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Povzetek 
 

V teoretičnem delu magistrskega dela sem najprej opredelila različne vrste zlorab, torej zanemarjanje, 

fizične, psihične, spolne in ekonomske zlorabe ter raziskala kako pogoste so. Pri tem sem pisala tudi 

o tem, zakaj so osebe z motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju osebe z MDR) kar od 2 do 10-

krat pogosteje žrtve kot njihovi vrstniki ter zakaj so storilci največkrat člani družine oz. osebe, ki so 

žrtvi blizu. Med storilci so namreč pogosto osebe, ki so povezane s skrbjo ali nego žrtve, zlorabe pa 

se poleg domačega okolja, dogajajo tudi v institucijah. Po drugi strani pa so institucije lahko prve, ki 

odkrijejo in posredujejo v primerih nasilja v družini. Nekateri izmed dejavnikov tveganja so odvisnost 

oseb z MDR od drugih ljudi, premalo narejenih raziskav in podatkov o zlorabah oseb z MDR, 

stereotipi in napačna prepričanja o osebah z MDR, različno definiranje zlorab ter redka 

medinstitucionalna obravnava. 

Posledice zlorab so za žrtve kratkotrajne in dolgotrajne ter tako fizične kot tudi psihične, na žrtvah pa 

se posledice lahko kažejo zelo različno.  

 

Pomembno vprašanje, na katerega sem odgovorila v teoretičnem delu je, kako bi lahko na tem 

področju ukrepali, da bi zmanjšali število zlorab ter kakšno vlogo imajo pri odkrivanju in pomoči 

žrtvam zlorab različne institucije in organizacije. V teoretičnem delu sem raziskovala še, kaj bi lahko 

storili za preventivo in ali se na tem področju že izvajajo kakšni preventivni ukrepi. Zanimalo me je 

tudi, kakšne možnosti pomoči sploh imajo žrtve zlorab z MDR in ali obstajajo strokovne službe, 

usposobljene za primere zlorab oseb z MDR. 

 

Za osebe z MDR je zelo pomemebno izobraževanje in učenje veščin samoodločanja, opolnomočenja 

in samozagovorništva, zato je del teoretičnega dela namenjen tudi področju izobraževanja in 

preventivnih programov. Taki programi in delavnice namreč  pomagajo razumeti, kdaj gre za nasilje, 

kako ga uspešneje prepoznati in ugotoviti, ali so mu izpostavljeni tudi sami. Poleg tega je mladostnike 

z MDR potrebno ozaveščati o njihovih pravicah, kaj lahko naredijo ob morebitnih zlorabah in kakšne 

so možnosti preventive.  

 

Za empirični del magistrskega dela sem kot obliko preventive pripravila, izvedla in evalvirala sklop 

delavnic z elementi samozagovorništva in opolnomočenja za skupino mladostnikov z MDR. 

Delavnice so bile razdeljene na sedem srečanj z naslednjimi temami: moje telo; to sem jaz; čustva in 

primerno oz. neprimerno vedenje; asertivno vedenje; moje pravice; moje telo je samo moje; zlorabe 

in kam po pomoč. 

 

Del delavnic so torej zajemale tudi informacije, kaj storiti v primeru, ko so nekomu kršene pravice, 

če pride do nasilja ali zlorabe ter kaj se da storiti preventivno. S pomočjo delavnic sem tako tudi 

preverila, kako dobro mladostniki z MDR poznajo svoje pravice, ali vedo, kdaj so jim pravice kršene 

in na koga se lahko obrnejo po pomoč. S pomočjo podatkov iz empiričnega dela sem lahko tudi 

podkrepila teoretično raziskovanje. Zanimalo pa me je še, v kolikšni meri lahko take delavnice  

pomagajo mladostnikom z MDR pri ozaveščanju o svojih pravicah ter razvijanju veščin 

samozagovorništva in opolnomočenja. 

 

 

 

 

Ključne besede: zlorabe, nasilje, osebe z motnjami v duševnem razvoju, pomoč, samozagovorništvo, 

opolnomočenje. 

  



Abstract 
 

In the theoretical part of my Master's thesis, I lay out the different types of abuse – namely negligence 

and physical, psychological, sexual, and economic abuse – and study the degree of their occurrence. 

I also focus on how persons with mental disabilities (in continuation referred to as PMD) are 2-10 

times more likely than their peers to be the victims of, and why the perpetrators are most often family 

members or people close to the victim. The perpetrator is often someone who provides care and 

support to the victim. Moreover, aside from domestic sphere, cases of abuse also frequently occur in 

institutional environments. On the other hand, institutions are often the first to discover and intervene 

in cases of domestic violence. The risk factors include the dependency of PMD on other people, 

insufficient research data relating to the abuse of PMD, stereotypes and false convictions about PMD, 

varying definitions of abuse, and the lack of inter-institutional treatment. 

The consequences of abuse experienced by the victim can be short-term or long-term, physical or 

psychological, and can present themselves differently from one victim to another. 

 

An important question, which has been answered in the theoretical part of the thesis, is how we could 

contribute to a decreased number of abuse cases and what roles various institutions and organizations 

play in discovering and helping the victims of abuse. In the theoretical part, I also focus on what can 

be done in terms of prevention, and whether any preventive measures in relation to abuse prevention 

have already been put in place. Additionally, the theoretical part also studies the possibilities of 

helping PMD who are victims of abuse, determining whether there are any professional services 

competent for dealing with abuse cases in PMD. 

 

In PMD, education and the acquisition of self-determination, empowerment, and self-advocacy skills 

is of vital importance; hence, the theoretical part also deals with the questions of education and 

preventive programs. Such programs and workshops help PMD understand violence, successfully 

recognize it, and determine whether they themselves are the victims of violence. Additionally, young 

PMD need to be familiarized with their rights, explained what they should do if they are subjected to 

abuse, and acquainted with the possibilities of prevention. 

 

For the empirical part of my thesis, I have drawn up, carried out, and evaluated a string of prevention 

workshops aimed at teaching young PMD about self-advocacy and empowerment. The workshops 

comprised seven meetings and were thematically divided according to the following topics: my body, 

this is me (self-perception), emotions and appropriate or inappropriate behavior, assertive behavior, 

my rights, my body is only mine, and abuse and where to find help. 

 

A part of the workshops, therefore, encompassed the provision of information on what to do in case 

someone's rights are violated, in case of violence or abuse, and what can be done in terms of 

prevention. By means of the workshops, I was able to check how aware young PMD are of their 

rights, whether they know when their rights are violated, and if they know where to seek help. Using 

the data from the empirical part of my thesis, I can support the theoretical part of my research. I also 

wanted to find to what extent young PMD can benefit from such workshops in terms of getting 

familiarized with their rights and in terms of developing self-advocacy and empowerment skills. 

 

 

 

 

Keywords: abuse, violence, people with mental disabilities, help, self-advocacy, empowerment. 
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Uvod 
 

»Med enim od najinih prepirov sem ležala na tleh v dnevni sobi, on pa je slekel z mene vsa moja 

oblačila. Nato me je gledal, kako sem jokala in se skušala priplaziti do telefona, da bi poklicala na 

pomoč.« 

»Nekega dne sem prišla pozno s predavanj in ko sem vstopila v stanovanje, je tam sedel z mesarskim 

nožem v roki. Za noge me je potegnil iz mojega invalidskega vozička, se ulegel name, me davil in 

dušil ter zabadal nož okoli moje glave.«  

(Wisseman, 2000) 

 

Primerov zlorab, kot je opisana zgoraj, in drugih vrst ter oblik, je med ljudmi z invalidnostmi zelo 

veliko. Zlorabe so lahko različne, psihične, fizične, spolne in ekonomske (Domiter Protner, 2012; 

Ramšak Pajk, 1999). Ranljive so vse skupine oseb z invalidnostmi, H. Kos (2005) celo piše, da je v 

primerjavi z njihovimi vrstniki kar od 2 do 10-krat večja verjetnost, da bodo zlorabljene.  

 

Zakaj torej ne poznamo takih zgodb in ne vidimo žrtev? Kdo jim pomaga? Na koga se sploh lahko 

zanesejo, če raziskave kažejo, da je storilec zlorab oz. nasilja največkrat član družine ali oseba, ki je 

žrtvi na tak ali drugačen način blizu (Balogh idr., 2001; Kos, 2005; Smolej, 2011). 

Zakaj nimamo več podatkov in raziskav o zlorabah oseb z MDR, glede na njihovo veliko ranljivost? 

Avtorji (Brown, 2010; Brownridge, 2006; Nettelbeck in Wilson, 2002), ki so se teme že lotili, 

pritrjujejo pomanjkanju raziskav in opozarjajo na pomanjkljivosti na tem področju.  

 

Pri obravnavi in iskanju trajnejših rešitev proti zlorabam oseb z motnjami v duševnem razvoju se 

pojavljajo različne težave. Predvsem glede spolnih zlorab oseb z motnjami v duševnem razvoju 

avtorji navajajo kot težavo predsodke o osebah z motnjami v duševnem razvoju, težave s podatki in 

različnimi definicijami (Brown, 2010) ter redko medinstitucionalno obravnavo (Murgel, 2010). 

Brown (2010) navaja kot težavo pri raziskovanju števila zlorab tudi dejstvo, da veliko žrtev ostane 

neodkritih in brez pomoči. Posledice zlorab so prav tako različne, pojavijo se lahko bolezenski, 

psihiatrični, klinični simptomi (Temnik, 2010), zlorabe in zanemarjanje pa vplivajo tudi na razvoj 

možganov in imajo čustvene, psihične ter vedenjske posledice (Child welfare, 2015). Pomembno 

vlogo pri zlorabah oseb z motnjami v duševnem razvoju imajo tudi institucije. Nekateri avtorji so že 

pisali o nasilju v institucijah (Zaviršek, 2002; Kos, 2005; Oman, 2011 ). Določene raziskave so tudi 

dokazale, da je možnost prisotnosti zlorab v institucijah večja, še posebaj če so osebe fizično odvisne 

od negovalcev, terapevtov in drugih zaposlenih (Kos, 2005; Brown, 2010). V  drugih primerih pa so 

lahko prav institucije varovalni dejavnik pri prepoznavanju in obravnavi nasilja v družini (Domiter 

Protner, 2011; Filipčič in Klemenčič, 2011; Oman, 2011; Pšunder, 2011).  

 

Pomembna preventiva na področju zlorab je učenje in razvijanje veščin opolnomočenja, 

samoodločanja in samozagovorništva pri osebah z motnjami v duševnem razvoju (Emanuel, E. J., 

2000). Učenje in razvijanje veščin samoodločanja je potrebno po besedah M. Licardo in M. Schmidt 

(2014) vključiti v področje izobraževanja oseb s posebnimi potrebami in vpeljati v izobraževalni 

proces tudi odnose, ki bodo izražali opolnomočenje, spodbujali samozagovorništvo, avtonomnost, 

kompetentnost otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Samozagovrništvo je po B. Čufer in T. 

Lamovec (1993) proces, v katerem posameznik ali skupina ljudi govori ali deluje v korist lastnih 

potreb ali interesov. Ukvarja se predvsem z vprašanjem moči in s tem, kako naj ljudje znova pridobijo 

moč in nadzor nad svojimi življenji. 
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TEORETIČNO IZHODIŠČE  

1 Osebe z motnjami v duševnem razvoju 
 
Definiranje invalidnosti je po besedah H. Kos (2005) problematično, saj naj bi z invalidnostjo 

označevali ljudi, ki so po naših predstavah nezmožni reproducirati človeško vrsto, saj naj ne bi mogli 

imeti spolnih odnosov, jih ne bi smeli imeti ali pa naj ne bi bili sposobni poskrbeti za svoje otroke. 

Tak odnos je po besedah avtorice globoko zakoreninjen v družbenih in kulturnih vrednotah ljudi, 

čeprav je z vidika krščanske etike in z vidika človekovih pravic nesprejemljiv. Invalidnost zato 

definiramo z medicinskimi, tehničnimi in pravnimi definicijami, ki so nastale kot kriterij za 

pridobivanje različnih pravic, kot je pravica do invalidnine. 

 

Po definiciji iz Konvencije o pravicah invalidov (2006), ki jo je sprejela Generalna skupščina 

Združenih narodov, so invalidi ljudje z dolgotrajnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi 

okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in 

učinkovito sodelovali v družbi.  

Mednarodna klasifikacija okvar, invalidnosti in oviranosti Svetovne zdravstvene organizacije 

(Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti, invalidnosti in zdravja, 2001) 

definira okvaro ali poškodbo kot vsako izgubo ali nenormalnost v fiziološki, psihološki ali anatomski 

strukturi ali funkciji. Invalidnost pomeni vsako omejitev ali pomanjkanje (kot posledico okvare) 

zmožnosti opravljanja aktivnosti na način, ki je običajen za človeka. Invalidnost ali hendikep definira 

neugoden položaj posameznika kot posledico poškodbe ali invalidnosti, ki omejuje ali preprečuje 

posamezniku, da bi izpolnil vlogo, ki je normalna glede na njegovo starost, spol, socialno in kulturno 

okolje (Horvat idr., 2004). 

 

Klasifikacija je v širši uporabi, vendar H. Kos (Horvat idr., 2004) opozarja na kritike tistih, ki se 

zavzemajo za družbeni model invalidnosti. Družbeni model namreč temelji na predpostavki, da 

težava ni v osebi z okvaro ali invalidnostjo, temveč v družbenih okoliščinah, ki posamezniku 

onemogočajo popolno integracijo v družbo. Posledično družbeni model opozarja na nujnost 

sprememb in družbenih ukrepov za zagotovitev možnosti osebam z invalidnostmi za polno 

sodelovanje in zadovoljevanje njihovih pravic v družbi, kar je skupinska odgovornost celotne družbe 

(Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti, invalidnosti in zdravja, 2001). 

 

Medicinski model za razliko od družbenega modela pojmuje zmanjšano zmožnost oz. invalidnost kot 

težavo posameznika, ki je nastala neposredno zaradi bolezni, poškodbe ali drugega zdravstvenega 

stanja in ki zato zahteva medicinsko oskrbo strokovnjakov. Glavni cilj strokovnjakov in obravnave je 

ozdravitev, posameznikova prilagoditev in sprememba vedenja (Mednarodna klasifikacija 

funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti, invalidnosti in zdravja, 2001). 

 

Mednarodna klasifikacija naj bi ta dva modela združevala in je zato v uporabi »biopsihosocialni« 

pristop, ki ponuja sintezo in usklajen pogled na zdravje z biološkega, osebnega in družbenega vidika 

(Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti, invalidnosti in zdravja, 2001). 

 

Otroci s posebnimi potrebami (v nadaljevanju otroci s PP) so po naši zakonodaji (Zakon o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami, 2011) otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci 

oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.  

 

Za motnje v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR) so značilne pomembne omejitve v 

intelektualnem funkcioniranju in prilagojenem vedenju, pomembnem za dnevno delovanje, osebne 
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odgovornosti, komunikacijo in druga temeljna socialna vprašanja. Definicija, podana s strani 

Ameriške zveze za motnje v duševnem razvoju (AAIDD – American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities) določa še, da morajo biti motnje prisotne že pred 18 letom starosti, 

običajno pa so prisotne od rojstva (Nettelbeck in Wilson, 2002). 

Osebe z MDR imajo dolgotrajne intelektualne okvare, pogosto pa tudi senzorne okvare in težave v 

duševnem zdravju, zato se uvrščajo v skupino invalidov oz. oseb z invalidnostmi. 

 

Vsaka oseba z motnjami v duševenem razvoju je torej oseba z invalidnostmi, vendar vsaka oseba z 

invalidnostmi nima motenj v duševnem razvoju. V različni strokovni literaturi se v povezavi z 

zlorabami večkrat pojavljajo osebe z invalidnostmi, vendar pa niso natančneje definirane, tako da ne 

vemo, ali gre za osebe z motnjami v duševnem razvoju ali za senzorno ali za kako drugače ovirane 

osebe. V takih primerih bom zaradi pravilne uporabe podatkov uporabljala izraz oseba z 

invalidnostmi, kjer pa je jasno oz. točneje določeno, da se podatki nanašajo na osebe z motnjami v 

duševnem razvoju, bom uporabljala izraz oseba oz. ljudje z motnjami v duševnem razvoju.  

 

 

2 Zlorabe ali nasilje  

 
O zlorabah in nasilju v družini, še posebej o nasilju nad ženskami in/ali otroki najdemo veliko 

literature in raziskav, tako tuje kot slovenske (Domiter Protner, 2012; Domiter Protner, 2011; Ramšak 

Pajk, 1999; Temnik, 2010; Oman, 2011, Kordić, 2007; Pšunder, 2011; Šraj, 2010; Smolej, 2011). Prav 

tako o nasilju v družini najdemo različne teorije; individualistične, sociopsihološke, sociokulturne in 

kriminološke ter feministične teorije (Kordić, 2007). 

 

Kdaj govorimo o zlorabah in kdaj o nasilju je težko ločiti, saj so zlorabe v literaturi opredeljene 

različno, definiranje pa je težko tudi zaradi prepletanja pomena zlorab in nasilja oz. trpinčenja otrok 

(Domiter Protner, 2012). Večina avtorjev deli zlorabe na psihične ali fizične, med katere sodijo tudi 

spolne zlorabe, so pa fizične in psihične zlorabe močno povezane med seboj (Domiter Protner, 2012; 

Ramšak Pajk, 1999). J. Zloković in O. Dečman Dobrnjič (2007), M. Rus Makovec (2003), K. Domiter 

Protner (2012) in J. Ramšak Pajk (1999) ter veliko drugih avtorjev piše o zlorabah otrok, saj se izraz 

zloraba največkrat pojavi pri otrocih, pri odraslih pa ga zamenja izraz nasilje.  

Kadar gre za nasilje nad odraslimi osebami brez invalidnosti se večina avtorjev odloči za izraz nasilje 

in ne zloraba (Horvat idr., 2004; Zaviršek, 1994), medtem ko se izraz zloraba najpogosteje uporablja  

kadar govorimo o fizičnem, psihičnem, spolnem ali ekonomskem nasilju odraslih oseb z MDR ali z 

drugimi invalidnostmi (Kos, 2005; Brown, 2003). Ta razlika v izrazoslovju je prisotna kljub temu, da 

gre lahko pri fizični zlorabi odrasle osebe z MDR (ali drugimi posebnimi potrebami oz. 

invalidnostmi) za enaka dejanja kot pri fizičnem nasilju nad zdravo žensko oz. žensko brez 

invalidnosti.  

Pri spolnih zlorabah ali nasilju je podobno, saj se v primeru, da so dejanja storjena nad odraslo žensko, 

pogosto uporablja izraz spolno nasilje, če pa govorimo o otrocih ali ženskah z MDR, pogosto 

zasledimo izraz zloraba (Urek, 2005).  

 

Oba izraza najdemo tudi v literaturi o zlorabah v instituciji. M. Oman (2011) je pisala o 

institucionalnemu nasilju nad otroki, medtem ko H. Kos (2005) za nasilje v institucijah nad osebami 

z invalidnostmi uporablja izraz zlorabe.  

Podobno je tudi v tuji literaturi in sicer se v angleškem jeziku za nasilje (fizično, psihično, spolno ali 

ekonomsko) nad osebami z MDR večinoma pojavlja izraz  "abuse", ki v prevodu pomeni zloraba in 

sicer ne glede na to, ali se nanaša na zlorabe otrok ali odraslih oseb (Brown, 2003; Brown, 2010; 

Nettelbeck in Wilson, 2002, Balogh, Bretherton, Whibley idr., 2001). 
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Pri otrocih je izrazoslovje bolj poenoteno kot pri odraslih. Kadar gre za nasilna dejanja, povezana z 

otroki, ne glede na to, ali imajo ali nimajo posebnih potreb, se večina avtorjev odloči za izraz zloraba 

(Dečman Dobrnjič, 2007; Domiter Protner, 2012; Hoyer in Maleš, 2000; Ramšak Pajk, 1999; Šraj, 

2010; Zloković in Rus Makovec, 2003). Vendar posplošiti ne moremo, saj v literaturi prav tako lahko 

najdemo izraz nasilje, kadar avtorji pišejo o otrocih (Domiter Protner, 2011; Kordić, 2007) ali pa o 

nasilju nad osebami z MDR (Zaviršek, Zorn, Videmšek, 2002; Abramson, Emanuel, Gaylord idr., 

2000). Prav tako je v Kazenskem zakoniku (2012) zoper spolno nedotakljivost posebej opredeljeno 

spolno nasilje in pa spolna zloraba slabotne osebe, pod kar se šteje duševna bolezen, začasna duševna 

motnja, hujša duševna zaostalost, slabost ali kakšno drugačno stanje, zaradi katerega se oseba ne more 

upirati.  

 

Predvsem v starejši slovenski literaturi je pogost tudi izraz trpinčenje otrok (Mikuš Kos, 1991; 

Ramšak Pajk, 1999). K. Domiter Protner (2012) opredeli razliko med zlorabo in trpinčenjem otroka 

in sicer: izraz zloraba vključuje slaba dejanja in navade ter nedopustno in pretirano ravnanje, medtem 

ko izraz »trpinčenje« izhaja iz francoske besede »maltraitement« in v nasprotju z zlorabo otrok poleg 

različnih oblik zlorab pogosteje zajema tudi zanemarjanje otroka ali mladostnika. Beseda trpinčenje 

se v angleški literaturi (maltreatment) še vedno pogosto pojavlja (Brown in Miller, 2014; Child 

Welfare Information Gateway, 2015; Sobsey, 2002; Sullivan in Knutson, 2000). 

 

Za različne vrste nasilja oz. zlorab, ki se dogajajo znotraj družine, avtorji uporabljajo poenoten izraz 

nasilje v družini (Domiter Protner, 2012; Domiter Protner, 2011; Filipčič in Klemenčič, 2011; Kordić, 

2007; Urek, 2005), ki ga bom uporabljala tudi sama, saj zajema vse omenjene vrste zlorab oz. nasilja, 

le da se dogajajo znotraj družine. Za posamezne vrste nasilja, tako nad otroki kot odraslimi osebami, 

pa bom v nadaljevanju večinoma uporabljala izraz zloraba.  

 

 

3 Definiranje žrtev in storilcev zlorab 

3.1 Žrtve zlorab  

 

Termini, ki opredeljujejo osebo, nad katero se izvaja nasilje, so lahko po priročniku Psihosocialna 

pomoč ženskam in otrokom, ki preživljajo nasilje, (Horvat idr., 2004) žrtev, preživela/preživeli in 

oseba z izkušnjo nasilja. Termin preživela/preživeli poudarja energijo, moč, odločnost in 

neupogljivost osebe, ki je preživela nasilje in pa opolnomočenje v odločitvi, da poskuša nasilju 

narediti konec. Termin osebe z izkušnjo nasilja poudarja izkušnjo samo, medtem ko je odnos do osebe 

bolj nevtralen. Izraz poudarja iskanje odgovornosti v dejanju samem oz. povzročitelju in ne v žrtvi 

nasilja, zato je bolj ustrezen v kontekstu premagovanja posledic nasilja. Pri tem pa avtorice priročnika 

poudarjajo pomembnost razjasnitve vrste izkušnje, saj so možne različne interpretacije. 

Termin, ki ga bom uporabljala sama, je žrtev nasilja. Terminu sicer nekateri očitajo neustreznost, saj 

da označuje trpečo, pasivno osebo, ki se ne more upreti povzročitelju nasilja in tako izraža nemoč, 

vendar je še vedno najpogosteje uporabljen v strokovni literaturi (Horvat idr., 2004). 

 

3.2 Storilci  

 

Po priročniku Psihosocialna pomoč ženskam in otrokom, ki preživljajo nasilje (Horvat idr., 2004) so  

termini, ki opredeljujejo osebo, ki izvaja nasilje v družini, nasilnež/nasilnica, storilec/storilka ali 

povzročitelj/povzročiteljica, vendar v Drušvu SOS telefon večinoma uporabljajo slednjega, saj 

upošteva dve temeljni načeli njihovega dela, to je striktnost in odločnost pri zahtevi po odgovornosti 
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za storjeno nasilno dejanje in pa spoštovanje temeljnih človekovih pravic in njegovega dostojanstva. 

Termin povzročitelj ali povzročiteljica namreč kritično ost uperi v nasilno vedenje tistega, ki ga 

izvaja, do njegove osebnosti pa ima nevtralen odnos. 

V magistrskem delu bom uporabljala termin storilec/storilka, ki ga uporablja tudi Zakon o kazenskem 

postopku Republike Slovenije (2012) in označuje osebo, ki je storila kaznivo dejanje,  tudi če oseba 

še ni bila pravnomočno obsojena za storitev kaznivega dejanja v kazenskem postopku. Je pa izraz 

pomanjkljiv, saj izključuje vse tiste povzročitelje različnih oblik nasilja, ki niso označena kot kazniva 

dejanja (Horvat idr., 2004). Izraz storilec se večinoma uporablja tudi v tuji literaturi, saj v angleščini 

uporabljen izraz »perpetrator« (Baladerian, Coleman, Stream, 2013; Brown, 2010; Brown in Miller, 

2014; Brownridge, 2006; Nettelbeck in Wilson, 2002; Sobsey, 2002; Sullivan in Knutson, 2000) v 

prevodu pomeni storilec.  

 

Težava pri definiranju, ki jo omenja K. Domiter Protner (2012), pa je tudi v primeru, da otroka 

kaznujejo ali zlorabljajo matere, ki so same telesno zlorabljene in čezmerno obremenjene, saj je tako 

storilec hkrati tudi žrtev. 

 

4 Zakonodaja 

4.1 Telesno kaznovanje  

 

Prva država, ki je leta 1979 prepovedala vse oblike telesnega kaznovanja otrok v družini, je bila 

Švedska, sledile so ji Finska (leta 1984), Danska (leta 1986) in Norveška leta 1987 (Filipčič, 2002, v 

Domiter Protner, 2012). 

 

Po podatkih Globalne inciative proti vsakemu telesnemu kaznovanju otrok (2016) ima to področje do 

leta 2016 z zakoni ustrezno urejenih 50 držav, med katerimi pa ni Slovenije, ki je obljubila, da se bo 

zavzela za ureditev tega področja. Potrebne so namreč še spremembe v zakonodaji, za dosego popolne 

prepovedi telesnega kaznovanja v domačem okolju, v alternativnih varstvenih nastanitvah in 

nekaterih dnevno varstvenih centrih. V zakonih zaenkrat nimamo jasno in izrecno določenih 

prepovedi, ki bi uresničevale otrokove pravice do enake zaščite pred vsakim telesnim kaznovanjem 

in drugim zaničevalnim in poniževalnim ravnanjem, tako doma kot v vseh drugih okoljih, kjer odrasli 

izvajajo nadzor nad otroki. Potrebujemo še zakonodajo, ki bi se nanašala na vse alternativne 

nastavitve oskrbe, kot so rejništvo, razne institucije, dnevni centri, družinski centri, varstvo otrok idr. 

(Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, 2016). 

 

4.2 Nasilje v družini  

 

V Sloveniji je bila do leta 2008 večina primerov nasilja v družini obravnavana kot prekršek, kot 

kaznivo dejanje pa šele po tem letu, saj smo takrat dobili zakon, ki obravnava nasilje v družini, tj. 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Smolej, 2011). Nasilje v družini se obravnava tudi kot 

prekršek znotraj Zakona o varstvu javnega reda in miru in sicer v 6. členu II. dela. Z globo se kaznuje 

osebo, ki izziva ali koga spodbuja k pretepu ali se vede na drzen, nasilen, nesramen, žaljiv ali podoben 

način ali koga zasleduje in s takšnim vedenjem pri njem povzroči občutek ponižanosti, ogroženosti, 

prizadetosti ali strahu. Z globo se kaznuje tudi udarec ali pretep, v primeru, da so prekrški storjeni 

proti (bivšemu) zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju, krvnemu sorodniku v ravni vrsti, 

posvojitelju ali posvojencu, rejniku ali rejencu, skrbniku ali varovancu te osebe ali proti osebi, ki živi 

s storilcem v skupnem gospodinjstvu, se kršitelja kaznuje z večjo globo kot sicer (Zakon o varstvu 

javnega reda in miru, 2006).  
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Zakon o preprečevanju nasilja v družini (2008) sicer opredeljuje zanemarjanje, fizično, psihično in 

spolno nasilje ter ekonomsko nasilje. 

 

4.3 Spolna nedotakljivost 

 

Po Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (2012) kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost 

vključujejo: 

• posilstvo, 

• spolno nasilje, 

• spolno zlorabo slabotne osebe, 

• spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let, 

• pridobivanje oseb za spolne namene, mlajših od petnajst let, 

• kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, 

• zlorabo prostitucije, 

• prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva, 

• in krvoskrunstvo, ki je navedeno v poglavju o  kaznivih dejanjih zoper zakonsko zvezo, 

družino in otroke. 

 

Kazni za storjena kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost so določena v Kazenskem zakoniku 

(2012) in se gibljejo, odvisno od okoliščin dejanja, žrtve in storilca, od 1 do 15 let zapora. Pri tem  

velja omeniti, da je za zlorabo slabotne osebe predpisana manjša zaporna kazen, od 1 do 8 let.  

 

Pri vseh kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost je potrebno dokazovati prisilo ali grožnjo, 

zastaralni rok pa je predviden glede na najvišjo zagroženo kazen za določeno kaznivo dejanje  (Horvat 

idr., 2004). 

 

5 Vrste zlorab 
 

Zlorabe ali trpinčenje večina avtorjev (Brown, 2003; Domiter Protner, 2012; Drole in Gantar, 2008; 

Mikuš Kos, 1991; Ramšak Pajk, 1999; Rus Makovec, 2003; Zloković in Dečman Dobrnjič, 2007;) 

razdeli na:  

• fizične zlorabe oz. telesno nasilje, 

• čustvene zlorabe oz. psihično nasilje, 

• spolne zlorabe oz. spolno nasilje in 

• zanemarjanje.  

 

Enako vrste nasilja oz. zlorab razdeli tudi Zakon o preprečevanju nasilja v družini (2008), le da je 

vključeno še ekonomsko nasilje.  

K. Domiter Protner (2012) opozarja, da se definiranje zlorab ali nasilja razlikuje tudi glede na to, iz 

kakšne perspektive so definicije oblikovane, kot na primer kriminološke, psihološko-socialne, 

sociološke ali medicinske perspektive. Da je zloraba otrok večplasten pojav, o katerem lahko 

govorimo z medicinskega, socialnega, psihološkega in pravnega vidika, se strinja tudi J. Ramšak Pajk 

(1999). 

 

Oblike nasilja, kot jih v kontekstu nasilja do žensk opredeljuje M. Plaz (Horvat idr., 2004), so 

psihično, fizično, spolno in ekonomsko nasilje. Vse oblike nasilja se med seboj prepletajo, zadnja pa 

predstavlja tudi veliko oviro žrtve na poti do osamosvojitve in varnega življenja brez nasilja. 
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5.1 Zanemarjanje  

 
Zakon o preprečevanju nasilja v družini (2008) zanemarjanje kot obliko nasilja opredeljuje kot 

opuščanje dolžne skrbi za družinskega člana, ki jo potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, starosti, 

razvojnih ali drugih osebnih okoliščin. 

 

Zanemarjanje otroka je lahko telesno in pomeni neustrezno prehranjevanje, odsotnost skrbi za 

otrokovo varnost, zdravje ali razvoj. Lahko je zanemarjanje čustveno, kar pomeni, da je otrok 

prikrajšan za pozitivne čustvene odnose v družini, pomanjkanje ustrezne psihočustvene skrbi, ali pa 

izobraževalne narave, ko odrasli otroka prikrajšujejo za osnovno razvojno spodbujanje (Mikuš Kos, 

1996, v Domiter Protner, 2012).  

 

K. Domiter Protner (2012) ugotavlja, da je zanemarjanje otrok najpogostejša oblika zlorabe otrok, 

vendar pa kljub temu v primerjavi z drugimi oblikami zlorab nad otroki, najmanj raziskana. Pri 

definiranju zanemarjanja pa opozarja, da je pomembno upoštevanje kulturnih standardov »ustrezne 

skrbi«, ki se razlikujejo v različnih kulturah in zgodovinskih obdobjih.  

 

Zanemarjanje prav tako prevladuje med zlorabami otrok s PP in sicer ne glede na vrsto posebnih 

potreb. Sledijo fizične zlorabe, psihične zlorabe in nato spolne zlorabe. Zastrašujoč pa je tudi podatek, 

da za veliko otrok podatka o vrsti zlorabe ni v uradnih evidencah (Sobsey, 2002; Sullivan in Knutson, 

2000).  

 

K. Domiter Protner (2012) še piše, da lahko kot zanemarjanje razumemo predvsem stanja, kadar niso 

zadovoljene otrokove in mladostnikove osnovne potrebe zaradi vedenja staršev. Dodaja pa še, da je 

kljub OZN opredelitvi otrokovih pravic, ki temeljijo na otrokovih potrebah, pomembno razlikovanje 

otrokovih potreb. Le te so različne glede na otrokovo starost in se z njegovim razvojem spreminjajo. 

Po mnenju nekaterih avtorjev, ki jih v svojem članku navaja K. Domiter Protner (2012), imajo 

mladostniki celo več potreb kot mlajši otroci, saj potrebujejo pomoč pri obvladovanju zahtev 

vrstnikov, šole in lastnih inspiracij. V ta namen pa potrebujejo družinsko organizacijo in rutino.  

 

5.2 Fizične zlorabe 

 
Po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini (2008) je fizično nasilje vsaka uporaba fizične sile, ki 

pri družinskem članu povzroči bolečino, strah ali ponižanje, ne glede na to, ali so nastale poškodbe. 

Razpon dejanj, ki pomenijo fizične zlorabe, je zelo velik in zajema vse od klofut, brce, udarjanja z 

glavo ob tla ali steno, davljenja, pretepanja z različnimi predmeti, metanja predmetov v osebo, 

napadov z nožem, lasanja in celo do umora (Horvat idr., 2004).   

 

5.2.1 Fizične zlorabe otrok  

 

Telesna oz. fizična zloraba je po eni od prvih, večjih raziskav zlorabe otrok v družini (Gil, Noble, 

1979, v Domiter Protner, 2012), namerna, nenaključna uporaba telesne moči ali opuščanje starševske 

vloge, torej namerno zadajanje poškodb ali umor otroka.  

 

Avtor Wolfe (1998, v Domiter Protner, 2012) opredeli telesno zlorabo otrok kot brezobziren način 

poskusa kontroliranja otroka s strani staršev. Vendar meni, da so poškodbe redko namerne, kljub temu 

pa lahko telesno kaznovanje in ostro discipliniranje povzroči otroku škodo in poškodbe. Podobno o 

telesnem kaznovanju piše tudi A. Mikuš Kos (1996, v Domiter Protner, 2012) in sicer, da je lahko 

telesno kaznovnje ali posledica izgube samokontrole odrasle osebe ali zavestno in namerno 
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škodovanje ter povzročanje trpljenja otroku.  

 

Opredelitev trpinčenja oz. zlorabe otroka po besedah A. Mikuš Kos (1991) ni enostavna. Na 

definiranje in opredelitev vplivajo prevladujoče družbene ali institucionalne norme in pravila, ki 

določajo, koliko ravnanja, ki povzroča otrokovo trpljenje, dovoljujemo. Nadaljuje z opredelitvijo, da 

zloraba pomeni, ko nekdo oškoduje ali prizadane človekovo telesno ali psihosocialno dobro počutje, 

normalno delovanje in razvoj potencialov. Pri tem je pomembno, da dejanja, ki so to povzročila, niso 

nesreče ali slučajnostni dogodek, ampak strukturiran in ponavljajoč vzorec vedenja posameznika, 

skupine ali organizacije (Mikuš Kos, 1991). 

K. Domiter Protner (2012) dodaja, da je opredelitev težka tudi zaradi različnih oblik vedenja, ki se  

razlikujejo po jasni ali manj jasni možnosti za povzročanje telesne poškodbe in po namernosti. V 

svojem članku avtorica dodaja še, da je težko določiti mejo med telesnim kaznovanjem, ki pomeni 

zlorabo in med tistim, ki ne. Vendar je v Sloveniji po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini (2008) 

prepovedano vsakakršno telesno kaznovanje otroka. 

Podobno zasledimo tudi v Strokovnih smernicah za obravnavo nasilja v družini pri izvajanju 

zdravstvene organizacije (Brecelj Anderluh in Zupančič, 2015), po katerih je fizična zloraba prav 

vsaka uporaba fizične sile, ki povzroči bolečino, strah ali ponižanje ne glede na to, ali so nastale 

poškodbe. 

 

Ravnanja, ki lahko povzročijo telesno poškodbo so: 

• klofutanje, lasanje, udarec z roko ali predmetom, 

• brcanje, potiskanje,  

• stresanje, 

• uporaba čezmerne moči pri telesnem stiku z otrokom,  

• namerna zastrupitev, 

• zadušitev,  

• ponarejanje/induciranje bolezni,  

• dopustitev ali izpostavljanje povečanemu tveganju otroka za nezgode (Brecelj Anderluh in 

Zupančič, 2015).  

 

Po mnenju K. Domiter Protner (2012) je posebna oblika telesne zlorabe, kadar je otrok nenačrtovano 

deležen nasilja, ki je sicer namenjeno in usmerjeno proti njegovemu staršu.  

Otroci naj bi bili namreč skupaj s svojimi materami s strani očeta pogosto deležni nasilja, kar pa je v 

vsakem primeru, bodisi je načrtovano bodisi ne, fizična zloraba otroka. 

 

5.2.2 Munchausnov sindrom 

 

Posebna oblika telesne zlorabe otroka, ki jo omenjajo različni avtorji (Brecelj Anderluh in Zupančič, 

2015, Domiter Protner, 2012; Ramšak Pajk, 1999), je tudi Munchausnov sindrom. Gre za obliko 

zlorabe, pri kateri starši oz. večinoma mati, vozi otroka k zdravniku zaradi simptomov, ki jih sproži 

sama. Simptomi pri otroku izginejo, kadar ni v prisotnosti mame, najpogostejši pa je pri 

novorojenčkih, dojenčkih in predšolskih otrocih. Tak način zlorabe je poleg povzročanja simptomov 

nevaren tudi zaradi izpostavljanja otroka diagnostičnim in včasih tudi mučnim, bolečim ali škodljivim 

terapevtskim postopkom.  

K. Domiter Protner (2012) omenja dve možnosti pri taki zlorabi in sicer, ali mati le poroča o 

izmišljenih simptomih, posledično pa otroku škoduje zaradi nepotrebnih medicinskih preiskav, ali pa 

mati celo namenoma povzroči obolenje ali telesno poškodovanost otroka, kar lahko vodi v hude 

zdravstvene težave ali smrt otroka.  
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5.3 Psihična zloraba 

 

Po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini (2008) je kaznivo tudi psihično nasilje, ki pomeni vsa 

ravnanja, s katerimi povzročitelj nasilja pri družinskem članu povzroči strah, ponižanje, občutek 

manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske.  

Psihično nasilje je vedno prisotno pri vseh drugih oblikah in vrstah nasilja oz. zlorab (Domiter 

Protner, 2012; Horvat idr., 2004; Mikuš Kos, 1991). 

 

Psihično nasilje v partnerski zvezi je najbolj razširjena oblika, ki se povezuje tako s fizičnim kot 

spolnim nasiljem in je sprva lahko zelo neopazno. Psihično nasilje vključuje tako besede, kot tudi 

vedenje ali celo tišina. Psihično nasilje po M. Plaz (Horvat idr., 2004) vključuje: 

• grožnje s pretepanjem, 

• posmeh glede videza žrtve, 

• posmeh glede njenih navad, inteligentnosti, prijateljev, družine, verskega prepričanja, 

• izoliranje od prijateljev ali družine, 

• partnerjeve grožnje o odvzemu otroka, 

• prepoved posedovanja stvari, ki so žrtvi pomembne, 

• uničevanje pohištva ali osebnih stvari, ki žrtvi veliko pomenijo,  

• prikrajšanje glede denarja,  

• partnerjeve grožnje, da bo žrtev vrgel iz hiše,  

• partnerjeve grožnje, da bodo žrtev namestili v psihiatrični ustanovi.  

 

Psihično nasilje oz. zloraba po besedah M. Plaz (Horvat idr., 2004) pogosto preide v fizično nasilje 

po poroki, ob nosečnosti, po rojstvu prvega otroka, ko partnerka izgubi službo in postane finančno 

odvisna, saj je takrat partner prepričan, da ga partnerka, torej žrtev, ne bo zapustila.  

Psihične zlorabe je težje identificirati kot druge oblike zlorab, saj ni vidnih oz. telesnih posledic, v 

kolikor posameznik ni hkrati tudi žrtev fizičnih ali spolnih zlorab. Posledice psihičnih zlorab so lahko 

hude, odvisne pa so tudi od trajanja zlorabe. Za razliko od spolnih in fizičnih zlorab, je psihična 

zloraba lahko tudi nenamerna s strani storilca, kot v primeru strogih navodil pri nepotrebnih 

restriktivnih načrtih za upravljanje vedenja žrtve, ki jih zaposleni oz. storilec upošteva.  

Psihične ali čustvene zlorabe so vedno del drugih oblik zlorab, zato jih je težko izolirati (Robinson, 

2013).  

 

5.3.1 Psihična zloraba otrok  

 

Med različnimi avtorji se pri definiranju psihične zlorabe otrok pojavljajo razlike, saj okolje zaradi 

odsotnosti vidnih poškodb, različnih dejanj in zlorab, psihičnega nasilja pogosto ne pojmuje kot 

zlorabo (Domiter Protner, 2012). 

 

K. Domiter Protner (2012) piše, da psihična zloraba otrok in mladostnikov zajema vsa dejanja v 

družini, ki povzročajo čustvene ali kognitivne vidike psihične stiske otrok. Te so lahko posledice 

neposrednega ali posrednega vedenja v družini, psihične zlorabe pa se tako delijo na žrtve nasilja in 

na priče nasilja v družini. To pomeni, da so otroci lahko žrtve posredno, tudi kadar niso neposredno 

prisotni ob nasilju med staršema, vendar vidijo in prepoznajo posledice le tega. Avtorica navaja celo, 

da otroci v večini primerov prepoznajo nasilje med staršema, tudi kadar so ti prepričani, da so svojega 

otroka uspešno obvarovali in zavarovali. Nekatere raziskave, ki jih prav tako navaja K. Domiter 

Protner (2012), so med drugim pokazale, da je bilo ob nasilju med partnerjema kar 90 % otrok v isti 

ali sosednji sobi. V drugi raziskavi, omenjeni v istem članku, je bilo 71 % otrok, zajetih v raziskavo, 

priča telesnemu nasilju nad svojimi materami, kar 10 % otrok pa je bilo priča posilstvu svoje matere.  
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Psihično nasilje nad otrokom tako med drugim vključuje: 

• zmerjanje, omalovaževanje, zasmehovanje, poniževanje, degradiranje otroka, 

• zanemarjanje otrokovih čustvenih potreb, neodzivnost in odklanjanje potrebne čustvene 

podpore, odtegovanje pozornosti, 

• previsoko postavljene delovne in vedenjske zahteve glede na otrokove sposobnosti, 

izpostavljanje otroka nerealističnim pričakovanjem, 

• pogojevanje ljubezni do otroka glede na njegovo vedenje, obnašanje, 

• izkoriščevalsko ali neprimerno vedenje, ki otroka spodbuja k razvoju neprimernih vedenjskih 

vzorcev, 

• oviranje ali prikrajšanje otroka do razvojno ustrezne avtonomnosti, kognitivnega razvoja in 

razvoja v samostojno, edinstveno osebnost ter razvijanja svojih potencialov, 

• fizično zavračanje, izogibanje otroku in nepravično vedenje glede na sorojence, 

• ustrahovanje, grožnje izgube, škode ali nevarnosti, izvajanje nasilja nad osebami ali objekti, 

ki jih ima otrok rad, 

• izoliranje otroka, osamitev, prepovedovanje stikov, 

• prisilno opazovanje nasilja ali udeležba v nasilnih situacijah, 

• izkoriščanje kot sredstvo za izsiljevanje med odraslimi, 

• posploševanje otrokovega vedenja na njegovo osebnost, 

• prelaganje lastnih neprijetnih čustev in krivde na otroka, 

• nezanesljivo ali nekonsistentno starševstvo (kontradiktorne in ambivalentne zahteve),  

• zanemarjanje duševnega zdravja, zdravstvenih in izobraževalnih potreb (ignoriranje, 

preprečevanje ali nezmožnost zagotavljanja postopkov oz. storitev, usmerjenih na čustvene, 

vedenjske, telesne ali izobraževalne potrebe oz. težave), 

• biti priča nasilju med partnerjema (v družini) 

(Društvo za nenasilno komunikacijo, b.d.; Kairys idr., 2002, v Temnik, 2010). 

 

Gre torej za sistematične, ponavljajoče se oblike vedenja, ki otroka ponižujejo in razvrednotijo ter se 

pojavljajo kot vzorec škodljivih interakcij med staršem in otrokom in postane tipičen odnos med 

njima. Posebna oblika nasilja nad otroki pa je tudi nasilje med staršema (Filipčič, 2002, v Domiter 

Protner, 2012; Temnik, 2010). 

 

Pri psihičnem nasilju je pogosto, da otroci ne vedo oz. ne znajo opredeliti, kdaj se nad njimi izvaja 

psihično nasilje. To je povezano z nerazvitostjo kognitivnega aparata na eni strani in z značilnostmi 

v mišljenju, čustvovanju in doživljanju sebe kot posledicami zlorabe in lastnega položaja v družini 

(Temnik, 2010). Otrokom je ponavadi tudi neprijetno razlagati o nasilju znotraj ali zunaj družinskega 

okolja, ker se čutijo nemočne in (so)krive za to, kar se jim dogaja. Poleg tega storilec lahko grozi 

otroku, da bo še slabše, če komu pove kaj se dogaja oz. da njegovi zgodbi ne bo nihče verjel. Druga 

težava pa je tudi otrokova navezanost na starše oz. storilce in njihova odvisnost od njih tako čustveno, 

vzgojno in materialno. Posledično ne prepoznajo težav oz. imajo veliko toleranco pri sprejemanju 

osebne odgovornosti in krivde za dogajanje v družini (Temnik, 2010).  

 

5.4 Spolna zloraba in spolno nasilje  

 

Spolno nasilje je širok pojem, v katerega po zakonu uvrščamo posilstvo, spolno zlorabo slabotne 

osebe, spolni napad ali spolno zlorabo otroka, otipavanje in druge oblike spolnega nadlegovanja in 

nasilja (Horvat idr., 2004).  

Spolno nasilje slovenski Zakon o preprečevanju nasilja v družini (2008) opredeljuje kot ravnanja s 

spolno vsebino, ki mu družinski član nasprotuje, je vanj prisiljen ali zaradi svoje stopnje razvoja ne 

razume njegovega pomena.  
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Vrste spolnega nasilja, za kar se šteje vsak nezaželen poseg v posameznikovo spolno integriteto, so 

po D. Horvat (2004): 

• spolno nadlegovanje: vsako nezaželeno spolno vedenje druge osebe, ki nas spravlja v zadrego, 

sramoto in nas ponižuje, 

• prisilna spolna dejanja: dejanja, ki se gibljejo med posilstvom kot hujšo obliko in spolnim 

nadlegovanjem kot blažjo, 

• posilstvo: prisilno vaginalno, analno ali oralno spolno občevanje, 

• spolna zloraba otroka: vsako spolno vedenje odrasle osebe v odnosu do otroka, s katerim želi 

odrasli doseči zadovoljitev svojih spolnih potreb, pri čemer zlorabi svojo moč in izkoristi 

otrokovo zaupanje, 

• incest: spolni akt, ki ga otroku ali mladoletniku/mladoletnici vsili oseba iz njegove družine, 

ki zlorablja svoj položaj ali moč in zaupanje v družini (Horvat idr., 2004). 

 

M. Plaz (Horvat idr., 2004) med spolno nasilje uvršča še neprimerne poglede, komentarje, 

nagovarjanje ipd. Vsako spolno nasilje je kaznivo dejanje, ki pomeni kršitev temeljnih človekovih 

pravic.  

Pri spolnem nasilju ali zlorabah gre torej za vsako dejanje, s katerim se eden od partnerjev ali   

partneric ne strinja. Cilj spolnega nasilja ni spolni odnos in orgazem, pač pa je, tako kot v primeru 

psihičnega in fizičnega nasilja, bistevno dokazovanje premoči in popolne kontrole nad žrtvijo. 

 

Spolne zlorabe oseb z MDR, po Hrastar (2013), vključujejo vse neprimerne spolne aktivnosti, kot so  

izpostavljanje pornografiji, uporaba neprimernih spolnih pripomb, nespoštovanje zasebnosti, 

ljubkovanje, razkazovanje, oralni seks ali vsiljeni spolni odnos oz. posilstvo. 

 

5.4.1 Spolna zloraba otrok  

 

Termin spolna zloraba otroka je uveljavljen pri obravnavi spolnega nasilja nad otroki in mladostniki, 

zloraba pa je pravno-formalno opredeljena kot spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let (Horvat idr., 

2004). 

 

V naši zakonodaji (Kazenski zakonik Republike Slovenije, 2012) spolni napad na osebo, mlajšo od 

petnajst let, zajema: 

• spolno občevanje ali drugo spolno dejanje z osebo, ki še ni stara petnajst let ali s slabotno 

osebo (mlajšo od petnajst let), 

• uporabo sile ali grožnje z neposrednim napadom na življenje ali telo ali na tak način doseganje 

storitve dejanja, 

• zlorabo položaja s strani učitelja, vzgojitelja, skrbnika, posvojitelja, roditelja, duhovnika, 

zdravnika ali druge osebe za spolno občevanje ali druga spolna dejanja z osebo, ki še ni stara 

petnajst let in mu je zaupana v učenje, vzgojo, zdravljenje, varstvo ali oskrbo. 

 

K. Domiter Protner (2012) v svojem članku piše o spolni zlorabi tudi kot dejanju, pri katerem starejša 

oziroma odrasla oseba spolno izkorišča otroka za svojo seksualno stimulacijo ali zadovoljitev, tudi če 

telesnega stika ni. Po Wolfu (1999, v Domiter Protner, 2012) in Vančku (Horvat idr., 2004) spolna 

zloraba vključuje božanje in poljubljanje otrokovih spolovil, siljenje otroka, da se dotika spolnih 

organov odraslega, samozadovoljevanje pred otrokom, siljenje otroka, da gleda pornografske filme 

ali slike, da je navzoč pri spolnem odnosu odraslih, spolno občevanje, incest, posilstvo, sodomijo, 

razkazovanje in komercialno izkoriščanje s prostitucijo ali proizvajanjem pornografskega gradiva.  

 

Pri spolni zlorabi otrok in mladostnikov se je pomembno zavedati, da gre za razvojno nezrelo žrtev s 

pomanjkanjem avtoritete ali moči za svojo zaščito pred siljenjem v dejavnosti, ki jih ne more dovolj 
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poznati in razumeti. Zloraba namreč povzroča zlorabo zaupanja, prevaro, nadlegovanje in 

izkoriščanje otrokove nedolžnosti (Renvoize, 1993, v Domiter Protner, 2012).  

 

5.5 Druge vrste zlorab 

5.5.1 Ekonomska zloraba 

 
Zloraba je lahko tudi ekonomska oz. finančna in je opredeljena v Zakonu o preprečevanju nasilja v 

družini (2008) kot ekonomsko nasilje, ki pomeni neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje  

družinskega člana pri razpolaganju z dohodki, upravljanju in razpolaganju z lastnim premoženjem ali 

s skupnim premoženjem družinskih članov. 

 

5.5.2 Zlorabe, neposredno povezane z invalidnostjo 

 

Poleg fizičnih, spolnih in psihičnih zlorab so otroci s PP pogosto tudi žrtve manj opaznih, subtilnih 

vrst zlorab in zlorab, ki so neposredno povezane z invalidnostjo: 

• hiperprotektivnost,  

• zapiranje v sobo,  

• pomanjkanje stimulacije,  

• pomanjkanje nadzora in skrbi, 

• ravnanje z njimi kot z večnimi otroki, 

• pretirano usmiljeniški odnos, 

• odločanje v njihovem imenu, 

• nepravilno in nezadostno dajanje zdravil, 

• zloraba zdravil,  

• prisilno hranjenje,  

• medicinsko fotografiranje, 

• prikrajšanje za stike z drugimi ljudmi,  

• prisluškovanje telefonskim pogovorom,  

• ignoriranje prošenj za pomoč ali zavrnitev iskane pomoči, 

• neprestana kritika in nespoštovanje posameznikove zasebnosti in intimnosti (Kos, 2005; 

Ramšak-Pajk, 1999). 

