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POVZETEK 

S kakšnimi težavami se sooča oseba, ki ji v otroštvu niso bile zadovoljene osnovne 
fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, pripadanju, ljubezni, ugledu in spoštovanju, 
kognitivne in estetske potrebe ter samoaktualizacija? Ciljna skupina otrok raziskave so 
posamezniki z zmernimi in težjimi motnjami v duševnem razvoju. To je ranljiva skupina 
posameznikov, ki se zaradi kombinacije motenj še težje spopadajo z nastalim 
življenjskim položajem. V raziskavi nas je zanimalo, na katera področja otrokovega 
razvoja – socialno, kognitivno in čustveno področje – zlorabe otrok z motnjami v 
duševnem razvoju, ki se dogajajo/zgodijo v družinskem okolju, najmočneje vplivajo. 
Ukvarjali smo se z vprašanjem vpliva zlorab otrok z motnjami v duševnem razvoju na 
posamezna področja otrokovega razvoja. Želeli smo preučiti vlogo specialnega in 
rehabilitacijskega pedagoga oziroma drugega strokovnjaka, vključenega v pedagoško 
obravnavo, pri oblikovanju spodbudnega učnega okolja za otroke s čustvenimi in 
vedenjskimi težavami. Vzporedno s tem smo preučevali izvajanje prakse timskega 
sodelovanja in celovite obravnave otroka s čustvenimi in vedenjskimi težavami v 
instituciji.  

S pomočjo kvalitativne raziskave smo preučili sisteme pomoči pri že obravnavanih 
posameznikih in posamezne primere med seboj tudi primerjali. Sistem pomoči smo 
preučevali na ravni družine, šole, centra za socialno delo in zakonodaje. Prav tako smo 
preučili vplive zlorab na posameznih področjih otrokovega življenja ter se primarno 
osredotočili na vedenjske in čustvene težave. Odgovore na raziskovalna vprašanja 
smo pridobili na osnovi analize dokumentov in polstrukturiranih intervjujev s 
strokovnjaki, ki so sodelovali v preučevanih sistemih pomoči. Preučili smo štiri primere 
otrok z zmernimi ali težjimi motnjami v duševnem razvoju, ki so bili v družinskem okolju 
žrtve različnih oblik zlorab. Ker smo bili omejeni na štiri obravnavane primere, 
rezultatov ne moremo posploševati. Oblikovali smo priporočila, ki so lahko v pomoč 
vsem tistim, ki delajo z obravnavanimi osebami. Zavedamo se, da je vsak primer 
zgodba zase, hkrati pa smo mnenja, da lahko tudi ostali, ki se soočajo s podobno 
problematiko, v teh priporočilih najdejo kaj uporabnega. 

Potrdili smo, da zlorabe otrok z motnjami v duševnem razvoju, ki se 
dogajajo/zgodijo v družinskem okolju, vplivajo na vsa področja otrokovega razvoja – 
socialno (težave v obliki neprilagojenega vedenja), kognitivno (učne težave) in 
čustveno (hude notranje stiske). S pomočjo intervjujev smo potrdili vlogo specialnega 
in rehabilitacijskega pedagoga ter ostalih strokovnjakov v sistemu pomoči in prikazali 
ključni pomen timskega sodelovanja. 

Ključne besede: družina, zlorabe, motnje v duševnem razvoju, sistem pomoči, 
vedenjske in čustvene težave. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

What problems does a person face, whose early childhood remained unfulfilled with 
primary physiological needs – the need for safety, the need to belong, love, be 
respected and esteemed, cognitive and aesthetic needs and self-actualization? Thesis 
research targets a group of children with moderate to major disorders in mental 
development. This is a vulnerable group of individuals, which are facing even larger 
difficulties in dealing with their life situation because of combination of multiple 
disorders. Research focused on: which areas of child’s development (social, cognitive, 
emotional) are most affected by abuse in family environment; what is the effect of 
abuse in family environment on specific areas of child’s development; what is the role 
of special and rehabilitation pedagogue or other expert involved with the case; how is 
the practice of teamwork and holistic approach to working with children with emotional 
and behavioral problems executed within an institution; what is its advantage and 
where can we find potential flaws.  

Different help systems already applied in these cases have been individually 
researched and compared using a qualitative approach. These systems will be 
assessed on the level of family, school, social services and legislation. Furthermore, 
effect of abuse on different areas of child's life will be evaluated while primarily focusing 
on behavioral and emotional problems. Document analysis has provided answers to 
research questions, and serve as basis for conducting half-structured interviews with 
experts involved in evaluated help methodologies. Four cases of children with 
moderate to major mental disabilities arising from domestic abuse have been 
analyzed. 

I have confirmed that abuse of children with mental disabilities arising from 
domestic environment affect all areas of child’s development: social (negative 
behavior), cognitive (learning disabilities) and emotional (deep internal distress). By 
conducting interviews I have confirmed the role of special and rehabilitation pedagogue 
and other experts in the help system and demonstrated crucial importance of team 
collaboration. 

