
družinska		
konferenca-	
internat x x x x
družinska		
konferenca-	
internat x x x
pregled x x x
pregled x x x x
sprehod x x x x x
sprehod x x x
sprehod x x x x x x
sprehod x x x x x
sprehod x x x x x x x
sprehod x x
sprehod x
vrtec x x x
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+3 A.R.T. označuje prisotnost treh članov akcijskoraziskovalnega tima. 
4/4+ A.R.T. označuje prisotnost vsaj štirih članov akcijskoraziskovalnega tima ter oseb iz njihove socialne mreže. 
+S označuje prisotnost vsaj ene bližnje osebe članov akcijskoraziskovalnega tima. 
  
 
 
 
 