 

5.5.3 Hiperprotektivnost 

 

H. Kos (2005) piše tudi o hiperprotektivnosti kot eni izmed drugih oblik zlorab. Pogosto se namreč 

zgodi, da imajo starši do otroka z invalidnostmi oz. PP preveč zaščitniški odnos, želijo ga obvarovati 

pred zunanjim svetom in slabimi izkušnjami, kar pa lahko privede do hiperprotektivnosti. Starši 

otroku tako velikokrat omejujejo ali onemogočajo pridobivanje nujno potrebnih življenjskih izkušenj, 

posledično pa ga omejujejo pri razvoju spretnosti in sposobnosti, ki bi jih sicer lahko razvil. Poleg 

tega družinski člani prevečkrat brez potrebe prevzemajo naloge svojih otrok in jih tako naučijo 

nemočnosti in nebogljenosti, kar lahko privede do oblikovanja slabe samopodobe. Otroci s PP so 

pogosto tudi prikrajšani za socialne izkušnje, ki so nujno potrebne, zato je pomembno, da otrok vstopa 

v odnose z vrstniki, četudi kdaj doživi slabo izkušnjo. Pri tem pa igra veliko vlogo tudi sistem, 

opozarja Kosova (2005), saj otroke s PP segregira v posebne vrtce, šole, zavode in kasneje v posebne 

delavnice ter bivalne enote.  
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5.5.4 Zlorabe v institucijah 

 

Pomembno vlogo pri zlorabah oseb z motnjami v duševnem razvoju imajo tudi institucije. Nekateri 

avtorji so že pisali o nasilju v institucijah (Kos, 2005; Oman, 2011; Zaviršek, 2000). Določene 

raziskave pa so dokazale, da je možnost prisotnosti zlorab v institucijah večja, še posebej, če so osebe 

fizično odvisne od negovalcev, terapevtov in drugih zaposlenih (Brown, 2010; Kos, 2005). 

 

Prikrito ali odkrito nasilje je prisotno v vseh temeljnih družbenih institucijah, kjer prek lastnih 

mehanizmov izvajajo različne oblike psihičnega, ekonomskega, verbalnega, spolnega in fizičnega 

nasilja. Poleg tega pa s svojim delovanjem prisiljujejo, jemljejo svobodo odločanja, usmerjajo h 

konformnemu vedenju, disciplinirajo, marginalizirajo, dopuščajo nestrpnost, dopuščajo oz. 

favorizirajo avtoritarno odločanje, rasizem, šovinizem, seksizem in zlorabo moči (Oman, 2011). 

 

Različne oblike psihičnih zlorab se dogajajo tudi v šolah. Otrok je v šoli lahko psihično zlorabljen 

zaradi krivičnosti in odklanjanja, poniževanja in razvrednotenja, teroriziranja, ustrahovanja, 

besednega nasilja, groženj, osamitve, tako prostorske kot socialne, napačnih vzgojnih pristopov, ki 

lahko neugodno vplivajo na psihosocialni in intelektualni razvoj, zaradi izkoriščanja in nenazadnje 

zaradi odtujenega in neangažiranega odnosa do otroka (Mikuš Kos, 1991). 

 

Učitelji naj bi najpogosteje uporabljali naslednje načine za psihično nasilje nad otroki:  

• javno besedno poniževanje,  

• žaljivi nazivi in označevanje otrok, 

• nepredvidljivo psihično nasilje nad otroki,  

• kričanje na otroka, medtem ko je v stiski ali joka,  

• nezmerne grožnje za obvladovanje razreda,  

• dopuščanje trpinčenja in poniževanja med otroki, 

• zastavljanje nerealnih učnih ciljev glede na starost, razred in druge okoliščine, 

• kazenske domače naloge,  

• uporaba različnih metod, ki povzročajo strah,  

• metanje zvezkov in drugih predmetov v otroke,  

• telesne kazni (Mikuš Kos, 1991). 

 

Kljub temu, da je metanje zvezkov in drugih predmetov v otroke prepovedano, tako kot vsakršno 

drugo telesno kaznovanje otrok, so marsikateri načini psihičnega nasilja oz. zlorab še vedno prisotni.  

 

Osebe z invalidnostmi so večkrat izključene iz rednih šol in normalnega socialnega okolja ter imajo 

omejene možnosti razvijanja socialnih veščin. S tem ko so segregirani pri šolanju, zaposlitvi in 

bivanju, so njihove izkušnje pogosto vezane predvsem na negovalce, terapevte in druge strokovnjake. 

Možnost oz. verjetnost zlorab se z bivanjem v instituciji poveča, predvsem storilcev, ki svoja dejanja 

ponavljajo, neskladje moči med izvajalci in uporabniki storitev pa je značilno za institucije. V 

institucijah uporabniki pogosto tudi nimajo dostopa do telefona, oseb, ki bi jih lahko  kot žrtve 

zaščitili pa ponavadi ni v bližini, torej družine ali drugih poznanih oseb iz njihove socialne mreže ali 

zagovornikov, policije (Kos, 2005). 

 

Kosova (2005) še pravi, da lahko na zlorabe v institucijah gledamo kot na zlorabo osebe z 

invalidnostmi s strani osebja ali drugih uporabnikov, ali kot sistemsko zlorabo.  

 

Pri zlorabah oseb z invalidnostjo s strani osebja ali drugih uporabnikov gre za problem negovalnega 

kadra, ki je pogosto preobremenjen in slabo usposobljen za takšno delo. Do spolnih zlorab v instituciji 

lahko pride kljub pozorni kadrovski izbiri, saj lahko storilci svoja nagnjenja dobro skrivajo, žrtve pa 

pogosto ne znajo povedati za zlorabe ali pa jim nihče ne verjame. Zlorabe diagnoz so prav tako 
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prisotne v institucijah, kar pomeni označevanje oseb po imenu diagnoze ali po pripomočkih, ki jih 

oseba uporablja. Poleg tega je po H. Kos (2005) zloraba tudi postavljanje pretiranih omejitev glede 

razvoja, pričakovanj in ciljev otroka ali toleriranje nesprejemljivega vedenja, ki bi se ga otrok lahko 

naučil obvladati.  

 

Pri sistemski zlorabi gre za bolj kompleksen sistem skrbi za osebe z invalidnostmi, ki ni sposoben 

zagotoviti varnosti in primerne skrbi za vse uporabnike. Neprimerno je tudi, da z vedenjsko in 

medikamentozno terapijo obravnavajo nezaželjeno in neprilagojeno vedenje, ki je pogostokrat 

posledica preteklih ali še vedno trajajočih zlorab. Z zdravili pa posameznika le umirijo in naredijo 

pasivnega, namesto da bi ga opolnomočili za samozastopanje. Bistvo institucionalizacije je odločanje 

ene skupine ljudi v imenu duge skupine, kar pomeni tudi odločanje o oblekah, obiskih in obrokih 

osebe z invalidnostmi ter izbiranje negovalcev oz. pomoči pri osebni negi (Kos, 2005).  

 

6 Pogostost zlorab 

 
H. Kos (2005) piše, da je pri osebah z invalidnostmi kar od 2 do 10-krat večja verjetnost, da bodo 

zlorabljene. Vendar nekatere raziskave govorijo o osebah z motnjami v duševnem razvoju, druge o 

osebah s fizično oviranostjo oz. invalidnostjo, spet tretje le o posebnih potrebah, brez natančnejše 

opredelitve, kakšne te posebne potrebe so, posledično pa je o natančnih številkah težko govoriti. 

Raziskave, ki bi zajemale večji vzorec oseb z enako ali podobno diagnozo, torej z motnjami v 

duševnem razvoju, še ni narejene.  

 

Raziskave so med seboj neprimerljive tudi zaradi različnih starostnih skupin in vrst zlorab, vendar pa 

pokažejo in dokazujejo, da so osebe z različnimi invalidnostmi bolj ranljive in večkrat žrtve različnih 

zlorab kot osebe brez invalidnosti (Horvat idr., 2004). 

Nettelbeck in Wilson (2002) opozarjata tudi na premajhno število narejenih raziskav, vendar se 

strinjata, da obstoječe raziskave kažejo veliko večje tveganje kaznivih dejanj, storjenih nad osebami 

z invalidnostmi, kot pri širši populaciji.  

 

6.1 Otroci 

 
O zlorabah otrok z MDR je znanega še manj kot o zlorabah odraslih oseb z MDR, vendar opravljene 

študije in raziskave ugotavljajo višjo stopnjo tveganja kot za njihove vrstnike (Balogh idr., 2001; 

Petersilia idr., 2000, v Nettelbeck in Wilson, 2002). 

 

NCCAN (National conference on child abuse and neglect – mednarodna konferenca o zlorabah in 

zanemarjanju otrok) v ZDA ocenjuje, da imajo otroci s PP 1,7-krat večje tveganje za vse vrste zlorab, 

v primerjavi z njihovimi vrstniki brez PP in so od 4 do 10-krat bolj ranljivi za spolne zlorabe kot 

vrstniki brez PP (Brown, 2010).  

 
Najpogostejša oblika zlorabe otrok je zanemarjanje, vendar najbolj zlorabljeni otroci pogosto 

doživljajo več kot eno obliko zlorabe, pri čimer imajo za to še večjo verjetnost zlorabljeni otroci s PP, 

prav tako je pri njih večja verjetnost za večkratno ponavljanje zlorab, kot pri drugih zlorabljenih 

otrocih (Sobsey, 2002).  

 

Za zlorabe na splošno avtorji navajajo različne podatke večjega tveganja za otroke s PP, vendar pa 

številka z novejšimi raziskavami narašča. J. Ramšak-Pajk (1999) navaja podatke, da je čustvena in 

fizična zloraba med otroki s PP 1,7-krat bolj verjetna kot med tistimi brez invalidnosti. Podobno je 
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pisal tudi Sobsey (1944, v Brown, 2010) in sicer, da so otroci s PP približno 2-krat verjetneje doživeli 

zlorabo kot njihovi vrstniki brez PP. Po raziskavah Sullivan in Knutsona (2000) je stopnja zlorab v 

celotni populaciji približno 11 %, znotraj otrok s PP pa je ta stopnja 31 %, torej trikrat večja kot pri 

otrocih brez PP.  

Opravljene raziskave o otrocih s PP pokažejo tudi, katere skupine otrok s PP so bolj rizične od drugih. 

Največje tveganje za zlorabe naj bi imeli otroci z vedenjskimi motnjami, sledijo jim otroci z motnjami 

v duševnem razvoju, otroci z učnimi težavami, zelo rizično skupino predstavljajo tudi dolgotrajno 

bolni otroci in otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gluhi in naglušni otroci in nato še gibalno 

ovirani, slepi in slabovidni otroci in otroci z motnjami avtističnega spektra (Brown in Miller, 2014; 

Sullivan in Knutson, 2000).  

Podrobneje o povezavi med vrstami posebnih potreb in vrstah zlorab sta Sullivan in Knutson (2000) 

ugotovila, da otroci z vedenjskimi motnjami približno 7-krat pogosteje doživljajo zanemarjanje, 

fizične in psihične zlorabe in 5,5-krat pogosteje spolne zlorabe kot drugi otroci.  

Otroci z govorno jezikovnimi motnjami imajo približno 5-krat večje tveganje za zanemarjanje in 

fizične zlorabe, skoraj 3-krat večje tveganje za spolne zlorabe in skoraj 7-krat večje tveganje za 

čustvene zlorabe.  

 

Otroci z MDR so, tako Sullivan in Knutson (2000), skoraj 4-krat bolj rizični za vse oblike zlorab v 

primerjavi z otroki brez PP, natančneje pa so v primerjavi z njimi kar 3,88-krat verjetneje čustveno 

zlorabljeni, 3,79-krat verjetneje fizično zlorabljeni, 3,76-krat verjetneje zanemarjeni in 3,14-krat 

verjetneje spolno zlorabljeni. 

 

Do podobnih številk o zlorabah otrok z MDR so prišli tudi Jones idr. (2012, v Brown in Miller, 2014) 

in sicer da so 4,3-krat bolj rizični za zlorabe kot drugi otroci. Pri tem je stopnja tveganja za fizične 

zlorabe 3,1-krat večja, za spolne zlorabe 4,6-krat in 4,3-krat večja za čustvene zlorabe.  

 

6.1.1 Tveganje in starost  

 

Bolj točnih podatkov in raziskav o tem, kako se tveganje in ranljivost povezujeta z različnimi 

stopnjami razvoja otroka ni veliko, je pa nekaj dokazov o tem, da so bili otroci z zdravstvenimi in 

komunikacijskimi ovirami pogosto žrtve zanemarjanja in trpinčenja že v zgodnjem otroštvu, in sicer 

v obdobju od rojstva do petega leta starosti, medtem ko se za otroke z vedenjskimi motnjami  in 

učnimi težavami zdi, da so se zlorabe začele pojavljati v vseh starostnih skupinah. Med zlorabljenimi 

otroci, s PP in brez njih, sicer prevladuje število otrok, ki so bili prvič zlorabljeni pri starosti 6–9 let 

(Brown in Miller, 2014; Sullivan in Knutson, 2000). 

 

Tako kot vse oblike zlorab, se tudi spolne zlorabe nad otroki lahko pričnejo v kateri koli starosti, od 

nekaj tednov do mladostnikov, najbolj izpostavljen pa naj bi bil otrok v starosti od 4 do 13 let 

(Ramšak-Pajk, 1999). Po podatkih, ki jih navaja N. Vanček (Horvat idr., 2004), naj bi imelo izkušnjo 

spolnega nasilja vsako tretje oz. četrto dekle in vsak sedmi oz. osmi fant, oz. naj bi bilo spolno 

zlorabljenih 27 % deklic in 16 % fantov, 90 % spolnih zlorab pa se začne pred otrokovim 12. letom 

starosti. Najpogosteje se zlorabe začnejo med 6. in 8. letom starosti, povprečna starost žrtve pa naj bi 

bila pri deklicah 9,6 let in pri fantih 9,9 let, povprečno pa zlorabe trajajo od 3 do 5 let. 

 

Medtem ko obstajajo dokazi, da so otrokove PP lahko povezane z družinami, ki so socialno-

ekonomsko prikrajšane (Institute of Education, 2013, v Brown in Miller, 2014), obstaja vrzel v 

raziskavah o socialno-ekonomskem položaju in tveganju za zlorabe otrok s PP. 

Prav tako ni raziskav o spolni usmerjenosti in varstvu oz. zaščiti otrok s PP, razmerje med zlorabami 

in mladimi, ki se identificirajo kot lezbijke, geji, biseksualci in transseksualci torej ni znano. So pa 

med otroki s PP fantje bolj ranljivi kot dekleta, v primerjavi z otroki brez PP (Brown in Miller, 2014). 
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6.2 Odrasli 

 

Tako kot o zlorabah nad otroki s PP, imamo premalo podatkov tudi o zlorabah nad odraslimi osebami 

z invalidnostmi, je pa tveganje za zlorabe večje kot pri osebah brez invalidnosti.  

N. J. Baladerian, Coleman in Stream (2013) so v svoji raziskavi ugotovili, da je bilo več kot 70 % 

oseb z invalidnostmi, vključenih v raziskavo, žrtev zlorabe.  

Pri tem so ugotovili, da imajo nekatere vrste invalidnosti višjo incidenco zlorab kot druge. Med 

osebami z motnjami v duševnem zdravju, vključenih v raziskavo, jih je 74,8 % poročalo, da so bili 

žrtve zlorab, med osebami z govornimi motnjami je bilo takih 67,1 %, med osebami z motnjami 

avtističnega spektra 66,5 %, 62,5 % med osebami z motnjami v duševnem razvoju in med gibalno 

oviranimi 55,2 %.  

Med vsemi žrtvami zlorab z invalidnostmi je bilo največ oseb z MDR, nato oseb z motnjami v 

duševnem zdravju, oseb z motnjami avtističnega spektra, oseb z gibalno oviranostjo, oseb z govorno-

jezikovnimi motnjami, sledijo še gluhi in naglušni, slepi in slabovidni in osebe s spektrom fetalnih 

alkoholnih motenj (v ang.: fetal alcohol syndrome disorder or FASD) (Baladerian idr., 2013). 

 

Osebe z invalidnostmi, ki so bile žrtve zlorab, so doživele različne oblike zlorab: 87 % jih je poročalo 

o psihičnih, čustvenih zlorabah, 50 % o fizičnih zlorabah, 41 % o spolnih zlorabah, 37 % o 

zanemarjanju in 31 % o finančnih zlorabah (Baladerian idr., 2013). 

 

Stopnja spolnih zlorab glede na vrste invalidnosti med žrtvami variira. Spolno zlorabo je med 

vprašanimi doživelo 47 % oseb z motnjami v duševnem zdravju, 34 % oseb z MDR, 31 % oseb z 

gibalno oviranostjo in 24 % oseb z motnjami avtističnega spektra (Baladerian idr., 2013). 

Po Hrastar (2013) pa naj bi bilo kar 90 % vseh oseb z razvojnimi motnjami v svojem življenju 

deležnih ene izmed oblik spolnih zlorab (Hrastar, 2013). 

 

Več kot 90 % oseb z invalidnostjo, ki so bile žrtve zlorab, je doživelo zlorabo večkrat. Približno 57 

% teh žrtev je bilo žrtev zlorab več kot dvajsetkrat in sicer jih je 46 % dejalo, da se je zloraba 

ponavljala tako pogosto, da niti ne znajo opredeliti, kolikokrat (Baladerian idr., 2013). 

 

Med odraslimi osebami z invalidnostmi in tudi med tistimi z MDR, so ženske še bolj ranljive kot 

moški in bistveno večkrat doživljajo grožnje, so žrtve psihičnih, fizičnih ali spolnih zlorab, kot ženske 

brez invalidnosti (Brownridge, 2006; Sobsey, 2000). Glede na različne raziskave naj bi bila verjetnost 

zlorabe pri ženskah z ovirami od 1,5 do 10-krat večja kot pri drugih ženskah, med drugim pa je 

odvisno ali ženska živi v skupnosti ali instituciji ter od drugih dejavnikov tveganja (Devine, Briggs 

2001, Nosek, Howland 1998, v Urek, 2005).  

 

Verjetnost spolne zlorabe je za ženske z MDR kar od 4 do 10-krat večja kot za ostale ženske. V eni 

izmed ameriških raziskav, v kateri so analizirali primere spolnega nasilja 100 žensk in deklet, starejših 

od 15 let z MDR, so ugotovili zelo različne oblike nezaželjenega spolnega vedenja, vključno z 

ljubkovanjem, oralnim seksom in spolnim odnosom. Večina teh žensk je poročala o večkratnih 

napadih, skoraj polovica žensk je doživela zlorabo več kot desetkrat, medtem ko je o enkratnem 

dejanju poročalo 27,4 % žensk (Sobsey, 2000). 
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7 Storilci 
 

Tako rekoč vse raziskave so pokazale, da je storilec zlorab oz. nasilja največkrat oseba, ki je žrtvi 

tako ali drugače blizu oz. poznana,  npr. član družine ali negovalec (Balogh idr., 2001; Horvat idr., 

2004; Kos, 2005; Ramšak Pajk, 1999; Smolej, 2011; Sobsey, 2000; Sobsey, 1994, v Nettellbeck in 

Wilson, 2002). 

 

Večina zlorab se pojavi v zaprtih sistemih, kjer so meje uveljavljene, predpisane in toge oz. rigidne, 

tako kot npr. v družinah, domovih za ostarele – institucijah, cerkvenih skupnostih in športnih klubih. 

To onemogoča hitre in dosledne prijave vseh spolnih zlorab otrok, še posebej pa vpliva na otroke s 

PP (Brown, 2010).  

 

Kljub temu, da se med storilci pojavljajo tudi ženske, je storilec zlorab v večini primerov moški. To 

še posebej velja za spolne zlorabe, tako nad otroki (Brown, 2010; Horvat idr., 2004), kot tudi nad 

odraslimi (Horvat idr., 2004, Sobsey, 2000). Pri tem so storilci vseh starosti, v vseh družbenih slojih 

in v vseh družbenih skupinah. 

 

Obstaja pomembna povezava med družinskim statusom storilca in vrsto zlorabe. Ožji družinski člani 

predstavljajo veliko večino primerov zanemarjanja (92,4 %), fizičnih zlorab (82,2 %) in čustvenih 

zlorab (89,5 %), medtem ko so storilci, ki niso družinski člani, pomembno pogosteje (59,3 %) storilci 

spolnih zlorab (Sullivan in Knutson, 2000). 

Ožji in širši družinski člani sicer skupaj predstavljajo 53,1 % storilcev spolnih zlorab. Spol storilca je 

pomembno povezan z njegovimi žrtvami in vrstami zlorab (Sullivan in Knutson, 2000). Ženske so 

odgovorne za 67,4 % zlorab oz. zanemarjanja nad člani ožje družine, medtem ko moški predstavljajo 

59,8 % storilcev znotraj razširjene družine. Moški predstavljajo tudi kar 88,5 % zlorab, storjenih zunaj 

družine, odstotek pa je tako visok zaradi prevladujočih moških storilcev spolnih zlorab (Sullivan in 

Knutson, 2000). 

 

Večina otrok s posebnimi potrebami je zlorabljenih s strani nekoga, ki ga poznajo in večkrat s strani 

nekoga iz družine, v primerjavi z drugimi otroki (Brown in Miller, 2014).  

Hershkowitz idr. (2007, v Brown in Miller, 2014) so ugotovili, da obstaja sum, da so otroci s težjimi 

motnjami skoraj trikrat pogosteje žrtve zlorab s strani svojih staršev kot otrok s tipičnim/običajnim  

razvojem. Otroci s PP so lahko zlorabljeni tudi s strani njihovih vrstnikov ali tujcev na javnih mestih, 

znotraj športnih skupnosti in znotraj varstvenih ustanov (Brown, 2010).  

 

Moški storilci spolnih zlorab, ki zlorabljajo znotraj svoje družinske mreže, prevzamejo pozicijo 

avtoritete, s katero lahko dosežejo otroka z namenom zlorabe, hkrati pa ščitijo svoj ugled kot  »steber 

skupnosti« (Turk in Brown, 1993, v Brown, 2010). Taki storilci pogosto tudi prežijo na samske in 

ranljive matere, z namenom zlorabe njihovih otrok. Nacionalni center za zlorabe in zanemarjanje 

otrok (NCCAN) poroča, da tipičen storilec spolnih zlorab otrok v povprečju zlorabi 117 otrok, večina 

od teh primerov pa ne prijavi dejanja. Ocenjuje se, da je približno 71 % storilcev spolnih zlorab otroka 

mlajših od 35 let in svoje žrtve poznajo vsaj bežno (Brown, 2010). 

Po podatkih, ki jih navaja M. Plaz (Horvat idr., 2004), so storilci spolnega nasilja v več kot 80 % 

primerih znane osebe, ženske pa spolno nasilje največkrat doživljajo s strani s svojih partnerjev.  

 

Storilci spolnih zlorab otrok so po bili po podatkih H. Kos (2005) neznanci oz. tujci žrtve le v 8,3 % 

primerih. Storilci so bili med drugim znotraj osebja podpornih storitev (27,5 %), sosedje, družinski 

prijatelji in drugi znanci (19,3 %), osebje splošnih storitev (13,8 %), drugi ljudje z invalidnostmi (12,8 

%), družinski člani (9,2 %), vozniki, vozniško osebje (4,6 %) in partnerji (4,6 %). Te številke 

potrjujejo, da so storilci spolnih zlorab v večini primerov osebe, ki jih otrok pozna, jim zaupa in jih 
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ima rad. Po N. Vanček (2004) so storilci spolnih zlorab še v večjem številu člani družine in sicer se 

naj bi kar polovica spolnih zlorab zgodila znotraj družine.  

H. Brown (2010) piše o skupno 59 % storilcih, ki dosežejo svoje žrtve z usmerjanjem oz. 

osredotočanjem nanje in navezovanjem stikov, kar je zelo pomembno za strokovnjake, da bi razumeli 

in bili pozorni na nevarnosti izpostavljenosti.  

 

Zaradi večjega števila negovalcev in drugih odraslih oseb, s katerimi se otrok sreča v institucijah, se 

tam verjetnost za različne vrste zlorab poveča. Raziskava Sobseya in Doeja (1991, v Kos, 2005) o 

zlorabah nad otroki s PP je pokazala, da je kar 44 % storilcev povezanih z žrtvijo in vezanih na 

otrokove PP. Negovalci, terapevti in drugo osebje, ki omogoča usluge, predstavlja 27,7 % teh 

storilcev, 5,4 % vozniki, 4,3 % rejniki in drugi uporabniki storitev, torej osebe z invalidnostmi, 6,5 

%.  

Sobsey and Doe (1991, v Sobsey, 2002) sta ugotovila še, da je v približno 7 % primerov spolne 

zlorabe otroka ali osebe z invalidnostmi povzročenih med prevozom v posebne programe s taksijem 

ali drugimi prevozniki.  

 

Skoraj 80 % storilcev je po podatkih NCCAN znotraj normalnih inteligenčnih okvirov, ampak je 

lahko pomemben del zlorab otrok s PP storjen s strani drugih otrok s PP, ki potrebujejo pomoč pri 

razumevanju in vzpostavljanju spolnih mej. Takšne zlorabe niso motivirane z razlogom škodovanja 

drugim in niso zlonamerne, ampak včasih na bolj ranljivih osebah demonstrirajo enako dejanje, kot 

so ga bili deležni. Vzporedna smer delovanja je nastala okoli potencialno nevarnega obnašanja s strani 

fantov in mladih moških z invalidnostmi (Thompson and Brown, 1997, 1998, v Brown, 2010).  

 
Storilci spolnega nasilja najpogosteje izkoristijo zaupanje žrtve in jo tudi psihično zlorabljajo, saj z 

dolgotrajnim žaljenjem in poniževanjem žrtve ta izgubi samospoštovanje, samozavest in zaupanje 

vase, posledično pa postane nezaupljiva do kogarkoli. M. Plaz (Horvat idr., 2004) piše tudi, da je 

najučinkovitejši način, kako žrtvi zlomiti osebnost, menjavanje nasilja in ljubezni. To je še bolj 

učinkovito, kadar je izvajalec tega nekdo, s katerim je žrtev nekoč vzpostavila intimen odnos. 

 

Storilci spolnih zlorab nad osebami z MDR so žrtvam prav tako v večini primerov poznani in jim te 

celo zaupajo. Tako kot pri drugih žrtvah zlorab tudi tukaj prevladujejo moški storilci in v največ 

primerih je to član družine ali znanec žrtve (Balogh idr., 2001). Do podobnih ugotovitev je prišel tudi 

Hrastar (2013) in sicer naj bi bila približno tretjina storilcev družinskih članov, v 44 % pa so storilci 

na različne načine povezani z oskrbo žrtve, torej osebje v ustanovah, osebje, ki skrbi za prevoze teh 

oseb ali ki jih naj bi varovali.  

Balogh idr. (2001) so proučevali tako storilce kot žrtve z MDR. Večina storilcev je imela lažje ali 

zmerne motnje v duševnem razvoju, ugotovili pa so še, da je bila velika večina žensk, ki so zlorabljale, 

v otroštvu tudi samih zlorabljenih.  

 

Med težjimi fizičnimi zlorabami, ki so bile storjene nad ženskami z MDR, po raziskavi Sobseya 

(2000) vključujejo pretepanje (22,5 %), streljanje (13,5 %), davljenje, dušenje (13,0 %), napad z 

nožem (7,7 %), stradanje ali dehidracijo (7,2 %) in utopitev (5,3 %).  

Osumljeni storilci teh zločinov vključujejo družinske člane (30,3 %), plačane negovalce (18,3 %), 

tujce (11,1 %), druge znance, kot so sosedje in družinski prijatelji (9,1 %) ali vrstnike z invalidnostmi 

(2,9 %), pogosto tiste, s katerimi si žrtve delijo bivališče.   

Med osumljenimi storilci vpletenih v te primere je 61 % moških in 9 % žensk. V preostalih primerih 

so bili vpleteni storilci obeh spolov, poleg tega je identiteta storilca nepoznana v skoraj 19 % 

primerov. 

 
Ženske z MDR pogosto tudi doživljajo nasilje s strani drugih oseb z invalidnostmi. Osebe z 

invalidnostmi imajo namreč pogosto malo kontrole nad tem kje in s kom živijo, zato je pogosto težko 
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ali nemogoče zanje, da bi se izognili nasilju s strani drugih uporabnikov storitev. Nasilje nad vrstniki 

z invalidnostmi je pogosto tudi posledica vedenja in obnašanja negovalcev. Kadar osebje viktimizira 

svoje uporabnike, se te žrtve ali priče takega nasilja pogosto obnašajo enako do drugih in viktimizirajo 

šibkejše od sebe. K večjemu tveganju za nasilje prispeva tudi združitev potencialnih storilcev in 

ranljivih oseb v storitvene programe. Poleg tega nekatere službe ne storijo dovolj, da bi zaščitile svoje 

uporabnike pred drugimi uporabniki. Naraščajoče število uspešnih tožb za malomarnost pri 

zagotavljanju varnosti s strani posameznikov, ki so bile žrtve nasilja v ustanovah, prispeva k 

zavedanju zavodov in njihovih uradnikov, da imajo veliko odgovornost, da se potrudijo po najboljših 

močeh zagotavljati varno okolje in obvladovati tveganje (Sobsey, 2000). 

 
Veliko žensk z MDR je odvisnih od negovalcev, ki izvajajo nadzor nad njimi. Odnos med ljudmi z 

MDR in njihovimi negovalci je lahko pomemben vir zadovoljstva in osebne rasti, vendar kadar se 

negovalci izkažejo kot kruti, pretirano nadzirajoči ali izkoriščevalski, lahko naredijo zelo veliko in 

resno škodo ljudem z MDR (Sobsey, 2000).  

 

Ustrahovanje, ki je vrsta psihične zlorabe, je prav tako pogosta pri osebah z invalidnostjo. Po 

raziskavi N. J. Baladerian idr. (2013) je več kot 73 % oseb z invalidnostjo, vključenih v raziskavo, 

poročalo, da so bile žrtve ustrahovanja. Večina teh žrtev je ustrahovanje doživljala pogosto, 

večkratno, 38 % pa jih je dejalo, da so bile žrtve ustrahovanja več let. 

Osebe z motnjami avtističnega spektra in osebe z motnjami v duševnem zdravju so bile žrtve 

ustrahovanja pogosteje kot osebe z drugimi vrstami invalidnosti. Odstotki žrtev ustrahovanja so glede 

na vrsto invalidnosti po poročanju različnih invalidnih organizacij in družin, naslednje: osebe z 

motnjami avtističnega spektra  (77 %), osebe z motnjami v duševnem zdravju (74,7 %), osebe z 

govorno-jezikovnimi motnjami (66,8 %), osebe z MDR (64,3 %) in gibalno ovirane osebe (55 %). V 

raziskavi so ugotovili še, da se večina ustrahovanja pojavi v šoli (72 %), sledijo soseske ali dom (42,4 

%), služba (36,8 %) in športne ekipe (8,8 %).  

 

 

7.1 Vzroki za dejanja storilcev 

 

Vzroki za izvajanje nasilja in zlorab vseh vrst, tako nad otroki kot nad odraslimi osebami, so  

predvsem dokazovanje in povečevanje prevlade in popolnega nadzora nad drugo osebo. Storilec 

izvaja psihično nasilje, tako M. Plaz (Horvat idr., 2004), predvsem zaradi pridobivanja, povečevanja 

ali dokazovanja moči nad žrtvijo. Cilj je nadzor in prevlada nad drugo osebo, ustrahovanje in 

spodjedanje samozavesti in razvrednotenje žrtve. Zmotno je prepričanje, da so nekateri posamezniki 

nasilni zaradi alkohola, saj alkohol lahko samo spodbudi fizično nasilje, nikakor pa to ni primarni 

vzrok za tako vedenje.  

 

Carney (2010) piše o lastnostih storilcev spolnega napada na osebe, ki jih ne poznajo, in sicer naj bi 

kazali določene nenormalne lastnosti. Predvsem se niso sposobni vživeti v tiste, ki trpijo, ne 

sočustvujejo in jim ni mar za čustva drugih. Skupno vsem je tudi, da ne upoštevajo potreb drugih, še 

posebej ne svojih žrtev, pogosto jim primanjkujejo določene osebnostne zavrtosti, inhibicije in se ne 

pustijo voditi etičnim merilom, ki veljajo za večino prebivalstva. Rice in Chaplin (1994, v Carney, 

2010) sta preučevala obsojene posiljevalce in primerjala njihove odzive na spolno stimulacijo z odzivi 

neposiljevalcev. Ugotovila sta, da so posiljevalci raje poslušali zgodbe o posilstvih in niso 

sočustvovali z žrtvijo, še več, nasilje nad žrvijo in njena stiska sta jih še dodatno vzburjali, medtem 

ko so neposiljevalci sočustvovali z žrtvijo in se pri tem niso vzburili.   

 

Kljub temu pa spolno nasilje ni posledica močnega spolnega nagona, temveč enako kot vsako nasilje 

izvira iz potrebe izvajanja moči in podrejanju šibkejših. Največkrat se dogaja tam, kjer naj bi se žrtve, 
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večinoma ženske in otroci, počutili najbolj varne, storilec pa je v večini primerov sorodnik, znanec, 

prijatelj, sosed oz. oseba, ki je žrtvi znana (Horvat idr., 2004). 

 

Sobsey (2000) piše o ženskah z motnjami v duševnem razvoju, ki so bile žrtve umora ali poskusa 

umora. Med njimi je bilo 16,8 % primerov, ki so bili povezani s spolnim nasiljem, ostalih 83,2 % 

primerov pa je bilo storjenih zaradi različnih dejavnikov in vzrokov, med njimi je bil finančni 

dobiček, kaznovanje, prenašanje jeze, zanemarjanje, odtegnitev nege, nekatere od žensk pa so bile le 

žrtve zločina, usmerjenega na nekoga drugega. 

 

Med možnimi razlogi za zlorabe oseb z MDR s strani negovalcev v institucijah so raziskovali tudi 

odvisnostno-stresni model. Negovalci v ustanovah oseb z MDR naj bi bili zaradi soočanja s primeri 

visoke odvisnosti uporabnikov na visoki ravni stresa. Hipoteza, da visoka stopnja stresa povzroči več 

zlorab, se zdi intuitivno smiselna, za to pa iz preiskave interakcij med staršem in otrokom obstaja 

nekaj dokazov (Burrell, Thompson, & Sexton, 1994, v Nettelbeck in Wilson, 2002). Kakorkoli, druge 

raziskave niso uspele podpreti oz. potrditi tega modela (Benedict, Wulff, & White, 1992, Pillemer & 

Finkelhor, 1989, v Nettelbeck in Wilson, 2002). Sobsey je zato preučeval in oblikoval svojo različico 

raziskovanja viktimizacije, saj je želel preprečiti razumevanje zlorab z vidika tega odvisnostno-

stresnega modela (Nettelbeck in Wilson, 2002). 

 

Dejavniki, povezani s storilcem, ki presegajo tiste, ki so že opisani, so večinoma povezani z vrstniki 

z invalidnostmi. Ti storilci lahko razvijejo vzorce zlorab med uporabniki institucij, ker so bili že sami 

žrtve zlorab. Nekateri se lahko burno odzovejo v medsebojnih interakcijah zaradi težav z zaviranjem, 

krotenjem svoje jeze. Primeri okoljskih dejavnikov so predvsem odraz težav načina življenja in 

izpostavljenosti, s katero se zaradi skupnega življenja soočajo osebe z MDR. S tem se poveča 

verjetnost prisotnosti potencialnih kršiteljev, hkrati pa zmanjšuje alternativne možnosti življenja in 

bivanja. Drugi neugodni okoljski dejavniki vključujejo socialno ekonomske omejitve, kot je 

odvisnost od javnega prevoza (Petersilia, 2001, v Nettelbeck in Wilson, 2002). 

 

Trije močni dejavniki za nezmožnost samokontrole storilcev zlorab nad otroki s PP so socialna 

distanca ali depersonalizacija – razčlovečenje, razvrednotenje in prenašanje krivde na žrtev. Socialno 

distanciranje ali depersonalizacija racionalizira zlorabo otroka s PP s tem, da otrok s PP ni kot drugi 

ljudje. Storilci racionalizirajo zlorabo otroka s PP z razlago, da tak otrok naj ne bi zares razumel kaj 

se dogaja in da taki otroci ne trpijo kot bi drugi otroci. Kljub temu, da se zdi tako racionaliziranje 

tuje, ni značilno samo za storilce spolnih zlorab nad otroki (Sobsey, 2002).  

 

 

7.2 Vzroki za nasilje v družini 

 

Storilci nasilja in zlorab so največkrat člani družine oz. osebe, ki jih žrtve dobro poznajo, zato bom 

nekaj več pozornosti namenila prav vzrokom za nasilje v družini.  

Zlorabe otrok v družini so večplasten pojav, o katerem lahko govorimo z različnih vidikov; 

medicinskega, socialnega, psihološkega in pravnega (Ramšak-Pajk, 1999).  

Ramšak-Pajk (1999) navaja nekaj delnih razlag slabega ravnanja staršev nad otroki in tudi celostne 

razlagalne modele, ki upoštevajo značilnosti posameznih družinskih članov, celotnega družinskega 

sistema in odnosov znotraj njega, življenjske okoliščine družine in širšega okolja, v katerem živi.  

Nekaj delnih razlag (Ramšak-Pajk, 1999): 

• biološka (biološka agresivnost, nevrofiziološki dejavniki slabšega obvladovanja jeze in 

agresije, psihopatske osebnosti itd.), 

• socialno-psihološka (proizvod socialnega učenja), 

• interpersonalna (posledica neugodnih interakcij med ljudmi, slabe izkušnje z drugimi), 
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• sociološka (revščina, prenaseljenost, nezaposlenost, številni socialno pogojeni stresi, 

organizirano nasilje in vojna dogajanja povečujejo stopnjo nasilja v družbi in ekonomsko 

izkoriščanje otrok), 

• viktimološka (značilnosti trpinčenih otrok, ki prispevajo k temu, da jih odrasli trpinčijo, npr.: 

nemirnost, vedenjske težave, motnje v duševnem razvoju). 
 

Znotraj družine se lahko nasilje prenaša po različnih poteh: 

• psihodinamski mehanizmi (slabe izkušnje iz otroštva, ki se pri odraslemu človeku kažejo kot 

maščevalen odnos do sveta, pomanjkanje empatije in neobčutljivost in neodzivnost staršev na 

potrebe lastnega otroka), 

• učenje po modelu (otrok prevzame vzorce vedenja in nasilnega reševanja konfliktov od svojih 

staršev), 

• možganske poškodbe kot posledica nasilja v otroštvu, zaradi katerih se lahko zmanjša 

sposobnost obvladovanja nestrpnosti in agresivnosti, 

• genetski vplivi na nekatere psihosocialne motnje, povezane z nasiljem, 

• nesreča in beda, ki se prenašata iz generacije v generacijo in skupaj s stresom ter 

obremenitvami prispevata k zmanjšanju starševskih sposobnosti obvladovanja življenjskih 

težav in prispevata k motnjam v odnosih ter družinskemu nasilju (Ramšak-Pajk, 1999). 

 

J. Ramšak-Pajk (1999) piše, da je slabo ravnanje z otroki bolj pogosto pri razvezanih družinah, 

dopolnjenih družinah in družinah z enim samim staršem. Nadaljuje še, da so v številnih raziskavah 

ugotovili, da je v družinah, kjer trpinčijo otroke, visoka stopnja nasilnosti, kaznovanosti, odklanjanja 

ali sovražnosti. 

 

Med starši, ki trpinčijo svoje otroke, je po besedah J. Ramšak Pajk (1999) tudi razmeroma veliko zelo 

mladih staršev, ki nimajo dovolj znanja o otrokovih potrebah, značilnostih otrokovega odzivanja in 

vedenja ter nimajo dovolj potrpljenja za vzgojo otrok. Med vzroki, ki lahko sprožijo nasilje in zlorabe 

nad otroki, navaja še krizne situacije, stres, socialne, stanovanjske in bolezenske dejavnike, 

nezaželeno nosečnost in konflikte v družini. Poleg tega so pogosteje zastopane socialno prikrajšane 

družine (Ramšak-Pajk, 1999). Opozarja pa tudi, da v revnih družinah prej zaznamo nasilje, saj so 

strokovne službe nanje bolj pozorne kot pa na dobro situirane družine, kar pa ne pomeni, da v dobro 

situiranih družinah nasilja in zlorab ni.  

 

H. Kos (2005) piše o stresu, s katerim se soočajo družine, še posebej matere, povezan pa je s skrbjo 

za otroka ali drugega družinskega člana z invalidnostjo. Velika izčpanost lahko poveča verjetnost 

zlorabe. Drugi dejavniki stresa so še slabo finančno stanje, povečane materialne potrebe družine, 

socialna izolacija, stresna obdobja prehoda (vstop v vrtec, šolo), občutja razočaranja, frustracije in 

sram, nenehna odgovornost in skrb za otroka ter prepričanje, da se ne da več nič storiti. Vse to so 

lahko vzroki za prezaščitenost staršev otrok s posebnimi potrebami.  

 

7.2.1 Zakaj žrtve nasilja ostanejo s storilcem? 

 

Razlogi, zakaj ženske, ki so žrtve nasilja, ostanejo v zvezi, kjer doživljajo nasilje so: 

• spomin na čas zveze, ko nasilja še ni bilo in upanje, da se bo tako stanje vrnilo, 

• iskanje izgovorov za nasilje storilca (partnerjeva služba, starši, otroci, lastna krivda), 

• prelaganje krivde za nasilje na zunanje dejavnike in idealiziranje nasilnega partnerja, 

• zaprtost družine, zasebnost problema in družbena pričakovanja ter občutki žrtve, da mora 

zadržati družino skupaj ne glede na vse, 

• obljube partnerja o prenehanju nasilja in spremembi vedenja ter prepričanje ženske, da se bo 

to res zgodilo, če bodo ostale v zvezi in dokazale kako zelo ljubijo svojega partnerja, 
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• grožnje žrtvi, če se odloči oditi in zbujanje občutka krivde, 

• strah zaradi groženj o umoru ali s še večjim nasiljem, ki se lahko nadaljujejo tudi potem, ko 

žrtev že odide, se razveže, 

• zanikanje in prelaganje krivde nase, ignoriranje dejanskega stanja. Obrambni mehanizem in 

strategija preživetja, ko se žrtev nauči zapostavljati sebe in naredi vse, da bi preprečila ali se 

izgonila jezi ali nasilju partnerja, 

• naučena nebogljenost/nemoč, ženska zaradi dolgotrajnega nasilja postane pasivna, 

nesamozavestna in prestrašena, poleg tega jo nemočno dela še pomanjkanje podpore, strah, 

čustvena in ekonomska odvisnost, 

• pomanjkanje samospoštovanja in zaupanja vase, 

• izoliranost žrtve, do katere jo pogosto pripelje partner, ki ji omejuje stike, omejuje prostor, 

poleg tega se žrtve zaradi strahu pred partnerjem in njegovo ljubosumnostjo same izolirajo,  

• strah pred osameljenostjo in starostjo, saj so žrtve pogosto prepričane, da jih nihče drug ne bi 

maral in da se same, brez partnerja, ne morejo znajti, 

• fizična in psihična izčrpanost žrtve, 

• revščina in brezposelnost, ki povzročata popolno ekonomsko odvisnost od partnerja, 

• vera in običaji, zaradi katerih se ne želijo oz. ne smejo razvezati, prepričanje, da otrok ne sme 

biti brez očeta, strah pred njihovi kasnejšimi očitki in prepričanje, da je potrebno v zakonu 

potrpeti, 

• družinsko ozadje, pogosto imajo ženske, ki so žrtve nasilja, zgodovino nasilja že iz svojega 

otroštva in družine ter si ne predstavljajo drugačnega življenja, ne poznajo svojih pravic in 

verjamejo v nižji položaj žensk v družini, 

• pomanjkanje institucij, ki bi žrtev učinkovito zaščitile in dolgotrajni, birokratski postopki, 

• družbeni predsodki, zasmehovanje in neodobravanje žrtve, ki doživlja nasilje, pomanjkanje 

podpore  in pomoči s strani družine žrtve in družbe, 

• premalo informacij žrtve o zakonskih pravicah, dolžnostih, pravnih predpisih in hkrati 

nedostopnost informacij, kar pri žrtvi povzroča strah in predstavlja oviro na poti do 

osamosvojitve in opolnomočenja (Horvat idr., 2004). 

 

8 Povezanost PP in zlorab 
 

Čeprav vemo, da obstaja zelo močna povezava med zlorabami in zanemarjanjem otrok ter posebnimi 

potrebami, vemo zelo malo o naravi te povezanosti. To povezavo bi lahko pojasnile tri teorije in zelo 

verjetno je, da ima vsaka izmed njih neko svojo vlogo.  

1. Zlorabe v otroštvu in zanemarjanje so lahko pomemben vzrok za invalidnost oz. PP. 

2. Prisotnost PP lahko poveča tveganje za zlorabe. 

3. Isti osnovni vzročni dejavniki, ki povečujejo tveganje za PP, lahko povečujejo tveganje za 

zlorabe otrok (Sobsey, 2002). 

 

Obstaja veliko okoliščin in pogojev, ki so znani ali za katere obstaja sum, da povečujejo tveganje tako 

za zlorabe otrok kot tudi za invalidnosti oz. PP. Ti vključujejo starševsko zlorabo drog in drugih 

substanc, zlorabe in nasilje nad mamo med nosečnostjo, revščina, neorganizirano starševsko vedenje 

in številni drugi dejavniki (Sobsey, 2002).  

 

Vplivi zlorab različnih substanc med nosečnostjo na otroka so kompleksni in variabilni – 

spremenljivi, vendar se otroci, rojeni takim materam, veliko pogosteje rodijo premajhni (pod 2500 

g), prezgodaj, so majhni za svojo gestacijsko starost, imajo lobanjske krvavitve, počasno rast in razvoj 

in kažejo široko paleto drugih težav (Sobsey, 2002).  

 

Čeprav je pomembno vedeti, da imajo otroci, katerih matere so med nosečnostjo uživale kokain, 
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veliko večje tveganje za prisotnost invalidnosti oz. PP v otroštvu, je prav tako pomembno, da vemo 

in se spomnimo, da veliko takih otrok zraste in odraste z zelo malo ali brez PP. Druge droge, 

uporabljene med nosečnostjo, prav tako povečujejo tveganje za PP v otroštvu. Na primer, heroin, 

drugi opiati in nikotin so povezani z nizko porodno težo dojenčkov. Vplivi številnih drugih drog 

ostajajo nepoznani ali samo delno razloženi (Sobsey, 2002).  

 

Ker sta zloraba alkohola in kokaina povezana tako s PP otroka kot z družinskim nasiljem, je veliko 

verjetneje, da se otrok s PP rodi v družini, kjer so nasilje in zlorabe že problem, kar povečuje tveganje 

za otroka (Sobsey, 2002).  

 

Na vzorcu 3001 zlorabljenih in zanemarjenih otrok, primerjanih s 880 otroki, sta Sullivan in Knutson 

(1998, v Sullivan in Knutson, 2000) zagotovila zadostne dokaze, da je oviranost faktor tveganja za 

zanemarjanje ali zlorabe, tako kot sta tudi dokazala, da imajo zlorabe in zanemarjanje pomembno 

vlogo v razvoju nekaterih oviranosti oz. posebnih potreb, še posebej teh, ki so povezane z 

neprilagojenim vedenjem (Sullivan in Knutson, 2000). 

 

Medpartnersko nasilje med nosečnostjo je lahko dejavnik povezanosti med otroško zlorabo in 

otroškimi PP. Prisotnost nasilja med partnerjema je namreč povezana z visoko stopnjo tveganja za 

nasilje nad otrokom. Številne raziskave kažejo, da je v 30–60 % družin, kjer se pojavi nasilje med 

partnerjema, prisotno tudi nasilje nad otroki (Edleson, 1999, v Sobsey, 2002). 

 

Obstaja tudi močan sum, da imajo družine, v katerih prihaja do težav in nasilja med partnerjema, 

pogosteje otroke s posebnimi potrebami (Sobsey, 1994, v Sobsey, 2002). Kljub temu, da ocene 

variirajo, približno 10 % žensk poroča o nasilju med nosečnostjo. Ženske, ki so zlorabljene med 

nosečnostjo, imajo v primerjavi z drugimi materami več kot dvakrat večjo verjetnost, da bodo rodile 

nedonošenega otroka ali otroka z nizko porodno težo, kar povečuje tveganje za posebne potrebe 

otroka (Fernandez & Krueger, 1999, v Sobsey, 2002). 

 

Drugi dejavniki, kot so revščina in nekatere motnje v duševnem zdravju staršev, so prav tako lahko 

povezane z otroškimi zlorabami in PP otroka. Več raziskav je potrebnih, da bi se razjasnilo če in kako 

ti dejavniki povečujejo tveganje. Ker so ti dejavniki pogosto soobstoječi in se zdi, da vplivajo drug 

na drugega, je težko poskušati izolirati njihove učinke (Sobsey, 2002). 

 

Kljub temu, da ocene variirajo, je približno ena četrtina resnih možganskih poškodb otrok posledica 

oz. rezultat zlorabe otroka, sindrom tresajočega dojenčka (v ang.: shaken baby syndrome) je stanje, 

ki jasno povezuje zlorabo in PP otroka (Sobsey, 2002). Ta sindrom pri otroku povzroča otekanje 

možganov, notranje krvavitve, dodeljene retine, ki vodijo v slepoto, zaostanek v duševnem razvoju 

in smrt. 

 

Zanemarjanje je prav tako pomemben vzrok za PP otroka. Učinki, posledice težjih oblik 

zanemarjanja, so bili dobro dokumentirani v prvi polovici 20. stoletja v raziskavah o institucionalni 

oskrbi in osnovne ugotovitve se niso spremenile, čeprav so novejše študije doprinesle k boljšemu 

razumevanju z več podrobnostmi. Zdravstveno zanemarjanje je pogosto povezano s splošnim 

zanemarjanjem in lahko prispeva k invalidnosti. Kot primer, otroci, katerih ušesne infekcije niso 

zdravili, so pogosto pridobili trajno okvaro sluha (Sobsey, 2002). 

 
Tudi kadar otroku ni povzročena očitna fizična škoda, se zlorabe in zanemarjanje lahko pokažejo v 

PP skozi psihološke vidike s svojimi psihološkimi učinki. Učne in vedenjske težave so med 

najpogostejšimi vplivi/posledicami slabega ravnanja z otroki, tudi kadar ni povzročena direktna 

fizična poškodba. Posttravmatska stresna motnja (PTSM) prinaša onesposobljena psihološka stanja, 

ki so jih odkrili pri žrtvah zlorabe v otroštvu, vključno z, vendar ne omejeno na nekatere druge PP 

(Mansell & Sobsey, 2001, v Sobsey, 2002).  
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Sullivan in Knutson (2000, v Sobsey, 2002) sta ugotovila, da so otroci, za katere so ugotovili, da 

potrebujejo dodatno učno pomoč, 3,4-krat pogosteje zlorabljeni ali zanemarjeni kot otroci, ki ne 

potrebujejo dodatne pomoči. To pomeni, da je bila skoraj četrtina otrok (22 %), ki so doživeli zlorabo 

ali zanemarjanje, identificiranih kot potrebnih dodatne strokovne pomoči, skoraj tretjina (31 %) 

učencev v posebnem izobraževanju pa je imela potrjeno zlorabo v otroštvu. V to številko so vključeni 

samo potrjeni primeri zlorabe otroka, tako da je dejanski odstotek otrok s posebnimi potrebami, ki so 

zlorabljeni, najverjetneje še višji (Sullivan in Knutson, 2000, v Sobsey, 2002). 