Key words: family, abuse, mental disabilities, system of support, behavioral and 
emotional problems. 
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UVOD 

Razmerja med družino in šolo se spreminjajo, v vsakem primeru pa na različnih 
področjih, tudi v razmerju do nasilja, vplivajo na življenje otrok in mladostnikov: ''Šola 
je za nasilje v družini gotovo vedno vedela, toda tako kakor družbeno okolje ga je več 
ali manj ignorirala in/ali toleriranja. Navsezadnje je še dolgo v 20. stoletju nasilje nad 
otrokom tudi sama dopuščala kot obliko discipliniranja, čeprav je bilo v večjem delu 
Evrope telesno kaznovanje v šolah prepovedano že pred letom 1990'' (Dobnikar, 2009, 
str. 314). Avtorica v enem stavku povzame opažanja, ki sem jih kot prostovoljka opazila 
med študijem. Sodelovanje s številnimi institucijami me je soočilo s kruto resnico. S 
stavkom, ki danes še vedno jezno odmeva v mojih ušesih: ''Tukaj čisto nič ne moremo 
narediti.'' Stavek se nanaša na domneve o prisotnih zlorabah otrok v domačem okolju. 
Pa je to res? Kljub zakonom, ki navajajo načela odzivanja v primeru nasilja, se ta 
zgodba na veliko žalost žrtev ne konča vedno s srečnim koncem. Tako poklicna kakor 
osebna etika, ki sem ju razvila med svojim prostovoljnim delom, me peljeta v smer 
iskanja rešitev. Kako lahko v vlogi specialne in rehabilitacijske pedagoginje prepoznam 
otrokovo stisko? Kako mu lahko pomagam? Posledice otrokovih zlorab v družinskem 
okolju se več kot očitno kažejo v šolskem okolju. Otroci, ki so deležni nasilja v družini, 
so mnogo ranljivejši za nasilje v socialnem okolju. Omenjena avtorica (Dobnikar, 2009) 
povleče vzporednico z institucijo in njeno vlogo tako pri preventivi kakor kurativi. Po 
njenem mnenju potrebuje otrok v socialnem okolju možnosti, kjer lahko poišče pomoč. 
Glede na to, koliko časa preživi v izobraževalnih institucijah, bi šola morala biti prostor, 
kjer bi lahko našel zatočišče pred nasilno osebo v družini.  

Ne samo da nas kot pedagoge veže poklicna etika po podpori oziroma pomoči, tudi 
formalno je zadeva zakonsko že nekaj časa opredeljena. Dolžnost pomoči otroku, ki 
je izpostavljen nasilju, v 6. členu določa Zakon o preprečevanju nasilja v družini 
(ZPND): ''Vsakdo, zlasti pa strokovni delavci oz. delavke v zdravstvu ter osebje 
vzgojno-varstvenih in vzgojno-izobraževalnih zavodov, mora (…) obvestiti center za 
socialno delo, policijo ali državno tožilstvo, kadar sumi, da je otrok žrtev nasilja'' (ZPND, 
2008, 6. člen). Čeprav zakon vzgojno-izobraževalnim ustanovam izrecno nalaga 
odgovornost prijave suma, jih hkrati po mnenju M. Dobnikar (2009) razbremenjuje 
vprašanja o dejanskem nasilju in posledicah, ki ga to prinese. Dejansko stanje je 
globlje in zahteva celovitejšo obravnavo. Ker se kot pedagogi z otrokom srečujemo 
vsakodnevno, se vprašanju o posledicah in pomoči otrokom ne bi smeli izogniti.  

Čeprav so zlorabe v družinskem okolju problem, o katerem javnost vedno več 
razpravlja, ostajajo občutljiva tema brez epiloga. Problem se začne prav tu: kako od 
besed preiti k dejanjem. V raziskavo smo vključili posameznike, pri katerih so se 
zlorabe v domačem okolju nedvomno dogajale. Številni avtorji so začudeni nad 
dejstvom, da se zlorabe še vedno dogajajo pred našimi očmi kljub navidezni akciji proti 
zlorabam in raziskavam, ki področje preučujejo že vsaj trideset let (Vig in Kaminer, 
2002; Brown in Schormans, 2003; Thornberry in Olson, 2005). Crosse, Kay in 
Ratnofsky (1993) so v svojih raziskavah dokazali, da je verjetnost zlorab pri osebah z 
motnjami v duševnem razvoju večja. Njihovo ugotovitev je potrdil tudi Sobsey (2002), 
ki je ugotovil, da je bila skoraj tretjina oseb z motnjami v duševnem razvoju 
izpostavljena zlorabam zaradi nižjega ali odsotnega samonadzora nad lastnim 
mišljenjem in vedenjem. Omenjeno dejstvo ne vpliva zgolj na večjo izpostavljenost 
zlorabam, ampak tudi na drugačno, za mnoge veliko težjo rehabilitacijo po travmi, ki jo 
zlorabe prinašajo. V magistrskem delu smo preučevali težave, ki se pojavijo pri delu s 
temi osebami, in iskali odgovore, ki so lahko v pomoč strokovnjakom pri odpravljanju 



5 
 

posledic zlorab. Poleg prirojenih motenj v duševnem razvoju travma kot posledica 
zlorabe prinaša tudi pridobljene primanjkljaje. Te se razprostirajo na kognitivnem, 
socialnem in čustvenem področju. Kot smo že izpostavili, so vedenjske in čustvene 
težave med dolgotrajnejšimi posledicami zlorab (Doyle, 2012; Rozman, 2015). 
Problematika vedenjskih in čustvenih težav je po mnenju strokovnjakov, ki 
posameznike spremljajo od začetka, večinoma posledica zlorab v družinskem okolju. 
Zato smo svoj raziskovalni problem usmerili v vprašanja, ki izhajajo iz opisane 
problematike in zadevajo ustreznost procesov dela v timu različnih strokovnjakov, ki 
delajo z osebami z motnjami v duševnem razvoju, ter kasneje pridobljenih vedenjskih 
in čustvenih težav, ki so posledica zlorab v družinskem okolju. Glede na vrste in 
pogostost vedenjskih in čustvenih težav (težave nizkega samospoštovanja, nizka 
samozavest in samopodoba, prestrašenost, pretirana sramežljivost, nezaupljivost, 
izogibanje stikov z vrstniki, malodušnost ali celo depresivnost, nemotiviranost, 
odklanjanje športa oz. športne vzgoje, motnje hranjenja ali spanja, poskusi samomora 
in nasilno vedenje v vrstniški družbi) lahko sklepamo, da so te posledica zlorab v 
družinskem okolju, iz katerega so bili obravnavani posamezniki kasneje odstranjeni 
(Doyle, 2012). Pri osebah, ki so bile v preteklosti izpostavljene različnim oblikam zlorab 
v družini, zasledimo pojavljanje določenih tipičnih občutkov. Najpogosteje opaženi 
ponavljajoči občutki so jeza, strah, občutek nemoči, osamljenost, občutek krivde, 
zmedenost in sram. Čustveni nemir, ki ga doživljajo, je težko razumeti in uravnavati. 
Avtorja (Van der Kolk in Fisler, 1995) sta prepričana, da lahko izgubo zmožnosti 
uravnavanja čustvenih občutkov in impulzov uvrstimo med najdolgoročnejše in trajne 
posledice.  
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1 Družina kot temeljni varnostni sistem in/ali osnovni vir 

nevarnosti 

1.1 Družina 

O družini in vseh njenih lastnostih Moore (1995) v delu Nega duše pravi, da je 
življenje v družini polno stisk, ki so vezane na kraje, dogodke in preteklost. Ravno 
zaradi tega se družina zareže v spomin in osebnost. Po njegovem mnenju družina 
pomeni oporo IN grožnjo hkrati. Opredeli jo kot mikrokozmos dobrega in zla. S 
sociološkega stališča je družina družbena skupina ali zgradba, s psihološkega izvor 
osebnosti in političnega ideal vrednostnega sistema. 

»Družina je gnezdo, v katerem se duša rodi in hrani, nato pa iz njega odleti v 
življenje. Ima izčrpno zgodovino in omrežje nepredvidljivih osebnosti – starih staršev, 
stricev, tet, bratrancev in sestričen… Družino je velikokrat mogoče doživljati na dveh 
ravneh: v navidezni sreči in normalnosti in v prikriti resničnosti norosti in zlorab« 
(Moore, 1995, str. 49). 

Bajzek (2003) ob pregledu socioloških raziskav ugotavlja, da je družina ustanova, 
ki ji ljudje najbolj zaupajo. Čeprav izpolnjuje funkcije, ki so zelo različne in včasih med 
seboj nasprotujoče, je sposobna prenesti spremembe, povezuje generacije in je tako 
središče pomena za vsakega posameznika. Najpomembnejša Bajzekova ugotovitev 
raziskav pa je, da družina izpolnjuje socializacijsko nalogo pri prenašanju vedenjskih 
vzorcev. Tu se ponovno poraja vprašanje o vedenjskih vzorcih, ki jih otrok, deležen 
zlorab, prenaša v svojo prihodnost: »Naj ima otrok v svojem ranem otroštvu in mladosti 
še toliko prijateljev, ti nikoli ne bodo mogli nadomestiti praznine primarne socializacije, 
ki se dogaja v isti sobi in je vsak deležen prve intimne nežnosti, prvih sporov in 
pobotanj, skratka, tistih specifičnih družinskih odnosov, ki se v odnosih s prijatelji ne 
morejo ustvariti« (Bajzek, 2003, str. 13). Kljub temu se poraja vprašanje, kaj za 
primarno socializacijo pomenijo neurejeni družinski odnosi. Kako na otroka vplivajo 
zlorabe? Bo to breme nosil na plečih vse do ustvarjanja lastne družine? 

Kot zapiše Boscolo (1995, str. 56), je potreba »po pripadnosti majhni skupini bližnjih 
ljudi univerzalna in je tudi eden od razlogov, da institucija družine obstaja ne glede na 
kulturološke spremembe«. Potreba ljudi po pripadanju majhni skupini, v kateri bomo 
lahko razvijali intimne vezi in občutke varnosti, je prisotna na vsakem koraku. Ta 
majhna skupina ljudi naj bi veljala za varen pristan, iz katerega bi dobro opremljeni 
hodili po svojih nalogah in potrebah v večje zunanje skupine in se spet vračali (Rener, 
1995). 

Družinski odnosi so lahko topli in izpolnjujoči, lahko pa so polni napetosti in vodijo 
ljudi v obup ali jih napolnijo z globokimi občutki tesnobe. V družinskem življenju smo 
povezani s kombinacijo intimnosti in čustvene intenzivnosti, ki lahko niha med 
ljubeznijo in sovraštvom. Družinsko okolje bi ljudje želeli doživljati kot temeljni varnostni 
sistem. Izdajstva varnosti v tem sistemu najbolj bolijo in tudi najbolj škodujejo. Dom je 
tudi zato lahko tako nevaren kraj, ker je praviloma širše socialno okolje zelo strpno do 
nasilja v okviru družine (Selič, 2004).  
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Družina in dom pomenita varno okolje, kamor se posamezniki vsak dan vračajo iz 
javnega življenja. Je kraj, kamor se posamezniki umaknejo pred očmi javnosti in se 
zato lahko sprostijo. Pa je to vedno res? Že samo dejstvo, da se posamezniki v družino 
umaknejo pred očmi javnosti, nam govori o tem, da je to kraj, kjer je obseg formalnega 
in neformalnega družbenega nadzora bistveno omejen. Prav zato je zasebnost družine 
povezana z možnostjo nasilnega vedenja (Rener, 1995). 