 
Manjše, vendar pogostejše oblike socialno-emocionalno-vedenjskih posledic zlorabe vključujejo 

umik(anje), agresivnost, spolno neprimerno vedenje, depresijo, motnje spanja in slabo samopodobo. 

V nekaterih primerih so te posledice lahko tako hude in same po sebi dovolj, da so otroci označeni 

kot otroci z vedenjskimi motnjami. Regresija in učne težave so lahko tudi pogost simptom zlorabe, 

posledice pa se lahko kažejo v diagnozi kognitivnih motenj (Sobsey, 2002).  

 
Za pojasnitev povezanosti med otroškimi zlorabami in PP otrok, bi morale biti otroške zlorabe in 

zanemarjanje glavni, vodilni vzrok za PP med otroki do sedaj. Ravno nasprotno pa raziskave o 

etiologiji posebnih potreb otrok običajno tega niti ne omenijo, je kritičen Sobsey (2002). 

Na primer, Sobsey (2002) navaja podatke Batshawa in Shapira (1997), ki sta pripisala samo 5 % 

MDR vsem vrstam poporodnih poškodb možganov (tj. okužbe, zastrupitve, naključne poškodbe in 

nasilje) in nadaljuje, da tudi ob predpostavki, da je vseh teh 5 % posledica nasilja, to še zdaleč ne 

razloži oz. pojasni ogromnega števila otrok z MDR med žrtvami zlorab, o katerih sta pisala Sullivan 

in Knutson (2000). Če bi povezavo med MDR in zlorabami razlagali le na podlagi tega, da zlorabe 

povzročajo MDR, bi bilo približno 75 % vseh primerov MDR posledica zlorabe otroka (Sobsey, 

2002). 

 

Glede na sodobne raziskave o vplivu nasilja na možgane v razvoju in glede na to, da ni mogoče 

identificirati jasnega razloga za več kot polovico primerov MDR (Yeargin-Allsopp, Murphy, Cordero, 

in Hollowell, 1997, v Sobsey. 2002), so lahko prihodnje ocene prispevanja nasilja k razvoju MDR 

precej višje. Lahko bi se izkazalo, da zlorabe predstavljajo 20 % ali 25 % primerov MDR in nekoč se 

lahko prizna kot najpogostejši enotni  vzročni dejavnik (Sobsey, 2002).  

Sobsey (2002) meni, da bi bila takšna ocena v tem času sicer izredno vprašljiva. Zdi se namreč malo 

verjetno, da bi primeri MDR zaradi nasilja predstavljali več kot približno 25 %, glede na dejstvo, da 

mnogi drugi, dobro dokumentirani vzroki, predstavljajo velik del znanih primerov MDR (Sobsey, 

2002). 

 

9 Posledice zlorab 

 
Posledice zlorab so različne, pojavijo se lahko bolezenski, psihiatrični, klinični simptomi (Temnik, 

2010), zlorabe in zanemarjanje pa vplivajo tudi na razvoj možganov in imajo čustvene, psihične ter 

vedenjske posledice (Child welfare information gateway, 2015). 

 

Vsaka zloraba za seboj pusti posledice, ki se lahko kažejo na področjih doživljanja, vedenja in 

reagiranja. Redke niso niti psihične niti telesne težave, vendar pa smo, kot opozarja Hrastar (2013), 

še vedno premalo pozorni in premalo naredimo v zvezi s to problematiko. Vključno z različnimi 

strokovnjaki, ki ne znajo, ne zmorejo ali nočejo prijaviti takega dogajanja, kar je vsekakor 

nesprejemljivo.  
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9.1 Posledice spolnih zlorab 

9.1.1 Otroci in spolne zlorabe 

 
Faze, ki so povezane s preživetim dogodkom in opisujejo spolno zlorabo otroka, so: 

• faza skrivanja/zatajevanja (pritiski in izsiljevanje s strani povzročitelja), 

• faza nemoči (depresija, jeza, obup, učne težave ... ), 

• faza reagiranja (kažejo se osebnostne motnje, pasivno sprejemanje položaja ... ), 

• faza odkritja (pogosto prek drugih ljudi iz okolice) (Horvat idr., 2004). 

 
Znaki in posledice spolne zlorabe so lahko telesni, čustveni in vedenjski (Horvat idr., 2004; Hrastar, 

2013; Kos, 2005).  

 

Znaki, ki kažejo na spolno zlorabo otroka: 

Vrste opažanj različnih znakov, ki kažejo na spolno zlorabo, so: 

• nenavadno obnašanje otroka,  

• znaki, ki se pokažejo v otrokovi družini,  

• znaki v otrokovem okolju (Horvat idr., 2004). 

 

Kratkoročni vplivi spolne zlorabe lahko vključujejo umik iz šole, težave v komunikaciji in akademski 

zaostanek. Ti znaki lahko včasih pripeljejo do neprepričanosti ali gre pri stanju lažjih MDR ali 

motnjah v duševnem zdravju za prikaz obstoječega stanja ali kot posledica zlorab (Brown, 2010).  

 

Dolgoročni vplivi spolne zlorabe otroka vključujejo strah, anksioznost oz. tesnobo, depresijo, jezo, 

sovraštvo, neprimerno spolno vedenje, slabo samopodobo, težnjo po zlorabi drog in težave z odnosi 

z bližnjimi (Brown, 2010).  

Nekatere raziskave so raziskale vpliv spolne zlorabe specifično pri otrocih s težjimi MDR in potrdile, 

da imajo nekatere izmed teh dolgoročnih vplivov oz. posledic zlorabe v otroštvu (O’Callaghan, 

Murphy and Clare, 2003, v Brown, 2010). 

 

Telesni znaki spolne zlorabe otrok so: 

• rdeči madeži, rane, 

• razna vnetja, spolne bolezni, krvavitve,  

• srbenje spolnih organov,  

• pretirana občutljivost na goltanje in dušenje, gnus do vode na obrazu, dušenje med kopanjem 

ali plavanjem, nezmožnost požiranja sline,  neprestano pljuvanje, bruhanje, 

• pomanjkanje teka, bolečine v želodcu,  

• gastrointestinalne težave, ginekološke motnje, glavoboli, artritis ali bolečine v sklepih, 

• motnje v prehranjevanju (anoreksija, bulimija),  

• zloraba mamil in alkohola, druge vrste odvisnosti 

(Horvat idr., 2004, Ramšak Pajk, 1999). 

 

N. Vanček (Horvat idr., 2004) med vedenja, ki zbujajo pozornost za spolne zlorabe, navaja: 

• pogosto igranje, prikazovanje spolno obarvanih situacij s punčkami, risbami, prijateljicami, 

• seksualiziran jezik: uporaba izrazov, ki niso primerni za otrokovo razvojno stopnjo,  

• problemi v šoli, kot so nenaden odpor, odklanjanje udeležbe pri telovadbi, 

• umik iz družbe,  

• strah pred določenimi ljudmi ali situacijami,  

• motnje v spanju, nočne more,  
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• motnje prehranjevanja,  

• pogoste bolečine v trebuhu in glavoboli,  

• razna telesna opozorila: srbečica, vnetja, poškodbe v genitalnem in analnem predelu telesa,  

• pogosti obiski sorodnikov, po katerih opazimo spremembe v obnašanju,  

• prisotno fizično nasilje,  

• prevelika odvisnost matere od partnerja, 

• izkazani problemi v družini. 

  

 

Drugi čustveni in vedenjski znaki so še: 

• strah pred dotiki,  

• strah pred samoto (nočne more, preganjanje) ali ločitvijo od osebe, ki ji otrok zaupa,  

• strah pred določeno osebo,  

• potreba po nenehnem umivanju,  

• samotarstvo in asocialno vedenje,  

• nezaupljivost ali popolno, nekritično zaupanje, 

• zanemarjanje,  

• anksioznost, depresivnost, včasih popolna pasivnost, 

• slaba samopodoba, občutek krivde in sramu, šibko samospoštovanje, občutek ničvrednosti, 

pretirano cenjenje majhnih uslug, 

• samoobtoževanje, odsotnost občutka lastne moči ali svojih pravic, nezmožnost postavljanja 

mej, 

• samouničujoče vedenje: praskanje do krvi, puljenje las, nenehne nesreče,  

• poskusi samomora, samomorilske misli, obsesije, 

• agresivnost,  

• razcep osebnosti: v trenutku zlorabe otrok »gre« iz svojega telesa; tako loči telo in dušo, kar 

mu pomaga preživeti,  

• občutek skrivanja velike skrivnosti v kombinaciji s potrebo po razkritju in strahom, da bi se 

razkrila, 

• skrivnostno obnašanje, 

• pretirano spolno poudarjeno vedenje,  

• otrok se »izklopi«, poglablja se vase, sanjari, težko komunicira, 

• kasneje tudi težave s spolnostjo, mnenje, da je spolnost umazana, odpor do dotikov, do 

ginekoloških pregledov, težave z usklajevanjem spolnosti in emocionalnosti, brezosebni 

spolni odnosi z neznanci in hkrati nezmožnost spolnih odnosov s tistimi, s katerimi dejansko 

občutijo bližino, nagnjenost k odnosom z veliko starejšimi osebami, 

• želja po spremembi imena, simbolična ločitev od storilca (Horvat idr., 2004; Ramšak Pajk, 

1999). 

 

Motnje v duševnem zdravju so vedno bolj priznane kot ene izmed najpogostejših posledic spolne 

zlorabe v otroštvu. Otroci in mladi odrasli, ki trpijo trajne, kontinuirane zlorabe, še posebej od nekoga, 

ki mu zaupajo, razvijajo simptome posttravmatske stresne motnje, mejno motnjo osebnosti in/ali 

disociativne motnje identitete (Brown, 2010).  

Dejavniki, ki vplivajo na psihične posledice po spolni zlorabi, so po T. Šraj (2010) starost žrtve, 

trajanje zlorabe in pomoč žrtvi, saj je ob večji podpori žrtvi iz okolja manj pogosta posttravmatsko 

stresna motnja.  

 

Razlogi za zadrževanje žrtve pred razkritvijo so po N. Vanček (Horvat idr., 2004): 

• nezaupanje do ljudi, saj je bilo njihovo zaupanje izrabljeno, 

• strah, da bo razkritje prineslo še hujše posledice, strah pred reakcijo družine in strah pred 



27 

 

posledicami, ki jih bo imel storilec/storilka,  

• sram pred vprašanji o načinu spolne zlorabe,  

• občutki krivde in občutki, da je z njimi nekaj narobe,  

• različni tipi krivde; spolna krivda, ki izhaja iz spolnega užitka, občutka drugačnosti od 

vrstnikov, občutka odgovornosti za zlorabo, jeze proti staršema in občutka krivde pred 

razkritjem in prijavo zlorabe, ki je povezan z občutkom odgovornosti zaradi morebitnega 

razpada družine. 

 

Veliko otrok sprva razkrije izkušnjo spolnega nasilja, nato pa jo zanika, kar pa ne pomeni, da se 

zloraba ni zgodila. Zanikanje je le eden od obrambnih mehanizmov žrtve za lažje preživetje zlorabe 

(Horvat idr., 2004). 

 

9.1.2 Osebe z MDR in spolne zlorabe 

 

Hrastar (2013) znake spolnih zlorab nad osebami z MDR razdeli na telesne, vedenjske in tiste, 

razpoznavne v okolju, podobno pa jih razdeli tudi H. Kos (2005).  

 

Telesni znaki spolne zlorabe osebe z MDR so:   

• nepojasnjene poškodbe, bolečine ali modrice, odrgnine na področju spolovil, znaki fizičnega 

nasilja,  

• neugodni občutki v področju spolovil, 

• zamude pri iskanju pomoči, 

• prevelika pomirjenost,  

• madeži na oblačilih, zamenjana ali izgubljena oblačila, 

• spremembe v spolnem vedenju,  

• spolno prenosljive bolezni, 

• nepojasnjena nosečnost (Hrastar, 2013; Kos, 2005).  

 

Vedenjski znaki spolne zlorabe osebe z MDR so:  

• vedenjski ekstremi, kot so hiperaktivnost in nihanje razpoloženja, razdražljivost, poudarjena 

jokavost, 

• nenavaden strah pred določeno osebo,  

• izogibanje nekaterim prostorom, krajem, določenim odraslim, 

• strah pred fizičnim kontaktom, 

• depresija,  

• motnje spanja,  

• motnje prehranjevanja,  

• vidna izguba ali naraščanje telesne teže,  

• umikanje, 

• nizko samospoštovanje, 

• neprilagojeno vedenje, 

• neprimerno spolno vedenje, 

• avtoagresivno vedenje in samopoškodbe, 

• regresivno vedenje, 

• težave pri učenju in koncentraciji, 

• zloraba drog, 

• glavoboli (Hrastar, 2013; Kos, 2005).  
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Znaki, razpoznavni v okolju oz. situacijski znaki:  

• zloraba alkohola ali drog pri osebju, skrbniku, 

• omalovažujoč, poniževalen odnos skrbnika ali negovalca do osebe z invalidnostmi, 

• poudarjena in neprimerna erotičnost, 

• dislociranost enote, 

• druge oblike zlorabe,  

• predzgodovina o zlorabi, 

• iskanje stika z otrokom na samem, 

• nadomestni skrbniki (prirejeno po Sobsey, 1994, v Hrastar, 2013; Kos, 2005). 

 

 

Simptomi žrtev spolnega nasilja z MDR, vključenih v raziskavo, so vključevali verbalno in fizično 

nasilje, samopoškodbe, pretirano spolno obnašanje oz. vedenje in redkeje simptome anksioznosti.  

Osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki so bile storilci spolnih zlorab, so izražale agresivno vedenje 

(Balogh idr., 2001). 

 

Kosova (2005) še opozarja na previdnost pri prepoznavanju znakov zlorabe in sklepanju, da gre za 

zlorabo. Samo en znak namreč ponavadi še ne pomeni, da je oseba zares bila zlorabljena, zato je 

pomembno pridobivanje večih informacij in njihovo preverjanje pri različnih verih. 

 

9.1.3 Spolno nasilje nad ženskami 

 

M. Plaz (Horvat idr., 2004) piše, da ima vsako nasilje nad ženskami vedno psihične posledice, saj 

žrtev izgubi svoje samospoštovanje, samozavest in občutek varnosti, pojavijo pa se občutki 

ničvrednosti in strahu in posledično izguba kontrole nad lastnim življenjem. O prisotnosti čustvene 

zlorabe pri vseh drugih oblikah zlorabe se strinja tudi S. Temnik (2010).  

Med možnimi reakcijami na preživeto spolno nasilje žensk so še:  

• minimaliziranje, racionalizacija zlorabe,  

• zanikanje, da se je sploh zgodilo,  

• potlačitev spomina,  

• občutek, da telo ni tvoje,  

• potreba po absolutni kontroli nad življenjem,  

• bežanje,  

• samopoškodbe, poskusi samomora,  

• različne oblike odvisnosti,  

• izolacija,  

• potreba po varnosti za vsako ceno,  

• hazardiranje,  

• izogibanje intimnosti,  

• motnje hranjenja, 

• psihosomatske bolezni, 

• deloholizem (Horvat idr., 2004). 

 

Pomembno se je zavedati, da vsaka žrtev reagira in se odzove na spolno nasilje na svoj način, reakcije 

pa se lahko pojavijo takoj ali kasneje. Med občutki, ki jih ima lahko žrtev, so šok v smislu življenjske 

ogroženosti, strah, sram, krivda, tesnoba, jeza, nemoč, bolečina, gnus, občutek ponižanja, bes, 

zbeganost, nezaupanje vase, nezaupanje drugim, občutek manjvrednosti, sovraštva. Veliko žrtev 
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spomin na preživeto spolno nasilje potlači, tako da se posledice pokažejo šele kasneje in jih žrtev 

sploh ne povezuje več z njim (Horvat idr., 2004). 

 

M. Plaz (Horvat idr., 2004) poleg že omenjenih posledic navaja še nekatere druge posledice 

psihičnega nasilja, kot so pomanjkanje energije, ranljivost, občutki nemoči, napadi joka, glavoboli, 

napadi panike, občutki neobvladljivosti svojega življenja, strah pred prihodnostjo, nesamozavestnost, 

spremenjene spalne navade, spremenjen odnos do hrane, izguba stika s seboj, dvom v svoje duševno 

zdravje, samomorilske misli. 

 

V Sobseyevi raziskavi (2000) o spolnih zlorabah žensk z MDR je imela več kot polovica vključenih 

žensk očitne fizične poškodbe, poleg tega jih je nekaj (3 %) zanosilo, 4 % žensk pa je dobilo spolno 

prenosljivo bolezen. O socialni, čustveni in vedenjski škodi je poročalo 95 % primerov. Glede na to, 

da je imelo 5 % preostalih vključenih žensk veliko ovir oz. nezmožnosti komuniciranja, Sobsey meni, 

da je bolj verjetno, da ti učinki oz. posledice niso bili opaženi ali zabeleženi, kot pa sklep, da jih ni 

bilo. 

 

9.2 Posledice fizičnih zlorab 

9.2.1 Fizične zlorabe otrok 

 

Razvojni vplivi nasilja nad otroki vključujejo težave v duševnem zdravju, fiziološko ranljivost in 

večjo rizičnost za odvisnost od drog, poškodbe v strukturi in delovanju hipokampusa, epileptični 

napadi, motnje pozornosti in zmanjšanje možganske skorje in delovanja. Vendar pa, opozarja Sobsey 

(2002), je to precej novo področje raziskav in veliko pomembnih vprašanj ostaja neodgovorjenih.  

 

Kljub temu, da smo lahko razumno prepričani, da hude in dlje trajajoče oz. dolgotrajne zlorabe 

povzročajo dolgoročne ali trajne nevrološke motnje, ne smemo tega interpretirati kot dejstva, da 

zlorabljeni otroci nikoli ne morejo doseči produktivnega, srečnega ali normalnega življenja. Veliko 

ljudi, ki je preživelo hude zlorabe, je skozi svojo prilagodljivost pokazalo, da taka negativna 

pričakovanja v splošnem niso upravičena (Sobsey, 2002). 

 

Znaki fizične zlorabe otrok: 

• rane, modrice in opekline na telesu, ki se večkrat ponavljajo, 

• skrivanje ran pod dolgimi rokavi in hlačami, tudi ko je vroče ali pri telesni vzgoji, 

• odklon do govorjenja o poškodbah, izmišljanje nenavadnih zgodb o izvoru poškodb, tako s 

strani otroka kot odraslih, 

• strah otroka do govorjenja o poškodbah s starši, 

• podplutbe na mehkih delih telesa, ki bi lahko bile povzročene z grizenjem, ščipanjem, 

• otrokov strah pred odhodom domov, 

• pretirane reakcije ali prizadetost ob slabih ocenah ali narejenih napakah, o katerih bi bilo 

potrebno obvestiti starše, 

• strah pred zdravniškimi pregledi, 

• samodestruktivna nagnjenja, 

• uporaba nasilja do drugih otrok in druge vedenjske težave, 

• beg od doma (Društvo za nenasilno komunikacijo, 2016). 
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9.2.2 Fizične zlorabe oz. nasilje nad ženskami 

 

Med pogostimi posledicami fizičnega nasilja nad žensko so:   

• trajna invalidnost, 

• izoliranost od drugih ljudi, 

• psihični stres, ki se lahko kaže v obliki kroničnih bolezni, 

• motnje hranjenja, 

• težave pri iskanju zaposlitve in obdržanju le-te, nesposobnost za opravljanje raznih obveznosti 

zaradi poškodb, sramu ali strahu pred nasiljem, 

• depresija, 

• samomor, 

• umor žrtve ali storilca (Horvat idr., 2004). 

 

9.3 Posledice psihičnih zlorab 

9.3.1 Psihične zlorabe otrok 

 

Posledice dolgotrajnega znašanja nad otrokom in psihičnega nasilja nad njim so med drugim občutki 

nevrednosti spoštovanja, prijateljstva, ljubezni in naklonjenosti. Zaradi psihološkega nasilja ima 

lahko otrok velike, dolgotrajne posledice, saj je ta oblika nasilja usmerjena na osebo kot tako in ne na 

telo, kot je običajno pri drugih oblikah nasilja. Posledice psihične zlorabe so lahko slaba samopodoba 

in samospoštovanje, dolgoročno pa lahko zaznamuje tudi otrokovo mišljenje in čustvovanje (Temnik, 

2010).  

 

V družinah, kjer je prisotno čustveno nasilje oz. psihične zlorabe in otrok ne sprejema psiholoških 

spodbud, to škoduje njegovi optimalni duševni rasti in razvoju, kar se kaže na čustvenem in 

medosebnem področju (Temnik, 2010). 

Otroci si prizadevajo zadovoljiti pričakovanja staršev in jih osrečiti, ob tem pa se bojijo njihovega 

neodobravanja in zavračanja. Posledično otrok nadomesti svoje potrebe s potrebami svojih staršev, 

kar pa ovira razvoj njegove prave identitete in ob tem utrpi »izgubo jaza«. Z odrekanjem svojim 

potrebam in uresničevanjem potreb stvojih staršev si otrok pridobi starševsko ljubezen, vendar v ta 

namen na nek način žrtvuje sebe, kar pa lahko posameznika zaznamuje za celo življenje (Temnik, 

2010). 

 

Posledice psihičnih zlorab nad otrokom izhajajo predvsem iz poškodb v otrokovi zmožnosti 

osebnostnega razvoja, občutenja zadovoljstva ter občutka, da je ljubljen. 

Prisotna je nizka samopodoba in samozavest, občutki krivde, sramu in ničvrednosti, občutek 

zmedenosti in fragmentirane identitete na osnovi zlorabe, visoka stopnja tesnobnosti, umik iz 

socialnih interakcij, agresivnost in vedenjske težave, telesne reakcije, kot so različne bolezni, 

interpersonalne težave, težave v komunikaciji, vključujoč oteženo izražanje čustev ali starosti 

primernega vedenja (Temnik, 2010). 

 

S. Temnik v svojem članku (2010) združi posledice psihičnih zlorab, ki so jih navedli oz. dokazali 

različni avtorji. Med drugim naj bi nasilje s strani mame v znatno večji meri vplivalo na ženske, 

nasilje s strani očeta pa enako na ženske in moške. Posledice zlorabe v otroštvu se kažejo s številnimi 

psihološkimi in telesnimi bolezenskimi simptomi ter psihiatričnimi in drugimi kliničnimi 

diagnozami, predvsem iz afektivnega spektra, vključujoč depresijo, anksiozne motnje, motnje 

hranjenja, posttravmatsko stresno motnjo – PTSD, kronične bolečine, sindrom kronične utrujenosti 

in sindrom razdražljivega črevesa. 
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Nedavne raziskave kažejo nekatere mehanizme, ki povzročajo spremembe v možganski kemiji, 

električnih aktivnosti, anatomiji in nekaterih funkcijah kot posledica težjih stresnih in psiholoških 

travm. Poled tega naj bi hude stresne in psihološke travme lahko povzročile povečano proizvodnjo 

kortizola (hidrokortizon) in drugih povezanih kemijskih snovi (Sobsey, 2002). 

 

10 Zakaj so osebe z MDR ranljivejše? 
 

Osebe z invalidnostmi so tako kot vsi ostali ljudje lahko žrtve fizičnih, čustvenih, spolnih in finančnih 

zlorab ter zanemarjanja. H. Kos (2005) opozarja, da ljudi invalidnost dela še bolj ranljive, poleg tega 

pa so v družbi pogosto zapostavljeni, neopaženi oz. brez potrebne pozornosti.  

Spekter kriminalnih dejanj, storjenih nad ljudmi z motnjami v duševnem razvoju, je vsaj tako širok 

in raznolik kot pri ostalih ljudeh ali celo bolj. Nasilna dejanja vključujejo umor, fizični napad, spolni 

napad in ostale oblike družinskega nasilja, kriminalna dejanja, povezana z osebno lastnino ali 

nepremičninami, raznolike oblike finančnih zlorab, namerno izkoriščanje ... Kriminalna dejanja 

vključujejo tudi zločine iz sovraštva, torej diskriminatorno nasilje, ki je lahko motivirano s predsodki 

ali presojo, da so osebe z motnjami v duševnem razvoju bolj ranljive, izpostavljene in tako lahke tarče 

za izkoriščanje (Luckasson, 1992, v Nettelbeck in Wilson, 2002). 

 

Doe (1997, v Sobsey, 2000) je v raziskavi ženske z različnimi invalidnostmi spraševal, katera je 

najpomembnejša raziskovalna tema, ki vpliva na njihova življenja in ugotovil, da je 92 % žensk kot 

najpomembnejšo izpostavila nasilje.  

Sobsey pa opozarja, da ženske z MDR doživljajo tudi druge oblike nasilja, kot so zlorabe negovalcev 

in vrstniško nasilje. 

 

Pomemben dejavnik pri viktimizaciji ljudi z MDR je po Sobseyevi teoriji (1994, v Nettelbeck in 

Wilson, 2002) njihova relativna nemoč obvladovanja svojega življenja znotraj danih okvirov. 

Povečana možnost zlorab s strani negovalcev je lahko tudi kombinacija stresnih okoliščin in slabe 

politike, ki ne uspe zagotoviti ustreznega usposabljanja in nadzora. Dodatno pa to dovoljujejo tudi 

neustrezni okoljski dejavniki, ki dopuščajo razmerja neenakosti moči (Nettelbeck in Wilson, 2002).  

Kot navaja Petersilia (2001, v Nettelbeck in Wilson, 2002), Sobseyev and Calderjev novejši model 

viktimizacije vključuje tudi lastnosti, povezane z žrtvijo, lastnosti, povezane s storilcem in okoljske 

spremenljivke, ki povečujejo tveganje, da bodo osebe z motnjami v duševnem razvoju žrtve zlorab. 

Dejavniki, povezani z žrtvijo, vključujejo povečano ranljivost zaradi značilnosti MDR, kot so 

oslabljena presoja, pomanjkanje znanja, prenagljenost, neprepoznavanje nevarnosti in oblike vedenja, 

ki lahko izzovejo agresivne reakcije.  

 

Čeprav je Sparks (1981, 1982, v Nettelbeck in Wilson, 2002) razvil svoj vedenjski vzorec v okviru 

splošnega viktimološkega konteksta, ponudi dodatne možnosti pri preiskovanju težav oseb z MDR. 

Opisal je šest vedenjskih slogov ali stilov, ki povečujejo verjetnost zlorab. To so:  

• opogumljajoče vedenje (obnašanje v dvostranskem odnosu med storilcem in žrtvijo, v 

katerem storilec interpretira žrtvino vedenje kot provokativno, moteče, spodbujajoče oz. 

opogumljajoče),  

• okoliščine, ki jih storilec intepretira kot olajševalne (vedenje ali obnašanje žrtve, ki jo storilec 

dojema kot izzivanje dejanja, npr.  nepremišljeno in neprevidno ravnanje),  

• ranljivost (posameznikove dolgoročne značilnosti, bolj kot vedenje, ki opredeljujejo duševne 

in telesne slabosti, šibkosti, pomanjkljivosti),  

• priložnosti (vedenje, ki izpostavlja posameznika storilcu),  

• privlačnost (značilnosti žrtve, zaradi katerih jo storilec označi kot dober cilj ali značilnosti, ki 

odražajo koristi, ki jih je storilec išče) in  
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• nekaznovanost (značilnosti žrtve, ki zmanjšujejo verjetnost, da bo storilec ujet) (Nettelbeck 

in Wilson, 2002).  

 

Balogh idr. (2001) v svojem članku navajajo, da so osebe z motnjami v duševnem razvoju bolj ranljive 

in večkrat žrtve spolnih zlorab ter da so pri teh žrtvah večkrat tudi storilci osebe z motnjami v 

duševnem razvoju (Balogh idr., 2001). Še posebej so izpostavljene osebe z Downovim sindromom, 

saj so socialno, čustveno in komunikacijsko zelo odprti in zaupljivi (Hrastar, 2013).  

 

Brown in Miller (2014) sta dejavnike, ki povečujejo tveganje in zmanjšujejo varnost otrok razdelila 

v štiri kategorije: 

• odnos do ljudi z invalidnostmi, neobravnavanje teh ljudi enako kot drugih, predpostavljanje, 

da ne morejo biti zlorabljeni, se jim ne verjame oz. se njihovi primeri ne obravnavajo resno, 

s tem pa se v očeh ljudi zmanjšuje vpliv zlorab in povzroča napačno pripisovanje  vzrokov, 

• ovire pri zagotavljanju podpornih storitev, socialnih in drugih služb, kar pripelje do izolacije 

otrok s PP in njihovih družin,  

• sama invalidnost ali posebne potrebe, ki pomenijo odvisnost od številnih negovalcev, manjše 

sposobnosti za upor ali preprečitev zlorab, komunikacijske ovire, nezmožnost razumevanja 

kaj se dogaja in nezmožnost iskanja pomoči, ki pa je lahko tudi zelo omejena, 

• ovire pri identificiranju problema in zagotavljanju primernega odziva ter zaščite otrok,  

pomanjkanje ocenjevanj, ki bi bile celostno usmerjene na otroka, nepripravljenost staršev in  

strokovnih delavcev soočiti se s tem problemom, pomanjkanje spretnosti, znanja in virov 

pomoči. 

 

10.1 Oviranost 

 

Katera koli vidna oviranost je lahko dodatna oznaka otrokove večje ranljivosti. Kadar so taki otroci 

še izolirani od svojih vrstnikov, imajo komunikacijske težave in manj informacij o tem, kaj lahko 

pričakujejo od odraslih ter komu in kje lahko prijavijo zlorabe, je večja verjetnost, da bodo videni kot 

potencialne tarče. Otroci in mladostniki s PP, ki imajo negativno samopodobo, so lahko še posebej 

dovzetni za laskanje, navezovanje stikov, prevare in slabo presojanje (Brown, 2010). 

 

Karakteristike in vedenje otroka so v središču Sobseyevega (2002) modela. Vsi otroci so ranljivi za 

zlorabe, zaradi pomanjkanja moči in spretnosti, da bi jih lahko preprečili, se jim izognili, jim 

pobegnili ali se uprli močnejšim napadalcem. PP oz. invalidnost otroka lahko še dodatno povečajo 

ranljivost in tveganje. Kot primer, otrok, ki ne more hoditi, ne more pobegniti in otrok z omejenimi 

komunikacijskimi veščinami ima več težav pri dobivanju pomoči.  Pri zelo majhnih oz. mlajših 

otrocih PP predstavljajo majhne razlike, vendar medtem ko zdrav otrok z odraščanjem pridobiva 

veščine in spretnosti, ki zmanjšujejo ranljivost, otrok, ki ne razvija teh veščin, postaja čedalje bolj 

ranljiv (Sobsey, 2002). 

 

Učinki otrokovih PP na ranljivost za zlorabe so lahko konceptualno razdeljeni na direktne 

(neposredne) in sekundarne učinke. Direktne učinke lahko pripišemo določeni oviranosti, na primer, 

paraliziranost lahko oteži pobeg iz tvegane situacije ali upor napadalcu. Sekundarni učinki, ki imajo 

lahko večjo vlogo, so posledica okoljskih odzivov na PP oz. invalidnost. Na primer, posebni 

izobraževalni programi, ki učijo ubogljivosti in kršijo starostno ustrezno varstvo osebnega  prostora, 

preko obsežnega fizičnega spodbujanja, delajo otroke bolj dovzetne in ranljive za zlorabe (Sobsey & 

Mansell, 1997, v Sobsey, 2002). 

 

O večji ranljivosti otrok s PP pišeta tudi Brown in Miller (2014) in pritrjujeta Sobseyevi teoriji. Otroci, 

ki imajo fizične, senzorne, intelektualne ovire ali težave z duševnim zdravjem, so namreč med najbolj 
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stigmatiziranimi in marginaliziranimi med vsemi otroki na svetu. Medtem ko so vsi otroci ranljivi in 

v nevarnosti, da postanejo žrtve nasilja, so otroci z oviranostmi v veliko večjem tveganju zaradi 

stigme, negativnih tradicionalnih prepričanj in nevednosti oz. nepoznavanja problematike zlorab med 

otroki s PP. 

 

Brown in Miller (2014) sta tudi podrobneje opredelila, zakaj oviranost otroka predstavlja večje 

tveganje:  

• Otrok s PP je bolj odvisen od drugih ljudi, nekateri potrebuje podporo in pomoč zaradi 

zmanjšanih kognitivnih sposobnosti, nekateri potrebujejo pomoč, povezano z osebno nego, 

mobilnostjo, zdravljenjem, komuniciranjem ali vedenjem. To lahko povečuje tveganje na dva 

načina. Kot prvo, zaradi izpostavljenosti otroka številnim negovalcev, med katerimi so lahko 

taki, ki iščejo ranljivejše otroke. Kot drugo, otroci s PP lahko postanejo zelo odvisni od 

majhnega števila negovalcev, kar lahko otežuje ali prepreči iskanje pomoči, še posebej, če so 

otroci odvisni od teh ljudi pri komuniciranju z drugimi.  

• Otrok s PP se morda ne zaveda vprašanj, povezanih z osebno varnostjo in ni sposoben poiskati 

pomoči. 

• Nekateri otroci s PP imajo manjše sposobnosti, da bi se lahko uprli ali izognili zlorabi in sicer 

zaradi kognitivnih ali fizičnih omejitev, ki jim onemogočajo kričati na pomoč, se izogniti 

tveganim situacijam ali pobegniti tistemu, ki jim namerava škodovati. 

• Veliko otrok s PP mora opraviti več medicinskih obravnav, postopkov in jemlje več zdravil 

kot drugi otroci. To lahko povečuje tveganje tako za zlorabo zdravil (prekomerno doziranje 

zdravil, da bi otroka ohranjali obvladljivega), povzročanje bolečin v medicinskih postopkih 

ALI odtegovanje potrebne oskrbe ali zdravil. 

 

 

H. Brown (2010) pa v povezavi s spolnimi zlorabami otrok s PP opozarja na pet ključnih vprašanj oz. 

težav: 

• otroci in mladostniki s PP so enako rizični za spolne zlorabe kot drugi otroci, 

• otroci in mladostniki s PP so v dodatnem tveganju zaradi njihovih ovir, PP in zaradi njihovih 

namestitev v posebnih ustanovah, 

• pogosto so skriti in/ali marginalizirani znotraj procesov varovanja otrok brez PP, 

• specializirane službe so pogosto neusposobljene in neinformirane o tem, kako prijaviti sum in 

upravljati s primerom spolne zlorabe, ko se ta zgodi oz. pojavi,  

• spolne zlorabe otrok in mladih ljudi povzročajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju in 

mladi ljudje s PP niso imuni na te posledice.  

Posledica vsega skupaj je, da za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami velja, da je tveganje za 

spolne zlorabe večje, kot pri drugih otrocih. Poleg tega prejmejo manj zaščite s strani tako splošnih 

kot tistih specializiranih podpornih storitev oz. služb, kar jih dela dvojno ogrožene. 

 

Oviranost predstavlja podobne težave in povečano tveganje tudi odraslim osebam in jim otežuje 

okoliščine v vseh fazah spopadanja s problemom, kadar gre za družinsko nasilje.  

Večja ranljivost je med drugim povezana s slabo obveščenostjo, večjo odvisnostjo od skrbnikov in 

partnerjev, izoliranostjo, neverodostojnostjo v očeh okolice in prepričanje le-te, da boljšega partnerja 

ženska z motnjami v duševnem razvoju ne bi dobila (Urek, 2005). 

 

Kosova (2005) meni še, da družba in institucije tako vedenje spodbujajo in jih je zato še težje 

izkoreniniti. Poleg tega opozarja, da tudi segregacija in izolacija, nezadostno število ali nedostopnost 

služb, ki nudijo pomoč in diskriminacija pri zaposlovanju, predstavljajo zlorabo oseb z invalidnostmi. 
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10.1.1 Fizična odvisnost 

 

Osebe z invalidnostmi imajo pogosto gibalne ovire in se zaradi arhitektonskih ovir, uporabe 

invalidskega vozička ali drugih pripomočkov za premikanje, sploh ne morejo umakniti iz sobe, 

stanovanja ali celo postelje (Horvat idr., 2004). 

M. Urek (2005) meni, da morebitna oviranost oz. invalidnost povečuje ranljivost ženske tudi v 

primeru družinskega nasilja. Poleg tega oviranost otežuje okoliščine v vseh fazah spopadanja s 

problemom, tj. prepoznavanje nasilja, ravnanje v nasilnih situacijah, umik na varno in vzpostavitev 

samostojnega življenja (Sobsey, 2000; Urek, 2005). 

 

Po M. Urek (2005) ženske z invalidnostmi ostajajo v nevarnih situacijah oz. razmerjih dvakrat dlje 

kot druge ženske. Pogosto je namreč nasilen partner, starš ali drug sorodnik žrtve, hkrati tudi njen 

skrbnik, kar pomeni, da je žrtev od storilca odvisna vsakodnevno. Prav to predstavlja dodatno 

ranljivost, saj bo nasilen skrbnik izkoristil dejavnike, povezane z invalidnostjo, za viktimizacijo žrtve 

in pridobitev kontrole nad njo. Skrbnik lahko tako omejuje ali nadzira svojo žrtev pri denarju, gibanju, 

dajanju zdravil, pri komunikaciji ipd. Žrtve pa se poleg tega upravičeno bojijo še, da jim bo v primeru 

prijave nasilja, socialna služba vzela otroke. Ob tem Sobsey (2000) dodaja še strah pred vrnitvijo v 

institucije.  

Razlog, zaradi katerega ženske z invalidnostmi ostajajo v nasilnih zvezah, je tudi zaščitniški odnos, 

prepleten s kontrolo nad življenjem, ki so ga velikokrat vajene iz svojih zaščitniških in nadzorujočih 

družin. Posledično povečevanje nadzora s strani partnerja žrtve sprejemajo kot normalno stanje in 

tega dolgo ne prepoznajo kot enega izmed znakov nasilja (Urek, 2005). 

 

10.1.2 Komunikacijske ovire 

 

Ljudje z motnjami v duševnem razvoju imajo velikokrat težave s komuniciranjem in ne morejo na 

primeren način opisati ali razložiti, kaj se jim je zgodilo, ali pa jim drugi ne verjamejo. 

Komunikacijske težave so tudi omejeno besedišče ali omejene možnosti komuniciranja, saj nekateri 

uporabljajo nadomestne oblike komuniciranja, kot so elektronski komunikatorji, slike, simboli, 

znakovni jezik. Večina slikovnih in elektronskih pripomočkov pa ne vsebuje besed, izrazov ali slik, s 

katerimi bi lahko oseba izrazila, da je bila napadena, zlorabljena ali kako drugače viktimizirana. 

Zaradi pomanjkljivih socialnih izkušenj je težava tudi neprepoznavanje zlorab (Horvat idr., 2004). 

 

10.1.3 Bivanje v instituciji 

 

Otroci in mladostniki s PP so ranljivi in v običajnem tveganju kot njihovi vrstniki, ker so kot najprej 

otroci in ker živijo v običajnih družinah, so vključeni v šole, lokalne verske skupnosti in se 

udeležujejo prostočasnih aktivnosti v širšem, običajnem okolju. Vendar so otroci s PP v dodatnem 

tveganju zaradi večje verjetnosti, da bodo ločeni od svojih družin, nameščeni v ločene skupnosti, 

institucije, kjer se srečujejo, soočajo z velikim številom različnih negovalcev in so izpostavljeni zaradi 

njihovih vidnih razlik oz. ranljivosti (Brown, 2010).  

 

Sobsey (1994, v Brown, 2010) je predpostavljal, da je dodatno tveganje za spolne zlorabe celo manj 

povezano z otrokovimi PP ali oviranostjo oz. ni toliko posledica same oviranosti, kot pa okolja, v 

katerega so dani in ki jih izpostavlja velikemu številu negovalcev, kar statistično povečuje tveganje 

za možnost srečanja s potencialnim storilcem zlorabe. 

Tveganje je v institucijah bistveno večje tudi zaradi možnosti prisotnosti »plenilskih negovalcev«, ki 

jih privlačijo oskrbovalne, negovalne storitve oz. službe prav zato, ker jim omogočajo dostop do 

ranljivih žrtev. Drug tip storilcev v institucijah so »opurtunistični« negovalci in skrbniki, ki začnejo 
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z zlorabami, ko spoznajo, da imajo dostop do ranljivih žrtev v sistemu, ki nudi (pre)malo zaščite 

(Sobsey, 1994, v Sobsey, 2002). 

 

Druge raziskave in avtorji prav tako potrjujejo, da se otroci v posebnih domovih oz. institucijah 

soočajo s posebnimi tveganji. Utting (1997, v Brown in Miller, 2014) je ugotovila, da so otroci s PP 

zelo ranljivi za zlorabe vseh vrst, vključno z zlorabami s strani vrstnikov, tako da bi moralo biti 

zagotavljanje zaščite otrok prioriteta institucij. Vrstniki oz. drugi uporabniki institucij ali 

stanovanjskih skupin povečujejo stopnjo tveganja tudi po Sobseyu (2002), saj da so v nekaterih 

primerih otroci, ki so zelo ranljivi, nameščeni skupaj z odraslimi ali drugimi otroci, ki so poznani kot 

nasilni. To pa občutno povečuje tveganje za nasilje in zlorabe (Sobsey, 2002). 

 

Kljub temu, da je spolni napad ali umor prav tako lahko povzročen s strani negovalca, so veliko bolj 

pogoste oblike zlorab ustrahovanje, pretirana kontrola, zanemarjanje in splošno nespoštovanje. 

Veliko posameznikov z MDR je nemočnih, nezmožnih za pobeg od teh oblik zlorab, saj nimajo 

nobene možnosti izbire kje želijo živeti in kdo bo njihov negovalec ali v katere programe bodo 

vključeni. Nekateri niso seznanjeni s svojimi pravicami do humane obravnave oz. ravnanja z njimi 

(Sobsey, 2000). Brown in Miller (2014) med posebnimi oblikami zlorab, za katere obstaja povečano 

tveganje v institucionalnem, bivalnem okolju, vključujeta še prekomerno dajanje zdravil, slabo 

hranjenje in režimi, slaba ureditev uporabe stranišč, težave glede nadzorovanja nezaželenega vedenja 

in pomanjkanje stimulacij, informacij in čustvene podpore (Brown in Miller, 2014). 

 

J. Ramšak Pajk (1999) navaja tudi raziskave, ki so pokazale, da je čustvena in fizična zloraba med  

otroki s PP 1,7-krat verjetnejša kot med otroki brez PP. Kot zelo pomemben dejavnik, ki spravlja 

otroke s PP v večje tveganje je prav dejstvo, da imajo ti otroci ponavadi večje število negovalcev in 

spremljevalcev, med katerimi jih veliko opravlja tudi intimno nego. Poleg tega piše, da se zloraba, 

tudi otrok brez PP, najpogosteje zgodi prav v kopalnici, saj so otroci slečeni in kažejo genitalije. 

Storilci dosežejo sodelovanje z žrtvijo, saj izrabljajo otrokove nejasne predstave o tem, kaj je 

primerna in kaj je neprimerna aktivnost v kopalnici.  

 

Po besedah H. Kos (2005) se osebe s težjimi invalidnostmi v instituciji tedensko dotakne (pri 

oblačenju, osebni higieni, premikanju) več deset negovalcev. To pomeni, nadaljuje avtorica, da oseba 

ne more zgraditi stabilnega intimnega prostora, ustrezne samozavesti in samozaupanja, kar pa je 

nujno potrebno za upor ob bolečih ali neželjenih dotikih. Še več, osebe z invalidnostjo so v institucijah 

pogosto preveč potrpežljive in pasivne. 

 

 

10.2 Zmotna prepričanja in predpostavke 

 

Brown in Miller (2014) med pomembnimi dejavniki za večjo ranljivost otrok s PP opisujeta tudi 

zmotnja prepričanja, odnose in predpostavke do zlorab otrok s PP. Ena izmed njih je tako odnos do 

otrok PP in njihovo neobravnavanje kot enakopravnih državljanov z enakimi pravicami, druga pa 

zanikanje ter nepripravljenost sprejemanja možnosti, da so otroci s PP lahko zlorabljeni ali 

zmanjševanje vpliva zlorab pri takih otrocih. 

Nekateri ljudje namreč težko sprejmejo, da so otroci s PP lahko zlorabljeni, kar pa lahko vpliva na 

minimaliziranje škode, ki jo zloraba lahko povzroči in minimaliziranje potreb in pomoči, ki jo oseba 

po zlorabi potrebuje (National Working Group on Child Protection and Disability, 2003, v Brown in 

Miller, 2014).  
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Marchant (1991, v Brown in Miller, 2014) je opredelil še druga neresnična prepričanja ljudi oz. 

mite v zvezi s spolnimi zlorabami otrok s PP. Med njimi so:  

• otroci s PP niso ranljivi oz. dovzetni za spolne zlorabe,  

• spolna zloraba otroka s PP ni nič takega ali vsaj ne tako škodljiva kot spolna zloraba drugih 

otrok, 

• nemogoče je preprečiti spolne zlorabe otrok,  

• za otroke s PP je bolj verjetno, da bodo prijavili lažno zlorabo in o njej poročali oz. nekoga 

lažno obtožili, 

• če je bil otrok s PP spolno zlorabljen, je najbolje, da se po tem, ko je otrok varen, primer pusti 

pri miru. 

 

Veliko škode in večjo ranljivost povzroča tudi pripisovanje posledic zlorabe otrokovim PP. Nekateri 

otroci s težkimi oviranostmi ali z več različnimi PP se lahko zanašajo le na vedenjsko komuniciranje 

z okolico. Starši in strokovnjaki niso vedno dovolj spretni pri interpretiranju otrokovega vedenja in 

ne razumejo, kako otrok izraža stisko, tesnobo in strah. Običajen odgovor na nezaželeno vedenje je 

poskus zmanjševanja ali odstranitve takega vedenja, namesto da bi se raziskali vsi možni vzroki za 

tako vedenje (Brown in Miller, 2014). 

 

Odrasle osebe z invalidnostmi se prav tako soočajo s težavami zaradi napačnih predpostavk in 

prepričanj drugih ljudi. M. Urek (2005) opozarja na predsodke ljudi o ženskah z invalidnostmi in 

sicer, da se jim niti ne pripisuje spolnih vlog, kaj šele, da bi se razmišljalo o nasilju nad njimi. Zaradi 

takih in podobnih tradicionalnih prepričanj, da osebe z duševnimi in telesnimi invalidnostmi ne 

morejo biti žrtve spolnih zlorab, so to področje začeli raziskovati veliko kasneje kot nasilje nad 

ženskami brez invalidnosti (Zaviršek, 2002, v Urek, 2005). 

 

Hrastar (2013) piše o neugodnosti ljudi v našem prostoru, kadar je govora o erotičnosti in spolnosti, 

saj imamo preveč zavor, ki so pogojene s tradicijo življenja. Na spolnost gledamo kot prepoznano 

človekovo aktivnost, vendar le pod znanimi tradicionalnimi pogoji, uveljavljenimi načini 

prakticiranja in med »razumnimi« konvencionalno povezanimi osebami. Na vse drugačne oblike 

gledamo kot nedostojne ali jih celo označimo za grešne ali bolezenske. Glede na tako dojemanje in 

razmišljanje o spolnosti pri zdravo razvitem človeku, je po besedah Hrastarja (2013) razumljivo, da 

še toliko težje razmišljamo in govorimo o spolnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju.  

 

O spolnosti oseb z MDR tako še vedno veljajo predsodki in posplošena mnenja, da nimajo pravice 

do spolnosti. V strokovnih krogih se je šele pred nekaj leti začelo govoriti o tem, vendar je le privedlo 

do sklepa, da imajo ljudje z MDR pravico do erotičnega in spolnega življenja (Hrastar, 2013). 

 

Glede na ankete Lačna (1991, 2001, v Hrastar, 2013) se je sicer tudi v Sloveniji pokazal napredek na 

področju sprejemanja spolnosti oseb z MDR. Leta 1991 je 38 % anketiranih ljudi menilo, da imajo 

osebe z MDR pravico do spolnosti, deset let kasneje, leta 2001, pa je bilo takega mnenja že 73 % 

ljudi.  

 

Po Emanuelu (2000) se ženske z MDR soočajo z dvojno diskriminacijo, kot ženske in še kot osebe z 

motnjami v duševnem razvoju. S tem ko ima ženska motnje v duševnem razvoju, dodatno doživlja 

številne nepravičnosti in krivice na dnevni bazi (Asch and Fine, 1988; Boyle, Rioux, Ticoll, & 

WightFelske, 1988; Hanna & Rogovsky, 1991; and Hutchison, Beechley, Foerster, & Fowke, 1992, 

v Emanuel, 2000). Vzrok te dvojne diskriminacije sta seksizem in ableism, ki postavljata standarde 

za »ženske« in za »normalno«, kar izključuje, razvrednoti in marginalizira ženske z motnjami v 

duševnem razvoju. Posledično so bile ženske z MDR dolgo časa izolirane v institucijah, prisilno 

sterilizirane in bile pogosto segregirane od njihove skupnosti in možnosti za vzpostavitev intimnih 

odnosov z moškimi.  
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Kljub temu, da danes veliko žensk z MDR živi v družbi, v skupnosti in izkušajo novo svobodo, 

pravice in odgovornosti, jih je veliko še vedno soočenih s kulturnimi stereotipi in diskriminatornimi 

praksami. Dvojna diskriminacija ohranja nasilje nad ženskami z MDR, saj temelji na podlagi 

njihovega neenakovrednega, razvrednotenega položaja v družbi. Po mnenju nekaterih take ženske 

niso zares »ženske« in ne v celoti »človek«. Prav tako ženske z MDR  ljudje sprejemajo kot lahke 

tarče, rezultat tega pa je, da imajo ženske z MDR najvišjo stopnjo fizičnega, spolnega in čustvenega 

nasilja s strani zakonca, bivšega zakonca, fanta, partnerja in drugih družinskih članov v primerjavi z 

vsemi drugimi ženskami, tako z invalidnostmi kot brez (Emanuel, 2000). 

 

Poleg razvrednotenja in marginaliziranja oseb z invalidnostmi zaradi napačnih prepričanj in mnenj, 

da so te osebe manj vredne, aseksualne, imune na bolečino in trpljenje, da ne čutijo ničesar ali manj 

kot ostali, se s tem tudi napeljuje na prepričanje, da jih zlorabe ne prizadenejo tako močno oz. se v 

zlorabe pri teh osebah sploh ne verjame (Horvat idr., 2004).  

 

Napačno je mnenje in predsodek ljudi, da zaradi znižanih intelektualnih sposobnosti osebe z MDR  

ostanejo na stopnji otroka in da so aseksualne. To seveda ni res, saj so osebe z MDR prav tako 

čustvena bitja, ki imajo potrebo po naklonjenosti, ljubezni in pripadnosti, včasih pa ta čustva izražajo 

celo bolj neposredno in manj kontrolirano.  

Hrastar (2013) navaja dejstva o spolnem dozorevanju oseb z MDR in sicer si stopnje razvoja in 

naravne zakonitosti sledijo enako kot pri njihovih vrstnikih. Končni cilj v odraslosti je sicer nižje 

zastavljen, predvsem na področjih intelektualne in socialne spretnosti, vendar pa so zamiki na 

področju spolnega dozorevanja v primerjavi z zdravimi vrstniki komaj opazni oz. praktično identični.  

 

Sprva gredo osebe z MDR skozi enaka obdobja kot njihovi vrstniki, se pa bolj razčlenjene oblike 

spolnega vedenja pri osebah z MDR pojavljajo kasneje. Mnogi zaradi stopnje razvoja ne dosežejo 

duševne starosti, ki bi jim omogočila višje oblike seksualnega vedenja, tako da je najpogostejša in 

pogosto edina oblika spolnega vedenja samozadovoljenje. Pri najtežjih oblikah MDR je bolj kot 

samozadovoljevanje običajna samo genitalna igra, ki je del raziskovanja lastnega telesa in nima 

elementov seksualnosti, niti ne orgazmičnega doživljanja. Občasno služi le samopomiritvi ali 

stimulaciji ugodja (Hrastar, 2013). 