Nuklearna družina je nenehno izpostavljena številnim strukturnim spremembam, ki 
so posledica življenjskega ciklusa. Rojstvo otrok, dozorevanje otrok, odhod otrok od 
doma, staranje, upokojitev … Vse te dogodke lahko spremljajo krize. Prav na mejnike 
med različnimi fazami življenjskega prehoda so strokovni delavci najpozornejši. To jim 
omogoča, da razkrijejo morebitne prikrite motnje v duševnem in družbenem delovanju 
družine ter njenih članov. Za družinske odnose je značilno veliko čustvenosti, zato je 
družina lahko stresnejša kot druge socialne skupine (Selič, 2004). 

Družinsko okolje je prostor, kjer otrok primarno zadovoljuje temeljne psihološke 
potrebe. Maslow (1943) jih v svojem delu razdeli na štiri temeljne oz. nižje, ki so 
potrebne za človekovo preživetje, in tri višje potrebe po osnovni rasti. Glede na 
pomembnost zagotavljanja potreb jih razdeli v hierarhijo, kjer si od nižje proti najvišji 
sledijo po naslednjem vrstnem redu: 

1. fiziološke potrebe (potrebe po hrani, vodi, kisiku, počitku, spolnosti, gibanju itd.), 
2. potrebe po varnosti (potreba po duševni, socialni varnosti itd.), 
3. potrebe po pripadanju in ljubezni (izražanje naklonjenosti, sprejemanje in 

izražanje ljubezni, zaupanje v druge itd.), 
4. potrebe po ugledu, spoštovanju (da bi bili od drugih deležni pozornosti, 

spoštovanja, pomembnosti, slave itd.), 
5. kognitivne potrebe (potrebe po znanju, razumevanju, raziskovanju, 

radovednosti itd.), 
6. estetske potrebe (potrebe po lepoti, simetriji, umetnosti), 
7. samoaktualizacija (potrebe po uresničitvi potencialov – človek naj bi postal to, 

kar lahko postane). 
 

Ko te potrebe zaradi neurejenega družinskega okolja niso zadovoljene, prihaja do 
posledic, ki jih lahko primarno opazimo tudi v šolskem okolju. 

1.2 Kulturne razlike 

Krilić (2016) pravi, da na prepoznavo in obravnavo žrtve nasilnega dejanja vplivajo 
kulture (znanja, stališč, obnašanja) tako žrtev nasilja kot strokovnjakov, ki sodelujejo v 
sistemu pomoči. Prepričanja strokovnih delavcev o določeni kulturi oziroma etnični 
skupini občasno vplivajo na to, da se povzročiteljev nasilja v družini ne obravnava 
ustrezno, saj njihove prakse vidijo kot ''del kulture''. Po spremembi Kazenskega 
zakonika (KZ-1) iz leta 2012 spolni odnosi ali drugo spolno dejanje z osebo drugega 
ali istega spola, ki še ni stara 15 let, ni kaznivo, če je bilo dejanje storjeno z osebo 
primerljive starosti in če ustreza stopnji njene duševne in telesne zrelosti. Težko je 
ugotoviti, ali gre za prostovoljna spolna razmerja ali pa preprosto govorimo o elementih 
spolnega nasilja. V primeru Romov in nekaterih drugih etničnih manjšin, kjer so prakse 
zgodnjega poročanja in spolne dejavnosti običajne, je dilema prisotna večkrat. Kadar 
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so v položaj vključene tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju, je prostovoljne 
odločitve toliko težje prepoznati.  

Kulturne razlike so dodaten dejavnik razumevanja visoke stopnje nasilja v družini, 
ker upravičujejo uporabo nasilja med družinskimi člani in hkrati obsojajo nasilje zunaj 
družine. To je najočitneje pri uporabi fizične sile staršev nad otroki. Podobno, vendar 
manj velja za nasilje med partnerjema (Selič, 2004). 

Juul (2010) starše, ki so do otrok nasilni, razdeli v tri skupine. V prvo skupino uvrsti 
tiste, ki po nasilju posegajo iz prepričanj ali ideoloških razlogov. Ti starši priznajo, da v 
predstarševskem obdobju še niso tako razmišljali. Ta skupina staršev verjame, da je 
nasilje bistveni del odgovorne vzgoje. Prihajajo iz okolja, kjer vlada verski ali politični 
totalitarizem. V omenjenih družbah je hierarhična podrejenost zaželena, zato nasilja 
ne dojemajo kot nekaj škodljivega. V drugo skupino omenjeni avtor uvrsti starše, ki z 
nasiljem izkazujejo moč nad otroki. Njihov cilj sta moč in nadzor, zato ubogljivost cenijo 
bolj kakor bližino. V tretjo skupino avtor uvršča skandinavski tip staršev, ki otroka 
udarijo občasno, a je ravnanje pogosto občuteno kot napačno. Ti starši se kasneje 
vedno počutijo slabo.  

Krilić (2016) pravi, da bi bilo ne glede na kulturnim posebnostim prilagojene oblike 
delovanja vedno treba ukrepati v skladi z načelom ničelne tolerance do nasilja v družini 
ter slediti predpisanim protokolom in slovenski zakonodaji. 
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2 Nasilje v družini 

Zanimivo je vprašanje, ki si ga zastavi Moore (1995, str. 47): »Ko bi se le mogli vrniti 
dobri stari časi, ko je bila družina še nekaj svetega! Pa so bili dobri stari časi res tako 
dobri? Taki, ko v družini ni bilo nasilja? Številni ljudje, ki prihajajo na terapije, so odrasli 
v tako imenovanem zlatem obdobju družine, pa vendar pripovedujejo zgodbe o 
zlorabah, zanemarjanju in srhljivih moralnih zahtevah in pritiskih.«  

Nasilje nima samo enega obraza. Pravzaprav je na poseben način z dolgoročnimi 
posledicami lahko nasilno vse, kar oblikuje osebnostni razvoj človeka, mu ogroža 
oblikovanje pozitivne samopodobe, razdiralno posega v gradnjo posameznikove 
identitete in izkorišča njegovi nemoč in odvisnost. 

2.1 Meja dopustnega (vzgojnega) kaznovanja otrok 

Pravice otroka zajemajo tudi varstvo pred nasiljem. Kljub temu je veliko oblik vzgoje 
ali discipliniranja otrok, ki so lahko sporne. Otroke mnogi starši za kazen zapirajo v 
sobo, postavljajo v kot, jim prepovejo igro s prijatelji ali gledanje televizije, kričijo nanje, 
jim vzamejo igračo ... (Filipčič, 2002) – in težavno vprašanje vzgoje je, kdaj se vzgojna 
ravnanja sprevržejo v nasilje.  

M. Gunnoe (1997) je s svojimi psihološko zasnovanimi raziskavami pokazala, da 
klofuta ne deluje. Otroci, ki so stari manj kot eno leto, niso sposobni povezati telesne 
bolečine, ki jim jo s svojim ravnanjem povzročijo starši. Učinek, ki ga klofuta doseže, 
je torej samo otrokova prestrašenost zaradi ravnanja staršev. Klofuta največkrat 
predstavlja impulziven odziv roditelja in ni posledica skrbnega premisleka. Številne 
raziskave kažejo tudi, da je posameznikov odgovor na telesno kaznovanje močno 
omejen samo na določeno situacijo: čeprav klofuta trenutno ustavi otroka pri 
nadaljnjem nedovoljenem ravnanju, se bo sprememba vedenja pojavila samo v takšni 
situaciji in ne tudi pri podobnih ravnanjih, ki vodijo samo do besedne prepovedi ali 
opozoril. Gunnoe (1997) interpretira klofuto na dva načina. Prvega opredeli kot 
izražanje starševske avtoritete, drugega pa kot dejanje interpersonalne agresije. 
Čeprav ju lahko v večini primerov obravnavamo ločeno, sta včasih prisotna hkrati.  

Kadar ravnanje in nebogljenost otrok zbudita v odraslih močna čustva, ni prav, da 
se zanje otroci čutijo krive. Tudi kadar odrasli poskušajo krivdo vseeno prevaliti nanje. 
Otrok, ki v določenem trenutku ne posluša, se mogoče boji govorčevega glasu ali 
izraza na obrazu. Strah se zaradi udarcev le še poveča. Pogovor je način, s katerim 
preženemo strah in si pridobimo otrokovo zaupanje (Miller, 2005). 

2.2 Oblike nasilja 

Vse oblike nasilja so za žrtve in celotne družine lahko tragične in usodne. Nasilje 
žrtve ne zaznamuje le v obdobju, ko je izpostavljena nasilju, temveč dolgoročno, 
čeprav se nasilje ustavi. Nasilje, ki rodi nasilje in se kot domino učinek prenaša na vsa 
področja. Posameznik, ki je bil najprej žrtev, postane nasilen tudi sam. Poleg tega da 
fizično in spolno nasilje puščata telesne poškodbe in posledice, izkušnja nasilja 
negativno poseže v človekovo bistvo in oblikuje duševno strukturo posameznika tako, 
da se ga ne da preprosto potlačiti ali celo izbrisati.  
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2.2.1 Fizično nasilje 

Fizično nasilje vključuje odrivanje, klofutanje, lasanje, zaklepanje žrtve v 
stanovanje, metanje stvari v žrtev (kozarci, krožniki, posode ...), brcanje, pretepanje, 
butanje z glavo ob zid, pretepanje s pasom, bičanje, boksanje, napade s strelnim 
orožjem, napade s hladnim orožjem (nož, kij, kladivo …), davljenje, ugašanje cigaret 
na telesu žrtve. Poškodbe, ki jih povzroča fizično nasilje, se stopnjujejo vse od vreznin, 
prask, modric do zlomljenih kosti, splavov, trajne invalidnosti ali celo smrti žrtve. Poleg 
tega fizično nasilje povzroča tudi posledice, ki so značilne za duševno nasilje: 
pomanjkanje energije, tesnobnost, kronično zaskrbljenost, osamitev, neučinkovitost, 
depresivnost, nezanimanje za spolnost, tenzijske glavobole, strah za življenje, napade 
panike, občutek nemoči, neobvladovanje svojega življenja, strah pred prihodnostjo, 
težave s spominom, izgubo zaupanja, nemotiviranost, napade joka, spremenjene 
spolne navade, spremembe v odnosu do hrane, zlorabo mamil, nepravilno bitje srca 
in druge somatske motnje, izgubo stika s sabo, misli na samomor (Kaj je nasilje, 2017). 