 

10.3 Pomanjkanje raziskav in podatkov 

 

Zlorabe nad osebami z motnjami v duševnem razvoju so za razliko od zlorab oseb brez motenj ali 

drugih invalidnosti precej manj raziskane in preučevane, s čimer se strinjajo avtorji (Brown, 2010; 

Brownridge, 2006; Nettelbeck in Wilson, 2002), ki so se te teme že lotili in ki opozarjajo na to, da 

nimamo dovolj podatkov o problematiki zlorab nad osebami z MDR. O nasilju nad osebami z MDR 

najdemo tudi nekaj slovenske literature (Kos, 2005; Urek, 2005; Zaviršek, 2000), vendar se tako pri 

naši kot tuji literaturi pojavljajo različne skupine in starosti oseb s posebnimi potrebami, ki so zajete 

v raziskave. So pa v narejenih raziskavah ugotovili, da so osebe z MDR veliko bolj ranljive kot ostala 

populacija (Balogh idr., 2001; Brown, 2010; Child Welfare, 2015; Nettelbeck in Wilson, 2002).  

 

V okviru raziskave OZN in Unicefa je bila opravljena pregledna raziskava empiričnih raziskav 

izpostavljenosti otrok in mladostnikov nasilju v družini po posameznih državah Evrope (Rustemier, 

Newell 2005, v Domiter Protner, 2012). Po oceni avtorjev poročila so imeli najboljši pregled nad 

spolnim nasiljem nad otroki na Poljskem. V Evropi je med raziskavami na reprezentativnih vzorcih 

na področju izpostavljenosti otrok in mladostnikov nasilju izvedenih tudi nekaj pomembnih študij o 

spolnem nasilju nad otroki in mladostniki, ampak se ne nanašajo na spolno zlorabo zgolj v 

družinskem okolju, temveč na splošne izkušnje otrok in mladostnikov s spolno zlorabo. Pregled takih 

raziskav so izvedli tudi v okviru Sveta Evrope in med vidnejšimi mednacionalnimi študijami 

izpostavljajo dvoletni projekt devetih držav (Belgije, Združenega kraljestva, Francije, Nemčije, Irske, 
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Italije, Nizozemske, Norveške in Španije). V letih 1996 in 1997 so v posameznih državah zbirali  

podatke o primerih zlorab otrok, registriranih v ustanovah za zaščito otrok posameznih držav, in 

ugotovili, da obstajajo zelo velike razlike med posameznimi državami (Lalor, McElvaney 2009, v 

Domiter Protner, 2012) 

 

Točnega podatka o dodatni ranljivosti otrok s PP je po Cooke (2000, v Brown, 2010)  nemogoče 

ugotoviti prav zaradi pomanjkanja razpoložljivih in celostnih informacij. V podatkih o zlorabah otrok, 

ki jih zbirajo službe za varstvo večinskih otrok ali kazenskopravni sistemi, namreč pogosto ni 

razvidno, kolikšen delež zlorabljenih otrok je imelo oz. ima posebne potrebe (Cooke, 2000, v Brown, 

2010). Bi pa morale biti zlorabe otrok s PP prav tako vidne v uradnih statistikah, da bi se lahko vsi 

strokovnjaki različnih organizacij začeli zavedati problematike in se primerno odzivati nanjo (Brown, 

2010).  

Na nevidnost žrtev nasilja z MDR ali drugimi invalidnostmi opozarja tudi M. Urek (2005), saj da se 

teh žrtev v večini raziskav ne omenja. Tako v tujini kot tudi pri nas, je pomanjkanje raziskav in 

literature na tem področju še vedno preveliko. Po besedah M. Urek (2005) je to delež, ki bi ga nase 

morali prevzeti v izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah.  

 

Pomanjkanje ustreznih epidemioloških podatkov je deloma posledica dejstva, da se v nacionalnih  

raziskavah kriminala ne zahteva identifikacija oseb z motnjami v duševnem razvoju. Kritika je 

osredotočena predvsem na kriminalni pravosodni sistem in pomembnost reform za zadovoljevanje 

posebnih potreb ljudi z motnjami v duševnem razvoju ter za pomoč pri prijavi, da bi osebe z MDR 

lahko prijavile primere viktimizacije. Vendar te težave niso prisotne le pri problematiki zlorab, temveč 

so bile ugotovljene podobne težave na področjih, kot sta zaposlovanje in druge storitve za osebe z 

MDR (Furey & Keharhahn, 2000, v Nettelbeck in Wilson, 2002).  

 

Kljub pomanjkanju raziskav o nasilju nad osebami z invalidnostmi, je celo večje pomanjkanje števila 

raziskav o ženskah z invalidnostmi, ki doživljajo nasilje s strani svojih partnerjev. Ena od možnih 

razlag za pomanjkanje pozornosti do partnerskega nasilja nad ženskami z invalidnostmi se nanaša na 

družbene mite o teh ženskah kot samskih in aseksualnih (Barnett, Miller-Perrin in Perrin, 2005, v 

Brownridge, 2006), o čemer sem več pisala v prejšnjem poglavju. Ironično je, da raziskave kažejo, 

da so najpogostejši povzročitelji nasilja nad ženskami z invalidnostmi prav njihovi moški partnerji. 

Na pomanjkanje literature, ki bi zajemala nevarnost zlorab in tveganje žensk z invalidnostmi, njihove 

izkušnje in ovire na poti iskanja pomoči, so opozorili tudi že Curry et al. (2001, v Brownridge, 2006). 

Poleg tega odsotnost teh podatkov in premalo pozornosti, namenjeni tej temi, prispeva k nevidnosti 

tega področja in viktimizaciji žensk z invalidnostmi. 

Brownridge (2006) še dodaja, da je sedanje znanje absolutno premajhna in nezadostna podlaga za 

ugotavljanje razširjenosti nasilja nad osebami z invalidnostmi. 

 

Kljub temu, da se tudi Sobsey (2000) strinja, da je potrebnih več obsežnih študij na tem področju, 

piše, da manjše, že opravljene raziskave kažejo, da so ženske z invalidnostmi pod veliko večjim 

tveganjem za spolne zlorabe kot ženske brez invalidnosti. Nekatere raziskave celo navajajo, da imajo 

ženske z motnjami v duševnem razvoju od 4 do 10-krat večjo verjetnost, da bodo postale žrtve spolne 

zlorabe kot druge ženske. 

 

V Sloveniji je, podobno kot v tujini, težava predvsem v natančnejšem beleženju podatkov, saj nimamo 

nikjer zabeleženih morebitnih ovir žensk, nad katerimi se izvaja nasilje. Beležijo se le spolne zlorabe 

nad slabotnimi osebami, ki pa vključujejo ljudi z gibalnimi, intelektualnimi in senzornimi ovirami in 

težavami v duševnem zdravju (Urek, 2005). 

Še ena težava, na katero opozarja D. Horvat je tudi, da žrtve spolnega nasilja dejanje največkrat 

potlačijo in zelo redko prijavijo. Posledično je težko priti do zanesljivih podatkov, je pa ocenjeno, da 

je v Sloveniji posiljena vsaka sedma ženska (Horvat idr., 2004). 

 



39 

 

10.4 Nedostopnost podpornih storitev in pomoči 

 

Eden večjih oteževalnih dejavnikov, v tujini in pri nas, je tudi slaba dostopnost ustreznih služb. Pri 

običajnem modelu krizne intervencije se predvideva začasen umik v zatočišče ali načrt varnosti, kadar 

ženska ostane s storilcem, kar pa je za številne ženske z invalidnostmi, poleg fizičnih ovir, tudi sicer 

nemogoče (Urek, 2005). Zaradi arhitektonskih ovir so nedostopne tudi različne javne službe ali pa je 

ženske z invalidnostmi težava v informiranosti, saj ne vedo, kam se sploh lahko obrnejo po pomoč 

(Horvat idr., 2004). 

 

V varne hiše in materinske domove se lahko zatečejo ženske in otroci, vendar le rekdo pride tja 

senzorno ali gibalno ovirana ženska, nikoli pa se tja še ni zatekla ženska z MDR. Kar seveda ne 

pomeni, da ženske z MDR ne morejo biti žrtve nasilja, saj raziskave kažejo ravno nasprotno. Je pa 

več težav in ovir, s katerimi se soočajo ženske z MDR, med drugim imajo premalo informacij, se 

počutijo nenagovorjene s strani teh storitev in ker nasilje nad njimi ostaja še bolj skrito in prikrito kot 

nad ženskami brez invalidnostmi (Zaviršek, Zorn in Videmšek, 2002). 

 

Ženske z invalidnostmi imajo lahko težji ali onemogočen dostop do telefona, kar pomeni, da ne 

morejo niti poklicati policije ali pa jim je onemogočen hiter pobeg v varno hišo. Imajo pa ženske z 

invalidnostmi tudi zelo raznolike težave in ovire pri bežanju pred nasilnim partnerjem, npr. gibalno 

ovirana ženska se sooča s povsem drugačnimi ovirami kot ženska, ki je gluha. Varne hiše tudi ne 

ponujajo kontinuirane osebne asistence, ki bi jo potrebovale nekatere ženske z invalidnostmi, dodatne 

ovire pa so tudi pomanjkanje različnih spretnosti in znanj strokovnih delavcev, kot so sporazumevanje 

v znakovnem jeziku, sporazumevanje z ženskami, ki težje govorijo, ravnanje v situacijah akutnih 

duševnih kriz ipd. (Urek, 2005). Poleg pomanjkanja znanja je ovira še pomanjkanje kadra in denarja 

za zagotovitev 24-urne pomoči tistim stanovalkam, ki bi tako pomoč potrebovale.  

 

Glede na vse podatke, ki kažejo, da so ženske z invalidnostmi še bolj ranljive in večkrat žrtve 

različnega nasilja in zlorab, so pomenljivi podatki, ki jih je dobila M. Urek (2005), ko je poizvedovala 

o tej problematiki. Iskala je namreč v invalidskih in uporabniških organizacijah, v svetovalnih 

službah, ki se ukvarjajo z nasiljem nad ženskami in v vladnih uradih, vendar je dobila povsod enak 

odgovor, da takih primerov še niso imeli oz. jih niso obravnavali. V nadaljevanju raziskovanja je 

ugotovila, da socialne delavke sicer verjamejo, da ženske z invalidnostjo, ki so žrtve nasilja, vsekakor 

obstajajo, vendar da se po pomoč verjetno ne oglasijo, ker jim ne bi nihče verjel ali pa ker se s tem 

nihče ne ukvarja (Urek, 2005).  

Pomanjkanje znanja pri zaposlenih, s katerimi se je pogovarjala M. Urek (2005), prinaša tudi 

negotovost, ki so jo izrazile strokovne delavke, čeprav temeljne metode in načini dela ostajajo enaki 

za vse žrtve nasilja. Prilagoditi bi bilo treba le nekatere specifične metode dela in odpraviti ovire; 

komunikacijske, fizične, prostorske in tiste, ki nastajajo zaradi neznanja. 

 

Naslednja težava, ki jo avtorica (Urek, 2005) omenja, je nedostopnost in arhitektonske ovire večine 

ustanov, namenjenim pomoči ženskam, torej varne hiše in materinski domovi.  

Poleg tega se razen v treh primerih, z dvema ženskama z duševnimi motnjami in z eno z lažjimi 

motnjami v duševnem razvoju, v vseh teh ustanovah še niso srečali z ženskami z invalidnostmi, v 

omenjenih primerih pa sta strokovni delavki poročali o težavah in konfliktih z ostalimi stanovalkami. 

Še več,  ena od strokovnih delavk je tudi izrazila mnenje, da žensk z invalidnostmi in tistih brez njih, 

ne bi smeli mešati (Završnik, 2000, v Urek, 2005). 

 

Problematičen je tudi pravilnik o nastanitvenih oblikah, saj ne sprejemajo duševnih bolnic oz. žensk 

s težavami psihiatrične narave. M. Urek (2005) je na podlagi pogovorov izluščila dva razloga za 

vztrajanje pri takih pravilih, in sicer strah zaradi pomanjkanja znanja za delo v specifičnih situacijah 

(npr. ob morebitnih akutnih duševnih krizah stanovalk) ter pomanjkanje kadra in denarja, da bi 
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zagotovili štiriindvajseturno podporo stanovalkam, ki bi jo potrebovale. 

 

Otroci s PP se prav tako soočajo s številnimi ovirami pri iskanju pomoči in dostopnosti storitev. V 

primerjavi z drugimi otroki so v še slabšem položaju, ker jim ob morebitni prijavi marsikdo ne 

verjame oz. njihove zgodbe, izkušnje in prijava ne dobijo enakega pomena kot prijave drugih otrok. 

Pri tem se otroci s PP srečajo še s pomanjkanjem terapevtskih in podpornih storitev pri obravnavi in 

pomanjkanjem pomoči pri okrevanju (Brown, 2010). 

 

Brown in Miller (2014) kot veliko težavo navajata izoliranost otrok s PP in njihovih družin ter 

nedostopnost podpornih storitev. Otroci s PP in njihove družine pogosto doživljajo fizične, vedenjske 

ali spretnostne ovire pri dostopanju do različnih podpornih storitev in aktivnosti v skupnosti. Te ovire 

lahko vključujejo nedostopnost zgradb, pomanjkanje nadzora in podpore, komunikacijske ovire, 

težave s prevozom, nesprejemajoč, odklonilen odnos, pomanjkanje informacij, stereotipno 

razmišljanje in obravnavanje strokovnih delavcev, pomanjkanje zavzetosti in pomanjkanje spretnosti 

ter veščin pri delu z osebami z invalidnostmi. To lahko pomeni, da otrok, njegov starš ali skrbnik ne 

more poiskati oz. dobiti nasvetov in podpore, ki jo potrebuje, kar pa posledično vodi do nadaljne 

izolacije in dodajanja pritiska na družine. 

 

Druge številne ovire, s katerimo se soočajo otroci s PP pri iskanju pomoči, so:  

• Pomanjkanje znanja o zlorabah in njihovi pravici do zaščite. 

• Premalo razvito besedišče, ki bi jim omogočilo iskanje pomoči glede težav, ki jih imajo. 

• Nerazumevanje načina otrokovega komuniciranja s strani osebe, na katero bi se žrtev verjetno 

obrnila na pomoč, kot je nepoznavanje znakovnega jezika ali slik in simbolov,  ki jih otrok 

uporablja. 

• Komunikacijski pripomočki, kot so znaki, simboli, slike, fotografije ali elektronski 

pripomočki za komuniciranje, včasih ne vključujejo besednjaka, ki zadeva osebno, občutljivo 

ali spolno tematiko in s katerim bi omogočili otroku, da razloži, pojasni svoje težave in poišče 

pomoč, ki jo potrebuje.  

• Pomanjkanje oseb, ki jim otrok lahko zaupa, še posebej, če je vzrok otrokove težave v osebi, 

ki je otroku hkrati ali negovalec, podporna oseba ali oseba, s pomočjo katere otrok 

komunicira. 

• Otrok morda nima dostopa do zasebnega in varnega okolja, kjer bi spregovoril o svojih 

težavah ali kjer bi lahko uporabil telefon ali računalnik brez pomoči nekoga drugega.  

• Viri informacij in pomoči organizacij morda otroku niso na voljo. Lahko se zgodi, da tehnično 

ni mogoče, da bi otrok lahko poklical na telefonsko linijo za pomoč, če uporablja simbolno 

komunikacijo, ali če na drugi strani oseba ne razume otrokovega načina komuniciranja ali ni 

seznanjena s težavami, ki jih imajo otroci s PP, ali pa otrok fizično ne more priti do centra, 

kjer je na voljo pomoč (Brown in Miller, 2014). 

 

10.4.1 Rešitve za večjo dostopnost podpornih storitev 

 

Pomembno za uporabnike različnih storitev društev, organizacij in centrov je, da te službe delujejo v 

lokalnih skupnostih, kjer so zanje dostopne, uresničujejo njihove pravice in želje (Zaviršek, Zorn in 

Videmšek, 2002). 

  

Storitve služb morajo biti dostopne ne le fizično, ampak tudi na drugih nivojih, kar pomeni, da so 

organizirane na naslednje načine: 

• da so informacije ustrezne in dostopne vsem, tako otrokom oz. osebam brez invalidnosti kot 

tistim z invalidnostmi, osebam z nižjim in višjim socialno-ekonomskim statusom, 

• posredovanje informacij na način, da jih lahko dosežejo in razumejo ljudje z različnimi 
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invalidnostmi, tudi slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gibalno ovirani, ljudje z MDR. 

Informacije lahko vključujejo slike, skice, primeren font ipd., 

• so objekti storitev fizično dostopni in prilagojeni vsem, tudi ljudem z invalidnostmi 

(dosegljivi z javnim prevozom, na obrobjih mest ipd.) (Zaviršek, Zorn in Videmšek, 2002). 

 

Podporne storitve in službe, namenjene otrokom, bi morale prav tako zagotoviti, da je njihovo 

izvajanje oz. pomoč dostopna ljudem z mobilnimi ali senzornimi ovirami. Opremljene morajo biti za 

ponudbo storitev tako, da lahko ponudijo svoje storitve in pomoč ljudem z uporabo različnih 

pripomočkov za komunikacijo. Mora pa biti tudi zelo jasno, kateri elementi storitev so za redno 

zagotavljanje duševnega zdravja in katere so specifične za osebe z invalidnostmi. Storitve za otroke 

in mlade z MDR ne bi smele biti drugorazredne ali slabše različice programov za žrtve spolnih zlorab, 

ampak bi morale biti na enakem nivoju, z veliko mero usposabljanj, ozaveščanj in z znanjem tistih, 

ki so zlorabe že doživeli (Brown, 2010).  

 

S. Temnik (2010) opozarja, da je tudi glede čustveno zlorabljenih otrok zaenkrat na področju 

informiranja in preventive narejenega še premalo. Velika težava, ki se pojavlja na področju čustveno 

zlorabljenih otrok je tudi dostopnost do storitev in pomoči, saj so otroci v veliki meri oz. povsem 

odvisni od svojih staršev in skrbnikov ter tako niso seznanjeni z vsemi možnostmi pomoči in podpore, 

ali pa jim je dostop do njih otežen ali onemogočen. Temnikova (2010) nadaljuje še, da obstoječe 

storitve velikokrat pri otrocih vzbudijo dodaten strah in odpor.  

 

H. Brown (2010) prav tako meni, da je potrebno zagotoviti pogoje, da bo imel tudi otrok s PP možnost 

povedati odgovorni odrasli osebi, če kdo ravna neustrezno z njim. Poleg tega je potrebno mlade osebe 

s PP informirati in jim posredovati informacije, ki jim bodo omogočile starosti primerne intimne 

odnose s pozicije zaupanja. Kadar otrok ali mladostnik ne more izraziti stiske ali kakršnih koli 

pomislekov, morajo strokovnjaki poskrbeti za storitve, ki bi izrecno in trajno zagotavljale neodvisno 

zagovorništvo in strokovno pomoč otrokom.  

 

Specializirane organizacije in centri morajo oblikovati svoje storitve varne od samega začetka. Morali 

bi vedeti, da to ni vprašanje, ki bi ga lahko oz. morali obravnavati za zaprtimi vrati. Invalidske 

organizacije morajo izvajati usposabljanja na področju varstva otrok, obvezna za vse svoje zaposlene, 

ne pa kot dodatno možnost, ki se ne upošteva ali se zanemarja.  

V uradnih dokumentih je potrebno določiti smernice o tem, kako lahko zaposleni vzbuja pomisleke, 

o njihovi odgovornosti za natančno izmenjavo potrebnih informacij in o svoji dolžnosti, da vključijo 

tudi druge strokovnjake. Zlorabe bi bilo potrebno izpostaviti v splošni politiki, zakonih, zlasti v zvezi 

z zaposlovanjem, kjer je ključnega pomena strog nadzor, zbiranje referenc in skrbno opravljanje 

razgovorov (Brown, 2010). 

 

Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo zaščito tudi s strani organizacij, ki se ukvarjajo z zaščito 

večinskih otrok, da ne pozabijo nanje in na njihove posebne potrebe ter večjo ranljivost, kadar 

delujejo s svojimi splošnimi programi za otroke v družinah, šolah ali lokalni skupnosti (Brown, 2010).  

Strokovnjaki in organi kazenskega pravosodja se morajo zavedati, da posebne potrebe ne dajejo 

imunitete pred spolnimi zlorabami, ampak ustvarjajo dodaten dejavnik tveganja. Če spregledajo 

otroke s PP, prispevajo k mnenju družbe, da so zlorabe otrok ali mladih PP manj pomembne v 

primerjavi z zlorabami drugih otrok in/ali da storilci ne bodo tako strogo, odločno in dosledno 

preganjani ali privedeni pred sodišče (Brown, 2010).  
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10.4.2 Kako lahko pristojne službe, ki se ukvarjajo z žrtvami nasilja, izpolnjujejo potrebe 

žensk z invalidnostmi? 

 

Ugotovitve po Robinson Civjan (2000), so: 

 

• Prepoznavanje razsežnosti problema. Če bi bile organizacije in centri, ki se ukvarjajo s spolnimi 

zlorabami in nasiljem v družini usmerjeni na najbolj ranljive žrtve, bi bile to ženske z invalidnostmi.  

Zlorabe s strani partnerjev, negovalcev in družinskih članov so med ženskami z motnjami v duševnem 

razvoju tako pogoste, da je mogoče predpostaviti, da obstaja v vsaki skupnosti. 

 

• Sprememba opredelitve, definicije nasilja v družini. Med ljudmi z invalidnostmi lahko do nasilja v 

družini pride med partnerjema prav tako kot pri osebah brez invalidnosti. Vendar pa se osebe z 

invalidnostmi srečujejo tudi z zaskrbljujočimi stopnjami nasilja s strani osebnih asistentov oz. 

negovalcev. Za učinkovito zagotavljanje storitev za to populacijo, moramo upoštevati, da storilci niso 

samo partnerji, ampak so lahko tudi tisti, ki zagotavljajo osebno nego. To neposredno vpliva na 

preverjanje upravičenosti do izvajanja storitev in preventivnih strategij.  

 

• Zagotovitev sodelovanja preventivnih in zdravstvenih storitev. Zagotavljanje izobraževanja, da bi 

preprečili zlorabe, je izredno pomembno in ga je mogoče učinkovito uporabiti pri vseh ljudeh z 

različnimi vrstami invalidnosti. Zdravstvene storitve in obravnava (na primer krizno svetovanje) so 

prav tako ključnega pomena, saj je veliko ljudi že doživelo nasilje in potrebujejo podporo pri 

zdravljenju, okrevanju, obravnavi po zlorabah. Do razkritja zlorab zelo pogosto pride na različnih 

izobraževanjih. Posameznik lahko koristi obe vrsti storitev na različnih točkah v njihovem življenju 

ali hkrati, istočasno. 

 

• Prilagoditev predpisov, birokracije, za zagotavljanje dostopnosti programov ljudem z invalidnostmi.  

Izvedba fizičnih sprememb, da izpolnjujejo standarde dostopnosti ljudem z invalidnostmi, je 

nedvomno ključnega pomena za ustrezno zagotavljanje storitev ljudem z invalidnostmi. 

Vendar, tudi centri, ki so fizično dostopni ljudem z invalidnostmi, izvajajo politike, ki omejujejo 

uporabo storitev osebam z invalidnostmi. V programu v Teksasu, ki ga omenja avtor, so ugotovili, da 

so morali narediti nekaj takojšnjih sprememb, kot so: sprememba oblike vprašalnikov in dodatna 

vprašanja, fleksibilnost pri formularjih in branje obrazcev ljudem ali pošiljanje obrazcev, formularjev 

v naprej, kadar je to potrebno, ugotavljanje, ali je klicatelj na dežurni telefon oseba z invalidnostmi 

in sprememba dolgoletne politike obveznega srečanja strank v pisarni, za zadovoljevanje potreb  oseb 

z invalidnostmi, ki niso imeli dostopa do javnega prevoza. Spremembe so pomembne tudi glede 

včasih preprostih stvari, kot je majhen tisk na vizitkah, ki je predstavljal težavo nekaterim 

uporabnikom. 

 

• Potrebno je olajšati stalen, kontinuiran dialog in sodelovanje med programi, namenjenimi žrtvam 

nasilja in programi, namenjenimi osebam z invalidnostmi. Če je obravnavan problem nasilje nad 

osebami z invalidnostmi, je sodelovanje nujno potrebno. Ugotovili so namreč, da imata obe vrsti 

služb oz. organizacij koristi od usposabljanja osebja. 

Prav tako je koristno, da sodelujejo na konferencah in publikacijah, pri objavah drug drugega, na 

svetovalnih (po)svetih in upravnih odborih. Potrebno se je jasno in pošteno soočiti s težavami ter 

predlagati možne izboljšave. 

 

• Uporabiti je potrebno skupnostni pristop k problemu. Ob sodelovanju programov za osebe z 

invalidnostmi in programov za žrtve nasilja, je še vedno potrebno vključevanje in sodelovanje 

številnih drugih ljudi. Glede na starost uporabnika, ki se ga obravnava in vrste invalidnosti, lahko to 

vključuje: starše in druge družinske člane, specialne pedagoge, osebje organov pregona, policiste, 

odvetnike, osebje stanovanjskih ali poklicnih programov in nastanitev, terapevte, delodajalce in vse, 

ki imajo pomembno vlogo v življenju osebe z invalidnostmi. Skozi ta skupnostni pristop se tveganje 
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za zlorabe zmanjša v različnih okoljih, zdravljenje je omogočeno, podpora je zagotovljena z družino 

in/ali osebjem in verjetnost, da se zlorabe prijavi, je večja. 

 

Da bi začeli zagotavljati dostopnost, je veliko praktičnih stvari, ki se jih lahko naredi. Strokovni 

delavci, ki delajo v organizacijah za osebe z invalidnostmi in tisti v organizacijah za žrtve zlorab 

lahko začnejo z naslednjim: 

• Seznanitev z lokalnim centrom, organizacijo za osebe z invalidnostmi ali za delo z žrtvami 

zlorab. 

• Organiziranje sestanka, srečanja, da se zaposleni pozanimajo o njihovih trenutnih storitvah in 

odprtje dialoga o invalidnosti in nasilju. 

• Ponudba strokovnega usposabljanja zaposlenim v drugi organizaciji in sprejetje izobraževanj, 

usposabljanj z njihove strani. 

• Pregled trenutne dostopnosti programov in objektov ter ugotavljanje potrebnih sprememb. 

• Skupna vložitev zahtevka za financiranje prenove, prilagojene opreme, izobraževalnega 

gradiva in projektov ozaveščanja. 

• Izmenjava gradiv o programih posameznih organizacij ter razdelitev gradiva uporabnikom, 

družinam in osebju. 

• Invalidske organizacije bi morale pripraviti pisna pravila o tem, kaj storiti, ko pride do spolnih 

zlorab ali nasilja v družini. 

• Organizacije, ki se ukvarjajo z žrtvami zlorab, bi morale napisati predpise glede dostopnosti 

in nediskriminaciji strokovnih služb in organizacij. 

• Ustvariti je potrebno svetovalni svet/odbor ali delovno skupino v lokalni skupnosti, za 

nadaljevanje in razširitev tega dialoga. 

• Medsebojna podpora obeh vrst organizacij z udeležbo na akcijah zbiranja sredstev in 

dogodkih skupnosti, zapolnitev delovnih mest z ljudmi s potrebnim strokovnim znanjem o 

osebah z inalidnostmi in o nasilju (Robinson Civjan, 2000). 

 

Tak način sodelovanja in skupnih prizadevanj je lahko zelo učinkovit način za zmanjšanje tveganja 

za nasilje nad ženskami z invalidnostmi ter zagotavljanje ustreznih odzivov, ko se nasilje zgodi. 

Skupno delovanje in sodelovanje je ključnega pomena za resnično zagotavljanje pomoči tej zelo 

ranljivi populaciji (Robinson Civjan, 2000). 

 

V zatočiščih in svetovalnih službah bi potrebovali večje kapacitete in jih morali urediti, da bi bili 

dostopni tudi za ženske z različnimi invalidnostmi. Nekatere spremembe, ki bi prispevale k večji 

dostopnosti, so hitro izvedljive, z manjšimi stroški ter nekaj reorganizacije, kot npr. organiziranje 

predavanj o nasilju v organizacijah in društvih, ki se ukvarjajo z ljudmi z invalidnostmi, vključitev 

praktikantk v projekte vzajemnega informiranja o delovanju svetovalnih služb na eni strani in 

invalidskih društev oz. organizacij na drugi strani ter aktivnosti, ki bi prispevale k boljšemu in 

učinkovitejšemu medsebojnemu sodelovanju, npr. informativna gradiva, namenjena tudi ženskam z 

invalidnostmi, izobraževanje in usposabljanje o ljudeh z invalidnostmi in njihovem načinu življenja, 

o drugih oblikah komunikacije, o ravnanjih v primerih duševne krize itd. Hkrati pa je potrebno 

razmišljati in delati tudi na dolgoročnejših spremembah, ki so sicer dražje, zahtevajo več 

reorganizacije, nov kader, če je to potrebno itd. Prav tako je potrebno dvigniti razven ozaveščenosti 

o tej problematiki v organizacijah in društvih, ki se ukvarjajo s posamezno vrsto invalidnosti, da bodo 

zaposleni pozornejši pri odkrivanju ter prepoznavanju zlorab ter obravnavi in sodelovanju ob 

morebitni zlorabi s pristojnimi, ustreznimi službami (Urek, 2005).  
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Zelo pomembna je dostopnost informacij, kar vključuje tudi brošure, knjige in priročnike, ki morajo 

biti prilagojeni osebam z različnimi oviranostmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priročnik Sexual assault: A survivor's handbook for people with developmental disabilities 

(Baladerian, 1985) ali  Spolno nasilje: Priročnik za osebe z MDR, je napisan na enostaven način, 

prikazuje sporne situacije in ilustracije primerov zlorab (kot na zgornjih slikah), še bolj pomembno 

pa je, da neposredno in natančno opiše, kaj naj ženska stori v primeru spolne zlorabe, na koga se 

lahko obrne, kako bo potekal pregled pri zdravniku, kaj jo bodo vprašali na policiji, kaj bo sledilo, 

kako bo potekalo sojenje itd. 
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Podoben primer je knjiga A Health Handbook for Women with Disabilities (Maxwell, Watts Belser 

in David, 2007), v kateri so vse informacije napisane v enostavnem jeziku, besedilo pa je 

podkrepljeno tudi z ilustracijami. V knjigi je poleg razlag in opisov zlorab, načinov pomoči in vseh 

potrebnih informacij, opisanih tudi nekaj načinov samoobrambe. 
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10.4.3 Povezovanje strokovnjakov pri reševanju dostopnosti storitev za ženske MDR 

 

Strokovnjaki za MDR morajo razumeti, kako vključiti strategije za preprečevanje in pomoč ter 

informacije v zvezi z nasiljem v družini in spolnimi zlorabami pri  zagotavljanju storitev za ženske z 

motnjami v duševnem razvoju. 

Strokovnjaki, ki delajo z ženskami z MDR, morajo sprejeti odgovornost za trenutno stanje in razvijati 

programe s konkretnimi usmeritvami, strategijami in praktičnimi rešitvami za odpravo oz. izboljšanje 

trenutnega stanja. Obstaja velika potreba po močnejših omejitvah pri pomočnikih za nego, negovalcih 

in kakovostni oskrbi oseb z MDR. Nujno je tudi vključevanje žensk z MDR, ki so preživele nasilje 

in zagovornikov pri definiranju problema in oblikovanju rešitev (Emanuel, 2000).  

 

Priporočljivo je usposabljanje strokovnjakov, ki delajo na področju nasilja v družini in spolnih zlorab, 

da pridobijo osnovne informacije o gibanju za pravice oseb z invalidnostmi, pomembni zakonodaji, 

raziskavah o nasilju nad ženskami z motnjami v duševnem razvoju in o trenutno najboljših primerih 

dobrih praks komuniciranja in izobraževanja za zagotavljanje oz. opravljanje storitev. Na drugi strani 

pa se mora osebje pristojnih služb za osebe z invalidnostmi izobraziti o naravi partnerskega nasilja v 

splošnem in specifično o nasilju nad ženskami z MDR. 

Pridobitev ustreznih in natančnih informacij bo prispevala in pomagala pri razumevanju invalidnosti, 

kulture hendikepa. Prav tako bo to okrepilo komunikacijske, terapevtske in zagovorniške spretnosti, 

ki omogočajo strokovnjakom oz. zaposlenim pristojnih služb na področju nasilja v družini in spolnih 

zlorab, učinkovitejše sodelovanje z ženskami z MDR. Novo pridobljene informacije je treba vključiti 

v posamezne strokovne prakse, strokovne programe in fizične strukture. Strokovnjaki morajo 

ugotoviti, kako bodo te informacije in razumevanje vključili v izvajanje svojih storitev. Pošteno 

morajo preučiti, v kolikšni meri s svojo osebno pristranskostjo, predsodki in strokovnim vedenjem na 

nezavedni ali zavestni ravni podpirajo temeljne vzroke za nasilje do žensk, s katerimi delajo 

(Emanuel, 2000). 

 

Strokovnjaki morajo oceniti učinkovitost lokalnih podpornih storitev za povečanje pozitivnega vpliva 

njihovih referenc. Morali bi sodelovati s programi o nasilju v družini in spolnih zlorabah ter tako 

razširiti svoje znanje o storitvah in programih, namenjenih posebej ženskam z MDR. Prav tako je 

ključnega pomena, da strokovnjaki za osebe z MDR sodelujejo s strokovnjaki za nasilje v družini in 

spolne zlorabe, da bi dosegli boljšo dostopnost kriznih storitev in centrov za ženske z MDR, ki so 

bile žrtve zlorab (Emanuel, 2000). 

 

Sodelovanje je tako nujno med strokovnjaki s področja družinskega nasilja in drugih zlorab s 

strokovnjaki za PP in invalidnosti. Vključno z ženskami z MDR in njihovimi družinami bi morali 

sodelovati in delovati skupaj. Nekatere strategije lahko vključujejo sodelovanje oblikovalcev 

zakonov in vladnih predstavnikov (izmenjava informacij, delitve virov) za razvoj učinkovitih 

programov in zakonov za ženske z MDR, ki so bile viktimizirane. Varne hiše za žrtve nasilja v družini, 

programi in centri za žrtve spolnih zlorab morajo oceniti svoje storitve in črpati informacije iz 

najnovejših raziskav in predstavitvenih modelov, ki predstavljajo inovativne in uspešne strategije za 

izboljšanje svojega dela z ženskami z MDR. Zagotoviti morajo ozaveščanje žensk z MDR v njihovih 

skupnostih tako, da podpirajo ženske pri varni identifikaciji zlorabe ali nasilja in ugotoviti, kakšen 

način ukrepanja oz. nadaljnih postopkov bi bilo najvarneje sprejeti (Emanuel, 2000). 

 

Vrsto let so na področju pomoči pri nasilju v družini in spolnih zlorabah vodili in delali ljudje, ki so 

sami preživeli nasilje ali zlorabe in tisti, ki so se zavzemali za pravice žensk.  

Pri pridobivanju osebja in prostovoljcev za nudenje pomoči v kriznih primerih, bi bilo treba posebej 

vključevati ženske z MDR. Ženske z MDR so lahko namreč zelo koristne kot pozitivni mentorji in 

vzorniki za dekleta in druge ženske z MDR. Poleg tega lahko ženske z MDR delajo kot mentorji v 

programih družinskega nasilja in spolnih zlorab, kot vzgojitelji v neki skupnosti, mentorji sodnih 

zagovornikov, koordinatorjev za ozaveščanje, moderatorji podpornih skupin, pisatelji, svetovalni 



47 

 

člani upravnega odbora, raziskovalni partnerji centrov, svetovalci za tehnično pomoč pri omogočanju 

fizično in programsko dostopnih centrov in kot zagovorniki oseb z MDR (Emanuel, 2000).  

 

10.5 Težave pri obravnavi zlorab 

 

Pri obravnavi in iskanju trajnejših rešitev proti zlorabam oseb z MDR se torej pojavljajo različne 

težave. Predvsem glede spolnih zlorab nad osebami z MDR se pojavljajo že omenjene težave s 

predsodki o osebah z MDR, težave s podatki in različnimi definicijami (Brown, 2010) ter redko 

medinstitucionalno obravnavo (Murgel, 2010). Brown (2010) kot težavo pri raziskovanju števila 

zlorab navaja tudi dejstvo, da veliko žrtev ostane neodkritih in brez pomoči.  

 

O težavah zaradi predsodkov in o nujnosti sodelovanja ter povezovanja različnih strokovnjakov sem 

pisala že v prejšnjem poglavju, zato se bom v tem bolj usmerila na samo obravnavo in pridobivanje 

pomoči za žrtve zlorab.  

 

V zahodnoevropskih in severnoameriških državah se predpostavlja oz. obravnava, da so osebe z MDR 

kompetentne za pričanje, razen če se dokaže drugače. Kljub temu njihovim poskusom prijave zločina 

nekateri ne verjamejo oz. so te prijave obravnavane manj resno, zaradi širšega splošnega prepričanja 

skupnosti, da so osebe z MDR nesposobne za pričanje in podajanje točnih prijav (Nettelbeck in 

Wilson, 2002).  

 

Posledično se zločine, ki so zreli za kazenska sodišča, ne obravnava dovolj resno oz. se jih pogosto 

rešuje administrativno, v okviru invalidskih organizacij. Kakorkoli, ta perspektiva degradira in 

razvrednoti osebe z MDR. Po zakonih je namreč definirano in opredeljeno kaj je kaznivo dejanje, 

zakon pa bi se moral upoštevati ne glede na intelektualne sposobnosti žrtev (Nettelbeck in Wilson, 

2002).  

 

Podobno je ugotovil tudi Sobsey (2000), saj med 100 analiziranimi primeri spolnega nasilja oz. 

zlorabe žensk in deklet z MDR, starejših od 15 let, kar 35 % primerov ni bilo prijavljenih organom 

pregona. Od prijavljenih primerov jih je samo 32,8 % privedlo do formalnih obtožb in le polovica od 

teh osumljencev je bila tudi obsojenih. Do končne obtožbe pa je prišlo le v 11 % od 100 analiziranih 

primerov.  

 

Še ena izmed težav pri pomoči ženskam, ki doživljajo spolno nasilje s strani partnerja, je po besedah 

M. Plaz (Horvat idr., 2004) tudi njihovo prepričanje, da morajo zaradi zakonske »dolžnosti« imeti 

spolne odnose s partnerjem, kadar si on to želi in včasih dejanja niti ne definirajo kot posilstvo. Po 

drugi strani pa je, nadaljuje Plazova (prav tam), njihova volja, samozavest in moč tako na dnu, da se 

partnerju ne morejo več upirati.  

 

Pri žrtvah z MDR številni razlogi botrujejo k temu, da žrtev ne poda prijave o zločinu, storjenem nad 

njimi. Nekateri imajo omejeno razumevanje o tem, kaj se je zgodilo in/ali omejene komunikacijske 

sposobnosti. Nekateri lahko razumejo, da se je nad njimi izvršilo kaznivo dejanje, vendar se vseeno 

soočajo s številnimi ovirami, ki jih odvračajo od prijave, še posebej če so v nekakšen odvisnem 

odnosu oz. razmerju s storilcem. Ugotovljeno je namreč, kot je že opisano v poglavju o storilcih, da 

so bili storilci zlorab pogosto prav negovalci ali vrstniki v institucijah (Johnson, Andrew in Topp, 

1988, Sobsey, 1994, v Nettelbeck in Wilson, 2002). 

 

Kot sta Wilson in Brewer (1992, v Nettelbeck in Wilson, 2002) pokazala, 40 % kaznivih dejanj zoper 

ljudi z lažjimi motnjami v duševnem razvoju in 71 % zoper ljudi s težjimi motnjami v duševnem 

razvoju ni bilo prijavljenih niti negovalnemu osebju.  

 



48 

 

Naslednja težava, s katero se žrtve soočijo, če se odločijo prijaviti nasilje oz. zlorabo, pa je 

reviktimizacija in pridobivanje oz. težave pri pridobivanju pomoči. 

V zgoraj omenjeni analizi 100 primerov spolnega nasilja nad ženskami z MDR so ugotovili tudi, da 

je samo 20 % žensk prejelo svetovalno pomoč ali zdravljenje, ki bi izpolnjevalo njihove potrebe. Več 

kot četrtina (26 %) žensk ni mogla dostopati do kakršne koli pomoči ali storitev in več kot polovici 

ni bila zagotovljena potrebna nastanitvena storitev (36 %) ali pa so prejele neustrezno nastanitev (18 

%) za zadovoljevanje svojih potreb (Sobsey, 2000).  

 

Druga raziskava, ki so jo naredili Baladerian idr. (2013), je pokazala, da kar 65,4 % žrtev zlorab z 

invalidnostmi ni dobilo nobene svetovalne pomoči ali terapije in to kjub temu, da je pomoč v večini 

primerov zelo koristna. V primerih, ko je bila pomoč zagotovljena, je namreč kar 83 % žrtev dejalo, 

da jim je pomoč pomagala.  

Od programov za nadomestila žrtvam je manj kot 5 % vseh žrtev zlorab, vključenih v raziskavo, 

prejelo kakršna koli nadomestila. Malenkostno višji odstotek je pri žrtvah spolnih zlorab. Približno 

8,6 % žrtev je prejelo pomoč oz. nadomestila preko omenjenih programov.  

 

Dodatne težave prinaša tudi reviktimizacija žrtve v postopkih prijave, zbiranja dokazov in sodnih 

postopkov. 

V primeru spolnega nasilja oz. zlorab nad ženskami reviktimazacijo po D. Horvat, (Horvat idr., 2004) 

pogojujejo:  

• neprimerni prostori za zasliševanje na policijskih postajah in upravah, s premalo zasebnosti, 

občutka varnosti,  

• žrtev nima možnosti izbrati spola tistih, ki so vključeni v prijavo in preiskavo, 

• dolgotrajnost in mučnost postopkov prijave, zbiranja dokazov ter sodnih postopkov, 

• prelaganje obravnav na sodišču,  

• žrtve so na sodno obravnavo klicane ob isti uri kot storilci, pred sodno dvorano pa so prisiljene 

čakati skupaj z njimi,  

• žrtev mora na obravnavi sama opozoriti, da ne more pričati pred storilcem,  

• na obravnavi lahko storilec sam zasliši žensko,  

• prisotnost strokovnjakov na obravnavi, ki nudijo ženski zagovorništvo v obliki moralne 

podpore, je odvisna od dovoljenja sodnika,  

• neprimeren odnos s strani obtoženčevega odvetnika, kot je namigovanje na izzivalen videz, 

tako da se mora žrtev v postopku zagovarjati, se braniti. 

 

Številne podobne in druge težave ter napake se dogajajo tudi med obravnavanjem zlorab otrok. Po 

besedah N. Vanček (Horvat idr., 2004) mora otrok govoriti kar s sedmimi osebami, preden steče  

postopek pomoči. 

 

H. Brown (2010) opozarja, da lahko otroci po spolni zlorabi posledično ostanejo s še večjimi PP. Ta 

posledica je odvisna predvsem od narave in obsega otrokovega trpljenja, osebne odpornosti in 

družbene podpore. Dodaja pa še, da bi morali od vseh, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem mladih, 

zahtevati, da pri obravnavi vzamejo v zakup tako zlorabo kot PP.  

 

Na različne napake in težave pri prepoznavanju problema in učinkovitega odziva za zaščito otrok, 

opozarjata tudi Brown in Miller (2014). Med prvimi je pomanjkanje celostnih, na otroka usmerjenih 

analiz. Podpora otrok s PP in njihovim družinam je usmerjena z zelo ozkim poudarkom, tj. podporo 

staršem ali skrbnikom pri skrbi za svojega otroka. Pri tem se ne obravnava širših vprašanj, kot so 

potrebe in okoliščine staršev ali skrbnikov, družinska dinamika, širši okoljski vidiki in vplivi vseh teh 

na otrokove širše razvojne potrebe in dobro počutje. Kadar govorimo o ocenjevanju in zagotavljanju 

otrokovih potreb, se pogosto premalo pozornosti nameni vprašanjem, kot so nefunkcioniranje v 

družini, nasilje v družini,  duševno zdravje staršev in zlorabe drog. Analize in ocene, ki se 
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osredotočajo na navedene potrebe staršev ali negovalcev, niso nujno skladne z otrokovim dobrim 

počutjem (Brown in Miller, 2014).  

 

Naslednja težava je lahko tudi odpor oz. nepripravljenost za sodelovanje staršev ali skrbnikov s 

strokovnjaki, čeprav lahko tako sodelovanje prinese številne koristi za dobrobit otrok s PP in pomaga 

pri njihovem varovanju oz. zaščiti. Vendar pa poudarek na sodelovanju in zavezanost k temu, da otrok 

ostane v družini in lokalni skupnosti, nehote privede do pretiranega, na starše ali skrbnike 

usmerjenega pristopa, v katerem se zmanjša pomen posvetovanja z otrokom. Pri tem pa se glede 

otrokovega vedenja in potreb pretirano zanaša na družino oz. skrbnike in premalo na otroka (Brown 

in Miller, 2014). 

 

Nepripravljenost za sodelovanje med strokovnjaki in starši s pogostim pojasnilom, da skrbijo za 

dobrobit otroka, je verjetno večje pri otrocih s PP. Strokovnjaki lahko menijo, da starši ali skrbniki 

delajo po svojih najboljših močeh in si še naprej prizadevajo za sodelovanje, posledično pa ogrožajo 

standarde za zaščito otrok in se ne zavzemajo za otrokovo korist. 

Profesionalni odnosi lahko delujejo tudi kot ovira pri zasliševanju in izpodbijanju presoje ter vedenja 

sodelavcev morebitnega storilca, saj lahko nanje vplivajo osebne vrednote, stališča in predpostavke 

o otrocih s PP (Brown in Miller, 2014). 

 

Med strokovnjaki, ki delajo z otroki s PP in tistimi, ki so zadolženi za ocenjevanje otrokovih potreb 

ali njihove zaščite, so lahko prisotne tudi razlike v znanju in veščinah (Commission for Social Care 

Inspection et al. 2005; Murray and Osborne 2009, v Brown in Miller, 2014).  

Praktiki v ocenjevalnih skupinah tako morda nimajo specializiranih veščin, kot so neverbalna 

komunikacija, znakovni jezik, razumevanje kulture gluhih in razvojnih vprašanj, ki bi jim omogočile 

učinkovito komuniciranje z otroki s PP in polno razumevanje njihovih potreb. Na drugi strani 

strokovnjaki v skupinah za otroke s PP imajo znanje v zvezi s PP, vendar nimajo dovolj strokovnega 

znanja s področja zaščite in varstva otrok (Brown in Miller, 2014).  

 

Strokovni delavci, ki izvajajo ocenjevanje potreb otrok in raziskujejo tematiko zaščite otrok, včasih 

tudi nimajo dovolj časa za izgradnjo odnosov z otroki s PP ali da bi z njimi razvili dobro 

komunikacijo. Poleg tega lahko zaradi omejenih virov primanjkuje specializiranih veščin oz. 

strokovnjakov, ki te veščine imajo, kot na primer tolmači, terapevti in psihologi, ki bi lahko prispevali 

k načrtovanju ocenjevanja ali podpore (Brown in Miller, 2014). 

 

Pomembne ovire tako obstajajo v procesih varovanja otrok s PP in vključujejo pomanjkanje: 

• prednostne, prioritetne zaščite otrok s PP, 

• prepoznavanje zlorab in učinkovite uporabe kritičnih dejavnikov za zaščito otrok, 

• celovitih ocen in analiz, 

• učinkovitega načina komunikacije z otrokom s PP, da bi videli situacijo z otrokovega zornega 

kota,  

• usposabljanj in spretnosti, veščin zaposlenih, 

• učinkovitega skupnostnega dela in sodelovanje organizacij (National Working Group on Child 

Protection and Disability, 2003; Commission for Social Care Inspection et al. 2005; Ofsted, 

2009, 2012; Taylor et al. 2014, v Brown in Miller, 2014). 
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10.5.1 Rešitve za uspešnejšo obravnavo zlorab 

 

Pri obravnavi zlorab je potrebno cel proces prilagoditi posebnim potrebam posameznika. Kosova 

(2005) med pomembnimi dejavniki omenja dovolj časa, po potrebi več krajših sestankov, informacije 

iz večih virov, kratka in konkretna vprašanja,  zlorabljeni osebi razumljiv in domač jezik ter prilagojen 

njegovi stopnji razumevanja. Žrtev mora imeti tudi možnost izražanja s pomočjo nadomestne 

komunikacije (komunikator, table s slikami, črkami, tolmač za slovenski znakovni jezik), pomoč z 

risanjem, fotografijami ali slikami. Pri osebah z MDR je pomemben tudi zagovornik oz. zastopnik 

posameznika, ki mora dobro poznati žrtev in imeti z njo vzpostavljen zaupen odnos. Neverbalni 

odzivi in morebitno neprimerno vedenje so lahko včasih edini način, skozi katerega zlorabljena oseba 

izraža svojo stisko, zato je potrebno ugotoviti vzrok takega vedenja.  

 

Zaradi slabših intelektualnih zmožnosti in zmedenosti, ki se lahko pričakuje med intervjujem ali 

razgovorom z žrtvijo z MDR, je potrebna posebna skrb pri razvijanju vprašanj, da bi dobili resnične 

in natančne odgovore (Finlay in Lyons, 2000, v Nettelbeck in Wilson, 2002).  

Prav tako bi bilo potrebno nameniti posebno pozornost pri odločanju o uporabi odgovorov družine 

ali negovalnega osebja in usposabljati anketarje za pridobitev teh podatkov (Nettelbeck in Wilson, 

2002). 

 

Ustvarjalne terapije so lahko tudi koristne pri delu z nekaterimi osebami z invalidnostmi. Predvsem 

v zvezi s pomočjo otrokom, Brown in Miller (2014) pišeta, da kreativne terapije lahko ponudijo 

možnosti  izražanja skozi posredna, neverbalna sredstva oz. načine, še posebej kadar se težko izraža 

besedno. 

 

Otroci z omejenim izraznim besediščem, ki so ankisozni ali travmatizirani, še pogosteje doživljajo 

ovire pri tem, da bi bili slišani in prejeli pomoč. Pomanjkanje nebesednih, ustvarjalnih terapevtskih 

tehnik pomoči in podpore, zmanjša otrokovo možnost razkritja zlorabe, prejemanja učinkovitega in 

pravočasnega ukrepanja  in vključitev v proces okrevanja. Zaradi odsotnosti nebesedne podpore lahko 

otroci s PP svojo stisko izrazijo samo s tišino, umikom, samopoškodbami ali neželenim vedenjem 

(Brown in Miller, 2014). 

 

H. Brown (2010) med koristnimi spremembami v razvoju zakonodaje in prakse v VB omenja večjo 

uporabo video intervjujev in video povezav v živo med obravnavo otrok. To otrokom daje možnost 

pričanja, biti vidni in slišani, pri čemer pa se jim ni potrebno srečati iz oči v oči s storilcem na sodišču. 

Kot dobro prakso omenja tudi uporabo zagovornika ali posrednika v sodni dvorani v nekaterih 

primerih obravnave.  

 

Predvsem pa žrtve spolnih zlorab z MDR potrebujejo varne storitve, ki se zavzemajo za skrbno 

zaposlovanje, potrebujejo neodvisen nadzor in regulacijo teh organizacij in posameznikov, ki delajo 

v njih. Poleg tega žrtve potrebujejo jasne povezave za prijavo, tako da se lahko vse obtožbe ali 

pritožbe usmerijo na pristojne oz. ustrezne civilne službe v  primeru oškodovanosti. Tako kot drugi 

otroci in mladi, tudi otroci z MDR potrebujejo zakon, ki jim bo omogočil, da se njihove potrebe 

upoštevajo v sodnem postopku. Nenazadnje pa potrebujejo sistem kazenskega pravosodja, ki jih 

obravnava in spoštuje kot žrtve (Brown, 2010).  