2.2.2 Spolno nasilje 

Spolno nasilje je nasilje, ki prevzame obliko seksualnosti. Žrtve spolnega nasilja so 
po navadi pripadniki in pripadnice šibkejših skupin prebivalstva – ženske, otroci, fizično 
in telesno prizadeti, povzročitelji pa večinoma moški. Posledice spolnega nasilja so 
minimaliziranje, racionalizacija zlorabe, zanikanje, da se je sploh zgodilo, potlačitev 
spomina, občutek, da telo ni tvoje, potreba po popolnem nadzoru nad življenjem, 
bežanje, samopoškodbe, poskusi samomora, različne oblike odvisnosti, osamitev, 
potreba po varnosti za vsako ceno, hazardiranje, izogibanje intimnosti, deloholizem 
(Kaj je nasilje, 2017). 

2.2.3 Duševno nasilje 

Povsem običajno je, da se med partnerjema občasno pojavljajo nesoglasja, toda če 
se vzorec vedenja, s katerim eden od partnerjev vedno doseže tisto, kar hoče, na račun 
drugega partnerja, njegovih pravic, prepričanj in želja, vedno znova ponavlja, govorimo 
o duševnem nasilju. Njegovih oblik je veliko. So raznolike in hkrati težko prepoznavne. 
Njihov namen pa je v vseh primerih enak – uveljavljanje nadzora na vseh področjih 
življenja. Strokovnjaki so kot duševno nasilje označili:  

Nadzor se lahko pojavi že na začetku partnerskega razmerja, a je običajno še tako 
"neviden", da se ga žrtev niti ne zaveda. Neprestane zahteve: Zahteve partnerja po 
pozornosti, ljubezni ali spolnosti se nikoli ne nehajo. Potrebe drugega partnerja niso 
važne, saj je v tem odnosu pomemben le prvi. Drugi se počuti "nevidno", spozna, da v 
njunem odnosu ni prostora za njegove potrebe. "Pasti": Ta način je tako neopazen in 
prikrit, da ga žrtev večkrat sploh ne zazna. Prvi družinski član s svojimi manipulativnimi 
igricami doseže, da se drugi odzove, nato pa nanj preloži krivdo za prepir. Izločanje in 
ponižanje: Duševno nasilen človek potrebuje občutek, da je vreden več kot drugi 
družinski član. To potrebo zadovoljuje tako, da ga ne upošteva in tako počasi ruši 
njegovo samozavest in samospoštovanje. Tihi dnevi: Kaznovanje s tišino je močno 
orožje, še posebej če je prisotna še opazna sovražnost. Po navadi kaznovani pristane 
na marsikaj, samo da se ''tihi dnevi'' končajo. "Gospodar'': Družinski član je prepričan, 
da se mora celotno življenje v družini vrteti okoli njega. Pričakuje, da mu preostali 
potrpežljivo strežejo kot "gospodarju hiše". ''Lastnik": Želja po lastitvi je lahko na 
začetku zelo prikrita. Kaže se celo kot zanimanje družinskega člana za vsa področja 
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življenja drugega človeka, ki lahko to na začetku jemlje celo kot kompliment. Nedolžno 
vedenje lahko kaj kmalu postane dušeče, izbruhi ljubosumja čedalje hujši. Igranje z 
besedami in dejstvi: Duševno nasilen človek je mojster sprevračanja besed in dejstev 
v sliko, ki ustreza njemu. Spreminjanje vedenja: Hitro spreminjanje vedenja in "igranje 
ljubečega partnerja" pred drugimi drugega zmede in večkrat povzroči, da žrtev krivdo 
za nasilje, ki ga doživlja, prevzame nase. Besede, ki ranijo: Žalitve, nenehno 
kritiziranje, norčevanje in grobe besede so močno orožje, ki ga duševno nasilen človek 
uporablja, da bi ponižal, prizadel, razvrednotil in osmešil družinskega člana ter njegova 
dejanja. Jezni izbruhi: Duševno nasilen družinski član uporablja jezo, da bi tako 
povečal nadzor nad ostalimi člani in jim vsilil svojo voljo. Izbruhi jeze povzročijo, da se 
žrtve zaradi strahu trudijo ustrezati za vsako ceno, da le ne bi prišlo do nepričakovanih 
izbruhov. Ščuvanje otrok proti materi: Moški spodkopava avtoriteto ženske kot matere 
tako, da otroke na različne načine "ščuva" proti njej in jih poskuša s podkupovanjem 
"dobiti na svojo stran". Tiranska pravila: Duševno nasilen človek je prepričan, da je 
nesporni "poglavar družine", ki ji vlada z železno roko (Kaj je nasilje, 2017). 

2.2.4 Ekonomsko nasilje 

Ekonomsko nasilje se zrcali tudi v življenju družine. Družinski člani tovrstno nasilje 
hitro opazijo, a se ravno tako hitro z njim tudi "sprijaznijo". Ko postane družinski odnos 
nevzdržen, je ravno ekonomska neenakost družinskega člana tista, ki preprečuje, da 
bi tako okolje zapustil. Pojavlja se predvsem v odnosu moški – ženska. 

Moški lahko popolnoma prevzame nadzor nad družinskimi prihodki, ženski določi 
vsoto denarja, ki jo lahko porabi za gospodinjstvo, in ji odredi ''žepnino''. Če je ženska 
zaposlena, se lahko zgodi, da je popolnoma samoumevno, da bo vse svoje dohodke 
zapravila za gospodinjstvo. V nasprotju z njo pa so dohodki moškega zgolj njegova 
domena. Če je ženska brezposelna ali gospodinja, jo moški večkrat kaznuje tako, da 
ji ne da denarja za stroške gospodinjstva. Lahko se zgodi tudi, da v primeru ločitve 
moški ne plačuje preživnine za skupne otroke. V teh in še mnogo ostalih primerih 
govorimo o ekonomskem nasilju (Kaj je nasilje, 2017). 

2.2.5 Nasilni otroci 

Vedno hitreje spreminjajoče se okolje, neprimeren socialni razvoj in poplava 
nepopolno predelanih informacij vodijo pri otrocih vse pogosteje do neobvladljivih 
izbruhov nasilja, podedovanih iz razvojne preteklosti človeške vrste. Mnogi med njimi 
nasilno ravnajo, ker drugače ne znajo. Ker so se tega ''naučili'' doma (Helmut, 1997). 

V zadnjih letih opažamo porast nasilja odraslih otrok in tudi mladostnikov nad starši. 
Najpogosteje gre za fizično nasilje, pri ostarelih starših pa tudi za ekonomsko nasilje 
in zanemarjanje skrbi zanje (B. K., osebna komunikacija, 5. 3. 2009). 

Nasilje med otroki v družini je najpogostejša oblika družinskega nasilja. Zanimivo je 
vprašanje, zakaj se s to oblika nasilja ne ukvarjata niti družba niti stroka. Ta problem 
namreč omenja samo nekaj strokovnih besedil. Večina ljudi to obliko nasilja dojema 
kot normalen in neizogiben del odraščanja. V literaturi prevladuje prepričanje, da ta 
oblika nasilja ne zajema težjih oblik. Vendar pa se najdejo tudi podatki, ki govorijo o 
težkih oblikah telesnega, spolnega in duševnega nasilja med brati in sestrami. O tem 
govori tudi ugotovitev ameriške raziskave, da se je 3 % vseh umorov v New Yorku in 
Filadelfiji zgodilo med sestrami ali brati (Filipčič, 2002). 

Tudi o nasilju otrok nad starši do nedavnega ni govorilo. Mediji pa vedno pogosteje 
razburkajo javnost z naslovi v časopisih. Zasledimo lahko zgodbo o sinu, ki je ubil vso 
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družino in na koncu sodil še sebi, o hčeri, ki ostarelo mater pretepa in preganja iz 
stanovanja, v katerem živi že celo svoje življenje, o bratu in sestri, ki sta načrtno 
pripravila umor svojih staršev … (Filipčič, 2002). 

Javnost je takrat razpeta med tradicionalnim pojmovanjem o dolžnosti otrok, da 
spoštujejo in ubogajo starše, ter grozljivimi zgodbami o zlorabah otroka ubitega 
roditelja. Umori so pogosto posledica dolgotrajnega in krutega trpinčenja, javnost z 
razumevanjem in sočutjem sprejme dejanje mladoletnika. Kljub vsemu pa so umori 
staršev redka oblika nasilja otrok, mnogo pogostejše so druge, lažje oblike (Helmut, 
1997). 

Najpogostejše je duševno nasilje, ko otroci izsiljujejo svoje starše za dosego 
različnih ugodnosti. Telesni napadi na starše ali grožnje pa ostanejo javnosti skrbno 
prikrite, saj starši svojega strahu pred lastnim otrokom nočejo razkriti. To je namreč v 
popolnem nasprotju s tradicionalno vlogo staršev in otrok (Helmut, 1997). 

Paulson s sodelavci je v raziskavi leta 1990 ugotovil, da so za otroke, ki so telesno 
napadli starše, značilne frustracije in občutek nemoči. Njihovo napadalnost vodi 
naravna težnja mladih boriti se za neodvisnost, še posebej če so starši permisivni in 
''čustveno hladni''. Podatki kažejo, da so otroci manj nasilni do staršev, kadar jim ti 
nudijo trdno oporo in omogočajo čustveno interakcijo. Otroci, ki so bili izpostavljeni 
nasilju v družini, pogosto vzorce iz tega okolja prenašajo na ostala okolja. Najprej na 
šolsko in kasneje tudi v družine, ki si jih ustvarijo (Paulson, Coombs in Richardson, 
1990). 

2.3 Vzroki nasilja 

Kriminologi se že dolgo sprašujejo, ali je treba razviti posebno teorijo za razlago 
nasilja v družini ali pa lahko uporabimo splošne teorije o nasilju v medosebnih odnosih. 
Da lahko odgovorimo na to vprašanje, si moramo zastaviti še nekaj drugih. Ali so 
družinski odnosi spremenljivka, ki je ne najdemo v drugih medosebnih odnosih, in ali 
je odnos med spremenljivkami v družini drugačen kot v drugih oblikah medosebnih 
interakcij? Za družino je značilna predvsem visoka stopnja intimnosti in zasebnosti. In 
ravno ta značilnost loči družino od vseh drugih socialnih skupin. Poleg edinstvenega 
značaja družine, ki govori v prid potrebe po posebni teoriji o družinskem nasilju, je 
takšna razlaga potrebna še iz treh vzrokov. Prvi je, da so nekateri dejavniki, ki ločujejo 
družino od drugih socialnih skupin v družini, še posebej vidni. Drugo je dejstvo, da je 
za družinske odnose značilna visoka stopnja nasilja. Zadnji vzrok potrebe po posebni 
teoriji o družinskem nasilju izhaja iz poskusa pojasniti visoko stopnjo nasilja v družinah 
na način, ki odpira poti za odkritje pomembnih dejavnikov, ki jih sicer ne bi zaznali ali 
odkrili (Gelles in Straus, 1979). 