 

Za otrokom bolj prijazno obravnavo, K. Domiter Protner (2013) predlaga naslednje rešitve: 

• upoštevanje izjave otroka, ki jo je podal ob odkritju oz. razkritju tudi v sodnem postopku, 

• časovno omejen postopek na sodišču, npr. mesec dni, 

• v primeru potrebe po razjasnitvi, upoštevanje razgovora, ki ga izvede strokovni delavec 

CSDja, 

• oblikovanje protokola pogovora in dodatno izobraževanje socialnih delavcev,  
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• načrtno izobraževanje vseh strokovnih delavcev, ki prihajajo v stik z žrtvami, tako v šolah, 

zdravstvu, centrih za socialno delo, 

• poleg obveznih seminarjev, vključevanje vsebin s področja nasilja v družini že v študijske 

programe in strokovni izpit, 

• več socialnih delavcev in delavk na CSD-jih, ki bi se ukvarjali samo s to problematiko,  

• preprečevanje slabšanja materialnega standarda družin, 

• ozaveščanje staršev na primarni ravni oziroma preden se kaj zgodi, 

• razvijanje in izvajanje programov za mladostnike o nenasilnih partnerskih odnosih in o 

odzivanju na nasilje v odnosih, 

• izobraževanje staršev že pred rojstvom otroka (npr. v šolah za starše) o posledicah nasilja in 

o ustrezni skrbi in odnosu do otroka in izobraževanje o spremembah, ki jih v partnerski odnos 

prinaša otrok, 

• svetovanje mladim staršem tudi po rojstvu otroka, z obiski ustreznih strokovnjakov na domu, 

• programi za starše o ustreznem ravnanju z otroki, o spremembah v družini, ki se dogajajo v 

posameznih starostnih obdobjih otroka, npr. ob vstopu v vrtec, v osnovno, srednjo šolo, kot 

varovalni dejavnik za družino in družbo, 

• pomoč in učenje spoprijemanja in premagovanja doživetih travmatičnih situacij, 

premagovanje občutka krivde in drugih negativnih čustev, 

• tesno sodelovanje med šolo, CSD-jem in pogosto šolskim zdravnikom, preventivni programi 

na sekundarni ravni, ki bi zmanjšali možnosti prenosa nasilja v naslednje generacije. 

 

Po A. Mikuš Kos (1991) se zlorabe otrok in šola povezujejo na različne načine, saj ima šola možnosti 

za odkrivanje in preprečevanje zlorab, za ukrepanje ob prisotnosti zlorab in nudenje pomoči otroku. 

Po drugi strani lahko šola posredno prispeva k zlorabam otroka v domačem okolju ali pa celo sama 

zlorablja otroka. 

 

Kljub temu, da so institucije lahko velik rizični dejavnik, so po drugi strani lahko prve, ki odkrijejo 

in posredujejo v primerih nasilja v družini. O vlogi šole pri prepoznavanju nasilja so med drugim 

pisali K. Domiter Protner (2011), narejena je bila raziskava o doživljanju institucionalnega nasilja z 

vidika otrok (Oman, 2011), o verbalnemu nasilju med vrstniki (Pšunder, 2011), priročnik o 

prepoznavanju in pomoči otrokom v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Filipčič in Klemenčič, 2011). 

 

Obstajata dva razloga za domnevo, da je vloga šole pri odkrivanju in prijavi zlorab otrok še bolj 

ključnega pomena pri zaščiti otrok s PP kot sicer. Kot prvič, ker imajo učenci s PP  veliko večje 

tveganje in je zato opreznost pri odkrivanju še posebej pomembna. Kot drugič pa raziskave kažejo, 

da so otroci s PP bolj odvisni od šole pri prijavah zlorab, kot drugi otroci. Poročila so pokazala, da je 

šolsko osebje prijavilo 21,3 % potrjenih primerov zlorabe otrok brez PP in 36,2 % vseh primerov 

trpinčenja otrok s PP (Crosse idr., 1993, v Sobsey, 2002).  

 

Učitelji so po besedah A. Mikuš Kos (1991) lahko pomemben vir pomoči, saj imajo veliko znanja in 

izkušenj, zaradi katerih dobro poznajo razvojne in vedenjske značilnosti otrok. To jim omogoča 

opažanje in presojanje odklonskega vedenja otrok ter odklone v telesnih, učnih in drugih značilnostih 

v primerjavi z drugimi, enako starimi otroci iz podobnega okolja. Zaradi dobrega poznavanja učencev 

lahko opazijo spremembe v vedenju, čustvovanju ali videzu, poleg tega se večina učiteljev iskreno 

zanima in zavzema za dobrobit svojih učencev. Pomembni so tudi zaradi dejstva, da je med 

zlorabljenimi otroki kar 50 % šolarjev, šola pa lahko deluje kot pomemben varovalni dejavnik 

psihosocialnega razvoja otrok iz hudo neugodnih družinskih okolij. Med drugim so učitelji zavzeti za 

preprečevanje zlorab otrok tudi zato, ker morebitne zlorabe neugodno vplivajo na šolsko delo in 

zmanjšujejo učinke njihovega dela. 
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10.6 Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja 

 

K. Domiter Protner (2013) piše o razvojnoekološki teoriji, katere pomembna značilnost je odkrivanje 

dejavnikov tveganja in hkrati varovalnih dejavnikov, ki imajo pomembno vlogo pri zlorabah otrok in 

mladostnikov.  

Varovalni dejavniki in procesi so tisti, ki preprečujejo pričakovane škodljive učinke oz. posledice 

neugodnega vpliva. Poznavanje varovalnih dejavnikov je pomembno pri preprečevanju 

psihosocialnih motenj in pri razumevanju različnih učinkov enakih stresnih okoliščin na različnih 

otrocih (Mikuš Kos, 1991). 

 

Varovalni dejavniki so: 

• v otroku: temperament, inteligentnost, socialna spretnost, ženski spol in nekatere druge 

lastnosti, 

• v družini: dober odnos z enim od staršev ali katerim drugim družinskim članom, 

• v šoli: številna dogajanja in procesi v šoli lahko delujejo varovalno, 

• v širšem okolju: vključenost otroka v interesne dejavnosti, hobije, vključenost v širšo socialno 

mrežo (Mikuš Kos, 1991). 

 

Vsi ti dejavniki lahko delujejo varovalno in izboljšujejo možnosti ob izpostavljenosti stresnim 

situacijam ali kronično neugodni družinski situaciji in lahko delujejo zaščitno na psihosocialni razvoj 

ogroženega otroka (Mikuš Kos, 1991). 

 

Varovalni dejavniki po Domiter Protner (2013): 

• različni anonimni telefoni za klic v sili (SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja), 

• krizni centri za mlade in otroke (od 6. do 18. leta), 

• varne hiše in zavetišča, 

• urejanje zakonske podlage tega področja, 

• medijsko informiranje in prikazovanje nesprejemljivosti nasilja v družini, 

• varuh človekovih pravic Republike Slovenije in posebna ustanovljena skupina (od leta 

2002), ki varuje pravice otrok in mladih.  

 

Dejavniki tveganja za zlorabe otrok v Sloveniji so po Domiter Protner (2013): 

• prikritost izpostavljenosti otrok in mladostnikov nasilju v družini, 

• visoko vrednotenje družine in zasebnosti družine, kar pomeni oviro pri reševanju te 

problematike ter stereotipi o družini, 

• dojemanje nasilja v družini kot individualni in ne družbeni problem, 

• pomanjkljiva zakonodaja, večkratno in težko zasliševanje žrtve in potrebno večkratno 

ponavljanje zgodbe, 

• redka oziroma preredka medinstitucionalna obravnava nasilja v družini, 

• razlike v delovanju posameznih centrov za socialno delo, 

• razlike po posameznih šolah glede občutljivosti šolskih strokovnih delavcev za prepoznavanje 

izpostavljenosti mladih nasilju v družini, 

• nezaposlenost in ekonomska negotovost ter revščina. 

 

Dejavniki tveganja znotraj družin (Domiter Protner, 2013): 

• večja verjetnost za zlorabe v družinah z nizkim socialno-ekonomskim statusom oz. z nizkim 

prihodkom, čeprav se številni avtorji tudi strinjajo, da je izpostavljenost nasilju prisotna v 

različnih družinah, ne glede na socialno-ekonomski status, 

• povezava med večjim številom otrok v družini in izpostavljenostjo nasilju v družini. 
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Izobrazba staršev se je pokazala kot statistično nepomemben dejavnik pri večini oblik nasilja v 

družini. Pri izvajanju psihičnega nasilja v družini se je kot dejavnik tveganja pokazala nizka izobrazba 

očeta, medtem ko se nizka izobrazba matere ni pokazala kot pomemben dejavnik pri nobeni od oblik 

nasilja v družini (Domiter Protner, 2012, v Domiter Protner, 2013). 

 

Dejavniki tveganja in varovalni dejavniki izpostavljenosti otrok in mladostnikov nasilju v družini na 

individualni ravni (žrtve). 

 

Dejavniki tveganja na individualni ravni: 

• slabo prepoznavanje izpostavljenosti nasilju v družini, 

• slabo informiranje o možnostih iskanja pomoči in prijave nasilja (Domiter Protner, 2013). 

 

Varovalni dejavniki na individualni ravni: 

• sorodniki in prijatelji (iskanje podpore in varnosti), 

• šolska uspešnost, ki lahko deluje kot protiutež ogrožajočim vplivom oz. dejavnikom tveganja, 

kot je opozorila že Mikuš Kos (1996, v Domiter Protner, 2013). 

 

K. Domiter Protner (2013) je v anketi, ki jo je opravila med srednješolci, dobila redke, vendar 

zgovorne odgovore o počutju in odzivih ob nasilju v družini. Občutki, ki so jih opisali srednješolci, 

so bili ogroženost, nemočnost, nevrednost in tudi samodestruktivnost (Domiter Protner 2012, v 

Domiter Protner, 2013). Dejavnik zasebnosti in zaprtosti družin znotraj sorodstvenega okolja 

onemogoča tako prepoznavanje kot preprečevanje nasilja v družini, kot tudi iskanje pomoči in 

učinkovito razreševanje problemov. 

10.6.1 Šola 

 

Institucije so sicer lahko velik rizični dejavnik, o čemer sem že pisala, vendar pa je šola lahko tudi  

varovalni dejavnik, kar sem prav tako že omenila. 

 

Varovalni dejavniki in procesi v šoli so tisti, ki dobro vplivajo na otrokov odziv na neugodne vplive 

oz. preprečujejo pričakovane neugodne učinke na otroka zaradi kronično neugodnih družinskih 

razmer, duševnih ali težkih telesnih bolezni staršev, slabših socialnih okoliščin, ki vplivajo na 

življenje in odnose v družini, kriznih situacij v otrokovem življenju in omejitev ter čustvenih 

problemov, ki izvirajo iz otrokove bolezni, poškodbe ali invalidnosti (Mikuš Kos, 1991). 

 

Dober odnos s katerim od učiteljev, sprejetost med vrstniki, povezanost s skupino, šolski uspeh, 

zadovoljstvo in uspešnost pri interesni dejavnosti in/ali splošno dober šolski uspeh je lahko za otroka, 

ki je izpostavljen kronično neugodnim družinskim situacijam, varovalni dejavnik (Mikuš Kos, 1991). 

V nasprotnem primeru, torej za otroka, ki je izpostavljen slabim družinskim vplivom in ima še slabo 

šolsko izkušnjo, to ne pomeni le seštevanje različnih slabih dejavnikov, vendar se sklene začaran  

krog, ki stopnjuje otrokovo neugodno življenjsko situacijo (Mikuš Kos, 1991). 
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11 Intervencije in preventivne dejavnosti 
 

Preventivna dejavnost na področju zmanjševanja nasilja v družini ima različne pomene in oblike 

(Domiter Protner, 2013). K. Domiter Protner (2013) navaja ralične avtorje, ki razdelijo preventivno 

dejavnost na tri oblike in sicer primarno oz. preden se »nekaj« zgodi; sekundarno kot obliko 

zgodnjega ukrepanja; terciarno kot obliko zmanjševanja ali reševanja posledic. Nadaljuje z razlago, 

da je primarna oblika na tem področju redka in težko izvedljiva.  

 

Po besedah H. Kos (2005) je potrebno ustvariti pogoje za osebe z invalidnostmi, da bi bili enakopravni 

in sprejeti v družbi, saj da je to najboljša preventiva pred zlorabami. Z omogočanjem, da osebe z 

invalidnostmi živijo zunaj institucij, se tudi možnosti zlorabe zmanjšajo. Socialna pravičnost med 

drugim pomeni ekonomsko in socialno stanje, ki dopušča vsem ljudem fizično in socialno varnost oz. 

preskrbljenost, pravico vseh ljudi, ne glede na družbeno skupino, do enake vključenosti v družbi in 

pravico do samoodločanja ter samodeterminacije. Pomeni torej pravico, da lahko vsak človek razvije 

svoje sposobnosti in avtonomnost v čim večji meri ter medsebojno soodvisnost oz. pravico do 

sodelovanja na demokratičen način drug z drugim (Zaviršek, Zorn in Videmšek, 2002). Za 

minimaliziranje učinka institucije bi bilo potrebno ustvariti tako socialne, družinske, kot 

organizacijske pogoje, ki bi podpirali osebe z invalidnostmi v njihovem samozastopanju, neodvisnosti 

pri sprejemanju odločitev glede bivanja, osebnega spremstva, financ in nenazadnje organizaciji 

svojega vsakdana. Veliko vlogo pri tem ima finančna neodvisnost, saj je prav ta odvisnost pogosto 

razlog, zakaj žrtve nasilja ostajajo s storilcem, torej s svojim nasilnim partnerjem (Kos, 2005). 

 

M. Urek (2005) opozarja, da je nujno potrebno več izvedeti o intervencijah, ki bi bile učinkovite za 

ženske z invalidnostmi. Na področju nasilja nad ženskami je bilo sicer po njenih besedah narejenega 

že veliko, vendar marsikatera od strategij ne ustreza oz. ni primerna za ženske z invalidnostjo. Težava 

je namreč, da veliko strategij predvideva umik od nasilneža, kar je za žrtve, katerih storilec je hkrati 

tudi skrbnik, praktično neizvedljivo.  

 

Dejavniki za optimiziranje učinkov preventive, ki jih je potrebno upoštevati pred načrtovanjem 

preventivnih intervencij, so: 

• definiranje problema z uporabo statističnih podatkov, ki ponazorijo stopnjo in značilnosti 

nasilja ter značilnosti žrtev, 

• identificiranje, prepoznavanje vzrokov in dejavnikov tveganja, 

• načrtovanje in testiranje intervencij ter programov, usmerjenih v zmanjševanje dejavnikov 

tveganja, 

• širjenje obsega informacij o učinkovitosti in preizkušenosti ukrepov oz. intervencij, na 

podlagi raziskav, zbiranja podatkov, opazovanja in evalviranja programov (Domiter Protner, 

2013). 

 

Nettelbeck in Wilson (2002) sta raziskovala vlogo žrtve in njenega vedenja v povezavi z večjo 

ranljivostjo za zlorabe. Kljub temu, da so nizke socialne veščine značilnost oseb z MDR, določene 

oblike vedenja, ki odražajo to nekompetentnost, povzroča tudi slab socialni trening. Taki naučeni 

vidiki bi morali biti zato možni spreminjanja s primerno oz. ustrezno intervencijo, vendar jih je 

potrebno sprva opredeliti. Ključno je, da osrednje vprašanje ne pomeni pripisovanja krivde, ampak 

opozarja na pomembnost identificiranja oblik vedenja oz. ugotavljanje, katera specifična dejanja  

lahko prispevajo k viktimizaciji in ali ga je možno spreminjati. V primeru, da teh oblik vedenja ni 

mogoče spremeniti, so obvezne in potrebne varovalne strategije. S predpostavko, da se vedenje v 

osnovi lahko spremeni, bi po Nettelbeck in Wilson (2002) moralo biti usposabljanje oseb z MDR 

prioritetna naloga. Usposabljanje bi osebam z MDR namreč pomagalo, da učinkoviteje nadzorujejo 

svoje interakcije z drugimi. 



55 

 

Petersilia (2001, v Nettelbeck in Wilson, 2002) je navajal raziskave Sobseya in Calderja kot 

zagovarjanje raziskave o vlogi žrtve, njenih lastnosti in vedenju, ki vpliva na tveganje, ker bi v 

nasprotnem primeru zanikali, da ima žrtev moč zmanjšati tveganje (Nettelbeck in Wilson, 2002). 

 

Brown in Miller (2014) glede intervencij za večjo zaščito otrok zagovarjata promocijo varovanja s 

programi osebne varnosti, vključno s spolno vzgojo in učenjem o odnosih. Taki programi namreč 

višajo zavedanje otrok s PP o zlorabah in sposobnosti iskanja pomoči. Poleg tega lahko tudi 

medvrstniška podpora zmanjšuje nasilje med vrstniki, kot uspešne pa so se izkazale tudi ustvarjalne 

terapije, kjer imajo otroci priložnost, da se izrazijo na drugačne, nedirektne, nebesedne načine, še 

posebej kadar imajo težave z jezikovnim izražanjem.  

 

Dokazi izboljšanja odnosov in stanja s pomočjo medvrstniške podpore: 

• manj težav s prijatelji, 

• manjše število prijav »lažjih« incidentov, 

• občutek učencev, da je šola varnejša,  

• ranljivi in osamljeni učenci so evidentirani bolj zgodaj in prej prejmejo podporo, 

• prijaznejše, prijetnejše igrišče, 

• manj pritožb o vedenju učencev s strani nadzornikov v času kosila  (Smith in Watson 2004, v 

Brown in Miller, 2014). 

 

Poročilo ugotavlja, da je zelo pomembno ustvarjati okolje, ki pomaga otrokom razvijati prijateljstva 

in učenje reševanja sporov, ter ustvariti šolsko klimo, v kateri bo vrstniško nasilje in ustrahovanje 

manj možno in manj pogosto (Brown in Miller, 2014).  

 

Nadaljnji dokazi o potencialnih koristih vrstniške podpore prihajajo od evalvacije projekta vrstniške 

podpore mladih ljudi s PP. Ugotovitve so pokazale, kako je mladim s PP koristilo povezovanje z 

drugimi mladimi s PP, ki so bili njihovi mentorji. Zaradi skupnega razumevanja težav in izkušenj 

prispeva k razvoju samozavesti in samospoštovanju mladih oseb s PP. Ponudi jim možnost za 

raziskovanje vprašanj in težav, ki so jim pomembne, z nekom, ki ima enako ozadje, je istega spola in 

podobne starosti, vendar z več izkušnjami in z boljšim razumevanjem težav. Poleg tega nudi podporo 

drugi osebi pri sprejemanju odločitev (Brown in Miller, 2014). 

 

Med nujno potrebne spremembe za večjo varnost otrok s PP Brown in Miller (2014) navajata: 

• sodelovanje različnih strokovnjakov in nadgradnjo že obstoječega znanja, 

• širše in bolj poglobljene raziskave, ki bi pripomogle k boljšemu razumevanju ranljivosti in 

tveganja za otroke s PP in pri iskanju načinov pomoči ter zaščite, 

• zvišanje zavedanja, ozaveščenosti o zlorabah otrok s PP in iskanje dejavnikov ter 

spremenljivk, ki ovirajo zaščito otrok,  

• promocija varnosti in dostopnost pristojnih služb, 

• dvig ozaveščenosti otrok s PP o zlorabah in sposobnosti iskanja pomoči, vključno z 

usposabljanjem in učenjem spretnosti za osebno zaščito oz. varnost,  

• pristojne službe morajo graditi na dobri praksi in že sprejetih ukrepih, ki pomagajo 

zagotavljati učinkovito izvajanje zaščite in pravno-kazenskih postopkov za otroke s PP 

(Brown in Miller, 2014). 
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Spodbujanje samovarovanja 

Briggs (2006, v Brown in Miller, 2014) je ugotovila, da so se učenci, ki so končali programe osebne 

varnosti, v večji meri (52 %) kot ostali (12 %) zavedali oz. vedeli, da odrasli z njimi ne smejo početi 

različnih dejanj, povezanih s spolnostjo.  

Ugotovila je tudi: 

• 22 % fantov in 8 % deklet ni vedelo, kaj storiti, če jih starejša oseba poskuša vključiti ali jih 

prisili v spolno neprimerno vedenje. 

• Dekleta, ki niso končala programov o varnosti oz. samovarovanju, tudi niso imela znanja o 

načinih samovarovanja. Ena tretjina deklet je dejala, da bi poskušale pobegniti od spolnega 

napadalca, ampak niso omenile, da bi jih prijavile. Od fantov ni nihče rekel, da bi tak incident 

prijavil policiji.  

• 27 % fantov je dejalo, da ne vedo, kaj bi storili, če bi jih spolno zlorabil drug mladostnik oz. 

vrstnik. Večina je sprejela spolno nesprejemljivo vedenje kot normalno in ga tudi ne bi 

prijavili. 

• O temah, povezanih s spolnostjo in zlorabami, imajo fantje imajo veliko manj znanja kot 

dekleta. 

• Fantje so bili negotovi glede pravic do neizkoriščanja otrok s strani odraslih za seks in o 

njihovih lastnih (ne)pravicah do prisile dekleta k spolni aktivnosti, še posebej, kadar je dekle 

z njimi v partnerskem razmerju.  

• Večina staršev svojim otrokom ni zagotovila nikakršnega realnega, dobrega znanja o njihovi 

varnosti. 

• Kljub spolni vzgoji niti fantje niti dekleta niso takoj povezali spolnih odnosov z nosečnostjo 

ali spolno prenosljivimi boleznimi.  

• Skoraj vsi učenci so dejali, da bi se veščin osebne varnosti morali naučiti v šoli, da bi tako 

pomagali otrokom ostati varni pred tveganjem za spolne zlorabe (Brown in Miller, 2014). 

 

Dokazi kažejo, da učitelji in podporno osebje nimajo dovolj samozavesti in niso dovolj spretni pri 

podajanju efektivnih informacij otrokom o njihovi zaščiti (McElearney et al. 2011b, v Brown in 

Miller, 2014).  

Na severnem Irskem so proučevali in ugotovili pozitiven odnos osnovnošolskih otrok, ki so prejemali 

informacije o varnosti preko preventivnega izobraževanja. Študija je pokazala tudi nujnost  celovitega 

usposabljanja, razvoja in podporo vseh ključnih partnerjev in potrebo po razvoju poučevanja vodenja 

informacij o varnosti v sodelovanju s pristojnimi vladnimi službami (Brown in Miller, 2014) 

 

Te ugotovitve poudarjajo tudi pomembnost poučevanja spolne vzgoje otrok s PP oz. izobraževanja o 

odnosih in trening veščin osebne varnosti. Otroke je potrebno opremiti z znanjem, besediščem in 

samozavestjo, da lahko ozaveščeno izbirajo, da prepoznajo zlorabe in poiščejo pomoč, kadar imajo 

težave.  

Delo s straši oz. skrbniki in strokovnjaki znotraj otrokove socialne mreže, ustvarjanje varnega okolja, 

opolnomočenje otrok in mladih ter zagotavljanje možnosti pomoči in njene dostopnosti, bo  

pripomoglo k varnosti in dobrobiti otrok (Brown in Miller, 2014). 

 

Področja, na katerih bi morali delati z otroki, da bi jih zaščitili pred spolnim izkoriščanjem:  

• Učenje in ozaveščanje otrok, da lahko sam odloča o svojem telesu in da je njegovo telo samo 

njegovo.  

• Učenje spoznavanja in razlikovanja različnih čustev, pozitivnih in negativnih ter spoznavanja 

lastnih čustev. Otroke je treba spodbujati, da izrazijo svoja čustva, odrasli pa jih morajo 

spoštovati. 

• Učenje in usmerjanje k razlikovanju prijetnih in neprijetnih dotikov, ozaveščanje o pravici do 

lastne izbire dotikov. 

• Učenje in spodbujanje otroka, da glasno izrazi svoje mnenje, da pove, če mu kaj ni všeč in 
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ozaveščanje do pravice odklonitve nečesa, kar mu ne ugaja. 

• Učenje razlikovanja dobrih in slabih skrivnosti ter nujnost razkritja tistih, ki mu ne ugajajo. 

• Učenje otroka, da sam poišče pomoč, kadar je v stiski in ozaveščanje o različnih načinih 

pomoči.  

• Zaupen odnos z otrokom (Horvat idr., 2004). 

 

Temnik (2010) opozarja tudi na pomembnost krepitve zavedanja ustreznih vrednot in informiranja 

javnosti o pravicah otrok ter odgovornosti, ki jo ima vsak član družbe za njihovo varnost in zaščito. 

Težava pri preprečevanju nasilja v družini je namreč še vedno tudi družbeno dojemanje družine kot 

zasebne sfere, v katero drugi nimajo vpogleda in še manj vpliva. Vendar pa se v zadnjih letih dogaja 

premik preventivnih programov od intervencij med in po zlorabi, k zgodnjim intervencijam in 

strategijam izobraževanja znotraj okvira preventive in podpore. Poleg tega se pogled na nasilje v 

družini spreminja iz vidika zasebnosti na težavo celotne družbe. 

 

Napredek v boju proti psihičnemu nasilju nad otroki so po besedah S. Temnik (2010) tudi predpisi, 

ki urejajo obvezno poročanje o nasilju nad otroki s strani različnih strokovnjakov. To pripomere tudi 

k boljšemu prepoznavanju in učinkovitejši obravnavi različnih oblik zlorabe otrok, vendar je še vedno 

veliko programov sprecifično usmerjenih predvsem na telesne in spolne zlorabe, medtem ko je na 

psihičnih zlorabah manj poudarka. Vendar pa ima tudi psihična zloraba lahko dolgoročne posledice, 

zato je pomembno, da se otroke izobražuje tudi v tej smeri. Pogovori in razne delavnice o tovrstnih 

temah pripomorejo k razumevanju in prepoznavanju nasilja ter tudi lažjemu priznanju svojih težav. 

Poleg tega odprti razgovori pripomorejo k boljši samodobi, samozavesti, normaliziranju občutkov in 

spoznavanju možnosti za boljšo lastno varnost s pomočjo ustrezne podpore in pomoči. Pomembno je 

torej opolnomočenje otroka (Temnik, 2010). 

 

Ne le izobraževanje otrok, pomemben korak k preventivi bi bil tudi izobraževanje odraslih z 

invalidnostmi, jih ozavestiti glede njihove ranljivosti, o zlorabah in oblikah zlorab. Informirati jih je 

potrebno o obstoječih oblikah pomoči in zagotoviti dostopnost pristojnih služb osebam z 

invalidnostmi. Preventivno delo pred zlorabami pa predstavlja tudi delo z družinami oseb z 

invalidnostmi, nudenje strokovne pomoči, podpore in razbremenitve, ko jo starši potrebujejo (Kos, 

2005). 

 

Programi preventive delujejo podobno tudi pri delu in izobraževanju družin, in sicer se družine 

ozavesti o psiholoških potrebah otrok, o naravi in posledicah čustvenega nasilja in jim predstavi 

vplive njihovega vedenja na otroke. Pomembno pa si je prizadevati tudi za ozaveščanje in 

izobraževanje vseh odraslih ljudi, ki so redno v stiku z otroki, to so vzgojitelji, učitelji, trenerji, 

zdravniki in drugi, kako prepoznati stisko otroka in na kakšen način mu pomagati (Temnik, 2010). 

 

Psihično nasilje oz. zlorabe je težje prepoznati kot druge oblike zlorab, vseeno pa ima lahko hude in 

dolgoročne posledice, zato je nujno potrebno prizadevanje za boljšo prevencijo in pomoč otrokom. 

Po besedah S. Temnik (2010) se marsikje že izvajajo preventivne dejavnosti na domu, ki so še posebej 

dobrodošle za tiste, ki nimajo dobrih prometnih povezav ali možnosti javnega prevoza in za tiste z 

nižjim socialno-ekonomskim statusom. Dejavnosti na domu in drugi družbeno osnovani pristopi so 

se pokazali kot učinkovit način za zmanjševanje vedenja, ki predstavlja tveganje za nasilje, prav tako 

pa so potrdili pozitivne učinke pri programih, usmerjenih na matere z efektivnimi motnjami in 

motnjami odvisnosti.  

 

Večina načrtovanih strategij iz Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 

2009–2014 je na primarni ravni, manjkajo pa selektivne preventivne strategije za rizične skupine in 

programi za delo z žrtvami. Uresničevanje zastavljenih strategij pa so leta 2012 ocenili kot delno 

(Domiter Protner, 2013). 
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Kot dober primer preventive Domiter Protner (2013) navaja akcije policije, Ministrstva za notranje 

zadeve, nevladnih organizacij in njihovo sodelovanje z mediji, ki igrajo pomembno vlogo na področju 

ozaveščanja. Mediji naj bi z načrtnim informiranjem ozaveščali tako prijavitelje kot žrtve in lahko 

pomembno pripomorejo tudi k spreminjanju stereotipov o družini. Poleg tega na ta način tudi 

opogumljajo opazovalce in žrtve nasilja k prijavi in iskanju pomoči. Dodaja še, da po drugi strani 

mediji lahko pripomorejo k ohranjanju stereotipov. 

 

Kaj bi torej morali upoštevati kot koristne ukrepe za odpravo manjvrednega statusa žensk z MDR in 

za ustavitev nasilja nad ženskami z MDR? Emanuel (2000) predlaga: izobraževanje in 

opolnomočenje žensk z MDR; spremembe v pristojnih službah, ki se ukvarjajo z nasiljem v družini 

in spolnim nasiljem; spremembe pri pristojnih službah oz. organizacijah za osebe z invalidnostmi in 

zmanjšanje dvojne diskriminacije, ki izhaja iz diskriminacije ljudi z invalidnostmi in iz seksizma, 

torej diskriminacije žensk. 

 

Pomembna preventiva na področju zlorab je učenje in razvijanje veščin opolnomočenja, 

samoodločanja in samozagovorništva pri osebah z motnjami v duševnem razvoju.  

Učenje in razvijanje veščin samoodločanja je potrebno po besedah M. Licardo in M. Schmidt (2014) 

vključiti v področje izobraževanja oseb z invalidnostmi in vpeljati v izobraževalni proces tudi odnose, 

ki bodo izražali opolnomočenje, spodbujali samozagovorništvo, avtonomnost, kompetentnost otrok 

in mladostnikov s PP.  

 

11.1.1 Zagovorništvo in samozagovorništvo 

 

Samozagovorništvo je oblika zagovorništva, ta pa pomeni dejavnost, ki vključuje eno ali več oseb, 

skupino ljudi uporabnikov socialnovarstvenih storitev ali njihove predstavnike (zagovornike), ki se 

zavzemajo za uresničevanje njihovih potreb, želja ali za skupen uporabniški cilj. Zagovorništvo 

pogosto poskuša preprečiti predlagane spremembe, ki bi poslabšale položaj uporabnikov. Namen 

zagovorništva je, da poveča občutek moči posameznika, mu pomaga, da pridobi večje samozaupanje, 

postane asertivnejši, dobi več izbire v svojem življenju, izboljšuje kvaliteto življenja in zmanjša 

izgube, prikrajšanosti ter izključenosti (Zaviršek, Zorn in Videmšek, 2002).  

 

Temeljne naloge zagovorništva so (Zaviršek, Zorn in Videmšek, 2002):  

• opolnomočenje uporabnika oz. skupine uporabnikov, ki zajema informiranje, učenje 

spretnosti, spremljanje v institucije, iskanje novih možnosti in izbir, pomoč pri iskanju pravic 

socialnega varstva, izdelava individualnega načrta za samostojno življenje, 

• zavzemanje za uporabniške cilje: ustanovitev stanovanjske skupine, organiziranje službe za 

osebno asistenco, ustanovitev kriznega tima za ljudi s težavami v duševnem zdravju, 

odstranitev arhektonskih ovir v lokalni skupnosti itd. 

• spremembe v širšem okolju: odpravljanje diskriminatornih praks, spremembe javnega 

mnenja, spremembe v zakonodaji, nabiranje sredstev za neodvisne zagovornike, vpeljava 

neposrednega financiranja socialnih storitev itd. 

 

Poznamo plačano in neplačano zagovorništvo, laično in profesionalno. Profesionalno običajno 

izvajajo strokovne delavke ali uporabniki, ki delajo v uporabniških organizacijah in imajo poleg 

strokovnega znanja tudi lastne izkušnje. Laično zagovorništvo je običajno vrstniško, civilno ali 

starševsko zagovorništvo (Zaviršek, Zorn, Videmšek, 2002).  

 

Samozagovorništvo je oblika in glavni cilj zagovorništva, in sicer da uporabniki, ko so opogumljeni, 

lahko govorijo sami zase in zagovarjajo svoje pravice (Zaviršek, Zorn, Videmšek, 2002). 

Izraz samozagovorništvo lahko pomeni, da se razvrednotena oseba postavi zase v določeni situaciji, 

kar lahko stori sama ali v skupini. Samozagovorništvo je torej tudi skupinska dejavnost, pri kateri 
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člani zastopajo sebe in svoje vrstnike, pri čemer je to skupinsko zagovorništvo in kolektivno 

zagovorništvo. Slednje pomeni širšo družbeno akcijo za doseganje splošnega izboljšanja položaja 

uporabnikov. (Lamovec, 1998, Zaviršek, Zorn in Videmšek, 2002).  

 

Samozagovorništvo in kolektivno zagovorništvo sta se razvila iz laičnega zagovorništva, 

samozagovorništvo pa je nastajalo vzporedno z ustanavljanjem združenj uporabnikov (Lamovec, 

1995). Samozagovorništvo se sicer v različni literaturi nanaša na uporabnike psihiatričnih ustanov, 

vendar lahko o njem govorimo tudi v povezavi z uporabniki drugih institucij.  

Laični zagovornik naj bi bila »ugledna oseba«, ki za svoje delo ni plačana in ni odvisna od institucije. 

Naloga zagovornika je, da vzpostavi stik z osebo, ki jo družba potiska na rob ali izključuje, jo poskuša 

razumeti, se odzivati na njene interese ter jih nesebično zastopati. Osebam, ki se ne znajo same 

postaviti za svoje pravice, zagovornik pomaga in jim omogoča osebni stik z ljudmi, ki imajo svoje 

mesto v skupnosti in so pripravljeni prisluhniti njihovim potrebam in jim stati ob strani pri obrambi 

njihovih pravic. 

 

Profesionalno zagovorništvo ponavadi sestavlja tim pravnikov, psihologov in socialnih delavcev. Ti 

so za svoje delo plačani, delujejo v prostorih bolnišnice, vendar so od nje povsem neodvisni. Denar 

dobivajo od države ali zasebnih fondov in imajo svoje združenje, ki predpisuje standardizirane 

postopke in metode. Njihova naloga je, da nadzirajo postopek prisilne hospitalizacije, se pogovarjajo 

z uporabniki in jih obiskujejo na zaprtih oddelkih ter sprejemajo njihove pritožbe. 

Vsako pritožbo podrobno obravnavajo in posredujejo pri ustrezni osebi. Večina pritožb se reši z 

dogovorom, možno pa je tudi pritegniti sodelovanje sodišča. Zagovorniki imajo vpogled v vso 

dokumentacijo uporabnikov in dostop na vse oddelke, sicer pa nimajo drugih pooblastil kot to, da 

skrbijo za spoštovanje pravic, ki so zapisane v zakonu (Čufer in Lamovec, 1993).  

 

Cilj samozagovorništva je ozaveščen, opolnomočen uporabnik, ki prevzema nadzor nad svojim 

življenjem. Za dosego tega cilja so potrebne določene spretnosti in veščine, ki jih lahko uporabniki 

osvojijo v različnih skupinskih gibanjih in delavnicah (Lamovec, 1998).  

 

Po B. Čufer in T. Lamovec (1993) je samozagovorništvo proces, v katerem posameznik ali skupina 

ljudi govori ali deluje v korist lastnih potreb ali interesov. Ukvarja se predvsem z vprašanjem moči in 

s tem, kako naj ljudje znova pridobijo moč in nadzor nad svojimi življenji. Predpogoj za zmožnost 

zasledovanja svojih potreb in interesov je dobra samopodoba, saj se mora oseba najprej ceniti in 

verjeti, da jo bodo drugi poslušali in upoštevali. Učenje strategij in tehnik samozagovorništva torej 

temelji na oblikovanju pozitivne samopodobe in je po Holec (1999, v  Hegeduš, 2006) praviloma 

učinkovito tedaj, ko posameznika zastopa močna skupina ali zagovorniška organizacija.  

 

Veščin samozagovorništva in samoregulacije je potrebno učiti že otroke in mladostnike, saj je njihova 

perspektiva, kako opredeliti svoje nerazumevanje, kako ravnati s svojo težavo, kakšne vire moči 

imajo in kakšne lahko pridobijo v okolju, kako se soočiti z neuspehi in katere strategije učenja najbolj 

ustrezajo, zelo pomembna pri opredeljevanju težav, ovir in primanjkljajev (Licardo in Schmidt, 

2014).  

 

Prepričanja in vrednote samozagovorništva, ki jih je sprejel odbor Mednarodnega združenja društev 

za osebe z MDR (1999) so: 

• Predvsem biti človek, kar pomeni, da morajo biti osebe z MDR upoštevane in sprejete enako 

kot drugi ljudje. 

• Imeti lastno identiteto. 

• Možnost odločanja in sprejemanja lastnih odločitev, kar pomeni, da so osebe z MDR slišane, 

kadar izrazijo svoje mnenje, da imajo pravico delati in se učiti na lastnih napakah in pomagajo 

tistim, ki se sami ne morejo zagovarjati. 

• Zaupanje vase in v svojo vrednost. 
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• Zaupanje drugih ljudi, torej, da so osebe z MDR upoštevane kot enakovredne v družbi.  

 

Načela samozagovorništva (prav tam) so: 

• Opolnomočenje, samostojnost s podporo. 

• Enake možnosti za osebe z MDR. 

• Možnost živeti kot drugi in skupaj z drugimi. 

• Neetikiranje oseb z MDR. 

• Deinstitucionalizacija. 

 

Cilj skupin za samozagovorništvo je usposobiti posameznika za samozagovarjanje. Samozagovornik 

naj: 

• pozitivno razmišlja o sebi,  

• ima razvit občutek lastne vrednosti, 

• komunicira z okoljem,  

• zna poslušati druge,  

• razvija tople človeške odnose,  

• zna prepoznati lastne sposobnosti,  

• zna preseči svoje slabosti,  

• zna izbirati (Hegedüš, 2006).  

 

Cilj samozagovorništva je torej naučiti osebo z MDR, da kar najbolje zastopa samo sebe. To pa 

vključuje: 

• razvijanje dobre samopodobe, 

• učenje izbiranja, 

• učenje komuniciranja, 

• učenje zavrnitve nečesa ali sprejetje, kadar si oseba tega želi,  

• zagotavljanje, da okolica razume sporočilo osebe z MDR, 

• poznavanje svojih pravic, 

• vztrajanje pri svojih odločitvah kljub težavam, 

• ob morebitnih napakah ponovno poskušanje, 

• zahtevanje ustreznih informacij za lažje odločanje, 

• zahtevanje spoštovanja s strani drugih, okolice (Lekše, 2002). 

 

 

Vsak posameznik je zase in svoje pravice najboljši zagovornik, kar pa zahteva večjo samozavest in 

vključuje učenje asertivnih veščin, ki temeljijo na samospoštovanju, zaupanju vase in v svoje pravice 

ter odločnosti (Petrovič Erlah in Žnidarec Demšar, 2004).  

 

»Trening asertivnosti je ena izmed metod in načinov krepitve moči ter notranjih virovc vsakega 

posameznika; je tudi prostor za učenje in iskanje možnosti za pridobivanje vpliva ter nadzora nad 

svojim življenjem. Trening pripomore k večjemu zavedanju lastnih sposobnosti in razvija zavest o 

lastnih zmožnostih.« (Petrovič Erlah in Žnidarec Demšar, 2004). 

 

11.1.2 Opolnomočenje in samoodločanje 

 

Opolnomočenje je proces, s katerim pomagamo človeku, da spozna družbene neenakosti in 

diskriminacije ter ga spodbujamo, da razvije tiste sposobnosti, s katerimi lahko svoj vpliv in 

sposobnosti razširi za uporabo moči. Z opolnomočenjem krepimo občutke samozavesti, spodbujamo 

osebo, da uporabi vzvode moči in delujemo tako, da pride do premika moči. Tako moč ni le na strani 
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strokovnjakov, ampak na strani uporabnika. Ključne faze opolnomočenja so: pridobivanje občutka, 

da je oseba sposobna odločati o svojem življenju; podpora, da svoje odločitve uresniči v vsakdanjem 

življenju; podpora, da se človek odloči tako, kot sam misli, da je zanj najbolj prav; spoznavanje 

družbenih in osebnih ovir; spoznavanje in razumevanje družbeno ustvarjenih strukturnih 

diskriminacij; povečevanje vpliva v svojem življenju in krepitev občutkov samozavesti, da uporabnik 

začne uporabljati moč, ki jo ima (Zaviršek, Zorn, Videmšek, 2002).  

 

Opolnomočenje pomeni, da uporabnik postane popolnoma enakovreden z drugimi državljani, kar se 

lahko doseže z odpravo diskriminatorne zakonodaje, vključuje pa tudi zagotovitev vsega, kar 

uporabniku omogoča samostojno in kvalitetno življenje. Torej v svoji strukturi opolnomočenja navaja 

tudi pogoje, s pomočjo katerih se bo lahko vsakdo razvijal in produktivno uporabljal svoje 

sposobnosti in se v največji možni meri enakovredno vključeval v družbo. Z opolnomočenjem 

uporabniki pridobijo zaupanje vase in občutek, da lahko spremenijo določene zadeve s svojo lastno 

dejavnostjo (Lamovec, 1998, 1999).  

Opolnomočenost zajema tudi ustanavitev lokalnih in nacionalnih uporabniških organizacij, ki 

opravljajo storitve, za katere so usposobljene (Hegedüš, 2006). 

 

Opolnomočenost posameznika je dosežena takrat, ko je njegova moč enaka moči drugih državljanov. 

V ta namen je potrebno vključiti vse prilagoditve, ki so potrebne, da se ta moč lahko tudi dejansko 

izvaja (Hegedüš, 2006). 

 

Pomemben del opolnomočenja je možnost izbire glede temeljnih življenjskih vprašanj. V procesu 

opolnomočenja si vsak posameznik zastavlja cilje, ki jih želi doseči, hrati pa se lahko odloči koliko 

in  na kakšen način želi sodelovati (Hegedüš, 2006). 

 

O pomembnosti izobraževanja veščin samoodločanja in opolnomočenja za osebe z motnjami v 

duševnem razvoju piše tudi Emanuel (2000), ki med drugim navaja nujnost ozaveščanja oseb o 

njihovih pravicah, o ukrepih ob morebitnih zlorabah in možnostih preventive. Nujno potrebno pa je 

tudi informiranje otrok s PP o zlorabah in o tem, kaj lahko naredijo, če potrebujejo pomoč (Brown, 

2003). Poleg tega H. Brown (prav tam) zagovarja nujnost spolne vzgoje za otroke s PP, tako kot za 

njihove vrstnike. Po njenih besedah obstaja veliko primerov pozitivne spolne vzgoje in izobraževanja 

oz. usposabljanja zaposlenih. 

 

Zelo pomembno je okolje, saj osebe z MDR sicer izražajo samoodločanje do določene mere, vendar 

pri tem naletijo na ovire in omejene možnosti izbire ter izražanja pravic v različnih vidikih 

vsakodnevnega življenja. Osebe z MDR imajo v okoljih, kjer so ločene in izolirane od ostalih, 

pogosto nižjo stopnjo izražanja samoodločanja, za razliko od posameznikov, ki živijo in delajo v 

inkluzivnem okolju, kjer lahko izražajo višjo stopnjo samostojnosti in samoodločanja (Licardo in 

Schmidt, 2014). 

 

Teorija samoodločanja spodbuja človekov naravni potencial k pozitivni motivaciji ter posredno 

kritizira tista družbena okolja, ki posameznikom ne omogočajo izpolnjevanja osnovnih psiholoških 

potreb; posledice tega so vidne v negativnih oblikah človeškega vedenja in bivanja (Licardo in 

Schmidt, 2014). 

 

Tri osnovne psihološke potrebe, ki predstavljajo temelj za optimalno funkcioniranje in napredek 

posameznika so (Deci in Ryan, 2000, v Licardo in Schmidt, 2014): 

• Potreba po avtonomnosti, ki se nanaša na samoiniciativnost in samoregulacijo lastnega 

delovanja, je temeljna človekova težnja, da odloča sam zase in deluje v soglasju s seboj, hkrati 

pa to ne pomeni, da je neodvisen od drugih. 

• Potreba po kompetentnosti ali učinkovitosti, ki se nanaša na poznavanje poti za izvajanje in 

sposobnost doseganja potrebnih dejanj, pomeni biti učinkovit v okolju. 
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• Potreba po povezanosti zajema socialno povezanost ali navezanost ter predstavlja potrebo po 

varnih in zadovoljujočih odnosih s posamezniki v socialnem okolju. Pomeni tudi univerzalno 

željo po interakciji z drugimi, biti povezan, skrbeti za druge. 

 

Pri osebah z invalidnostmi je razvoj veščin samoodločanja zelo pomemben in je postal ena najboljših 

praks pri načrtovanju izobraževanja in zaposlitve. Pomembno je spodbujati posameznika, da se sam 

odloča in nadzoruje svoje življenje, se nauči sprejemati odločitve, ki so pomembne in izboljšuje 

veščine samozagovorništva (Licardo in Schmidt, 2014).  

 

Avtorici (prav tam) kot predpogoj razvoja veščin samoodločanja postavljata ustvarjanje možnosti in 

okoliščin, ki osebam z invalidnostmi omogočajo izražanje stališč, avtonomnosti in kompetentnosti v 

vseh delih družbenega življenja.  

 

11.1.3 Izobraževanje oseb z MDR 

 

Odraslim osebam z invalidnostmi izobraževanje pomaga pri realizaciji njihovih pravic, krepitvi 

njihove avtonomije, ekonomske samozadostnosti in s tem tudi zmanjšuje njihovo odvisnost od drugih 

(Novljan in Jelenc, 2000). 

Avtorici (prav tam) dodajata tudi, da je za osebe z MDR pomembno, da si pridobijo ustrezno stopnjo 

avtonomije in imajo pravico soodločati o načinu svojega življenja. Pogosto hitrim spremembam v 

družbi ne sledijo in so posledično postavljeni pred situacije, ki jim niso  kos, s tem pa se njihova 

odvisnost od drugih povečuje. Osebe z MDR v času šolanja, tako kot drugi ljudje, ne morejo osvojiti 

vsega, kar bodo potrebovali kasneje v življenju in imajo zato enake pravice do nadaljevalnega 

izobraževanja kot druge odrasle osebe in jim ga moramo omogočiti.  

Izobraževanje odraslih oseb z MDR je nujno potrebno, da se jim lahko zagotovi ustrezno kvaliteto 

življenja, ki vključuje tudi zagotavljanje ustreznih razmer in okoliščin za učenje, seznanjanje z 

vedenjem, ki ustreza odraslim osebam in z možnostmi za socialno vključevanje. Med pomembne 

naloge izobraževanja odraslih, avtorici (prav tam) vključita razvijanje večje samostojnosti, socialne 

participacije in konkretizacija življenjsko bližnjih področij, kot so vsakdanje življenje, področje dela, 

glasbe, športa oz. rekreacije, skrb za zdravje idr. Za razvijanje socialne participacije je pomembno 

učenje socialnih pravil, komunikacijskih spretnosti, reševanja konfliktov, vedenjskih vzorcev za stike 

med različnima spoloma in partnerstvo.  

 

Ženske z motnjami v duševnem razvoju potrebujejo podporo in spodbudo pri osebnem razvoju in 

družbeni interakciji, da se spremeni njihov razvrednoteni družbeni status, ki povzroča, da so najbolj 

ranljiva populacija za fizične, psihične in spolne zlorabe. Prav zato bi morale biti prioritetni naslovnik 

informacij o samozagovorništvu in zaščiti pred nasiljem (Berkeley Planning Associates, 1996, as 

cited in LagergrenFieberg & Schaller, 1998, v Emanuel, 2000). Ženske z MDR morajo biti 

opolnomočene in se naučiti sprecifičnega besedišča za določene dele telesa, dotike in spolna dejanja, 

kar bi jim omogočilo prepoznati in spregovoriti o zlorabah (MCASA, 1999, v Emanuel, 2000). 

 

Začenši z družino in z raztezanjem prek vseh dejavnikov socialnih stikov, morajo biti dekleta in 

ženske z MDR vključene in sodelovati v izobraževalnih ter socialnih programih in dejavnostih, ki 

spodbujajo pozitiven čustveni in socialni razvoj. Dekleta in mlade ženske z MDR morajo razvijati 

spretnosti samodeterminacije skozi njihovo izobraževanje (Emanuel, 2000).  

 

Učenje ustreznega in učinkovitega medosebnega vedenja in učenje načinov za spopadanje s fizičnimi, 

psihičnimi in spolnimi mejnimi kršitvami, zlorabami in napadi, bi moralo biti vključeno znotraj 

kurikuluma in treningov samoodločanja. Naučiti se morajo, kaj so pozitivni odnosi, ki vključujejo 

osebno in spolno intimnost in kako so ti odnosi drugačni od poklicnih razmerij (npr. z osebnimi 

spremljevalkami), naključnih znancev in prijateljstva (Emanuel, 2000). 
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Pri izobraževanju odraslih oseb z MDR so pomembne raznolike metode in oblike dela, zaradi njihovih 

različnih potreb, sposobnosti, interesov in življenjskega stila. Potrebno se je izogibati togosti in 

enostranskosti, izobraževanje pa lahko poteka v skupini ali individualno. So pa stiki v skupini, ne 

glede na vsebino, lahko velik motivacijski dejavnik (Novljan in Jelenc, 2000). 

Med pomembnimi vsebinami programov za izobraževanje odraslih oseb z MDR so nadaljnji 

osebnostni razvoj, izboljšanje njihove kvalitete življenja, ohranjanje, utrjevanje in nadgradnjo že 

naučenega, razvijanje samostojnosti, samoodločanja in samozavesti (Novljan in Jelenc, 2000). 

 

Za uspešno učenje in potek učnih procesov je priporočljivo, da je v skupini največ osem udeležencev. 

Dobro je tudi, da so skupine heterogene, saj le tako omogočajo integracijske procese (Novljan in 

Jelenc, 2000). 

 

Za ocenejevanje odraslih oseb z MDR so primerni predvsem neformalni pristopi, saj jim omogočajo 

ocenjevanje v naravnem, njim dobro poznanem okolju. Praktičnost neformalnih postopkov je tudi v 

tem, da se lahko uporabljajo običajna gradiva in aktivnosti, ki jih te osebe že poznajo in uporabljajo. 

Neformalni postopki so manj strukturirani oz. so strukturirani drugače kot so formalni, 

standardizirani, normirani testi. Imajo veliko subjektivnih elementov pri izvajanju, točkovanju (če 

sploh) in interpretaciji, kar pa pomeni, da ocenjevalec potrebuje veliko znanja in izkušenj (Novljan 

in Jelenc, 2000).  

Vrednosti tehnik neformalnega ocenjevanja so predvsem v tem, da dajejo informacije o sedanji ravni 

delovanja posameznika, pomagajo pri selekciji delovnih in učnih smotrov, kažejo na potrebne 

prilagoditve programa, evidentirajo napredek posameznika, nakazujejo smernice za nadaljnje 

ocenjevanje (McLoughlin in Lewis, 1986, v Novljan in Jelenc, 2000).  

 

Te oblike ocenjevanja so poleg evalviranja izvajanja posameznikovega dela ali izdelkov, primerna 

tudi za evalvacijo učnih strategij in ustreznosti programa (Novljan in Jelenc, 2000).  

Med neformalne oblike ocenjevanja spadajo kriterijski testi, s pomočjo katerih ocenjujemo, kako 

posameznik obvlada spretnosti, ki so potrebne za izvajanje določene naloge. S tem dobimo vpogled 

v to, kaj posameznik zmore in kaj se mora še naučiti. 

Opazovanje, analiza dela in analiza naloge so temeljne strategije neformalnega ocenjevanja, ki 

omogočajo neposredno opazovanje in ocenjevanje vedenja posameznika, nalog, ki jih izvaja in 

okolja, v katerem se nahaja, brez uporabe testnih nalog.  

Opazovanje je primerna tehnika za proučevanje akademskih, socialnih, profesionalnih spretnosti in 

spretnosti samopomoči (Novljan in Jelenc, 2000). 

 

Različne vsebine in naloge morajo izhajati iz znanih življenjskih situacij in življenjskega stila odraslih 

oseb z MDR, pri čemer je potrebno upoštevati tudi njihove eksistencialne potrebe in interese, njihove 

skrite želje in sanje, njihove predstave o lastni integriteti. Osebe z MDR tudi različno sprejemajo nove 

vsebine kot ostali, zato je pomemebno, da se vsebine in metode dela optimalno prilagajajo njihovim 

sposobnostim (Novljan in Jelenc, 2000).  

 

Izobraževanje in ozaveščanje s strani pristojnih služb za nasilje v družine in spolne zlorabe je prav 

tako zelo pomembno za dekleta in ženske z MDR, njihove  družine, vzgojitelje, učitelje in ponudnike 

storitev za osebe z invalidnosti. Poleg tega bi morali biti  strokovnjaki za nasilje v družini in spolne 

zlorabe vključeni kot predavatelji v programih usposabljanja v raznih centrih in izobraževalnih 

ustanovah, ki pripravljajo ljudi za delo s posamezniki z MDR v različnih okoljih (Emanuel, 2000). 

Poleg izobraževanja kadra o nevarnosti in ranljivosti oseb z invalidnostmi pred zlorabami ter 

prepoznavanja znakov zlorabe je zelo pomemben tudi natančen izbor zaposlenih, supervizije in 

podpora negovalnemu kadru s strani nadrejenih. Z upoštevanjem vseh teh dejavnikov, še posebej v 

večjih institucijah, se namreč zmanjša možnost  zlorab (Kos, 2005). 
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Pri izobraževanju in ozaveščanju bi bilo potrebno navezati stike in se povezati tudi z ženskami z 

invalidnostmi, ki so same doživele nasilje in se seznaniti z okoliščinami in dejavniki, povezanimi z 

doživetim nasiljem, o oblikah nasilja, najpogostejšimi strategijami, ki so jih storilci uporabaljali in o 

učinkovitih ter neučinkovitih strategijah žrtev, ki so se skušale nasilju izogniti ali ga omiliti (Urek, 

2005).  

 

Za dekleta in ženske z MDR je ključnega pomena, da se naučijo sproščeno govoriti o  spolnosti in 

intimnih odnosih s svojimi mentorji ali še posebej s tistimi, ki so sposobni ponuditi izkušnje in 

informacije, ki jim pomagajo pri oblikovanju sampotrditve in pozitivnih, primernih odločitev.  

In kar je najpomembneje, pozitivno medsebojno mentorstvo in mentorstvo s strani odraslih ter vloga 

posnemanja modelov v kombinaciji s sodelovalnim učenjem, morajo biti del pričakovanih 

izobraževalnih in humanitarnih služb, ne zgolj dodatne aktivnosti (Emanuel, 2000). 

 

Kadarkoli je mogoče, morajo strokovnjaki za osebe z MDR sodelovati s strokovnjaki za zlorabe in z 

aktivisti pri spodbujanju opolnomočenja ter krepitve vloge preživelih žrtev z MDR. Spraševanje o 

zlorabah in podobnih morebitnih težavah bi moralo biti kot del rutinskega protokola pri delu z 

ženskami z MDR. Strokovnjaki lahko namreč priskrbijo potrebna sredsta in podporo, ki jo ženska 

potrebuje, da prekine krog nasilja v njenem življenju (Lagergren-Fieberg in Schaller, 1998, v 

Emanuel, 2000). Bistveno je tudi, da so vsi strokovnjaki, družine in ženske z MDR, zagovorniki 

povečanja financiranja programov in zakonodaje, ki pomaga in prispeva za pravice žrtev nasilja oz. 

zlorab (Emanuel, 2000). 



65 

 

EMPIRIČNI DEL 
 

12 Namen in cilj raziskave 

12.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Raziskovalni problem magistrskega dela je raziskati tematiko zlorab, ki se dogajajo nad osebami z 

motnjami v duševnem razvoju. Znano je, da se nad osebami z MDR zlorabe dogajajo od 2 do 10-krat 

pogosteje kot nad večinsko populacijo (Kos, 2005), vendar pa se avtorji, ki so se te tematike že lotili, 

strinjajo, da je to področje odrinjeno in še precej neraziskano (Brown, 2010; Brownridge, 2006; 

Nettelbeck in Wilson, 2002). V Sloveniji imamo literature o tej problematiki precej malo, predvsem 

pa še ni napisanega diplomskega ali magistrskega dela, ki bi celostno obravnaval ta problem znotraj 

skupine oseb z MDR. Magistrsko delo je tako tudi doprinos k stroki, osveščanju in opozarjanju o 

pomembnosti te problematike v Sloveniji in začetek raziskovanja na tem področju. S tem, ko se začne 

o problematiki govoriti, je posledično potrebno govoriti o možni preventivi in rešitvah problema. 

Raziskovalni problem magistrskega dela je tako tudi vprašanje, kako in na kakšen način lahko 

zmanjšamo ranljivost oseb z MDR pred zlorabami, kako lahko delujemo preventivno in  kako 

pomagati žrtvam zlorab. Izobraževanje, osveščanje, opolnomočenje in samozagovorništvo oseb z 

MDR so nekateri od načinov preventivnega delovanja, saj samozagovorništvo omogoča in pomaga 

posamezniku, da izrazi svoje potrebe, išče rešitve za svoje težave in s tem vpliva na svoje življenje.  

 

12.2 Cilji raziskave 

 

Cilji raziskave: 

• Narediti pregled o problematiki zlorab nad osebami z motnjami v duševnem razvoju, raziskati, 

kje so pomanjkljivosti pri izvajanju preventive pred zlorabami in kako pomagati žrtvam 

zlorab.  

• Pripraviti gradivo in načrt za delavnice za mladostnike z MDR, ki bi vključevali in spodbujali 

elemente samozagovorništva in opolnomočenja, s pomočjo katerih bi jih ozaveščali o njihovih 

pravicah in možnemu ukrepanju pri morebitnem kršenju teh pravic.  

 

13 Raziskovalna vprašanja 
 

Raziskovalna vprašanja: 

• Kako dobro osebe z MDR poznajo svoje pravice in v kolikšni meri prepoznajo, kdaj so jim te 

kršene? 

• Kako dobro osebe z MDR vedo, na koga se lahko obrnejo v primeru kršenja njihovih pravic, 

nasilja ali zlorab? 

• Na kakšen način in v kolikšni meri lahko samozagovorniške veščine delujejo preventivno 

pred zlorabami ali vsaj kot možnost zgodnejše pomoči žrtvam? 

• Kako lahko delavnice za razvijanje samozagovorništva in opolnomočenja ter zavedanja 

svojih, človekovih pravic, pomagajo razvijati te veščine pri mladostnikih z MDR? 
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14 Metoda in raziskovalni pristop 
 

Pri raziskavi sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop, metodo multiple študije primera, 

deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. To pomeni, da sem uporabila več postopkov, s 

katerimi sem proučila in opisala omenjeno problematiko in postopke, s pomočjo katerih sem 

ugotavljala vzročno posledičnost med pojavi. Deskriptivna in kavzalna metoda sta med seboj 

povezani, saj sem najprej opisala problematiko in nato zanjo iskala vzroke ter posledice (Sagadin, 

1993).  

 

 

15 Vzorec 
 

Vzorec je bil namenski in sicer skupina petih mladostnikov, učencev posebnega programa vzgoje in 

izobraževanja. V skupini so bili štirje učenci in ena učenka, stari od 16 do 19 let.  

 

Učenec I. 

I. je star 16 let, ima zmerne motnje v duševnem razvoju in Downow sindrom. Komunikacija je 

šibkejša, govori počasi in manj razločno, kadar pa želi veliko povedati, tudi jeclja. 

Posebni program obiskuje prvo leto, pred tem je hodil v program izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom in naredil 5 razredov. 

Rad igra nogomet, igra igrice na telefonu, se druži s prijateljem N. (tudi v PP) in računa. Pozna vse 

črke, tudi pisane, zna brati in pisati, računanje pa je slabše.  

 

Učenka H. 

H. je 16-letna učenka posebnega programa, z zmernimi motnjami v duševnem razvoju in z Downovim 

sindromom. Njen govor je tišji, manj razločen, vendar razumljiv. Splošno razumevanje je slabše. V 

posebnem programu je prvo leto, pred tem je naredila 5 razredov v izobraževalnem programu z nižjim 

izobrazbenim standardom. Rada računa, hodi na sprehode, teče, igra igrice na računalniku in družabne 

igre, kot so Človek ne jezi se in Enka. Pozna vse črke, tudi pisane, zna brati, računati in pisati. 

 

Učenec N. 

N. je star 16 let in ima zmerne motnje v duševnem razvoju in Downov sindrom. Govor je razumljiv 

in primerne jakosti. Je zgovoren in se rad šali, ima odkrenljivo pozornost in včasih težave z 

razumevanjem osebnega prostora drugih učencev. V posebnem programu je prav tako prvo leto, pred 

tem je 6 let hodil v izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Rad igra košarko, 

nogomet, gleda šport po televiziji, zbira nalepke nogometašev in igra igrice na tablici. Pozna števila 

do 1000, pozna vse črke, tudi pisane, zna pisati, brati in računati. 

 

Učenec R. 

R. je star 19 let in ima prav tako zmerne motnje v duševnem razvoju in Downov sindrom. Ima tudi 

velike ovire pri komuniciranju, govor je nerazločen, saj artikulira le posamezne zloge ter kratke 

odgovore, kot so da, ne, ne vem ipd. Rad se igra z lego kockami in avtomobilčki. V posebnem 

programu je že 5 let, pred tem je naredil 3 razrede izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim 

standardom. Pozna vse črke, tudi pisane, zna brati, pisati in računati. Njegov psihomotoričen tempo 

je zelo upočasnjen, potrebuje dodatna podvprašanja in spodbude, vendar razume več, kot lahko 

pokaže.  

 

Učenec M. 

M. je star 16 let, ima zmerne motnje v duševnem razvoju in posebni program obiskuje prvo leto. V 

redno osnovno šolo je hodil 4 leta, vendar je bil program zanj prezahteven. Pisanje, branje in 
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računanje je slabše, ima pa dobro besedno razumevanje. Govor je razločen, primerno glasen, 

razumljiv. Je zgovoren in se rad igra z družabnimi igrami.  

 

16 Postopek pridobivanja podatkov 
 

S skupino mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju sem izvajala delavnice ozaveščanja, z 

elementi  samozagovorništva in opolnomočenja, kar pomeni, da je raziskava vključevala elemente 

akcijske raziskave. 

Delavnice so potekale v maju in juniju 2017 in sicer sem konec aprila opravila spoznavno srečanje, 

potem pa po eno, dve ali tri delavnice na teden, odvisno od urnika in dejavnosti, ki so jih imeli učenci 

v razredu. Prvo, spoznavno srečanje, je bilo namenjeno spoznavanju in navezovanju stikov ter 

preverjanju spretnosti in sposobnosti učencev. Na tem srečanju sem preverila, kako učenci 

komunicirajo, ali znajo brati in pisati ter kakšne prilagoditve bi na delavnicah še potrebovali.  

 

Vsaka delavnica je potekala približno 45 min. Delavnice so potekale v skupinski obliki, učenci pa so 

se med seboj poznali, tako da so bili sproščeni in komunikativni. Ves čas delavnic sta bili v razredu 

prisotni obe učiteljici, s katerima sem sodelovala.  

 

Sklop delavnic je torej obsegal sedem srečanj in pred začetkom delavnic še spoznavno srečanje.  

Podatke in informacije sem pridobila z beleženjem opazovanj in odgovorov učencev, z izpolnjenimi 

obrazci za opazovanje in rešenimi vprašalniki na začetku in koncu delavnic. Uspešnost delavnic sem 

preverjala sproti, z metodo vprašanj in odgovorov, z beleženjem napredka učencev, opazovanjem in 

z vprašalnikom, ki so ga učenci rešili na začetku in koncu delavnic. 

Svoja opazovanja sta beležili tudi učiteljici, po v naprej pripravljenem obrazcu in poleg mene nudili 

individualno pomoč učencem, kadar so jo potrebovali.  

 

Za sodelovanje vseh petih učencev sem predhodno zbrala soglasja staršev. Na obvestilu, ki so ga 

odnesli domov, sem se predstavila, napisala, o čem bomo med delavnicami govorili, kakšen je namen 

delavnic in zagotovila anonimnost podatkov.  

 

Pri izdelavi gradiva za delavnice sem si pomagala s strokovno literaturo in smernicami za pripravo 

delavnic, med drugim s priročnikom za trening asertivnosti in knjigo Inovativne metode v socialnem 

delu. Gradivo je bilo, glede na njihovo starost, besedišče in stopnjo razumevanja prilagojeno skupini 

mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju. 

 

 

16.1 Opisi in evalvacije delavnic 

 

Delavnice sem razdelila na sedem srečanj in sicer so bile teme razdeljene na:  

• moje telo, 

• to sem jaz; sampodoba, 

• čustva in primerno oz. neprimerno vedenje, 

• asertivno vedenje, 

• moje pravice, 

• moje telo je samo moje, 

• zlorabe in kam po pomoč. 
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16.1.1 Spoznavno srečanje, 12. 5. 2017 

 

Potek in evalvacija srečanja 

Učencem sem se predstavila in povedala, o čem se bomo na teh delavnicah učili. Vprašala sem jih, 

če se strinjajo s sodelovanjem in jih opogumila, da so povedali svoje mnenje in postavili kakšno 

vprašanje.  

Vsi učenci so se strinjali s sodelovanjem in dejali, da se veselijo delavnic. 

 

Vsak od učencev se je nato predstavil, povedal kako mu je ime, kaj rad dela, kdo so njegovi prijatelji 

in česa ne mara. Udeležence sem med predstavljanjem spodbujala k poslušanju drug drugega in jih 

na to po potrebi opozarjala ves čas srečanja. Predvsem med mojim pogovorom z učencem z ovirami 

v komuniciranju, so se začeli drugi med seboj pogovarjati, vendar so se ob opozorilu umirili in 

potrpežljivo poslušali do konca. 

 

Dogovorili smo se tudi za uporabo simbolov, ki predstavljajo besedo »da«, »ne« in »ne razumem«. 

Namen kartic s simboli je, da mi lahko ves čas delavnic pokažejo simbol »ne razumem« in odgovorijo 

na kratka vprašanja, ki zahtevajo le odgovore »da« ali »ne«. Kartice s simboli so uporabne predvsem 

za učenca, ki ima velike težave z govorom.  

Z nekaj primeri sem preverila, če razumejo pomen in namen kartic. Vsi učenci so simbole razumeli 

in jih pravilno uporabili. 

 

Za uspešno sodelovanje in izvedbo delavnic smo se na spoznavnem srečanju z udeleženci dogovorili 

tudi o pravilih za delo v skupini. Ta pravila smo oblikovali skupaj in sicer:  

• med seboj se poslušamo in se ne prekinjamo, 

• vse, kar se pogovarjamo, je zaupno,  

• nikomur se ne smejimo in se ne žalimo, 

• kadar želimo kaj povedati ali vprašati, dvignemo roko ali pokažemo dogovorjen znak, 

• kadar česa ne razumemo, pokažemo kartico s simbolom »ne razumem«. 

 

Po prvem delu srečanja sem učencem razdelila vprašalnike in jim povedala, da jih bodo na koncu 

delavnic ponovno rešili.  

Pri reševanju vprašalnikov so učenci potrebovali pomoč in spodbude za reševanje, saj so se sicer med 

reševanjem ustavili. Pri vprašanju v zvezi z neznancem, sem učencem vprašanje konkretizirala in 

sicer sem jim pokazala sliko nepoznanega moškega in jih vprašala, če bi odšli z njim na sprehod. 

Vprašalnik je zajemal tudi vprašanje v zvezi z internetom in spoznavanjem ljudi preko spleta, vendar 

računalnik uporablja le H. in samo za igranje igric, tako da smo to vprašanje izpustili.  

 

Pri gradivu za vse delavnice sem upoštevala navodila za pripravo in zapis lahko razumljive vsebine, 

ki sem jih upoštevala tudi pri ustni razlagi in pogovori z udeleženci delavnic.  

Ta navodila zajemajo:  

• jasno idejo o vsebini, 

• zapis le ene ideje, 

• uporabo jasnega in preprostega jezika, 

• uporabo kratkih stavkov in krajših besed, 

• ustrezno velikost črk, 

• zapis stavka v le eni vrsti, 

• izogibanje okrajšavam, kraticam, žargonu in abstraktnim pojmom, 

• opisno zapisovanje števil, 

• opremljenost zapisov s fotografijami, risbami in simboli, pri čemer slika ne sme biti ozadje 

zapisa, 

• uporabo primerov iz vsakdanjega življenja, 
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• uporabo dogovorjenih znakov za lahko zapisano vsebino, 

• obliko vsebine, prilagojeno starosti udeležencev, 

• spoštljivo nagovarjanje, 

• preverjanje razumevanja, 

• oseben odnos, 

• izogibanje komentarjem (Kofol, 2002). 

 

 

16.1.2 Prva delavnica: »Moje telo«, 15. 5. 2017 

 

Tema: Moško in žensko telo 

Oblike dela: Skupinsko 

Metode dela: metoda vprašanj in odgovorov, razlaga, delo s fotografijami 

Uporabljeni pripomočki: listki z imeni učencev, slika moškega in ženskega golega telesa na A3 

formatu, slika golega telesa dečka in deklice, fotografije različnih oseb različnih starosti, barvice oz. 

svinčniki 

Namen in cilji delavnice: Učenci poznajo razlike med moškim in ženskim telesom, poznajo razlike 

med otroškim in odraslim telesom, prepoznajo starostno obdobje osebe na fotografiji in prepoznajo 

primeren oz. neprimeren par (npr. starejši moški in deklica, odrasla ženska in odrasel moški … ) 

 

Potek delavnice 

 

1. Uvodna dejavnost 

Z učenci sem delavnico začela z igro opisovanja, tako da so se lažje sprostili pred začetkom dela. 

Vsak učenec je izžrebal listek z imenom drugega učenca, ki ga je moral nato opisati.  

 

2. Prvi del: Razlike med spoloma 

Po končani igri sem se z učenci pogovarjala o tem, kako so se opisali in o tem, da se razlikujemo po 

velikem številu lastnosti. Nato sem jih razdelila v dve skupini, v eni so bili učenci in v drugi učenka 

ter jaz. Učence sem povprašala, če vedo, zakaj sem jih tako razdelila. Sprva niso bili prepričani kako 

bi odgovorili in so potrebovali nekaj spodbud, nato pa je en od učencev pravilno povedal, da se 

razlikujemo po spolu, torej da sva jaz in učenka ženski, v drugi skupini pa so bili moški.  

 

Nato smo vsi skupaj sedli v krog, na tla pa sem položila dva velika plakata, enega z moškim telesom 

in drugega z ženskim. Pogovarjali smo se o tem, kako se žensko in moško telo med seboj razlikujeta. 

Na plakatih so učenci tudi obkrožili dele telesa, ki se razlikujejo pri moških in ženskah. Ob tem sem 

jih spodbujala, da so uporabljali primerne izraze (penis, vagina, prsi, Adamovo jabolko, poraščenost).  

 

3. Drugi del: Razlike med otroškim in odraslim telesom 

Po krajšem odmoru sem učencem razdelila različne fotografije oseb obeh spolov in različnih starosti. 

Med osebami, tako otroškimi kot odraslimi, so bile tudi osebe z invalidnostmi oz. otroci s posebnimi 

potrebami. Učence sem prosila, če lahko osebe na fotografijah razporedijo po starosti, od najmlajšega 

do najstarejšega in jim pri tem pomagala. Učencem sem pokazala še sliko otroškega telesa, fanta in 

deklice, nato pa smo se pogovarjali, kam sodi katera oseba s fotografije, k otroškemu ali odraslemu 

telesu. Pri tem smo si pomagali s plakatoma iz prvega dela. Nato smo ponovili, kakšne so razlike med 

otroškim in odraslim telesom ter med moškim in ženskim telesom.  

 

Z učenci smo govorili tudi o tem, katere osebe na fotografijah bi lahko bile par in katere ne. Sprva so 

odgovarjali z da ali ne, potem pa so pare poiskali tudi sami.  
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4. Ponovitev in evalvacija 

Na koncu smo še enkrat ponovili, da se pri odraslemu človeku razvijejo deli telesa, ki smo jih označili 

kot tiste, ki označujejo spol oz. razlikujejo moške od ženskih. 

Učence sem povprašala, če so se naučili kaj novega in ali jim je bilo pri tem kaj nerodno in zakaj. 

Navezala sem na to, da se ne smejo sramovati samih sebe in svojih teles. Skupaj smo na kratko še 

ponovili, kar smo se naučili, nato pa so učenci na evalvacijskih listih označili, kako so se na delavnici 

počutili. Na koncu sem se učencem še zahvalila in jih pozdravila do prihodnjič.  

 

 

Evalvacija delavnice 

 

Delavnica je bila učencem všeč, vsi so sodelovali in odgovarjali na moja vprašanja. Opisovanje je 

bilo zelo konkretno, učenci so opisovali, kaj ima kdo oblečeno, kakšno torbo ima kdo ipd., tako da so 

hitro ugotovili, kdo opisuje koga. Sprva so tudi pri tem potrebovali nekaj spodbud, vendar so se kmalu 

razživeli.  

 

Ob slikah golega moškega in ženskega telesa jim je bilo malce nerodno, začeli so se hihitati in 

pogovarjati med seboj. O tem smo se zato pogovorili in pojasnili, da nam ni treba biti nerodno, saj 

smo vsi kdaj goli, vendar pa da so to deli telesa, ki jih ne kažemo komurkoli. Na vprašanje, po čem 

se razlikujeta telesi, najprej ni hotel odgovoriti nihče, potem pa se je en od učencev opogumil in 

povedal. Opazila sem, da so se o tem že pogovarjali in vedeli veliko, vendar jim je bilo malce nerodno. 

Primerjali smo tudi naše roke in ugotovili, da so ženske manj poraščene od moških in da se fantje v 

razredu že morajo briti, medtem ko se njihovi sošolki ni treba. Adamovega jabolka niso poznali, so 

pa razumeli, kaj to je, saj so ga fantje lahko potipali na sebi, videla pa ga je lahko tudi učenka.  

 

S fotografijami so učenci zelo uživali, radovedno so opazovali osebe na fotografiji in jih komentirali. 

Na začetku so imeli težave z razvrščanjem oseb po starosti, ko pa sem vsakega posebej vprašala, kam 

sodi točno določena oseba na fotografiji, so jo vsi razvrstili pravilno. Prav tako so pravilno razvrstili 

fotografije k otroškemu ali odraslemu telesu. Zabavali so se tudi ob delanju parov z osebami na 

fotografijah, pri tem pa sta se dva sošolca tudi šalila med seboj, katero dekle na fotografiji bi imela 

za svojo punco. Sta si pa oba izbrala fotografijo ženske brez invalidnosti in se celo hihitala ob 

fotografiji dekleta z Downowim sindromom.  

 

Na koncu sem razumevanje preverila še z vsakim učencem posebej, tako da sem mu pokazala dve 

osebi na fotografijah, sam pa je povedal, ali je to dovoljeno ali ne. Ponovili smo tudi razlike med 

moškim in ženskim telesom, nato pa so izpolnili še evalvacijski list. Vsi učenci so med možnostmi, 

kako so se počutili na delavnici – zelo dobro, v redu, slabo, označili zelo dobro.  

 

16.1.3 Druga delavnica: »To sem jaz«, 22. 5. 2017 

 

Tema: Samopodoba 

Oblike dela: Skupinsko in individualno 

Metode dela: metoda vprašanj in odgovorov, razlaga, delo s fotografijami in delovnim listom 

Uporabljeni pripomočki: delovni list – slika ogledala in manjša ogledalca, slike, ki prikazujejo 

različna opravila, delovni list – zmorem sam, delovni list – pokal, barvice oz. svinčniki 

Namen in cilji delavnice: učenje in razumevanje pojma samopodoba, spodbujanje pozitivne 

samopodobe, sprejemanje samega sebe 
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Potek delavnice 

 

1. Uvodna dejavnost 

Vsakemu učencu sem razdelila list z narisanim ogledalom in manjše ogledalce. Prosila sem jih, naj 

se za nekaj trenutkov opazujejo v ogledalu, nato pa na list napišejo, kaj jim je na njihovem videzu 

všeč. Ko so končali, sem jim povedala, da so v ogledalu vidne le naše zunanje lastnosti, še bolj pa so 

pomembne tiste, ki jih v ogledalu ne vidijo. Za lažje razumevanje sem navedla nekaj primerov 

značilnosti, kot so prijaznost, rada pomagam, lepo rišem ipd., nato pa sem jih pozvala, da na narisana 

ogledala napišejo še, kaj jim je všeč na njihovem značaju oz. njihovi osebnosti.  

 

2. Prvi del: »To sem jaz« 

S pomočjo primerov sem učencem razložila, kaj je dobra samopodoba in kaj slaba. Dobra 

samopodoba je to, da se zavedamo svojih dobrih lastnosti, vrlin, spretnosti, znanj, posebnosti in da 

se imamo radi in se cenimo. Za dobro samopodobo je pomembno tudi, da skrbimo sami zase. 

Poudarila sem še, da je pomembno, da se imamo radi in mislimo o sebi lepo, čeprav vemo, da 

neketerih stvari ne zmoremo ali jih ne znamo. Pri tem sem se navezala na ogledala, v katera so 

vpisovali svoje telesne in značajske lastnosti ter povedala, da so to primeri dobre samopodobe, saj so 

vpisovali stvari, ki so jim na njih všeč.  

 

Za preverjanje razumevanja in utrditev naučenega, sem nato učencem predstavila primere izjav za 

slabo in dobro samopodobo, oni pa so s simboli pokazali, ali se jim je zdela izjava primer dobre 

samopodobe ali ne. Za bolj točen pregled nad razumevanjem učencev sem vsakemu od njih tudi 

individualno povedala določeno izjavo, ki je še nismo povedali, on pa je pokazal simbol.  

Primeri so bili: 

• Imam dobro frizuro. 

• Nisem lepa. 

• Znam dobro računati. 

• Predebela sem. 

• Imam lepe oči. 

• Vem, da znam narediti veliko stvari.  

• Sem prijazna. 

• Nihče me ne mara. 

• Imam veliko prijateljev. 

 

 

3. Drugi del: »Zmorem in lahko« 

Po krajšem odmoru sem učence povabila v krog na sredino učilnice, kjer smo se vsedli na tla. 

Pokazala sem jim slike, ki so prikazovale različna opravila. Vsako posebej smo razložili in povedali, 

kaj predstavlja, nato pa so vsak zase rešili delovni list. Na njem so bile enake slike, učenci pa so vsak 

zase obkrožili tista opravila, ki jih lahko naredijo sami.  

Opravila: 

• Telefoniram. 

• Naredim domačo nalogo. 

• Pomagam na vrtu. 

• Se stuširam/skopam. 

• Si skuham kosilo. 

• Pometem. 

• Pomijem posodo. 

• Pomagam pri kuhanju.  

• Vprašam učiteljico, če jo potrebujem. 
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• Grem sam v trgovino. 

• Si umijem zobe. 

• Igram nogomet. 

 

Po končanem reševanju delovnega lista smo se pogovarjali o njihovih odgovorih, kaj vse že lahko 

storijo sami in česa ne, ter česa se še želijo naučiti. Pogovarjali smo se tudi o tem, kaj lahko naredimo, 

če česa ne zmoremo. Učenci so povedali, da lahko pokličejo starše in jih prosijo za pomoč ali pa 

lahko vprašajo učiteljico.  

Za zaključek drugega dela sem učencem razdelila liste s sliko pokala, na katerega je vsak zase napisal 

na kaj je ponosen, kaj vse že zna storiti sam in kaj mu je na sebi všeč.   

 

4. Ponovitev in evalvacija 

Z učenci smo na koncu ponovili, kaj smo se učili, kaj je samopodoba in da je dobra samopodoba 

pomembna. Povedala sem jim, da jim pokale prinesem nazaj ter da naj jih pogledajo, kadar jim bo 

težko ali kadar se jim bo zdelo, da jim nič ne gre. Na evalvacijskih listih so učenci še označili, kako 

so se imeli na delavnici, nato sem se jim še zahvalila za sodelovanje in zaključila z delavnico.  

 

Evalvacija delavnice 

 

Druga delavnica je bila za učence težja kot prva. O človeškem telesu so namreč že kar nekaj vedeli 

in se o njem tudi učili, medtem ko je bil pojem samopodoba za njih nov.  

 

Uvodna dejavnost z ogledali je dobro uspela, učenci so kazali znake ugodja, se z zanimanjem 

opazovali, si mižikali v ogledalo in se nasmihali. Vsi fantje so predvsem ponosni na svoje brade in 

brke ter na to, da se morajo briti. Vidi se, da so ponosni na dejstvo, da odraščajo in da niso več otroci.  

 

I., M. in N. so sicer dejavnosti v tej delavnici bolje razumeli kot H. Za R. sicer zaradi njegovih ovir 

pri komuniciranju ne morem trditi zagotovo, vendar mislim, da je razumel, saj je kazal znake 

razumevanja, prav tako je vedno pokazal pravi simbol. H. je bila medtem precej neprepričana sama 

vase in v svoje odgovore, za vsako vprašanje je dlje časa premišljevala in na koncu ni vedno 

odgovorila. Potrebovala je dodatna podvprašanja, obrazložitve in še dodatno konkretizacijo 

odgovorov. Videlo se je, da ni povsem razumela, poleg tega je rada pogledovala k sošolcem in na 

primer pokazala simbol, ki so ga pokazali drugi. Posledično sem pri dejavnosti, pri kateri sem želela 

preveriti razumevanje, mize prerazporedila, tako da učenci niso mogli gledati drug k drugemu. Za še 

dodatno preverjanje pa sem vsakemu učencu povedala drugačen primer, on pa je pokazal simbol ali 

je izjava primer dobre ali slabe samopodobe.  

 

V načrtu delavnice sem imela poleg pojma samopodoba tudi razlago pojma samozavest, vendar sem 

na začetku ure videla, da je že pojem samopodoba dovolj abstrakten ter da imamo dejavnosti dovolj 

ali skoraj preveč, tako da sem to pri izvajanju delavnice izpustila. Prav tako smo po preverjanju 

razumevanja izjav z dobro ali slabo samopodobo naredili odmor pred drugim delom delavnice in 

izpustili iskanje svojih primerov. Povedala sem jim le, da so njihove lastnosti, ki so jih napisali v 

ogledala, primeri dobre samopodobe, saj so napisali značilnosti, ki so jim všeč.  

 

V drugem delu delavnice smo z učenci sprva razložili slike, ki so jih kasneje videli na delovnem listu. 

Na prvi delavnici sem namreč videla, da je razlaga slik vnaprej koristna, saj sicer vsak učenec 

potrebuje individualno razlago vsake posamezne slike. Na delovnem listu tako učenci niso imeli težav 

in so zelo hitro vsak zase obkrožili opravila, ki jih zmorejo sami. Le R. sva skupaj z učiteljico še 

enkrat razložili vsako sliko posebej, ga vprašali, če to dela sam in če ja, je sliko tudi obkrožil.  

 

Pri zadnji aktivnosti, zapisu v pokal, kaj kdo zmore in na kaj je ponosen, so učenci prav tako sprva 

potrebovali nekaj dodante spodbude in podvprašanj, nato pa so nadaljevali bolj samostojno. M. je 
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napisal veliko stvari in ni potreboval veliko pomoči, N. le na začetku, H. in I. pa sta potrebovala več 

podvprašanj in spodbud skoraj ves čas. R. sva pomagali z učiteljico in sicer sva postavljali vprašanja, 

ali določeno opravilo že zna narediti sam, on pa je odgovoril z ja ali ne. Sem pa opazila, da so si 

učenci pomagali s prejšnjim delovnim listom in navezali to nalogo na prejšnjo, saj so v pokal pisali 

stvari, ki so jih pred tem obkrožili na delovnem listu z opravili, ki jih lahko naredijo sami. 

 

Med ponavljanjem ob koncu delavnic se je znova pokazalo boljše razumevanje učencev M., I. in N., 

saj so znali odgovoriti na moja vprašanja in povedati, kaj smo se naučili. Učencem sem še povedala, 

da pokale dobijo nazaj, na evalvacijskem listu pa so vsi obkrožili, da so se na tokratni delavnici 

počutili zelo dobro.  

 

16.1.4 Tretja delavnica: Čustva, 25. 5. 2017 

 

Tema: Čustva 

Oblike dela: Skupinsko in individualno 

Metode dela: kratek video, metoda vprašanj in odgovorov, razlaga, delo s fotografijami in delovnim 

listom 

Uporabljeni pripomočki: računalnik za predvajanje videa, slike z liki čustev iz risanke, fotografije 

različnih obrazov z zrazličnimi čustvi, primeri neprijaznih sporočil 

Namen in cilji delavnice: učenje zavedanja svojih čustev, prepoznavanje čustev, upoštevanje čustev 

drugih, socialna pravila 

 

Potek delavnice 

 

1. Uvodna dejavnost 

Za uvod v tretjo delavnico sem učencem pokazala kratek odlomek animiranega filma Vrvež v moji 

glavi (Inside out), kjer se pokažejo vsi liki, ki predstavljajo pet osnovnih čustev. Po ogledu sem jih 

povprašala, kaj mislijo, da ti liki predstavljajo, nato pa smo jih ob slikah še poimenovali. Učencem 

sem pokazala sliko vsakega lika posebej, oni pa so povedali, da gre za jezo, veselje, žalost, strah in 

gnus. Vsak je sliko enega od likov tudi nalepil na barvni list, za katerega so se skupaj strinjali, da 

najbolj ustreza liku.  

 

2. Prvi del: Prepoznavanje čustev 

Z učenci smo se vsedli na tla, na sredino pa sem položila slike teh petih likov oz. čustev. Vsakemu 

učencu sem razdelila fotografije z obrazi (priloga 3), ki so prikazovali različna čustva, oni pa so jih 

morali razporediti na pravi list papirja, torej na čustvo, ki ga obraz prikazuje. Po končanem delu je 

vsak ponovil, katera čustva so fotografije prikazovale, nato pa sem jih vprašala, če poznajo še kakšno 

drugo čustvo. Povedala sem jim, da je čustev še veliko več in jih nekaj tudi naštela.  

 

 

3. Drugi del: neprimerno – primerno 

Po kratkem odmoru smo se z učenci pogovarjali, kdaj so veseli, žalostni ali jezni, nato pa sem pogovor 

napeljala na jezo. Učencem sem prebirala primere različnih situacij, oni pa so povedali, ali bi jih taka 

situacija razjezila ali ne. Primeri so bili: 

• Če pravijo, da sem nekaj naredil, pa nisem. 

• Če mi nekdo laže. 

• Če me nekdo užali ali se mi smeji. 

• Če nekdo kriči name. 

• Če nekdo uniči nekaj, kar je mojega. 

• Če ne smem početi tega, kar hočem. 
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• Če morem delati nekaj, česar nočem. 

• Če mi starši ne dovolijo ven. 

• Če se nekdo norčuje iz mene.  

• Če me nekdo predolgo gleda oz. bulji vame (prilagojeno po Zaviršek, Zorn, Videmšek, 2002).  

 

Skupaj smo ugotovili, da vsakega kdaj kaj razjezi, nadaljevali pa smo s primeri, kaj lahko takrat 

naredimo. Na razrezanih listkih sem imela pripravljene različne primere odzivov kadar smo jezni, 

učenci pa so jih razvrstili na primerne in neprimene.  

Primeri odzivov so bili: 

• Se pretvarjam, da nisem jezen. 

• Povem nekomu drugemu, da sem jezen. 

• Iščem rešitev. 

• Se stepem s tistim, ki me je razjezil. 

• Kričim ali vpijem. 

• Se izogibam osebi, ki me je razjezila. 

• Sem zelo žalosten in ne spim. 

• Grozim tistemu, ki me je razjezil.  

• Povem, zakaj sem jezen, tistemu, ki me je razjezil (prilagojeno po Zaviršek, Zorn, Videmšek, 

2002). 

 

Z učenci smo se pogovarjali, zakaj je pomembno, da pazimo, na kakšen način se odzivamo in 

pogovarjamo z drugimi. Kadar smo nesramni in se neprimerno vedemo, lahko prizadenemo ljudi 

okoli nas, tako kot smo mi žalostni ali jezni, kadar se nekdo do nas obnaša na neprimeren način. 

Pogovarjali smo se še, kako lahko enako sporočilo povemo prijazno ali neprijazno. Prav tako lahko 

na prijazen ali neprijazen način nekaj odklonimo. 

Naslednja aktivnost je bila spreminjanje neprijaznih sporočil v prijazna. Povedala sem primer  

neprijaznega sporočila, učenci pa so ga spremenili v prijaznega (prilagojeno po: Vedenje takšno in 

drugačno, Musek Lešnik in Lešnik musek, 2011). 

 

4. Ponovitev in evalvacija 

Z učenci smo ponovili, kaj so čustva, katera osnovna čustva poznamo in da smo vsi kdaj žalostni ali 

jezni, vendar takrat ne smemo vedno narediti vsega, kar bi želeli. Poznamo namreč primerne in 

neprimerne odzive na jezo, saj so pomembna tudi čustva, ki jih čutijo drugi. Paziti moramo, da ne 

užalimo ali razjezimo drugih ljudi. Ponovili smo, kaj lahko in česa ne smemo narediti, kadar smo 

jezni. Vprašala sem jih tudi, če so se kaj novega naučili, kako so se počutili in kaj jim je bilo ali ni 

bilo všeč. Na evalvacijskem listu so označili, kako so se na delavnici počutili in s tem tudi zaključili 

delavnico.  

 

 

Evalvacija delavnice 

 

Tretja delavnica je potekala brez zapletov, učencem je bila zanimiva, žal pa je manjkala ena učenka. 

V skupini so bili tako le štirje učenci. 

Pri uvodu so na moje vprašanje, ali gledajo risanke, vsi učenci trdili da ne, nakar jih je učiteljica 

spomnila, da vsak petek gledajo risanke. Odlomek iz animiranega filma jim je bil všeč, med 

gledanjem so uživali in se na glas smejali. Po ogledu ni znal nihče povedati, kaj so liki iz filma 

predstavljali, le en od učencev je dejal, da so to možgani.  

Razložila sem jim, da so to čustva in opazila, da jim je izraz tuj in preveč abstrakten, ko sem omenila 

veselje in žalost pa so vsi razumeli, o čem bomo govorili. 

Pri prepoznavanju likov iz risank so nato vsi prav ugotovili, kateri lik predstavlja veselje, kateri žalost, 

jezo in strah, poimenovati niso znali le enega, in sicer gnus. Pri razlagi sem jih motivirala in jim 



75 

 

pomagala vzdrževati pozornost s tem, ko sem pretiravala z mimiko, držo telesa in načinom govora za 

vsako predstavljeno čustvo. Zanimivo se mi je zdelo tudi, da so vsi dobro povezali barvne liste z liki, 

ki so bili v enakih barvah (jeza – rdeča, žalost – modra, veselje – rumena, strah – vijolična in gnus – 

zelena), le eden od učencev je hotel dati roza barvo papirja za deklico, ker da je roza barva samo za 

deklice.  

 

Med opazovanjem fotografij obrazov, ki so jih morali nato razporediti na pravo čustvo, so se učenci 

zabavali in si kazali fotografije med seboj, saj so se jim zdele različne obrazne mimike zelo zanimive. 

Sprva niso bili prepričani, kako in kam naj kaj razvrstijo, zato sem tri fotografije razvrstila sama, 

potem pa so se učenci opogumili in jih začeli razvrščati tudi sami. Pri tem so bili v večini primerov 

zelo uspešni, le dva učenca nista bila prepričana, ali obraz prikazuje žalost ali jezo oz. žalost ali gnus.  

Med pogovorom, če in kdaj so oni jezni ali žalostni, se mi je zdelo zanimivo, da zase pravijo, da niso 

nikoli jezni ali žalostni. Pri branju primerov, ki sem jih morala še dodatno konkretizirati ali prikazati 

pa so povedali, da bi jih omenjena situacija razjezila. Prav pri teh primerih sem opazila, da učenci res 

potrebujejo primer, ki jim je blizu in ga poznajo, saj si ne znajo predstavljati, kako bi bilo, če bi bilo. 

Pri tem mi je pomagala učiteljica, ki učence bolje pozna. Tako sem učencu predstavila primer, ki se 

je res zgodil: »Prejšnji teden si rekel, da ti ni všeč, ker si bil tretji na olimpijadi. Kako si se takrat 

počutil? Si bil vesel?« Na tak način je učenec sam dejal, da je bil žalosten. Učenci namreč očitno ne 

govorijo pogosto o svojih čustvih oz. jih ne poimenujejo, kljub temu, da jih seveda občutijo. Tak 

način spraševanja in iskanja primerov sem uporabljala ves čas, tudi pri nadaljnji razlagi in pogovoru 

o jezi. 

 

Razporejanje odzivov na primerne in neprimerne učencem ni delalo težav in so v večini vse 

razporedili prav. O vsaki odločitvi smo se tudi pogovarjali, saj me je zanimalo, če se vsi strinjajo. R. 

je svoje mnenje pokazal s simboloma da in ne. Zanimivo je bilo, da se enemu od učencev, ki zase 

pravi, da ga sicer nič ne razjezi in ni nikoli jezen, ni zdelo prav, da lahko poveš učiteljici, saj se mu 

je zdelo, da je to tožarjenje. Razložil je tudi, da se on zna sam braniti in da bi nekoga udaril nazaj. Pri 

tem je zanimivo, da je listek z odzivov »Tistega, ki me je razjezil, pretepem,« pravilno razvrstil kot 

neprimernega. To ponovno prikazuje nujnost konkretnih primerov pri učenju oseb z motnjami v 

duševnem razvoju, saj so sposobnosti generaliziranja nižje oz. slabše. Pri tem delu sem imela 

pripravljen tudi delovni list, ki sem ga izpustila, saj je učencem metoda pogovora in vprašanj ter 

odgovorov bližja, saj lahko sproti razlagam, česar ne razumejo in podam dodatne primere. Poleg tega 

lahko tudi sproti preverjam razumevanje učencev.  

 

Moje branje primerov neprijaznih sporočil je učence prav tako zabavalo, vsi pa so znali sporočilo 

spremeniti v prijaznega. Pri tem smo se z učenci tudi pogovarjali in eden je dejal, da prijazno 

govorimo, kadar se pogovarjamo z učiteljico ali ravnateljico, s prijatelji pa ne. Pri tej aktivnosti so 

učenci potrebovali tudi dodatno usmerjanje, saj so začeli razlagati konkretne primere situacij, ki so 

bile podobne mojemu primeru. Vendar to ni bilo slabo, saj sem na ta način dobila še več odgovorov 

in vpogleda v njihovo razumevanje, povedali pa so mi tudi, kako se obnašajo oz. odzivajo v različnih 

situacijah zunaj šolskega okolja. V pomoč mi je bila znova učiteljica, ki je znala učence spomniti na 

primer iz njihovega življenja, če ga sama nisem našla.  

 

Na koncu ure, ko so učenci ponovili, česa smo se naučili, sem dobila občutek, da so si veliko 

zapomnili, saj so dobro odgovarjali na moja vprašanja. Na evalvacijskem listu so znova vsi obkrožili, 

da so se počutili dobro. Sama sem ugotovila tudi, da sem se tekom teh treh delavnic učencem že bolj 

približala, saj so bili še bolj sproščeni in odprti kot na prejšnji delavnici, poleg tega menim, da jim je 

bila tema tudi bližja in lažja kot samopodoba. 

 

 



76 

 

16.1.5 Četrta delavnica: Asertivno vedenje, 29. 5. 2017 

 

Tema: Asertivno vedenje 

Oblike dela: Skupinsko in individualno 

Metode dela: metoda vprašanj in odgovorov, razlaga, delo s fotografijami, igra vlog 

Uporabljeni pripomočki: fotografije asertivne, pasivne in agresivne drže, primeri konfliktnih situacij 

Namen in cilji delavnice: seznanjanje z asertivnim vedenjem, učenje razlikovanja med različnimi 

načini vedenja (pasivnim, agresivnim in asertivnim) 

 

 

Potek delavnice 

 

1. Uvodna dejavnost 

Učence sem spomnila na prejšnje delavnice, ko smo se pogovarjali o prijaznemu in neprijaznemu 

načinu sporočanja. Povprašala sem jih, če so se v tem tednu kdaj spomnili na to in bili do koga bolj 

prijazni, kot so bili prej. Ponovili smo tudi, kakšna čustva poznamo in da je pomembno, da pomislimo 

tudi na to, kako se počutijo ljudje okoli nas.  

 

2. Prvi del: Asertivno vedenje 

Učencem sem predstavila primer konfliktne situacije in jih povprašala, kako bi se v taki situaciji 

odzvali. »Prijatelju si posodil zvezek, ko pa ti ga je vrnil, je bil uničen,« ali »Prijatelju si posodil 

zvezek, vendar ti ga ne vrne, ker ga je izgubil.« Opogumila sem vse učence, da vsak posebej predstavi 

oz. pove, kako bi se na tako situacijo odzval.  

Nato smo se pogovarjali, da se lahko vedno, tudi ko nas kaj razjezi, ali ko nam kaj ni všeč, odzovemo 

različno. Znova sem jih spomnila na prejšnje delavnice in primerne ter neprimerne odzive na jezo. 

Pokazala sem jim tri različne fotografije, na katerih je oseba s pasivno, asertivno in agresivno držo 

(priloga 4). S pomočjo primera sem jim razložila vse tri načine in jih tudi demonstrirala, agresivnega 

(nasilnega, jeznega), pasivnega (preveč mirnega, prestrašenega) in asertivnega (pravega, 

primernega).  

 

Pasivno: Ne poveš drugim, kaj si misliš, česa si želiš, kaj čutiš, ampak samo poslušaš in ubogaš druge, 

tudi če ti kaj ni všeč. Imaš povešena ramena, govoriš tiho, nerazločno. 

 

Nasilno vedenje: Drugim poveš, kaj si misliš, česa si želiš, kaj čutiš, ampak nisi spoštljiv do drugih. 

Misliš, da so tvoje želje, potrebe, mnenja in čustva pomembnejša od potreb, želja, mnenj in čustev 

drugih. Pogosto kritiziraš in se ne oziraš na druge ljudi. Imaš bolj jezen obraz in držo, govoriš jezno, 

glasno.  

 

Primerno (asertivno): Poveš drugim, kaj si misliš, česa si želiš, kaj čutiš in si spoštljiv do drugih. Se 

držiš pokončno, govoriš ne preglasno in ne pretiho, razločno.  

 

Učence sem povabila v krog na sredino učilnice, kjer so ponavljali za mano in posnemali asertivno, 

pasivno in agresivno držo telesa, mimiko in način govora. Pri tem smo si pomagali tudi s slikami, ki 

so jih učenci razvrstili in povezali po parih tiste, ki prikazujejo enak način.  

 

 

3. Drugi del: Igra vlog 

Po krajšem odmoru smo ponovili, kakšne načine vedenja poznamo in kako delujemo pri vsakem od 

načinov. Vsak učenec je nato izžrebal primer konfliktne situacije, za katero je povedal in pokazal, 

kako bi se odzval na vse tri načine ter kateri je pravi. R. je imel nalogo, da med prikazovanjem odzivov 

sošolcev pokaže ali je bil odziv primeren – asertiven, ali ne.  
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Primeri: 

Hrana, ki si jo dobil za malico, ti res ni všeč. Kaj narediš? 

Prijateljica te ves čas objema in poljublja, tebi pa to ni všeč. Kaj narediš? 

V razredu rešujete učni list. Zdi se ti zelo težak in ga ne razumeš. Kaj narediš? 

Pri telovadbi te sošolec udari z žogo. Kaj narediš? 

Sošolec ti ne vrne svinčnika, ki si ga je sposodil od tebe. Kaj narediš? 

 

Učencem sem nato povedala še en primer (radi bi poslušali radio) in jih pozvala, da gredo do učiteljice 

in demonstrirajo, kako bi to naredili. Tega si niso upali, le N. je pokazal asertiven način, jaz pa sem 

nato demonstrirala še druga dva. Ponovno smo pri vsaki demonstraciji pogledali sliko, ki prikazuje 

tak način in pokomentirali, zakaj je nek način dober oz. slab.  

 

4. Ponovitev in evalvacija 

Z učenci smo še enkrat ponovili, o čem smo se pogovarjali in sicer je vsak učenec posebej povedal 

kakšne načine poznamo in katera fotografija prikazuje ta način. Ponovno so učenci tudi povezali pare 

različnih fotografij oseb, ki prikazujejo enak način.  

 

Asertivnost ni, da dobimo nekaj na račun drugega, da hočemo za vsako ceno uveljavljati svojo voljo 

in zmagati, če nadzorujemo druge ljudi za dosego svojih ciljev, če smo fizično ali/in verbalno nasilni, 

če dajemo prikrite pripombe, nejasna sporočila, čustveno izsiljujemo druge ljudi, jih kritiziramo in 

ponižujemo (Zaviršek, Zorn, Videmšek, 2002).  

 

Učence sem še vprašala, če so se naučili česa novega, kako so se počutili med delavnico in če mislijo, 

da bi lahko te stvari uporabili v svojem življenju. Pred koncem so še na kratkem evalvacijskem listu 

označili, kako so se počutili na delavnici. 

 

 

Evalvacija delavnice 

 

Četrto delavnico sem začela s kratko ponovitvijo teme, o kateri smo se pogovarjali na prejšnji 

delavnici. Pozitivno sem bila presenečena nad H., ki je zelo lepo sodelovala in tudi prva prepoznala 

vsa čustva, ki sem jih kazala, kljub temu, da je na prejšnji delavnici ni bilo. Učencem je bilo še vedno 

najtežje poimenovati gnus, saj se ni nihče spomnil, kako smo rekli temu čustvu.  

 

Pri odzivih na primer situacije, ki sem jim ga podala, so učenci potrebovali več vodenja in spodbude, 

vendar se mi je zdelo dobro, da je vsak podal drugačen odziv in niso ponavljali drug za drugim. I. bi 

se odzval pasivno, H. asertivno, N. pa agresivno. To se mi je zdelo zanimivo in bila sem vesela, da 

sem do njihovih odgovorov prišla preko pogovora, saj menim, da preko vprašalnika ne bi dobila takih 

informacij.  

Zelo zanimivo je bilo tudi, ko smo se vsedli v krog, kjer se je N. takoj zelo približal H., jo začel božati 

po rokah, nogah, laseh. H. se je začela malce umikati, nato mu je tudi nakazala, naj umakne roko in 

rekla, naj se umakne. N. se je umaknil premalo in ni nehal božati H., zato sem jo vprašala, če jo moti 

in ko je rekla, da malo, sem N. naročila še sama, naj se bolj umakne in pusti H. pri miru. Ravno prav 

je prišel tako tudi primer v nadaljevanju, ki ga je N. dobil, in sicer, kaj bi naredil, če bi ga neka punca 

božala in objemala, njemu pa to ne bi bilo všeč. Že pred tem je med razlago različnih načinov vedenja 

in obnašanja rekel, da bi bil pri puncah pasiven, saj ni prepričan vase, v omenjenem primeru pa da bi 

pustil katerikoli punci, če bi ga hotela objemati. Tukaj se je zanimivo vmešal še I., ki mu je takoj 

odvrnil, da to ni prav in kaj, če bi ga punca začela božati tudi med nogami. Na tej točki je N. postalo 

nerodno, pogovor pa sem prekinila tudi jaz, da smo lahko nadaljevali.  

 

Učenci so razlago pasivnega, asertivnega in agresivnega vedenja razumeli in dobro povezali način 



78 

 

vedenja s sliko, ki je tak način prikazovala. Prav tako je R. sodeloval in odgovarjal na moja dodatna 

vprašanja, na katera je lahko odgovoril z da ali ne. Več spodbude so učenci potrebovali pri igranju 

odzivov. Pri takih primerih se pokažejo posebnosti in slabše razumevanje učencev z MDR, saj so 

znali pokazati in povedati na kakšen način bi se odzvali pri določeni situaciji, težko pa jim je bilo to 

zaigrati. Še težje se je učencem zdelo prikazati različne odzive na enako situacijo.  

Učencem je bilo tudi preveč nerodno odigrati situacijo z učiteljico, razen primernega, asertivnega 

načina in še to si je upal le N. 

Med celotno delavnico in razlago nisem uporabljala izrazov pasivno, agresivno in asertivno, saj 

menim, da so ti pojmi preveč abstraktni, da bi jih razumeli. Prav tako sem imela pripravljeno daljšo 

oz. obsežnejšo razlago vseh načinov, predvsem asertivnega in na kaj vse moramo biti pozorni, vendar 

sem se nato raje osredotočila na konkretne primere, moje in njihove demonstracije, komentarje po 

vsakem primeru in na pogosto ponavljanje ter utrjevanje.  

 

Delavnica se mi je zdela tudi zato uspešna, med samim izvajanjem sem res velikokrat ponovila, 

kakšne načine poznamo, pretiravala z mimiko, držo, načinom govora in mislim, da so učenci temo  

dobro razumeli. Poleg tega se mi je zdelo zelo dobro, da so bili učenci z menoj že zelo sproščeni, 

iskreno so odgovarjali na moja vprašanja, preko pogovorov pa sem lahko izvedela veliko več, kot če 

bi le strogo sledila poteku ure in svoji razlagi. Pri delavnicah mi je bilo vedno zelo zanimivo tudi 

opazovati pogovore med samimi učenci in njihovo vedenje, tako kot je bilo v tokratnem krogu z 

učenci N., H. in I.  

 

 

16.1.6 Peta delavnica: Moje pravice, 31. 5. 2017 

 

Tema: Pravice 

Oblike dela: Skupinsko in individualno 

Metode dela: metoda vprašanj in odgovorov, razlaga, delo s fotografijami 

Uporabljeni pripomočki: fotografije, ki prikazujejo kršenje človekovih pravic, fotografije, ki 

prikazujejo naše pravice, računalnik 

Namen in cilji delavnice: seznanjanje s svojimi pravicami in odgovornostmi, učenje, kaj pravice 

pomenijo in kakšne so  

 

Potek delavnice 

 

1. Uvodna dejavnost 

Z učenci smo sedeli v krogu na sredini učilnice, kjer sem jim pokazala nekaj fotografij, ki 

predstavljajo kršitve človekovih pravic. Ob fotografijah sem učence spraševala, kako se osebe na 

fotografijah počutijo, kaj je narobe na fotografijah, ali je situacija na sliki dovoljena in zakaj ne ter 

kako bi moralo biti.  

 

2. Prvi del: Človekove pravice 

Iz uvodnega dela sem speljala pogovor na naše pravice. Učence sem vprašala, če vedo, kaj pravica 

pomeni in kakšne pravice poznajo. Razložila sem, da pravica pomeni nekaj, kar nam pripada, da to 

ni nekaj, kar je samo lahko ali mogoče, ampak nekaj, za kar mora biti poskrbljeno za vse ljudi. 

Razložila sem tudi, da ima vsak človek, ne glede na to, če je drugačen na kakršen koli način, enake 

pravice kot drugi ljudje in da je prav, da se zanje zavzamemo. Poleg tega ne smemo pustiti drugim, 

da upravljajo z našim življenjem. 

Na sredino kroga sem dala različne fotografije, ki prikazujejo naše pravice in nekaj slik, ki to niso. 

Pred razlago slik sem učencem dala navodilo, da skušajo sami ugotoviti kaj predstavljajo in jih 

razvrstijo v dve skupini, v skupino, ki predstavlja naše pravice in skupino, ki ne predstavlja naših 

pravic. Po razporeditvi smo pokomentirali vsako sliko, učenci so povedali, zakaj so jo kam razvrstili, 
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sama pa sem vsako sliko dodatno razložila in povedala, zakaj je to naša pravica. Slike, ki prikazujejo 

naše pravice, so učenci nato nalepili na skupen plakat in jih še enkrat, vsak posebej, ponovili.  

 

3. Drugi del: odgovornosti  

Po odmoru so učenci s pomočjo slik na plakatu ponovili, katere pravice imamo. Pogovor sem 

navezala na to, da moramo vsi spoštovati tudi pravice drugih, če želimo, da drugi spoštujejo naše. Na 

plakatu smo zato za vsako pravico našli  tudi odgovornost, ki je povezana s tem, da ne bomo kršili 

teh pravic nekoga drugega. 

(primeri: da me poslušajo – da jaz poslušam druge, da se lahko sam odločam – da sprejmem posledice 

svojih dejanj, da lahko delam napake – da sem razumevajoč ob napakah drugih, da drugi spoštujejo 

moje pravice – da jaz spoštujem pravice drugih itd…) (prilagojeno po: Petrovič Erlah in Žindarec 

Demšar, 2004). 

Nadaljevali smo še s tem, kam se lahko obrnemo po pomoč. Vsak učenec je povedal, koga bi prosil 

za pomoč, če bi jo potreboval in komu bi povedal, če bi bile njegove pravice kršene. Pri tem sem 

učencem s podvprašanji pomagala in jih usmerjala pri odgovorih.  

 

 

4. Ponovitev in evalvacija 

Učencem sem pokazala kratek video o naših pravicah 

(https://www.youtube.com/watch?v=cN0p_ltpCNI). Ponovili smo, kaj so naše pravice in 

odgovornosti. Učence sem vprašala, kaj lahko naredimo, kadar nam je kakšna pravica kršena. 

Spomnila sem jih še na dve prejšnji delavnici (o asertivnem vedenju in čustvih), ponovili smo, na 

kakšen način se postavimo zase in kako povemo, če nam kaj ni všeč ali če se s čim ne strinjamo. 

 

 

Evalvacija delavnice 

 

Peta delavnica se je nanašala na naše pravice. Zanimalo me je, kako dobro učenci že poznajo svoje 

pravice, kaj vedo o svojih odgovornostih in na koga bi se obrnili, če bi jim bile pravice kršene.  

Pri uvodni dejavnosti so se vsi učenci odzvali z neodobravanjem situacij na fotografijah, na katerih 

je bil lačen otrok, otrok vojak, otrok za šivalnim strojem, policijsko nasilje in vojne ruševine. 

Fotografije so bile dovolj nazorne, saj so učenci prepoznali, kaj predstavljajo, sem jih pa vseeno še 

dodatno razložila oz. učence s pomočjo vprašanj spodbudila, da so dogajanje na sliki opisali sami.  

Učencem so takoj odgovorili, da situacija ni primerna, s podvprašanji pa sem jih namerno malce 

zmedla in spodbudila k dodatnemu razmisleku. Tako sem pri policijskemu nasilju vprašala, če bi bilo 

prav, da se to zgodi, kadar narediš kakšen prekršek in I. je odgovoril, da ja. En učenec je vojne 

ruševine takoj povezal z begunci in dejal, da je že šest let vojna. Na vprašanje kje, ni znal odgovoriti. 

Na vprašanje, kako vedo, da ni prav, kar prikazujejo fotografije, je vsak podal drugačen odgovor; 

poročila, internet, povedali so mi drugi. 

 

Na vprašanje, kaj so pravice, je eden od učencev povedal, da imamo otrokove pravice, drug učenec 

pa jih je nekaj naštel. Razlago so poslušali in mislim, da so jo tudi razumeli. Slik, ki so jih nato morali 

razporediti glede na to ali prikazujejo naše pravice ali ne, jim na začetku namerno nisem razložila, 

saj me je zanimalo, kako si bodo razlagali njihov pomen. Prav tako me je zanimalo, kako se bodo 

sami dogovorili, kam razporediti katero sliko. Pri slednjemu niso imeli težav, saj nihče ni oporekal 

razporeditvi slike drugega, so pa potrebovali malce spodbude, da so jih sploh začeli razporejati. 

Večino slik so učenci pravilno razumeli, le nekatere so, seveda, opisovali dobesedno. Tak primer je 

bila slika prijateljev, ki se vozijo s kolesi, učenci pa so dejali, da imamo pravico, da se vozimo s 

kolesom. Po skupnem pregledu slik in razlagi, kaj pomenijo, so učenci za menoj tudi ponavljali, 

katero pravico prikazuje katera slika, nato pa so to ponovili še sami. Slike so učenci pravilno 

razporedili, zanimivo pa se mi je zdelo, kako je M. pri sliki osebe, ki je v službi z berglo, razmišljal, 

da to ni prav, saj moramo biti doma, če si poškodujemo nogo.  

https://www.youtube.com/watch?v=cN0p_ltpCNI
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Pri odgovornosti sem prav tako kot pri pravicah opazila, da sicer besedo učenci malce že poznajo, 

vendar jim je zelo težko razložiti, kaj mislijo, da to pomeni. Učenci so se s primeri o odgovornosti 

strinjali in razlago razumeli, težko pa jim je bilo podati kakšen samostojen primer. Za preverjanje 

razumevanja sem zato namerno podala tudi kakšen primer, ki ni ponazarjal naše odgovornosti, učenci 

pa so povedali, ali je to naša odgovornost ali ne. Pri vseh so se pravilno odločili, razumeli in na koncu 

še sami ponovili, kakšne so naše odgovornosti, v povezavi z našimi pravicami. Zanimivo je bilo tudi 

opazovati odzive učencev en na drugega oz. na njihove odgovore.  

 

Pogovor o tem, kam bi se obrnili po pomoč je bil prav tako zanimiv, pridobila pa sem tudi nekaj 

informacij. Vsi učenci so dejali, da bi se sami zmenili v primeru kršitve njihovih pravic oz. da bi 

tistemu, ki jim jih krši, sami dejali, da je to njihova pravica. Po dodatnih vprašanjih, kaj storiti v 

primeru, ko to ni dovolj, niso več vedeli, kaj bi še lahko storili. S pomočjo in usmerjanjem pa sta M. 

in N. dejala, da bi povedala še komu, le N. pa je povedal, da bi povedal socialni ali učiteljici, R. pa je 

pri tem vprašanju pokazal na učiteljico.   

 

Sama beseda pravica je za učence malce abstrakten pojem, vendar so razlago razumeli. Med 

načrtovanjem delavnice sem si zamislila, da bi nekaj več besed namenila tudi enakopravnosti in 

enakovrednosti, o čemer smo se tudi pogovarjali, vendar s pomočjo bolj konkretnih primerov, saj sem 

presodila, da bi bile še dve težki besedi za učence preveč zahtevni, da si ju ne bi zapomnili in da bi s 

tem samo še težje razumeli in si zapomnili osnove. O pravicah so učenci sicer že nekaj vedeli, o tem 

so se tudi že pogovarjali, vendar jim je težko ubesediti, kaj pravica sploh pomeni. Učenka H. je na 

tokratni delavnici žal manjkala.  

 

16.1.7 Šesta delavnica: Moje telo je samo moje, 2.6.2017 

 

Tema: Nedotakljivost našega telesa 

Oblike dela: Skupinsko in individualno 

Metode dela: metoda vprašanj in odgovorov, razlaga, delo s fotografijami in delovnimi listi 

Uporabljeni pripomočki: fotografije, delovni listi 

Namen in cilji delavnice: učenje in ozaveščanje o nevarnih situacijah, pravilnih odzivih v takih 

situacijah, o upoštevanju čustev drugih, učenje o primernih in neprimernih dotikih in zavedanja 

nedotakljivosti svojega telesa 

 

Potek delavnice 

 

1. Uvodna dejavnost 

Z učenci smo ponovili, kaj smo se pogovarjali o primernem in neprimernem vedenju, o naših pravicah 

in o čustvih. Pokazala sem jim fotografije obrazov, ki so prikazovali različna čustva, učenci pa so 

povedali, katero čustvo kaže oseba na fotografiji. S pomočjo plakata, ki smo ga izdelali o naših 

pravicah, so učenci ponovili tudi, kaj so naše pravice in o katerih pravicah smo se pogovarjali.  

 

2. Prvi del: Različne socialne situacije 

V prvemu delu sem učence povabila v krog na sredino učilnice in pokazala fotografijo z določeno 

situacijo in jo opisala.  

Učenci so nato povedali, ali je dogajanje na sliki primerno, pravilno ali neprimerno. Odgovarjali so 

na moja vprašanja, zakaj je kaj narobe in kaj bi bilo prav.   

 

Primer: Fant poljublja dekle, njej pa to ni všeč in ga odriva stran.  

Razgovor: Ali je ta poljub primeren ali ne? Kaj pa če sta fant in punca skupaj, ali ima potem fant 

pravico poljubljati svoje dekle, tudi če ji to ni všeč? Kaj lahko naredi punca v takem primeru?  
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Primer: Punca pusti fanta, ker ji ni več všeč. On jo od takrat naprej pred vsemi zafrkava da je grda in 

neumna.  

Razgovor: Zakaj fant zafrkava svojo bivšo punco? Ali ima punca pravico, da pusti fanta? Kako se je 

on počutil, ko ga je punca pustila? Ali ima zaradi žalosti ali jeze pravico, da jo zafrkava? Kaj lahko 

stori punca in kaj fant? 

 

Primer: Ana je srečala prijaznega fanta, ki ji je ponudil prevoz domov iz šole. Ani se je zdel neznanec 

prijazen, zato se je vsedla v njegov avto. 

Razgovor: Ali se je Ana prav odločila? Ali je varno, da se Ana odpravi sama s fantom, ki ga še nikoli 

ni videla? Kaj se lahko zgodi? 

 

Primer: Otrok vzema bonbon od neznanca v avtu. Ali je prav, da ga vzame? Ali se lahko z njim 

odpelje, če jo želi peljati domov? Kaj moraš narediti v tem primeru? 

 

Po vseh primerih smo še enkrat povzeli, kaj je prav in kaj narobe oz. kaj je primerno in kaj 

neprimerno. Pri tem sem se navezala na pravice, o katerih smo govorili na prejšnji delavnici in o 

čustvih, ki jih kažejo osebe na fotografijah. Pri opazovanju fotografij sem učence namreč spodbujala, 

da so opazovali tudi obraz oseb in izrazili, kakšna čustva kažejo.  

 

3. Drugi del: Primerni in neprimerni dotiki 

Po odmoru smo nadaljevali z dotiki in sicer je vsak učenec vzel različno barvico, na tla pa sem 

položila delovne liste. Na njih je bil gol človek in ob robu vsakega lista slika druge osebe oz. oseb 

(priloga 5). Vsak učenec je s svojo barvico na golem telesu označil, kje se ga lahko oseba na sliki 

dotika. Primeri oseb oz. različnih odnosov so bili: zdravnik, starši, prijatelji, fant in punca, neznanec 

in učiteljica.  Pri vsakemu posebej smo se tudi pogovarjali zakaj ja in zakaj ne, ter pod katerimi pogoji, 

se lahko koga dotikamo (svojo punco oz. svojega fanta le, če nam dovoli ipd.) (prilagojeno po Kožar, 

2012). 

 

Po končanem delu sem povzela, da so razlike med različnimi odnosi in da so neprimerni dotiki vsi 

tisti, ki nam niso všeč in nam ne ugajajo. Nadaljevala sem še, da obstajajo različne vrste ljubezni. 

Povprašala sem jih, če imajo radi svojo mamo, prijatelja, učiteljico in če jih imajo radi na različne 

načine. Prav tako lahko poljubijo svojo mamo, učiteljice ali prijatelja pa ne, ker je razlika med 

starševsko ljubeznijo, ljubeznijo med prijatelji in ljubeznijo med fantom in punco. Prav tako je razlika 

v tem, kaj lahko in česa ne smemo oz. kaj je primerno in kaj neprimerno med katerimi odnosi.  

 

4. Ponovitev in evalvacija 

Z učenci smo s pomočjo delovnih listov ponovili, česa smo se naučili o primernih in neprimernih 

dotikih med različnimi odnosi in o tem, kar smo se pogovarjali o različnih situacijah in primernemu 

ter neprimernemu vedenju. Ponovili smo tudi, da moramo vedno povedati, kadar nam kaj ni všeč ali 

nam kaj ne paše, upoštevati pa moramo tudi čustva drugih in to, kar paše ali ne paše ljudem okoli nas. 

Učence sem še vprašala, če so se naučili česa novega, če jim je bilo všeč in jim razdelila evalvacijske 

liste, na katerih so obkrožili, kako so se na delavnici počutili.  

 

 

Evalvacija delavnice 

 

Šesto delavnico sem z učenci začela s ponovitvijo ključnih zadev, ki smo se jih naučili na delavnicah 

o čustvih, primernemu in neprimernemu vedenju ter o naših pravicah. Presenetilo me je, da je M. znal 

povedati, kaj pomeni beseda pravica, ostali pa so prav tako s pomočjo slik na plakatu znali ponoviti, 

o katerih pravicah smo se pogovarjali. Ponovitev se mi je zdela dobra tudi zato, ker je H. prejšnjič 

manjkala, vseeno pa je izvedela, o čem smo se pogovarjali. Pri odgovorih v zvezi s čustvi pa so bili 

učenci malce neprepričani v svoje odgovore, ki pa so bili pravilni.  
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Pri prepoznavanju situacij na fotografijah so učenci sicer povedali, da niso primerne, vendar niso bili 

vedno povsem prepričani. Na moja vprašanja so odgovarjali pravilno, vendar sem jih, podobno kot 

že na prejšnjih delavnicah, s podvprašanji spodbudila k razmisleku in kar nekajkrat so svoje mnenje 

spreminjali. Prepoznavanje čustev z obrazov oseb na fotografijah jim je šlo dobro, bili so tudi bolj 

prepričani v svoje odgovore, kot pri ponavljanju. Razlago so poslušali in sodelovali med pogovorom, 

vendar sem morala N. vmes večkrat opomniti, da posluša, saj je želel klepetati. Pri primeru z 

neznancem iz avta je N. povedal, da je tak primer sanjal in da ga je neznanec ugrabil ter nekam 

odpeljal. Tam ga je N. pretepel in poklical policijo. H. pa je isti primer povezala z zgodbo iz nanizanke 

o komisarju Rexu. Učenci so pokazali, da se zavedajo nevarnosti neznancev in da ne smejo stopiti v 

avto nekoga, ki ga ne poznajo, vendar so pri izražanju svojih mnenj in odgovorov potrebovali dodatno 

razlago, usmerjanje, spodbude in primere, ki so jim blizu. To dejavnost s primeri sem sprva želela 

narediti v parih, vendar sem se za skupinsko obliko dela odločila prav zaradi te potrebe po 

individualnemu usmerjanju vsakega učenca.  

 

Pri delu z delovnimi listi je bilo učencem malce nerodno, zaradi slike golega človeka, pri 

obkroževanju pa so prav tako potrebovali veliko spodbud in usmerjanja. En del telesa ali dva so 

večinoma hitro obkrožili, nato pa se jim je ustavilo. Tako sva obe z učiteljico pomagali učencem in 

jih spraševali na bolj konkretni ravni. R. je tudi tukaj lepo sodeloval, odgovarjal s simboloma da ali 

ne, prav tako pa je obkroževal dele telesa na delovnih listih.  

Dobro je bilo, da smo to dejavnost delali skupaj, prav zaradi potrebnega dodatnega spodbujanja, poleg 

tega pa sem morala večkrat tudi ponoviti in razložiti odnos, za katerega označujemo. Opazila sem 

tudi, da so bili učenci malce v stiski, kot da ne bi bili prepričani, ali se jih neznanec lahko kje dotika 

ali ne, ali lahko dovolijo, da jih prime za roke ali poboža po laseh. S približevanjem primera učencem 

in podvprašanji o njihovem mnenju in čustvih, so vsi povedali, da ni prav, da bi se jih neznanec dotikal 

kjerkoli. Učencem je bilo bolj nerodno tudi pri dotikih med partnerjema, ves čas pa smo ponavljali, 

da je pomembno, kako se oba v odnosu počutita in da se morata z dotiki vedno strinjati oba.  

 

Pri pogovoru o različnih ljubeznih je bilo učencem nerodno povedati pred učiteljico, koga imajo raje, 

mamo ali učiteljico, zato je odšla ven. Zdelo se je, kot da ne upajo povedati, da imajo raje mamo. 

Povedala sem jim, da je pravilno in prav, da imajo najraje svoje starše in da učiteljica ne bi bila huda, 

saj to razume. Učenci so se nato sprostili in ob primerjanju ljubezni med prijatelji, starši, učiteljico, 

punco ali fantom, sodelovali in se pri tem malce smejali. R. se je prav tako smejal in sodeloval, na 

vprašanja pa je odgovarjal s simboloma da in ne.  

 

Mislim, da je bila delavnica uspešna, kljub temu, da sem učencem morala precej pomagati in jih 

spodbujati ter usmerjati. Predvsem se mi je zdelo dobro, da smo imeli možnost velikokrat ponoviti, 

kako pomembni so naši občutki in da je naše telo samo naše, zato se mi odločamo, kje se nas lahko 

kdo dotika in kje ne. Prav tako smo o čustvih in vedenju ponovili v prvem delu delavnice in se 

pogovorili o različnih, potencialno nevarnih situacijah, ki smo jih omenili tudi pri (ne)primernih 

dotikih.  

 

16.1.8 Sedma delavnica: Zlorabe in kam po pomoč, 5. 6. 2017 

 

Tema: Zlorabe, pomoč 

Oblike dela: Skupinsko in individualno 

Metode dela: metoda vprašanj in odgovorov, razlaga, delo s fotografijami in delovnimi listi 

Uporabljeni pripomočki: fotografije, delovni listi 

Namen in cilji delavnice: Ozaveščanje in učenje razumevanja zlorab, prepoznavanje zlorab in 

ozaveščanje o možnostih pomoči, o varnih točkah v domačem kraju  
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Potek delavnice 

 

1. Uvodna dejavnost 

Učencem sem razdelila delovne liste, na katerih so različni kraji in gola oseba. Navodilo je bilo, da 

povežejo osebo s kraji, kjer je primerno, da smo goli.  

 

2. Prvi del: Zlorabe 

Po končanem delu smo se pogovorili, zakaj je nekje primerno biti gol, drugje pa ne. Nadaljevala sem, 

da se lahko zgodijo slabe, neprijetne stvari in da lahko slabi ljudje našo goloto izkoristijo in nam 

naredijo kaj, kar nam ni všeč ali nam škoduje. Temu se reče zloraba. 

Učence vprašam, če vejo, kaj še pomeni zloraba in če poznajo kakšno vrsto zlorabe?  

Z različnimi fotografijami pokažem in povem, kaj vse je zloraba in da so z vsemi temi dejanji kršene 

naše pravice (različne spolne zlorabe, fizične zlorabe, psihične zlorabe). 

 

3. Drugi del: Kaj lahko narediš, če se zgodi kaj slabega? 

Z učenci smo ponovili, kaj vse je zloraba, nato pa sem jih vprašala, kaj lahko naredimo, če nam nekdo 

želi storiti kaj slabega oz. nekaj, česar nočemo. Skupaj z učenci in s pomočjo fotografij smo naredili 

seznam oz. navodila, kaj narediti v takem primeru.  

Če ti nekdo želi kaj storiti: ZAKRIČI na ves glas.  

Če lahko, steci čim hitreje nekam, kjer je varno. To je ponavadi tam, kjer je več ljudi, npr. trgovina, 

šola, knjižnica, gostilna… 

Reci: »Ne!«, »Nehaj!« ali »Pusti me na miru!«  

Če te neznanec poskuša prijeti ali kam odpeljati, se upiraj, brcaj, mahaj, tepi in zraven kriči na pomoč.  

Če se ti zgodi kaj slabega, obvezno povej nekomu, ki mu zaupaš. Le tako ti bo lahko nekdo pomagal 

(prilagojeno po Kožar, 2012). 

 

Delavnico smo nadaljevali s pogovorom, komu bi povedali, če bi se jim zgodilo kaj slabega, kdo so 

ljudje, ki jim zaupajo. S pomočjo fotografij sem učencem predstavila tudi varne točke v domačem 

kraju, nato pa smo te fotografije nalepili na plakat. Varne točke: knjižnica, trgovina, slaščičarna, šola, 

zdravstveni dom, policijska postaja. 

 

4. Ponovitev in evalvacija 

Z učenci smo še enkrat ponovili, kdaj smo lahko goli in kdaj ne ter kaj so zlorabe. Vsak posebej je 

ponovil, kaj lahko naredi v nevarni situaciji in kam se lahko obrne na pomoč. 

Učence sem vprašala, če so se kaj novega naučili in jim še zadnjič razdelila vprašalnike, kako so se 

na delavnici počutili.  

Po krajšem odmoru pa so učenci še enkrat rešili tudi vprašalnik, ki so ga rešili že na prvem srečanju. 

Po končanem delu smo skupaj pojedli sladoled, se še malo podružili, nato pa sem se jim lepo zahvalila 

in jim zaželela lepe počitnice. 

 

Evalvacija delavnice 

 

Zadnjo delavnico smo začeli s samostojnim delom učencev in sicer sem jim razdelila delovni list, na 

katerem so morali povezati slike krajev, kjer so lahko goli. Večina jih je delo opravila precej 

samostojno, malce spodbud za delo in dodatno razlago slik je potrebovala le H., R. pa je potreboval 

več pomoči, zato sem skupaj z njim reševala delovni list in ga za vsako sliko kraja posebej vprašala, 

ali je tam lahko gol ali ne. Zanimivo se mi je zdelo, da so skoraj vsi povezali le kopalnico in zdravnika, 

svoje sobe pa ne. Slike so bile jasne, poleg tega sem jih razložila vsem učencem, tako da mislim, da 

delovni list ni bil prezahteven.  

 

Razlago o zlorabah so učenci poslušali z zanimanjem, prav tako so si ogledovali tudi fotografije oz. 
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slike, ki sem jih pri vsaki vrsti zlorabi pokazala za boljše razumevanje. Razvrščanje slik, ki so 

prikazovale različne zlorabe, jim je šlo dobro, saj so vse pravilno razvrstili, kadar pa katere niso, je 

bilo njihovo razmišljanje smiselno in pravilno, saj je slika lahko prikazovala tudi druge vrste zlorab.  

S podvprašanji sem učence usmerjala, da so opazovali tudi obraze in počutje ljudi na slikah, kar jim 

je šlo zelo dobro. Učenec R. se je pri nekaterih slikah smejal, vendar je na moja podvprašanja, če 

misli, da so osebe na sliki vesele ali žalostne, odgovarjal pravilno. 

 

Na vprašanja, kaj lahko naredimo, če smo v nevarnosti, so učenci povedali nekaj idej, nihče pa se ni 

spomnil, da bi lahko kričal oz. klical na pomoč. Šele po pokazani sliki so se strinjali, da lahko storijo 

tudi to, M. je rekel, da tega sicer ne bi naredil, I. pa je imel pomisleke, saj da bi ga napadalec lahko 

udaril. Pri pogovoru, komu bi lahko povedali, če se jim zgodi kaj slabega, so se učenci spomnili na 

učiteljico, policijo in socialno, staršev pa sprva ni omenil nihče. S pomočjo spodbud in dodatnih 

vprašanj, so našteli tudi mamo, očeta, brata, prijatelja.  

Večino varnih točk so učenci poznali oz. prepoznali na fotografijah in tudi vedeli, kje so, prav tako 

so vsi razumeli, kdaj bi lahko tam poiskali pomoč. Spraševala sem jih namreč, če lahko gredo tja, 

kadar se na njih jezijo starši, če česa ne naredijo ali kadar je jezna učiteljica in so vsi odgovorili, da 

ne. Večkrat sem tudi ponovila, kaj so zlorabe in da morajo obvezno nekomu povedati, če se jim zgodi 

kaj slabega. S pomočjo plakatov so vsi tudi lepo ponovili, katere vrste zlorab poznamo in kaj 

naredimo, če nam grozi nevarnost. 

 

Po koncu delavnic so učenci še enkrat rešili vprašalnik, ki so ga N., I. in M. za razliko od prvega 

reševanja rešili skoraj popolnoma samostojno, H. je potrebovala nekaj spodbud in usmerjanj, R. pa 

je potreboval pomoč skozi celotno reševanje.  

 

17 Opis instrumentarija 
 

Za zbiranje oz. beleženje informacij sem uporabila  obrazec (priloga 2), v katerega sem vpisovala 

svoja opažanja, napredek pri mladostnikih, dosežene rezultate in druge opombe. Obrazec je bil 

sestavljen za namen te raziskave, prav tako anketni vprašalnik, ki sem ga uporabila z vsakim 

udeležencem na začetku in koncu delavnic. Pri pripravi delavnic sem sodelovala z obema 

učiteljicama, ki sta tudi potrdili ustreznost gradiva in primernost prilagoditev za določene učence. 

 

Anketni vprašalnik je bil narejen za namen raziskave in je zajemal devet vprašanj (priloga 1). 

Prvo vprašanje je bilo razdeljeno na trditve, pri katerih so učenci obkrožili da ali ne, tako da je bila  

trditev zanje resnična. Od drugega do sedmega vprašanja je učenec obkrožil pravilen odgovor ali več 

njih, pri sedmem vprašanju je pod sliko obkrožil besedo da, če je bila situacija na sliki dovoljena, in 

besedo ne, če situacija na sliki ni bila dovoljena. Osmo in deveto vprašanje sta zahtevali odprt 

odgovor, ki pa sva ga lahko po ustnem odgovoru učenca zapisali učiteljica ali jaz.   

 

18 Postopki obdelave podatkov 
 

Podatki, ki sem jih pridobila z opazovanjem in beleženjem, so kvalitativni in zajemajo opažanja 

sprememb v skupini, v vedenju mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju, o njihovem 

razumevanju in poznavanju posameznih tem in sodelovanjem med delavnicami. Z anketnim 

vprašalnikom učencev z MDR sem pridobila tudi kvantitavne rezultate, ki so predstavljani v tabelah 

in grafih. 
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19 Rezultati in interpretacija 

19.1 Analiza podatkov za posameznega učenca 

19.1.1 Učenec I. 

 

Učenec I. je bil na vseh delavnicah, bil je zgovoren, rad je sodeloval in poslušal razlago, kljub temu, 

da je bilo včasih njegovo razumevanje malce slabše. Na delavnici o svojem telesu je bil sprva malce 

zadržan in sramežljiv, vendar je poznal pravilne izraze za dele telesa, ki jih je tudi uporabil med 

odgovarjanjem na vprašanja in znal označiti razlike med moškim in ženskim telesom. Sprva je sicer 

dejal, da se razlikujeta po laseh, nato pa je kot prvo razliko obkrožil penis. Videlo se je, da se je o tem 

že učil in da se s starši pogovarja o temah kot so odraščanje, pravilno in ustrezno vedenje, 

komunikacija ipd. Slike oseb je pravilno razvrstil in povezal po parih glede na starost, prav tako je 

vedel in razumel, kdaj odnos ne bi bil primeren.  

 

Pri samostojnemu delu je I. od začetka potreboval več spodbud za reševanje, vendar se je to tekom 

delavnic spremenilo, saj je postal bolj prepričan vase in si upal bolj komentirati in odgovarjati na 

vprašanja. Na delavnici o samopodobi je pokazal zanimanje za opazovanje samega sebe v ogledalu, 

napisal je tudi nekaj lastnosti, ki so mu všeč na sebi, najbolj pa so mu všeč brada in brki. Pri 

karakternih lastnostih je potreboval več podvprašanj, vendar je zapisal, da je prijazen ter da pomaga 

babici in očetu. Prepoznal je primere slabe in dobre samopodobe in razumel, kaj to je, samostojnih 

primerov pa ni znal navesti. Delovni list je reševal samostojno in označil, kaj vse zmore narediti sam, 

in sicer: telefoniram, se učim, se skopam, pometam, pomijem posodo, vprašam za pomoč, grem v 

trgovino, si umijem zobe, se igram s prijatelji. Pri pokalu, kamor je moral napisati, na kaj je najbolj 

ponosen, je potreboval veliko pomoči in spodbud, da se je spomnil, kaj bi napisal. Izrazil je tudi 

nezadovoljstvo s tretjim mestom na specialni olimpijadi, v pokal pa je napisal, da lepo piše, dobro 

teče, da gre sam v trgovino in da zna igrati boks. S dodatnimi vprašanji sem izvedela, da boks gleda 

na telefonu in ponavlja nekatere gibe.  

 

Čustva, o katerih smo govorili na tretji delavnici so mu bila zanimiva, dobro je tudi prepoznaval 

čustva oseb na fotografijah, zamenjal je le jezo in žalost. Drugih čustev ni znal samostojno 

poimenovati, sam zase pa je rekel, da ni nikoli jezen ali žalosten. Da se je spomnil teh čustev, je 

potreboval konkreten primer iz svojega življenja, ki se ga je spomnil. Po pogovoru je povedal, da se 

brani in da tudi udari, če je treba.  

Ta podatek je zanimiv tudi iz vprašalnika, saj je pred delavnicami pri trditvah označil, da ne udari, 

kadar ga kdo razjezi, po delavnicah pa je odgovoril pritrdilno. Je pa na obeh vprašalnikih označil, da 

kadar mu kaj ni všeč, kriči, brca ali tepe.  

Primere rekacij, kadar smo jezni, je pravilno razvrstil na primerne in neprimerne, tako da je vedel in 

razumel, kaj je prav in kaj ne. Je pa povedal tudi, da ni prav, če poveš učiteljci, kadar te nekaj razjezi, 

saj da je to tožarjenje. Po pogovoru in razlagi je povedal, da je včasih v redu.  

Na vprašalniku je I. pred in po delavnicah označil, da učiteljici pove, kadar ga kaj skrbi in da pove 

staršem, če ima težavo. Na jezo se je delno nanašalo tudi peto vprašanje na vprašalniku, in sicer kaj 

bi naredil, če ti sošolec nekaj uniči. I. je v obeh vprašalnikih označil, da bi povedal učiteljici.  

Primere neprijaznih sporočil je znal pravilno spremeniti v prijazne, je pa pri tem povedal, da se tako 

pogovarja z učiteljico ali ravnateljico, s prijatelji pa ne. Po razlagi se je strinjal da je prav, če se 

prijazno pogovarjamo tudi s prijatelji. Povedal je še, da on nikoli ne govori na neprijazen način, saj 

da ni nikoli jezen.  

 

Na začetku četrte delavnice je potreboval malce pomoči, da se je spomnil, kaj smo se o čustvih 

pogovarjali na prejšnji delavnici, vendar jih je prepoznal in poimenoval.  

Njegov odziv na uničevanje njegovih stvari s strani sošolca bi bil pasiven, povedal je, da bi sam kupil 



86 

 

drugega. Na slikah je prepoznal pasiven, asertiven in agresiven način in vse tri načine znal tudi 

posnemati. Za jezo je stisnil pest, kot da bo nekoga udaril. Med sedenjem v krogu je znova pokazal, 

da so se o spolnosti doma že pogovarjali, saj je komentiral sošolca N., da ne bi bilo prav, če bi pustil 

punci, da ga boža in nakazal, da še posebej ne, če bi ga božala po intimnih predelih.  

Na primer, ki sem ga demonstrirala, se je odzval pasivno, rekel je tudi, da ne bi nič naredil ali rekel, 

ker sem učiteljica, če pa bi bila fant, bi me udaril. Na vprašalniku je pred in po delavnicah označil, da 

pove, kadar mu kaj ni všeč. Učenec tudi zelo dobro ve, da se ne sme tepsti, groziti in tudi na igrišču 

tega ne bi naredil, če je učiteljica zraven. Kadar učiteljev ni poleg, pove, da bi reagiral nasilno. Po 

dodatnih spodbudah, je pokazal odziv na podan primer na asertiven način. Primera, ki ga je nato dobil 

za prikazat, ni znal pokazati na vse tri načine, ampak samo na asertivnega, kar pa je naredil pravilno. 

Na vprašalniku je pred delavnicami označil, da bi se sam zmenil za drugo malico in da si pijačo naroči 

sam, po delavnicah pa je označil, da bi glede malice povedal učiteljici, pijačo pa bi si prav tako naročil 

sam.  

 

Primere kršenja pravic je I. prepoznal kot neprimerne in nedovoljene, vendar se je hitro zmedel pri 

dodatnih vprašanjih. Kaj pomeni beseda pravica ni znal povedati, je pa vedel, da imamo otrokove 

pravice. Za približno polovico slik, ki so prikazovale naše pravice, je razumel kaj predstavljajo in jih 

tudi pravilno razvrstil med naše pravice. Zanimivo je, da je vedel, da mu mama ne sme izbrati punce, 

na vprašalniku pa tega odgovora ni označil za svojo pravico niti pred, niti po delavnicah.  

Kaj je odgovornost učenec prav tako ni vedel, vendar je po razlagi, s pomočjo, pravilno povezal 

pravice z odgovornostmi. Samostojno tega ni znal narediti. Učenec se je odzval na sošola, ki je 

povedal, da bi se begunci morali naučiti slovensko, in sicer je komentiral, da to ni prav in da moramo 

biti do njih prijazni. Učenec je o pravicah že nekaj vedel pred delavnicami, kar je potrdil tudi 

vprašalnik, saj je obkrožil pet od sedmih pravic, po delavnicah pa je označil šest pravic, izpustil je le 

to, da si lahko sam izbere svojo punco. Na vprašanje, kdo lahko pomaga, če so naše pravice kršene, 

je na vprašalniku napisal samo, da bi se branil in povedal učiteljici, preko pogovora pa prav tako ni 

znal povedati, kam bi se obrnil na pomoč. Sprva je dejal, da bi se sam zmenil, po vprašanju kaj bi 

storil, če to ne bi bilo dovolj, ni vedel, kaj lahko še naredi. Po delavnicah je pri istem vprašanju napisal 

več stvari, kot pred delavnicami, in sicer da bi se branil, povedal bi učiteljcii in staršem ter povedal 

bi, da je žalosten. 

 

Pri naslednji delavnici je I. s pomočjo plakata znal ponoviti o naših pravicah. Pri delu s fotografijami 

neprimernih situacij je pravilno povedal, da ni prav, vendar je svoje odgovore znova spreminjal pri 

dodatnih vprašanjih. Sprva je povedal, da ni prav, če fant na silo poljublja dekle, pri podvprašanju, če 

je to narobe, tudi če sta par, je rekel, da je vredu. Po razlagi je razumel in se strinjal, da ni prav. Med 

pogovorom in delom je sicer potreboval kar nekaj spodbud in dodatnih vprašanj, prav tako tudi pri 

označevanju delov telesa, kje se nas lahko kdo dotika. En primer je razumel narobe in označil, da se 

ga starši lahko dotikajo po spolnem organu, vendar je nato povedal, da to ni prav, zmotil pa se je, ker 

je mislil, kje se lahko starši dotikajo med seboj. Kljub začetni zadregi je I. sodeloval ves čas, tudi pri 

različnih vrstah ljubezni je razumel, da se različno obnašamo do različnih oseb, ki jih imamo radi. Na 

vprašalniku pred delavnicami je pravilno določil, da so situacije na slikah nedovoljene, le pri sliki, 

kjer starejši moški za prsi prijema mlajše dekle, je označil kot primerno.  

Po delavnicah je podobno sliko na vprašalniku označil kot neprimerno, pravilno se je odločil tudi za 

ostale nedovoljene situacije, ni pa prepoznal dovoljene situacije in sicer poljub med možem in ženo, 

ki ga je obkrožil kot nedovoljenega.  

 

Na delovnem listu je na zadnji delavnici povezal, da je lahko gol le v kopalnici in pri zdravniku, ne 

pa v svoji sobi. Po pogovoru se je strinjal tudi s sobo, saj se v njej preobleče. Besede zloraba ni poznal. 

Pravilno je razvrstil slike oz. fotografije med spolne, telesne in čustvene zlorabe, le eno je razvrstil 

med telesno, namesto spolno, vendar je bila slika taka, da bi lahko prikazovala oboje. Občasno je 

potreboval dodatno pomoč pri razlagi slik. Aktivno je poslušal in sodeloval, odgovarjal na vprašanja 

in na koncu znal ponoviti vrste zlorab. Malce nerodno mu je bilo pri besedi prsi. Samostojno je znal 
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povedali, da bi v primeru nevarnosti lahko zbežal stran, udaril oz. se branil. Pri tem je tudi pokazal,  

na kakšen način bi neznanca prijel in udaril. Povedal je tudi, da lahko rečeš: »Ne, nehaj, pusti me!«.  

Na vprašanje, komu bi povedal, je izbral učiteljico, mamo pa ne, nato se po podvprašanjih premisli 

in doda še njo ter prijatelja. Pove, da ga mami lahko potolaži, kadar je žalosten. Na fotografijah je 

prepoznal vse stavbe varnih točk in razumel, v kakšnih primerih se lahko obrne tja po pomoč. 

Zanimivo je, da na vprašalniku tega znanja ni pokazal, pred delavnicami je namreč napisal samo, da 

bi poklical učiteljico, po delavnici pa, da bi poklical policijo in rekel neznancu, naj gre stran.  

 

19.1.2 Učenec M. 

 

Učenec M. je manjkal na spoznavnem srečanju, tako da je bil na prvi delavnici še najbolj zadržan. 

Potreboval je veliko podvprašanj in usmerjanj, nato pa se je tekom naslednjih delavnic bolj sprostil. 

Pri označevanju razlik med moškim in ženskim telesom mu je bilo nerodno, smejal se je ob razlagi 

in komentarjih drugih in ni samostojno označil razlik na sliki. Slike oseb je pravilno povezal po parih 

glede na starost, prav tako je vedel in razumel, kdaj odnos ne bi bil primeren. Razlago je poslušal in 

pravilno odgovarjal na vprašanja. 

 

Na delavnici o samopodobi je bil M. že bolj samozavesten in je zelo samostojno oz. z le malce 

spodbude v ogledalo napisal veliko svojih lastnosti, ki so mu na njemu všeč. Napisal je tako vizualne 

lastnosti (brki, lasje, oči), kot tudi karakterne značilnosti, da pomaga žagat, pomiva posodo, pomaga 

v gozdu, dela v delavnici. Prepoznal je primere slabe in dobre samopodobe in razumel razlago, 

samostojnih primerov ni znal navesti. Delovni list je reševal samostojno, na njem pa je označil, kaj 

vse zmore narediti sam: telefoniram, se učim, se skopam, skuham, pometam, pomagam pri pripravi 

hrane, vprašam za pomoč, grem v trgovino, si umijem zobe, se igram s prijatelji. Delovni list s 

pokalom, kamor je moral napisati, na kaj je ponosen, je reševal samostojno in s ponosom pripovedal 

o tem, kaj že ve in zna. Zapisal je, da zna razžagati hlode na deske, zna delati v gozdu, dobro teče, 

zna popravljati kolesa.  

 

Na tretji delavnici je bil M. zelo utrujen, imel je velike podočnjake in povedal, da ni spal celo noč. 

Temu primerno je bilo tudi njegovo sodelovanje, ki je bilo slabše, potreboval je veliko individualnega 

usmerjanja, vendar je odgovarjal na vprašanja. Čustva je na slikah dobro prepoznaval, zamenjal je le 

žalosten obraz za obraz, ki kaže odpor oz. gnus, ampak bi obraz lahko prikazoval tudi oboje. Drugih 

čustev, ki jih nismo omenili, ni poznal oz. jih ni poimenoval. Trdil je, da ni nikoli jezen ali žalosten, 

po branju primerov pa si je premislil in povedal, da ga nekatere stvari razjezijo. Različne reakacije in 

odzive, kadar smo jezni, je pravilno razvrstil med primerne in neprimerne. Pravilno je tudi rešil 

primere neprijaznih sporočil v prijazne, razlago je razumel in sodeloval v pogovoru.  

Na vprašalniku je M. pred delavnicami označil, da ne udari osebe, ki ga razjezi, enako pa je označil 

tudi po delavnicah. Različno pa je označil odgovor na trditev: »Če mi kaj ni všeč, brcam, tepem ali 

kričim,« saj je pred delavnicami označil ne, po delavnicah pa ja. Pri petem vprašanju je na obeh 

vprašalnikih odgovoril, da bi povedal učiteljici, če bi mu sošolec nekaj uničil.  

 

Na delavnici o asertivnem vedenju je M. žal manjkal, je pa na vprašalniku pred in po delavnicah 

obkrožil, da pove, kadar česa noče narediti. Pri primeru z malico je obakrat obkrožil, da pove 

učiteljici, da ne mara malice, v gostilni pa bi pijačo naročil sam.  

 

Fotografije primerov kršenja pravic je M. prepoznal kot neprimerne in nedovoljene. Odgovarjal je 

zelo samozavestno, sodeloval in poslušal, da situacije na fotografijah niso dovoljene pa ve zaradi 

interneta. Kaj pomeni beseda pravica ni znal povedati, za večino slik, ki so prikazovale naše pravice, 

je razumel, kaj predstavljajo in jih tudi pravilno razvrstil med naše pravice. Sliko človeka z berglo si 

je razložil drugače in sicer je dejal, da mu ni treba v službo, če ima zlomljeno nogo, saj bi moral biti 

na bolniški. Po razlagi slike in primera, ali ima nekdo z invalidnostmi pravico do službe, se je pravilno 
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odločil. 

Na vprašanje, kaj je odgovornost, je povedal da je to, da si odgovoren. Poslušal je razlago in 

sodeloval, pravic z odgovornostmi samostojno ni povezal. Po prvem primeru za odgovornost se je 

samostojno spomnil še na točnost. Prav tako kot I., se je odzval na komentar učenca N. na begunce 

in povedal, da to ni prav. O pravicah si je M. zapomnil veliko, saj je na vprašalniku pred delavnicami 

označil le tri, po delavnicah pa vseh sedem pravic. Na vprašanje, kaj bi naredil, če bi bile njegove 

pravice kršene, ni znal odgovoriti, s pomočjo konkretnega primera in podvprašanj je povedal, da bi 

se sam dogovoril ali komu povedal. Na vprašalniku pred delavnicami je napisal samo, da bi rekel: 

»Pusti me!« po delavnicah pa je napisal, da bi povedal staršem, policiji ali pa bi zbežal na varno 

točko.  

Učenec je glede poznavanja pravic pokazal res velik napredek, kar se vidi tudi na vprašalniku, zelo 

dobro pa se je teme spomnil tudi na naslednji delavnici, saj je povedal, da je pravica nekaj, kar ti 

pripada. S pomočjo plakata je znal našteti tudi pravice, o katerih smo se pogovarjali. Odgovori na 

vprašanja v zvezi s čustvi so bila prav tako pravilna, vendar je odgovarjal neprepričano in potreboval 

malce spodbujanja. Pri pogovoru o primerih na različnih fotografijah je dobro ocenil in povedal, da 

niso dovoljene ali primerne, potreboval pa je tudi manj podvprašanj, spodbud in usmerjanj, kot drugi 

učenci. M. je tudi na obeh vprašalnih vse slike pravilno označil kot nedovoljene in na drugem 

vprašalniku edini prepoznal dovoljeno situacijo, poljub med možem in ženo.  

Med označevanjem primernih in neprimernih dotikov je imel zelo odkrenljivo pozornost, manj je 

poslušal ostale in potreboval veliko dodatnih vprašanj ter usmerjanja, da je označil, kje misli, da se 

ga lahko določena oseba dotika. Pomagala mu je tudi dodatna konkretizacija primerov. 

Pri razlagi in pogovoru o različnih vrstah ljubezni mu je bilo sprva malce nerodno, še posebej zaradi 

učiteljice, vendar je razumel, da se različno obnašamo do različnih oseb, ki jih imamo radi.  

 

Na zadnji delavnici je zelo hitro in samostojno rešil delovni list, na katerem je pravilno označil, da je 

lahko gol v kopalnici, pri zdravniku in v svoji sobi. Pri pogovoru je tudi povedal, da smo v svoji sobi 

lahko goli, če smo sami in če se tam preoblačimo. Besede zloraba ni poznal. Pravilno je razvrstil slike 

oz. fotografije med spolne, telesne in čustvene zlorabe, dovolj jasna se mu ni zdela le slika, na kateri 

fant drži dekle za zadnjico, ona pa ga zato udari. Zaradi tega udarca pa se je M. zmedel in ni bil 

prepričan, ali je telesna ali spolna zloraba. Imel je tudi težavo s ponovitvijo vrst zlorab, ki jih je sicer 

vedel, vendar izgovoril zelo nerazločno, kot da bi mu bilo nerodno.  

 

Aktivno je poslušal in sodeloval, odgovarjal na vprašanja in povedal, da se mu ne zdi prav, če bi v 

primeru nevarnosti zakričal. Po razlagi si je premislil, povedal pa tudi, da bi skočil iz avta, če bi ga 

nekdo na silo hotel kam peljati. Na vprašanje, komu bi povedal, je najprej rekel bratu, nato očetu in 

učiteljici. Na fotografijah je prepoznal vse stavbe varnih točk in razumel, v kakšnih primerih se lahko 

obrne tja po pomoč. 

Svoje novo znanje je učenec pokazal tudi na vprašalniku, saj je pred delavnico napisal le, da bi v 

primeru nevarnosti poklical policijo ali zbežal, po delavnicah pa je napisal, da bi kričal, zbežal, 

povedal staršem, neznancu rekel »Ne!« in se branil.  

 

19.1.3 Učenka H. 

 

Na prvi delavnici je učenka H. potrebovala kar nekaj pomoči pri opisovanju sošolca. Pri označevanju 

razlik med moškim in ženskim telesom ji je bilo malo nerodno, vendar je kot razliko označila prsi, 

pri čemer ni uporabila primernega izraza. Slike oseb je pravilno povezala po parih glede na starost, 

vendar sem imela občutek, da si je malo pomagala s pari svojih sošolcev. Med individualnim 

preverjanjem razumevanja je pravilno povedala, kateri pari oseb so lahko skupaj in kateri ne.  

 

Pri opazovanju v ogledalu med delavnico na temo sampodobe je bila sprva malce v zadregi, nato pa 

se je sprostila. Pri naštevanju svojih vizualnih lastnosti, ki so ji na njej všeč, je napisala očala, lasje, 
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nasmeh, nos, oči, ušesa, vrat, tako da nisem prepričana, če ni le naštevala, vse, kar je videla v ogledalu. 

Več pomoči in usmerjanj je potrebovala pri karakternih značilnosti, pri čemer je napisala, da je pridna 

in da pomaga mamici. Med razlago ni vsega razumela in sledila, tako da sem bistvene informcije 

večkrat ponovila na različne načine. Pri primerih dobre in slabe samopodobe je pravilno odgovarjala, 

vendar je bila videti neprepričana v svoje odgovore. Samostojno primera ni znala navesti. Delovni 

list je reševala samostojno, le pri nekaterih slikah je potrebovala dodatno razlago. Označila je, da 

zmore sama narediti naslednje: se učim, se skopam, pometam, pomijem posodo, vprašam za pomoč, 

grem v trgovino, si umijem zobe. 

Pri vpisovanju v pokal, je H. znova potrebovala veliko pomoči in usmerjanj, v pomoč ji je bil prejšnji 

delovni list, zato je napisala, da gre sama v trgovino, dodala pa je tudi, da dobro računa, dobro igra 

igro Enka in dobro igra igrice na računalniku.  

 

Na tretji delavnici, na kateri smo se pogovarjali o čustvih, je H. žal manjkala, vendar je na četrti 

delavnici med začetnim ponavljanjem zelo dobro sodelovala in prepoznavala čustva, ki sem jih z 

mimiko in držo pokazala. Bila je tudi veliko bolj prepričana v svoje odgovore kot ostali učenci. Zelo 

dobro je razumela tudi prijazna in neprijazna sporočila.  

Njen odziv na primer z izposojenim šilčkom je bil asertiven, samostojno je dejala: »Ali mi lahko 

prosim vrneš šilček?« V nadaljevanju delavnice je aktivno poslušala, sodelovala, na fotografijah  

prepoznala pasiven, asertiven in agresiven način ter jih zelo dobro povezala med seboj. Dobro je tudi 

posnemala mimiko in držo za vsak način, le pri jezi ji je šlo sprva na smeh.  

Med sedenjem v krogu je bilo zanimivo videti, kako je zavrnila N. in mu rekla, naj se umakne. To je 

sicer storila malce neodločno, N. pa se je umaknil le malo bolj stran. Po mojem vprašanju, ali jo moti, 

je odgovorila da malo, zato sem N. še sama naročila, naj se bolj umakne. Na primer, ki ga je dobila, 

se je pravilno, asertivno odzvala, pri tem pa je potrebovala nekaj pomoči in vodenja. Ni pa znala 

pokazati vseh treh načinov, torej tudi agresivnega in pasivnega, vendar jih je pri moji demonstraciji  

prepoznala. Na vprašalniku je pri vprašanju glede malice, pred delavnicami in po delavnicah  

označila, da bi se sama dogovorila za drugo malico in da bi si pijačo naročila sama.  

Na obeh vprašalnikih je pri trditvah označila, da pove učiteljici, če jo kaj skrbi, da pove staršem, če 

ima težavo in da ne pove, če ji kaj ni všeč in ne pove, če česa noče narediti. Glede odzivov na jezo je 

pri trditvah obakrat obkrožila, da ne udari, če jo nekdo razjezi in ne kriči, brca ali tepe, če ji kaj ni 

všeč. Pri primeru s sošolcem pa je pred in po delavnicah označila možnost, da pove učiteljici.  

 

Na peti delavnici, na kateri smo se pogovarjali o pravicah, je H. znova manjkala, zato smo v začetku 

šeste delavnice znova ponovili, kar smo se na prejšnji delavnici naučili. Pri naštevanju pravic je 

poslušala ostale in spremljala plakat, čustva pa je pravilno poimenovala tudi sama.  

Na vprašalniku je kljub temu pokazala napredek, saj je pred delavnicami obkrožila štiri od sedmih 

pravic, obkrožila pa je tudi, da je njena pravica, da jo drugi ubogajo. Po koncu delavnic je na 

vprašalniku pravilno obkrožila vseh sedem pravic. Pri vprašanju, kaj bi naredila, če bi bile njene 

pravice kršene, je prvič napisala le, da bi povedala mami, na koncu pa je dodala v odgovor tudi 

učiteljico.  

 

Slike, ki so prikazovale primere spornih situacij je razumela in povedala, da niso pravilne oz. 

primerne. Dlje je premišljevala pri primeru, ali lahko dekle sprejme prevoz do doma, vendar se je 

odločila, da ne. Pri primeru z neznancem se je spomnila in povezala primer z nanizanko, tudi sicer pa 

je potrebovala več usmerjanj in pomoči ter konkretizacijo primerov. Enako je bilo tudi v nadaljevanju 

ure, pri označevanju primernih in neprimernih dotikov. Pri svojih odgovorih je delovala neprepričano, 

zato sem ji pomagala z različnimi primeri in podvprašanji. Na vprašalniku je pred delavnicami 

pravilno označila nedovoljenost situacij na slikah, po delavnicah pa je prav tako vse označila kot 

neprimerne oz. nedovoljene, pri čemer ni prepoznala, da je poljub med ženo in možem dovoljen. Pri 

razlagi in pogovoru o različnih vrstah ljubezni je bilo H. sprva malce nerodno, vendar je razumela, 

da se različno obnašamo do različnih oseb, ki jih imamo radi in pravilno odgovarjala na vprašanja, 

kaj je primerno za določene odnose in kaj ni.  
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Na sedmi delavnici je H. na delovnem listu označila, da je lahko gola v kopalnici in pri zdravniku, 

medtem ko svoje sobe ni označila. Pogovor in razlago je poslušala in sodelovala, besede zloraba pred 

delavnico še ni poznala. Pravilno je razvrstila slike med spolno, telesno in čustveno zlorabo, je pa 

potrebovala malce več podvprašanj in pomoči pri razlagi slik. Znala je ponoviti vrste zlorab, ji je pa 

bilo nerodno pri spolnih zlorabah. Samostojno ni povedala, kaj bi naredila v primeru nevarnosti, na 

moja vprašanja, ali se strinja s tem, kar je povedal sošolec, je odgovarjala pritrdilno. S pomočjo 

plakata je ponovila, kar smo povedali. Med osebami, ki bi jim zaupala, je naštela mamo in učiteljico. 

Večino stavb oz. objektov varnih točk je prepoznala, ne pa tistih, mimo katerih se z razredom niso 

sprehajali. S pomočjo vprašanj sem preverila, ali razume, v kakšnih primerih se lahko obrne na varno 

točko in je odgovarjala pravilno. Na vprašalniku se je pokazalo, da si je od te zadnje delavnice 

zapomnila, kaj lahko stori v nevarnosti, saj je prvič napisala, da pove učiteljici, da bi poklicala policijo 

in rekla: »Ni mi všeč,« ali »Pusti me!« Na koncu delavnic je napisala vse, kar smo našteli, in sicer 

kričim, zbežim stran, se branim, povem učiteljici, rečem ne. 

 

19.1.4 Učenec N. 

 

Učenec N. je pri opisovanju svojega sošolca potreboval malo pomoči, nato pa se je hitro sprostil in 

bil ves čas na delavnicah zelo zgovoren. Edini je tudi ugotovil in povedal, da sem nas razdelila v dve 

skupini glede na spol, ker sva midve s Hano punci, oni pa fantje. Pri slikah golega moškega in ženske 

se je nasmihal in mu je bilo nerodno, z I. pa je želel klepetati. Na ženskem telesu je obkrožil vagino, 

vendar je potreboval malce spodbud, da je izgovoril tudi na glas. Med razlago je sodeloval in poslušal, 

pravilno je razvrstil fotografije oseb in jih povezal v primerne pare.  

 

V ogledalu se je na drugi delavnici opazoval z velikim zanimanjem, se nasmihal in si mežikal. Zase 

je rekel, da ima oči kot kitajček, ampak da so mu všeč, pod vizualne značilnosti pa je napisal še lasje 

in brada ter brki, ker se mora briti. Za dobre karakterne lastnosti je zapisal, da se ne krega, četudi mu 

kdo kaj reče in da igra nogomet. Pri reševanju tega lista je potreboval nekaj pomoči s podvprašanji. 

Primere dobre in slabe samopodobe je v večini razumel, za nekatere je povedal obratno, pri nekaterih 

pa ni bil povsem prepričan. Samostojnih primerov ni podal. Na delovnem listu je potreboval samo 

nekaj pomoči pri razlagi določenih slik, sicer pa ga je reševal samostojno. Obkrožil je, da zna sam 

telefonirati, se učiti, pomiti posodo, vprašati za pomoč, si umiti zobe in se igrati s prijatelji.  

Pri pokalu je sprva prav tako potreboval nekaj pomoči, nato pa je samostojno nadaljeval in napisal 

zelo veliko: pomijem posodo, greva z očetom po dobro vino, košarka, nogomet, nalepim slikice v 

album, grem na obisk, znam plavati, znam hoditi, znam braniti gol, znam pisati, računati, znam igrati 

harmoniko, trobento. 

 

Na tretji delavnici je čustva pravilno razvrstil, zanimivo pa je bilo, da je roza barvo takoj povezal s 

punco in ne s tem, kar je bilo v risanki. Osnovna čustva je poimenoval pravilno, težave je imel le z 

besedo gnus, ki si je ni zapomnil. Drugih čustev samostojno ni poimenoval, med razlago je sodeloval 

in razumel. Med primeri, kaj nas lahko razjezi, je začel pripovedovati o konkretnih zgodbah, kaj ga 

razjezi na igrišču. Primere odzivov, kadar smo jezni, je pravilno razvrstil med primerne in neprimerne. 

Na vprašalniku je sicer obakrat obkrožil, da ne udari, če ga nekdo razjezi, da pa včasih brca žogo ali 

kriči, če mu kaj ni všeč.  Edini je že na prvem vprašalniku pri primeru s sošolcem označil dva 

odgovora, da pove učiteljici in da poskuša najti rešitev, na drugem pa samo iskanje rešitve.  

Neprijazna sporočila je znal spremeniti v prijazna, po nekaj podvprašanjih pa povedal, da tako govori 

v šoli, popoldne na avtobusu pa ne. Sprva je trdil tudi, da ga nič ne razjezi, po danih primerih pa si je 

premislil in povedal, da ga razjezi, če se nekdo vrine v vrsto. 

 

Na četri delavnici se ni spomnil, o čem smo se pogovarjali na tretji (o čustvih), jih je pa nato prepoznal 

in poimenoval. Spomnil se je tudi prijaznih in neprijaznih sporočil.  
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Po danem primeru z izposojenim, uničenim zvezkom, je povedal, da bi bil njegov odziv agresiven, 

saj bi rekel: »Pejt po denar in mi kupi novega!« Med sedenjem v krogu ni bil pozoren na mojo razlago 

in navodila, saj se je vsedel povsem zraven H. in jo božal po nogah, rokah, laseh in se pri tem 

nasmihal. Po H. odzivu, naj se umakne, se je premaknil le malo, po mojem navodilu pa se je presedel 

in sedel na primerni razdalji. V pogovoru je nato sodeloval, večinoma razumel in prepoznal na 

fotografijah različne načine. Povedal je, da bi bil pri puncah pasiven in pri tem pokazal pasivno držo. 

Mimiko obraza in držo telesa je dobro posnemal za vse tri načine in si edini upal demonstrirati primer 

z učiteljico. Na primeren, asertiven način je pristopil do učiteljice in jo tudi primerno vprašal, nato pa 

si ni upal enakega primera pokazati še na agresiven in pasiven način. Pri podanem primeru z 

objemanjem in poljubljanjem je povedal, da bi se pustil vsaki punci. Pri tem je I. komentiral, da to ni 

prav, zato je dodal, da vsaki punci, ki bi bila primernih let. Pri dodatnemu primeru z vodenjem in 

pomočjo je povedal, kako bi se odzval na asertiven način. Na vprašalniku je pred in po delavnicah 

označil, da pove učiteljici, kadar ga kaj skrbi, staršem ne pove, če ima težave, prav tako ne pove, če 

mu kaj ni všeč in ne pove, če česa noče narediti. Je pa na obeh vprašalnikih označil, da bi se v primeru 

malice, ki mu  ni všeč, sam zmenil za drugo in si sam tudi naročil pijačo.  

 

Na peti delavnici je pravilno presodil, kaj je na fotografijah in da situacije niso dovoljene. Poslušal je  

razlago, sodeloval in komentiral. Po dodatnem vprašanju glede nasilja s strani policistov, se je zmedel, 

ni bil prepričan, če lahko policisti pretepejo nekoga, v primeru, da je nekaj narobe naredil. Po 

vprašanju, če bi lahko njega, če bi naredil kaj narobe, je odgovoril da ne. Za vojno se je spomnil na 

begunce in dejal, da vojna traja že 6 let. Ni znal povedati kje je vojna, je pa rekel, da zaradi poročil 

ve, da to ni prav. Kaj pomeni beseda pravica, ni znal povedati, je pa naštel nekaj primerov. Za večino 

slik je znal povedati, kaj predstavljajo in povedal, da se ne bi poročil s punco, ki jo izbere mama. Na 

vprašalniku je pred delavnicami izbral šest od sedmih pravic, po delavnicah pa je pravilno obkrožil 

vseh sedem.  

Razlago o pravicah je poslušal, ni vedel kaj pomeni odgovornost in ni samostojno povezal pravic z 

odgovornostmi, jih je pa znal na koncu ponoviti. Pri primeru prijaznosti do drugih, je povedal, da bi 

beguncu rekel, naj se nauči slovenskega jezika. Na vprašanje, kaj bi storil, če bi bile njegove pravice 

kršene, je povedal, da bi se sam dogovoril in rekel, da je to njegova pravica. Dodal je tudi, da bi 

povedal socialni in učiteljici. N. je tudi sicer zelo pogosto omenil socialno službo, kar je napisal tudi 

na prvem vprašalniku, pod odgovor, kaj bi naredil, če bi mu bile pravice kršene. Poleg tega, da bi 

poklical socialno, je napisal tudi, da bi se zmenil sam, povedal učiteljici ali tajnici in da bi povedal 

mami. Po koncu delavnic je prav tako napisal socialno službo, policijo in da bi povedal mami ali 

učiteljici.  

 

Na šesti delavnici je pravice naštel s pomočjo plakata, za čustva pa je potreboval malce pomoči. 

Odgovarjal je neprepričano, vendar pravilno. Pri slikah različnih primerov je razumel kaj 

predstavljajo in vedel, kaj je prav oz. narobe. Primer z neznancem je povezal s svojimi sanjami o 

ugrabitvi in tem, kako je ugrabitelja pretepel. Pri označevanju primernih in neprimernih dotikov je 

potreboval veliko spodbud, usmerjanj in pomoči s konkretizacijo primerov. Vmes je želel klepetati z 

I., vendar je po opozorilu poslušal tudi sošolce. Pri pogovoru o različnih vrstah ljubezni in našemu 

vedenju mu je bilo sprva nerodno, nato pa je sodeloval, razumel in pravilno odgovarjal na vprašanja. 

Na vprašalnikih je pravilno označil, da situacije na slikah niso dovoljene, pravilno je označil tudi 

večino slik na drugem vprašalniku, le tisto, na kateri se poljubljata mož in žena, ni prepoznal kot 

dovoljene.  

 

Na zadnji delavnici je na delovnem listu označil, da je lahko gol v kopalnici, pri zdravniku in v svoji 

sobi. Razlago je poslušal, ji sledil in sodeloval. Besede zloraba pred delavnico ni poznal, je pa 

pravilno razvrstil vse slike in fotografije. Občasno je potreboval dodatna podvprašanja in usmerjanje. 

Med pogovorom in razlago je poslušal, sodeloval in na koncu ponovil, katere vrste zlorab poznamo. 

Na vprašanje, kaj bi storil v nevarnosti, je povedal, da bi se branil in neznanca pretepel. Na 

vprašalniku je na to vprašanje pred delavnicami odgovoril, da bi stekel stran pet kilometrov, poklical 
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policijo in vprašal neznanca kdo je in kam gresta. Po delavnicah je napisal več odgovorov, tudi takih, 

ki smo jih omenili, in sicer da zbeži, kriči, ga pretepe, pove učiteljici in pokliče policijo. Pri pogovoru, 

komu bi povedal, je dejal, da bi poklical policijo, po dodatnih usmerjanjih in podvprašanjih pa še, da 

bi povedal tudi mami in učiteljici. Na fotografijah je prepoznal večino varnih točk, predvsem tiste, ki 

so jih videli z razredom med sprehodi. Na vprašanja, kdaj se lahko zatečemo na varne točke, je 

odgovarjal pravilno.  

 

19.1.5 Učenec R.  

 

Za učenca R. sem delo med delavnicami malo prilagajala, saj skoraj ne govori in zelo nejasno 

artikulira besede, zato je na moja vprašanja odgovarjal s simboloma za da in ne. Na prvi delavnici je 

tako pri opisu sošolca odgovarjal na moja vprašanja z da in ne, drugi pa so morali ugotoviti, kateri 

učenec je to. Pri slikah golega moškega in ženskega telesa se je nasmihal in mu je bilo malo nerodno, 

kot razliko med moškim in žensko pa je na sliki označil večjo poraščenost moškega telesa. Razlago 

je poslušal, prav tako tudi sošolce, ko so kaj povedali. Fotografije oseb je po starosti razvrstil pravilno, 

prav tako je samostojno povezal pare oseb. Sama sem mu tudi pokazala nekaj parov, on pa je s 

simboloma pravilno pokazal, ali je par primeren ali ne.  

 

Podobno kot njegovi sošolci, se je tudi sam z zanimanjem ogledoval v ogledalu in se pri tem nasmihal. 

Na delovni list je tudi zapisal, kaj mu je na sebi všeč, in sicer brada, oči, obrvi in nos. Pod dobro 

karakterno značilnost je napisal, da pomaga mami. Pri primerih dobre in slabe samopodobe je pokazal 

pravilen simbol, le da je pri tem potreboval več časa in večkratno ponovitev primera. Na delovnem 

listu je označil, kaj zmore narediti sam, in sicer: se učim, se skopam, pometam, pomagam pri pripravi 

hrane, si umijem zobe, se igram. Dela ni opravil povsem samostojno, saj je potreboval pomoč in 

spodbude pri vsakem vprašanju posebej, tako da sem sliko ubesedila, on pa je pokazal simbol da ali 

ne in nato sliko obkrožil. Pri zapisu v pokal mu je pomagala tudi učiteljica, napisal pa je, da je ponosen 

na sestavljanje lego kock, da pobriše mize in se obrije.  

 

Na začetku tretje delavnice, se je R. zelo smejal med odlomkov iz risanke in užival. Fotografije čustev 

je pravilno razporedil in jih prepoznal. Na vprašanje, če je kdaj jezen, je odgovoril, da ja, žalosten pa 

nikoli. Možne odzive, kadar smo jezni, je pravilno razporedil med primerne in neprimerne. Na 

vprašalniku je R. prvič označil, da ne udari tistega, ki ga razjezi, da pa kriči, brca in tepe, kadar mu 

kaj ni všeč. Na drugem vprašalniku je pri vseh trditvah označil, da ne. Na obeh vprašalnikih je R. 

označil, da bi sošolca, ki uniči nekaj njegovega, pretepel. Tudi kasneje, tekom delavnic, se je ob 

nekaterih slikah nasilja smejal. Nalogo spreminjanja neprijaznih sporočil v prijazna, sem za R. 

prilagodila tako, da sem povedala primer, on pa je s simboloma pravilno pokazal, ali je bilo sporočilo 

prijazno oz. primerno ali ne.  

 

Na četrti delavnici smo najprej ponovili čustva od prejšnje delavnice in R. je pravilno odgovarjal na 

moja vprašanja glede fotografij s prikazanimi čustvi. Spraševala sem ga, ali je moški žalosten, ali je 

vesel, ali je prestrašen, on pa je pokazal pravi simbol. Pri primerih, ko so učenci pokazali, kako bi se 

odzvali, je on pokazal, ali se z načinom strinja ali ne. Za H. in N. je pokazal da, za I. pa ne. Pri svojem 

primeru je, s pomočjo slike jeznega moškega, pokazal, kako bi se počutil. Med pogovorom in razlago 

o asertivnem, agresivnem in pasivnem načinu je poslušal in nato pravilno prepoznal na fotografijah 

in povezal pare, ki so kazali enak način. Pri naslednjih primerih sošolcev in mojih demonstracijah, je 

prav tako pokazal sliko načina, ki sem ali so ga zaigrali. Mimiko in držo telesa je dobro posnemal pri 

vseh treh načinih. 

Na vprašalnikih je pri primeru z malico prvič označil, da bi povedal učiteljici, drugič pa, da malice 

ne bi pojedel. V obeh vprašalnikih pa je označil, da bi v gostilni počakal, da mu prinesejo pijačo. 

Njegovi odgovori so se razlikovali tudi pri trditvah, kjer je prvič označil, da ne pove učiteljici, če ga 

kaj skrbi, staršem pa pove, če ima težave. Pri drugem reševanju je obakrat obkrožil ne. Prav tako je 
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prvič obkrožil, da ne pove, če mu kaj ni všeč, da pa pove, kadar česa noče narediti. V obeh primerih 

je pri drugem reševanju obkrožil ne.  

 

 

Fotografije, ki sem jih učencem pokazala kot primere kršenja pravic je R. razumel in se pravilno 

odločil, da niso dovoljene. Razlago je poslušal in nato pravilno razvrstil slike, ki so prikazovale naše 

pravice. Ob sliki zdravnika se je smejal, kar sem opazila, da se je zgodilo vsakič, ko smo se 

pogovarjali in gledali sliko zdravnika. Pravilno je odgovarjal tudi na vsa moja vprašanja, ali je 

določen primer njegova pravica ali ne. Na vprašalniku se je boljše poznavanje pravic tudi pokazalo, 

saj je na prvem kot svoje pravice obkrožil »Da dobim kar hočem« in »Da si sam izberem prijatelje«, 

pri drugem reševanju pa je pravilno obkrožil vseh sedem podanih pravic.  

Razlago o odgovornostih je poslušal in znova na moja vprašanja pravilno odgovarjal s simboloma da 

in ne. Na vprašanje, ali bi komu povedal, če bi bile njegove pravice kršene, je pokazal simbol da, na 

vprašanje komu, je pokazal učiteljico. Na vprašanje, če bi povedal mami, je prav tako pokazal simbol 

da. Na vprašalniku prvič ni napisal nič, drugič pa je napisal, da bi v primeru kršenja pravic, to povedal 

mami in učiteljici.  

 

Ponavljanje o pravicah na šesti delavnici sem z R. naredila tako, kot pri učenju o pravicah. Sama sem 

povedala primere, on pa je pokazal, ali je to njegova pravica ali ne.  

Fotografije primerov spornih situacij je razumel in pravilno določil, da niso dovoljene. Pri podajanju 

svojih odgovorov je potreboval sicer veliko podvprašanj in usmerjanj ter več časa kot ostali. Na 

vprašalniku je pred in po delavnicah pravilno označil kot nedovoljene vse primere fotografij in slik, 

ni pa prepoznal, da je bila na drugem vprašalniku ena situacija dovoljena, tj. poljub med možem in 

ženo.  

Pri označevanju delov telesa, kjer se te lahko kdo dotika, je potreboval veliko časa in konkretizacije 

primerov, vendar je pri delu sodeloval. Med razlago o različnih vrstah ljubezni in primernemu ter 

neprimernemu vedenju, je prav tako sodeloval in odgovarjal s simboloma da in ne.  

 

Na začetku zadnje delavnice je na delovnem listu označil, da je gol lahko samo v kopalnici. Pri 

zdravniku je odgovoril, da ne. Razlago je poslušal in sodeloval, le pri sliki zdravnika se je vsakič 

zasmejal. Pravilno je razvrstil tudi forografije različnih vrst zlorab, se je pa smejal pri nekaterih 

primerih (moški, ki drži žensko za prsi, slika fanta, ki se posmehuje drugemu). Pri izdelavi plakata, 

kaj lahko naredimo, ko smo v nevarnosti, je poslušal, odgovarjal na moja vprašanja z da ali ne, prav 

tako je povedal, če se strinja s predlogi, ki so jih podali njegovi sošolci. Na vprašanje, ali bi povedal 

mami, če se mu kaj zgodi, je odgovoril da ne in pokazal na učiteljico. Varne točke je v večini 

prepoznal, z izjemo policije. Sprva ni prepoznal zdravstvenega doma, vendar odgovoril, da ve, kje je. 

S pomočjo vprašanj sem tudi preverila, če razume, v kakšnih primerih se lahko obrne na varno točko 

in je odgovarjal pravilno.  

 

Na vprašalniku je za primer nevarnosti prvič napisal, da bi rekel ne, pri drugem reševanju pa je 

napisal, da bi se branil, zbežal, rekel ne in kričal. Zanimivo je tudi, da je edini pri prvem reševanju 

vprašalnika obkrožil, da bi šel z neznancem na sprehod, drugič pa je obkrožil, da ne bi šel. 
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19.2 Skupna interpretacija in analiza rezultatov 

 

Informacije, ki sem jih zbrala s pomočjo empiričnega dela, so potrdile teorije in rezultate številnih 

drugih avtorjev, ki sem jih omenjala v teoretičnem izhodišču. 

 

Ugotovitve samo s strani vprašalnika so sicer nezanesljive, zato je pomembno povezovanje informacij 

z vprašalnika in opažanj ter ugotovitve iz delavnic. Na točnost podatkov pri vprašalnikih, ki jih 

rešujejo osebe z MDR, sta opozorili E. Novljan in  D. Jelenc (2000), saj da so zelo odvisni tudi od 

sposobnosti in znanja posameznika. Poleg tega so informacije subjektivne in morajo biti tako 

interpretirane. Slabše informacije oz. pridobljeni podatki so lahko rezultat slabega pomnjenja 

preteklih dogodkov, napačne razsodbe, nenatančne interpretacije opazovanja ali pomanjkanja 

reničnosti, česar se je pri interpretaciji potrebno zavedati. 

 

Pri prvem vprašanju, torej trditvah, so se nekateri odgovori učencev precej razlikovali med prvim in 

drugim reševanjem.  

 

Trditve so bile: 

1. Trditev: Učiteljici povem, kadar me kaj skrbi. 

2. Trditev: Če imam težave, povem staršem. 

3. Trditev: Če mi kaj ni všeč, to povem. 

4. Trditev: Povem, če česa nočem narediti. 

5. Trditev: Kadar me nekdo razjezi, ga udarim. 

6. Trditev: Če mi kaj ni všeč, ga udarim. 

 
Tabela 1: Odgovori učencev na 1. vprašanje anketnega vprašalnika 

 (f) DA (f) NE 

 Na začetku 

delavnic 

Na koncu delavnic Na začetku 

delavnic 

Na koncu delavnic 

1. 4 4 1 1 

2. 4 3 1 2 

3. 2 2 3 3 

4. 1 1 4 4 

5. 0 1 5 4 

6. 3 3 2 2 

 

Glede iskanja pomoči so vsi učenci že na drugi delavnici obkrožili, da povedo, če česa ne znajo ali 

razumejo in da prosijo za pomoč, medtem ko je učiteljica povedala, da tega ne storijo skoraj nikoli, 

če pa že, še največkrat učenka H.  

 

Opazila sem tudi, da je učencem zelo težko razumeti hipotetične trditve in vprašanja, zato sem med 

delavnicami večino primerov konkretizirala in jih naredila čim bolj razumljive. Pri tem sta mi zelo 

pomagali tudi učiteljici, saj sta učence spomnili na točno določene primere, ki so se zgodili pred 

kratkim. Seveda učenci občutijo različna čustva, vendar jim je njihovo poimenovanje in razlaga 

večkrat pretežka. Tako so učenci na primer trdili, da niso nikoli jezni, nikoli žalostni, s pomočjo 

pogovorov in primerov med delavnicami pa so sami prišli do ugotovitve, da se velikokrat počutijo 

žalostne ali jezne ter da se večkrat tudi agresivno odzivajo. Pri tem je pomembna ugotovitev, da so 

vsi učenci med pogovori vedeli, kaj je prav in kaj narobe ter pravilno razporejali primerne in 

neprimerne odzive, situacije itd. Več kot to pa so povedali njihovi odgovori, da se primerno vedejo 

ali govorijo samo v prisotnosti učiteljice ali drugih odraslih oseb. 
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Samopodoba je sicer za učence z MDR preveč abstrakten pojem, vendar to ne pomeni, da ne morejo 

imeti dobre samopodobe. Med delavnicami sem opazila, da jo učenci večinoma imajo, še posebej 

fantje so najbolj ponosni na svoje brade in brke ter na dejstvo, da se morajo briti. To potrjuje njihov 

ponos ob odraščanju in s tem želja po večji samostojnosti. Zaradi želje biti odrasel, so učenci tudi 

trdili, da ne gledajo več risank, kljub temu, da jih in pri tem še zelo uživajo.  

 

Med delavnicami sem ves čas prilagajala in poenostavljala besedišče, zato da so učenci lahko sledili. 

Vso gradivo je bilo prav tako sestavljeno iz slik in fotografij, na katerih so bile kar se da jasne podobe 

tistega, kar sem želela povedati ali razložiti.  

 

S pomočjo delavnic in vprašalnika sem odgovorila tudi na raziskovalna vprašanja. 

 

Kako dobro osebe z motnjami v duševnem razvoju poznajo svoje pravice in v kolikšni meri 

prepoznajo, kdaj so jim te kršene? 

 

Učenci so večinoma slabo poznali svoje pravice in niti ene ponujene pravice niso obkrožili vsi učenci. 

Zanimivo je, da je samo en učenec prepoznal pravico do hrane in pijače, največ, štirje učenci, pa so 

kot pravico prepoznali šolo in omogočenost pomoči, kadar jo potrebujejo. Tudi med delavnico o 

pravicah učenci niso znali povedati, kaj to je, niti jih niso znali veliko našteti.  

 

 

 

 

S pomočjo odgovorov učencev med delavnicami in na vprašalniku, lahko potrdim tudi, da učenci niso 

bili dobro ozaveščeni o zlorabah oz. še manj o načinih pomoči.  

 

Na vprašanje, ali lahko gredo v avto z neznacem ali skupaj z njim na sprehod, so med delavnicami 

vsi odgovorili ne, na vprašalnikih pa je en od učencev prvič obkrožil, da bi šel, na koncu pa da ne.  

 

 

Graf 1: Odgovori učencev na 6. vprašanje anketnega vprašalnika (pred delavnicami) 
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Učenci so v večji meri tudi prepoznali prepovedane ali neprimerne situacije, so pa vsi, razen enega, 

na drugem vprašalniku spregledali, da poljub med ženo in možem ni prepovedan. To je bila četrta 

slika.  

 
Tabela 2: Odgovori učencev na 7. vprašanje anketnega vprašalnika 

 (f) DA (f) NE 

 Pred delavnicami Po delavnicah Pred delavnicami Po delavnicah 

1. 0 0 5 5 

2. 0 0 5 5 

3. 0 0 5 5 

4. 1 1 4 4 

5. 0 0 5 5 

 

 

Glede na to, se mi je zdelo zanimivo, da so bili učenci med delavnico o primernih in neprimernih 

dotikih zelo neprepričani, kje se jih lahko neznanec dotika, nihče ni rekel, da nikjer, ali da se jih ne 

sme dotikati. V ta namen smo se dolgo pogovarjali na bolj konkretni ravni in z vprašanji kot so: »Če 

gremo na sprehod, pa tam nekoga srečamo, ki ga ne poznaš in te prime za roko, te poboža … Ali je 

to v redu ali ne?« Večkrat sem poudarila, da je njihovo telo samo njihovo, zato morajo sami povedati, 

če jim kaj ni všeč. 

 

Kako dobro osebe z motnjami v duševnem razvoju vedo, na koga se lahko obrnejo v primeru 

kršenja njihovih pravic, nasilja ali zlorab? 

 

Na to vprašanje lahko odgovorim, da vedo premalo. Med delavnicami smo se veliko pogovarjali o 

načinih pomoči v primeru kršenja pravic, kjer se je znova pokazala pomanjkljivost pri imaginaciji in 

razumevanju hipotetičnih vprašanj.  

Z večkratnim spraševanjem učencev tekom delavnic sem preverjala, komu bi povedali, če bi imeli 

težave, ali če bi jim bilo hudo. Večinoma so se najprej spomnili na učiteljico, šele nato na mamo oz. 

starše. Pogost je bil tudi odgovor, da bi se sami dogovorili in rešili težave, kar je sicer z vidika 

samozavesti in dobre samopodobe pozitivno, vendar opozarja tudi na nerealno predstavo različnih 

situacij in možnih rešitev. Ob dodatnih vprašanjih učenci v večini primerov niso znali povedati, kam 

bi se obrnili na pomoč, če sami ne bi uspeli rešiti težav. 

Graf 2: Odgovori učencev na 2. vprašanje anketnega vprašalnika 
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Odgovori pred delavnicami na 10. vprašanje na vprašalniku, ki je bil: »Kaj lahko narediš, če so tvoje 

pravice kršene ali če se ti je zgodilo kaj slabega?« so bili naslednji. 

 

 
Tabela 3: Odgovori učencev na 10. vprašanje anketnega vprašalnika 

 

 (f) Pred delavnicami 

Povem staršem 2 

Povem učiteljici 2 

Povemu nekomu drugemu: tajnica 1 

Povem policiji 0 

Povem socialni 1 

Zbežim na varno točko 0 

Branim se  1 

Se zmenim 2 

Drugo: Povem, da sem žalosten 0 

  

 

 

Kako lahko delavnice za razvijanje samozagovorništva in opolnomočenja ter zavedanja svojih, 

človekovih pravic, pomagajo razviti te veščine pri mladostnikih z motnjami v duševnem 

razvoju? 

 

Moja ugotovitev je, da vsekakor pomagajo razvijati te veščine. Temu pritrjuje primerjava odgovorov 

v zvezi s pravicami pred in po delavnicah. Nihče od učencev ni po delavnicah obkrožil napačnega 

odgovora v zvezi s pravicami, le en učenec pa ni obkrožil ene od sedmih ponujenih pravic.  

 

 
Graf 3: Odgovori učencev na 6. vprašanje anketnega vprašalnika (po delavnicah)  

 

 

Enako potrjuje tudi tabela 4, z odgovori učencev kaj lahko naredijo, če so njihove pravice kršene ali 

če se jim je zgodilo kaj slabega. Raznolikost njihovih odgovorov je bila večja, prav tako je več 
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učencev napisalo, da bi povedalo staršem, učiteljici, policiji, en od učencev pa se je spomnil tudi na 

varne točke. 

 

  
Tabela 4: Odgovori učencev na 6. vprašanje anketnega vprašalnika pred in po delavnicah  

 (f) Pred delavnicami (f) Po delavnicah 

Povem staršem 2 4 

Povem učiteljici 2 4 

Povemu nekomu drugemu: tajnica 1 0 

Povem policiji 0 2 

Povem socialni 1 1 

Zbežim na varno točko 0 1 

Branim se  1 1 

Se zmenim 2 0 

Drugo: Povem, da sem žalosten 0 1 

 

 

Podobno se je pokazal napredek pri odgovorih na 9. vprašanje iz vprašalnika, kaj lahko učenci 

naredijo v primeru nevarnosti oz. če jim neznanec želi storiti nekaj slabega. Odgovori so bili veliko 

boljši po, kot pred delavnicami.  

 
Tabela 5: Odgovori učencev na 9. vprašanje anketnega vprašalnika pred in po delavnicah  

 (f) Pred delavnicami (f) Po delavnicah 

Zbežim 2 4 

Kričim 0 4 

Povem učiteljici 2 3 

Povem staršem 0 2 

Se branim 0 3 

Rečem: »Ne!«, »Pusti me!«, »Nehaj!« 3 3 

Pokličem policijo 1 2 

Drugo: »Vprašam kdo si in kam 

greva« 

1 0 

 

 

Ne trdim, da so učenci uspeli razviti veščine samozagovorništva in opolnomočenja v času naših 

delavnic, saj je pomembno, da delavnice opolnomočenja ali samozagovorništva trajajo kontinuirano 

v daljšem časovnem obdobju. Z mojimi delavnicami se učenci tako niso mogli naučiti teh veščin, so 

pa svoje znanje in spretnosti, ki so jih že imeli, poglobili in utrdili, nekaj novega pa odnesli tudi s 

tokratnih delavnic. Dejstvo je, da učenci z MDR potrebujejo večkratne ponovitve določenih pojmov 

in znanj, veliko utrjevanja in ponavljanja. Delavnice so tako k razumevanju vsekakor vsaj malo 

pripomogle, predvsem pa so pripomogle pri ozaveščenosti in seznanitvi z določenimi temami, o 

katerih še niso bili seznanjeni. Primeri s poznavanjem svojih pravic, iskanjem pomoči in reakcijami 

v primeri nevarnosti, to potrjujejo, saj so učenci bolje poznali svoje pravice, možnosti pomoči in 

možne reakcije po, kot pa pred delavnicami.  
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Na kakšen način in v kolikšni meri lahko samozagovorniške veščine delujejo preventivno pred 

zlorabami ali vsaj kot možnost zgodnejše pomoči žrtvam? 

 

Na to vprašanje ne morem odgovoriti neposredno s podatki svojega empiričnega dela, kljub temu, da 

sem potrdila smiselnost delavnic in učenja veščin samozagovorništva.  

 

Vprašanja oz. trditve, ki so zajemala to področje so bila naslednja. 

 
Tabela 6: Odgovori učencev na vprašanji, ali povedo, če jim kaj ni všeč in če česa nočejo narediti 

 

 

 

 

Pri tem vprašanju so bili odgovori enaki na začetku in koncu delavnic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri tem vprašanju je eden od učencev spremenil svoj odgovor, saj je prvič obkrožil, da bi povedal 

učiteljici, drugič pa, da malice ne bi pojedel.  

 

 

 

 

Obkroži tako, da bo trditev zate resnična. (f) DA (f) NE 

Če mi kaj ni všeč, to povem. 2 3 

Povem, če česa nočem narediti. 1 4 
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Graf 5: Odgovori učencev na vprašanje, kaj naredijo, če želijo naročiti pijačo 
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S temi vprašanji sem sicer pridobila nekaj podatkov o učencih, niso pa podala odgovorov na moje 

raziskovalno vprašanje, kako lahko samozagovorniške veščine delujejo preventivno pred zlorabami 

ali vsaj kot možnost zgodnejše pomoči žrtvam. 

Vprašanje namreč ni bilo dovolj premišljeno ali pa bi moral biti celoten empirični del zastavljen 

drugače. 

Sem pa na to vprašanje že odgovorila v teoretičnem izhodišču, in sicer so samozagovorniške veščine 

vsekakor del preventive.  

 

Pomembne težave ali ovire, s katerimi se soočajo otroci s PP, so med drugim prav pomanjkanje znanja 

o zlorabah in njihovi pravici do zaščite, slabše besedišče, ki onemogoča ali otežuje iskanje pomoči, 

nedostopnost virov informacij in pomoči (Brown in Miller, 2014), kar sem lahko potrdila tudi v 

svojem magistrskem delu. Sobsey (2000) med ovirami pri zaščiti oseb z invalidnostmi, posebej v 

institucijah, omenja njihovo neseznanjenost s svojimi pravicami do humane obravnave oz. ravnanja 

z njimi. Prav zato je izobraževanje oseb z MDR zelo pomembno, s tem pa tudi učenje spretnosti in 

veščin samoodločanja in opolnomočenja, ozaveščanje o njihovih pravicah, o ukrepih ob morebitnih 

zlorabah in možnostih preventive. S pomembnostjo informiranja otrok s PP o zlorabah in o tem, kaj 

lahko naredijo, se strinja tudi H. Brown (2003). Poleg tega zagovarja nujnost spolne vzgoje za otroke 

s PP, tako kot za njihove vrstnike. Po njenih besedah obstaja veliko primerov pozitivne spolne vzgoje 

in izobraževanja oz. usposabljanja zaposlenih. 

 

Učinkovitost samozagovorniških veščin pri osebah z MDR je preverjala tudi B. Hegedüš (2006) in 

sicer je ugotovila, da obstajajo razlike pri sporazumevanju z okoljem med samozagovorniki in 

nesamozagovorniki. Samozagovorniki bolj aktivno posegajo sami v prostor, potrebujejo manj pomoči 

spremljevalcev in so manj pasivni. Prav tako je ugotovila, da se samozagovorniki lažje postavijo zase 

in da je to najosnovnejša veščina samozagovorništva, ki jo v daljšem obdobju osebe z MDR lahko 

pridobijo, pri čemer pa potrebujejo podporo. Nesamozagovorniki so se za razliko izkazali za bolj 

odvisne od tuje pomoči. Zanimiva ugotovitev, ki jo je avtorica (prav tam) ugotovila je tudi, da 

samozagovorniki poskušajo sami ali s pomočjo poiskati ustrezno rešitev, medtem ko so 

nesamozagovorniki bolj prepuščeni odločitvam drugih ljudi.  

 

Sama delavnic nisem izvajala dovolj dolgo, da bi se pri učencih lahko opazil napredek v 

samozagovorniških veščinah, so pa glede na odgovore v vprašalniku in njihove komentarje med 

delavnicami učenci precej samozavestni. Velikokrat so namreč dejali, da bi se sami dogovorili, da bi 

sami rešili težavo ali se sami spopadli z neznancem. 

Graf 6: Odgovori učencev na vprašanje, kaj naredijo, če jim sošolec nekaj uniči 
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Celostni treningi asertivnosti, samozagovorništva in opolnomočenja sicer že obstajajo, sama pa sem 

želela iz njih predvsem izluščiti nekatere bistvene podatke in informacije, ki se mi zdijo za osebe z 

MDR najbolj pomembne. Poleg tega je bil namen ozaveščanja o pomembnih temah, kot so človekove 

pravice, primerno in neprimerno vedenje, zlorabe, načini pomoči, dosežen. 
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20 Zaključek 
 

Osebe z invalidnostmi so veliko bolj ranljive za morebitne fizične, psihične, spolne in ekonomske 

zlorabe ter zanemarjanje. Raziskave se po starostnih skupinah žrtev in glede na različne invalidnosti 

med seboj razlikujejo, vendar vse potrjujejo, da so osebe z invalidnostmi kar od 2 do 10-krat bolj 

ranljive kot njihovi vrstniki.  

Po slovenski zakonodaji je nasilje v družini od leta 2008 tudi kaznivo dejanje in ne le prekršek, 

opredeljuje pa tako spolno, fizično, psihično in ekonomsko nasilje. Zakon o spolni nedotakljivosti pa 

kaže na neenakovreden položaj oseb z invalidnostmi, saj je za zlorabo slabotne osebe predpisana 

manjša zaporna kazen kot za primere drugih zlorab.  

Med najpogostejšimi oblikami zlorab otrok, tudi otrok s posebnimi potrebami, je zanemarjanje, 

obstajajo pa tudi druge oblike zlorab, kot so zlorabe, ki so neposredno povezane z invalidnostjo; 

hiperprotektivnost in zlorabe v institucijah.  

Bivanje v instituciji je en izmed večjih dejavnikov tveganja, saj se verjetnost za zlorabe tam poveča, 

kar še posebej velja, če je oseba fizično odvisna od negovalcev oz. drugih delavcev. Poleg 

negovalnega kadra so najpogostejši storilci zlorab družinski člani, torej žrtvi poznane osebe.  

 

Posledice zlorab se kažejo na različne načine, vsekakor pa vsaka zloraba za seboj pusti posledice, 

četudi jih žrtev ne izrazi neposredno. Posledice se lahko kažejo na področjih doživljanja, vedenja in 

reagiranja. Redke nisi niti psihične niti telesne težave, poleg tega pa zlorabe in zanemarjanje vplivajo 

tudi na razvoj možganov. 

Med literaturo lahko zasledimo teorije o povezavah med zlorabami oz. zanemarjanjem in posebnimi 

potrebami otroka. Zlorabe v otroštvu in zanemarjanje so tako lahko vzrok za posebne potrebe otroka, 

na drugi strani pa lahko posebne potrebe povečajo tveganje za zlorabe.  

 

Tveganje za ranljivost oseb z MDR povečuje veliko dejavnikov, poleg že omenjenih institucij je zelo 

pomembna sama oviranost posameznika. Fizična oviranost tako otežuje ali onemogoča žrtvi 

pobegniti iz nevarne situacije, se umakniti ali se braniti pred storilcem. Fizična oviranost je tudi ovira 

pri dostopanju do podpornih storitev, raznih centrov ali varnih hiš, kjer žensk z MDR niti ne 

sprejemajo. Osebe z MDR imajo pogosto tudi oteženo komuniciranje, imajo manjši besedni zaklad, 

slabše razumevanje ali sploh ne govorijo, kar predstavlja dodatno oviro pri iskanju in pridobivanju 

pomoči ter že pri sami prijavi storilca.  

Velika težava so tudi predsodki med ljudmi in napačna prepričanja o osebah z MDR. Še vedno so 

osebe z MDR prepogosto videne kot asekusalna bitja, obstajajo prepričanja, da nasilje in zlorabe nad 

njimi ne obstajajo ali pa da vsaj niso tako škodljiva in slaba, saj se jih osebe z MDR naj ne bi zavedale 

in trpele tako kot bi njihovi vrstniki. Seveda so taka prepričanja napačna, se pa žal izražajo tudi pri 

obravnavi zlorab in nedostopnosti podpornih storitev. Nedostopnost informacij in drugih storitev prav 

tako povečuje ranljivost oseb z MDR, ključno za izboljšanje teh storitev pa bi bilo povezovanje 

strokovnjakov, centrov za socialno delo in društev, zvez ter organizacij, ki delajo z osebami z 

invalidnostmi. V ta namen bi bilo nujno potrebno storitve tudi razširiti in se usmeriti k preventivi. 

Potrebno je okrepiti podatke in izboljšati raziskanost te problematike, ki je zaenkrat še zelo 

pomanjkljiva, nato pa uveljaviti tudi dobre preventivne ukrepe. 

 

Med nujnimi ukrepi je boljše ozaveščanje in informiranje oseb z MDR, saj jih veliko ne pozna svojih 

pravic, ne vedo, na koga se lahko obrnejo po pomoč ali kaj narediti v takih primerih. Na to vprašanje 

sem odgovorila tako v teoretičnem delu kot tudi v empiričnem, saj so učenci, s katerimi sem izvajala 

delavnice, slabo poznali svoje pravice, prav tako pa tudi možnosti, komu lahko povedo ali kaj lahko 

storijo, če so jim pravice kršene. 

Med raziskovalnimi vprašanji je bilo tudi vprašanje, kako lahko različne delavnice za učenje 

samozagovorništva in opolnomočenja pomagajo pri osvajanju teh veščin. V teoretičnem delu sem 

pokazala, kako pomembne so te veščine in učenje teh veščin za zmanjševanje tveganja pred 
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zlorabami, še posebej za osebe z MDR. V empiričnem delu pa sem teorijo še podkrepila, saj so učenci 

obravnavane teme po delavnicah veliko bolje poznali, si zapomnili nove informacije in boljše 

odgovarjali na anketni vprašalnik.  

 

Med raziskovalnimi vprašanji sem sicer prepogumno uporabila izraze kot so opolnomočenje, 

samoodločanje in samozagovorništvo, vendar pa vseeno mislim, da je potrebno elemente teh veščin 

uporabljati čim pogosteje in v različnih učnih situacijah ter procesih, ne le na skupinskih seminarjih, 

do katerih večina ljudi z MDR, žal, ne pride.  

 

Z empiričnim delom nisem želela pokazati, da se v nekaj srečanjih mladostniki z MDR lahko naučijo 

samozagovorništva, ali da lahko opolnomočimo posameznike, saj je za to vsekakor potreben daljši 

proces. Prav tako bi bilo potrebnih več srečanj za celoten trening asertivnega vedenja. Vseeno menim, 

da so delavnice kljub temu dosegle svoj namen ozaveščanja o pomembnih temah, poleg tega pa sem 

z informacijami, ki sem jih pridobila, lahko podkrepila dejstva in podatke teoretičnega dela 

magistrske naloge. 

 

Bolj kot vsi podatki o zlorabah pa so zgovorne zgodbe žrtev, ki jih v magistrskem delu žal ni. Zgodbe, 

ki so resnične, boleče in skoraj neverjetne, poleg tega pa brez statistike in velikih besed pokažejo vse 

pomanjkljivosti sistema, ki jih kot žrtve ni uspel zaščititi, niti jim ni pomagal, ko je bilo to najbolj 

potrebno. 
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Priloge 
 

Priloga 1: Vprašalnik za učence 

 

POZDRAVLJEN!  

PROSIM, DA REŠIŠ SPODNJI VPRAŠALNIK. ČE KAJ NE RAZUMEŠ, 

VPRAŠAJ IN TI BOM POMAGALA. 

 

1. PREBERI SPODNJE TRDITVE. OBRKOŽI  ✓  ALI   , TAKO DA BO 

TRDITEV ZATE RESNIČNA.  

 

✓   = DA 

 

   =  NE 
 

UČITELJICI POVEM, KADAR ME KAJ 

SKRBI. ✓           

ČE IMAM TEŽAVE, POVEM STARŠEM. ✓           

ČE MI KAJ NI VŠEČ, TO POVEM. ✓           

POVEM, ČE ČESA NOČEM NAREDITI. ✓           

KADAR ME NEKDO RAZJEZI, GA UDARIM. ✓           

ČE MI KAJ NI VŠEČ, KRIČIM, BRCAM ALI 

TEPEM. ✓           

 

 

PRI NASLEDNJIH VPRAŠANJIH OBKROŽI ODGOVOR.  

 
2. NEZNANEC TE POVABI, ČE GREŠ Z NJIM NA SPREHOD. BI ŠEL?  

• DA  

• NE 

 

 

3. MALICA, KI JO DOBIŠ, TI NI VŠEČ. KAJ NAREDIŠ? 

• NE VEM.  

• MALICE NE POJEM. 

• POVEM UČITELJICI, DA NE MARAM MALICE.  

• SE DOGOVORIM ZA DRUGO MALICO.  

 

4. SEDIŠ V GOSTILNI IN ŽELIŠ NAROČITI PIJAČO. KAJ NAREDIŠ? 



 

 

• NE VEM. 

• ČAKAM, DA MI PRINESEJO PIJAČO.  

• UČITELJICO ALI STARŠE PROSIM, DA MI NAROČIJO PIJAČO.  

• PIJAČO NAROČIM SAM. 

 

5. SOŠOLEC JE UNIČIL NEKAJ TVOJEGA. KAJ NAREDIŠ? 

• NE VEM.  

• PRETEPEM GA.  

• SKREGAM SE Z NJIM.  

• POSKUŠAM SE POGOVORITI IN NAJTI REŠITEV. 

• POVEM UČITELJICI. 

 

6. KATERE SO TVOJE PRAVICE? LAHKO OBKROŽIŠ VEČ 

ODGOVOROV. 

• DA DOBIM KAR HOČEM. 

• DA MI NI TREBA V ŠOLO. 

• DA SO LJUDJE Z MENOJ PRIJAZNI. 

• DA SE LAHKO UČIM IN HODIM V ŠOLO. 

• DA SI SAM IZBEREM PRIJATELJE.  

• DA SI SAM IZBEREM PUNCO ALI FANTA. 

• DA DOBIM POMOČ, KADAR JO POTREBUJEM. 

• DA ME DRUGI UBOGAJO. 

• DA GREM LAHKO K ZDRAVNIKU, ČE ZBOLIM. 

• DA NISEM LAČEN ALI ŽEJEN. 

 

 

 

  



 

 

7. A (pred delavnicami) ALI JE SITUACIJA NA SLIKI DOVOLJENA ALI 

NE? OBKROŽI DA ALI NE. 

 

 

 

DA                  NE DA                  NE DA                  NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. B (po delavnicah) ALI JE SITUACIJA NA SLIKI DOVOLJENA ALI 

NE? OBKROŽI DA ALI NE. 

 

  

DA                  NE DA                  NE DA                  NE 

  

DA                  NE DA                  NE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. NEZNANEC TI ŽELI STORITI NEKAJ SLABEGA. KAJ LAHKO 

NAREDIŠ?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

9.  KAJ LAHKO NAREDIŠ, ČE SO TVOJE PRAVICE KRŠENE ALI ČE SE 

TI ZGODI KAJ SLABEGA? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

  

  

DA                  NE DA                  NE 



 

 

Priloga 2: Primer izpolnjenega obrazca za opazovanje učencev 

 

1. DELAVNICA, 15.5.2017 

UČENEC Opis 
Delitev v 

skupine 

Razlike med 

moškim in 

žensko 

Delitev po 

starosti 

Pari, 

da ali 

ne 

I. 

Pove, da ima kratke 

lase, rjave barve, 

sivo majico. Rad igra 

nogomet. (N.) 

Pomoč s 

podvprašanji. 

Pove, da zato, ker 

ima H. očala. 

1. Malce sramežljiv 

od začetka, se smeji, 

šali z N. Najprej 

pove, da se 

razlikujeta po laseh. 

Ob spodbudi 

obkroži in pove, da 

imajo moški penis. 

Posluša razlago in 

obkroži Adamovo 

jabolko na moškem 

telesu. 

 

Pravilno. 

 

DA 

M. 

Pove da ima dolge 

lase, rjave barve, 

nosi očala. (H.) 

Pomoč s 

podvprašanji.  

 

Ne komentira. Z 

zanimanjem 

opazuje. 

4. Malce sramežljiv 

od začetka, se smeji. 

Posluša razlago. 

 

Pravilno. 

 

DA 

H. 

Pove, kakšne barve 

majico ima. 

(I.)  

Pomoč s 

podvprašanji.  

 

 

Ne komentira. Z 

zanimanjem 

opazuje. 

 

3. Ob spodbudi 

pokaže na prsi, 

vendar jih 

poimenuje joške. 

Nato jih obkroži in 

ponovi za mano bolj 

primeren izraz – 

prsi. Med razlago 

nisem prepričana, 

ali sledi. 

 

Pravilno. Si pomaga 

s postavitvijo 

drugih. 

 

DA 

N. 

Pove, da ima rjave 

lase, modro majico, 

na kateri je strela. 

(R.) 

Pomoč s 

podvprašanji.  

 

Pove, da zato, ker 

sva punci, oni pa 

fantje.  

2. Malce sramežljiv 

od začetka, se smeji, 

šali z I. Obkroži 

vagino, potrebuje 

spodbudo, da 

izgovori tudi na 

glas. Posluša 

razlago. 

 

Pravilno. 

 

DA 

R. 

Pove, kakšne barve 

je njegova  torba. (I.) 

Odgovori na 

vprašanje. 

Ne komentira. Z 

zanimanjem 

opazuje. 

5. Pomaga risati 

dlake po moškem 

telesu. Posluša 

razlago.  

 

Pravilno. 

 

DA 

 

  



 

 

Priloga 3: Primeri fotografij obrazov z različnimi čustvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga 4: Primeri asertivnega, pasivnega in agresivnega človeka 

 

 

 

 

 

  



 

 

Priloga 5: Primer delovnega lista o primernih in neprimernih dotikih 

 

 

 

 

(Na vsakem listu druga oseba; zdravnik, starši, fant in punca kot partnerja, 

prijatelji, učiteljica, neznanec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