Juul (2010) starše, ki so do otrok nasilni, razdeli v tri skupine. V prvo skupino uvrsti 
tiste, ki takšne vzgojne ukrepe uporabljajo iz prepričanj ali ideoloških razlogov. V drugo 
skupino uvrsti starše, ki z nasiljem občutijo moč nad otrokom v smislu nadzora in 
premoči, in v tretjo tiste, ki otroka občasno udarijo in kasneje občutijo krivdo.  
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2.3.1 Individualistične teorije 

Pojasnjujejo nasilje v družinah na podlagi lastnosti posameznikov, tako bioloških 
(pomen genov) kot pozneje pridobljenih (agresivna osebnost ali osebnostni deficiti). 
Ker je teh teorij zelo veliko in ima vsaka več različic, bomo omenili samo teorijo o 
alkoholu kot vzroku nasilja v družini, ker se ta podatek najpogosteje pojavlja v vsej 
predelani literaturi (Filipčič, 2002). 

»Družina. Kdo ti je že pel slavo? Kaj vse sta oče in mati žrtvovala, da sta vzgojila 
lepo številčno družinico! Kdo more prešteti materine solze in očetove žulje? In vendar 
je nekdo, ki neusmiljeno posega v srce družine, ki ga raztrga, da krvavi. Kdo? Alkohol! 
Vsak krst, vsak pogreb, vsak godovni in rojstni dan se mora ''zaliti'', kot je že udomačen 
ljudski izraz. Zdi se, da je edino pijača tisto slavnostno sredstvo, da se morejo čustva 
dostojno razviti … Alkohol v družini je propad družine. Hiter razpad. Najhujše razdrto 
družinsko življenje in bolehno obremenjeno potomstvo. Koliko je število ulici 
prepuščene dece in oni mladi zločinci, ki so največkrat žrtve alkoholiziranih staršev« 
(Kantor in Straus, 1987, str. 69). 

Teorija o neposredni povezavi med alkoholom in nasiljem v družini izhaja iz 
domneve, da alkohol sprosti zavore in spremeni presojo. Učinkuje namreč na osrednje 
živčevje in vpliva na delovanje možganov (Filipčič, 2002). 

Drugačno razlago vpliva alkohola na nasilno vedenje sta objavila McAndrew in 
Edgerton (1969), ki sta trdila, da je obnašanje v vinjenem stanju naučeno in predstavlja 
obliko obnašanja ''time-out''. Biti vinjen torej za posameznika predstavlja primeren 
izgovor – opravičilo za nasilno dejanje v takšnem stanju. Je nevtralizacija nasilja nad 
družinskim članom.  

2.3.2 Teorija socialnega učenja 

Teorija socialnega učenja izhaja iz teorije o diferencialnih asociacijah, katere avtor 
je ameriški kriminolog Edwin Sutherland. Postavil je hipotezo, da se posameznik 
prestopniškega vedenja nauči v interakcijah z ljudmi, ki kršijo družbene norme. Ta 
teorija je najpopularnejša pri razlagi nasilja v družini. Izhaja iz stališča, ki so ga 
oblikovali socialni psihologi in kriminologi. Svoje vedenje oblikujemo na podlagi tega, 
čemur smo bili izpostavljeni v otroštvu. Nasilja se torej naučimo v družini prek 
mehanizma modelov, po katerem ena oseba prevzame vedenje druge, ki jo občuduje, 
spoštuje ali doživlja kot avtoriteto. Ta teorija ima številne potrditve v empiričnih 
raziskavah (Filipčič, 2002). 

Kantor in Straus (1987) sta v obsežni raziskavi, ki je zajela več kot 8.000 ameriških 
družin, ugotovila, da starši, ki so bili v otroštvu pogosto telesno kaznovani, tudi sami 
pogosteje telesno kaznujejo otroke ali jih drugače trpinčijo. Biti žrtev nasilja je torej 
močno povezano z biti nasilen. Čeprav med kriminologi prevladuje prepričanje, da je 
osnovna ideja o prenašanju nasilnega vedenja z ene generacije na drugo empirično 
potrjena, to ne more biti podlaga za poenostavljeno posploševanje; ne moremo 
namreč trditi, da bo vsak, ki je bil v otroštvu priča ali žrtev nasilja v družini, tudi sam 
postal nasilnež.  

2.3.3 Teorija izmenjave 

Teorija izmenjave izhaja iz stališča, da vse človeške interakcije vodi želja po koristi, 
nagradi (določeni obliki zadovoljstva) in izogibanju neprijetnostim, kar se lahko kaže v 
obsojanju posameznika od okolja, kaznovanju in materialnih stroških. Če to stališče 
prenesemo na odnose v družini, je treba poudariti, da so ti zelo kompleksni in zato ne 
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prihaja vedno do razpada družine. Odnos med staršem in otrokom je težko pretrgati. 
Veliko zlorabljenih žena vztraja pri nasilnem partnerju, ker nimajo alternativ. Pogosteje 
pa teorijo izmenjave razlagajo avtorji kot korist, ki jih prinese nasilje nad družinskim 
članom (Filipčič, 2002). 

2.3.4 Teorija rutinskih dejavnosti 

Iskanje vzrokov kriminalnega vedenja z namenom razlikovati storilce od nestorilcev 
je brezplodno. Nasilno vedenje izhaja iz rutinskih ali vsakdanjih dejavnosti. Podatki o 
nasilju v družini v državah, ki imajo večletno tradicijo merjenja, kažejo, da so nasilna 
dejanja v družini postala ''rutinska'' in vsakdanja (Filipčič, 2002). 

2.3.5 Teorija konflikta 

Sociološke ali sociokulturne teorije pri pojasnjevanju nasilja analizirajo pomen 
socialnih struktur (norme, vrednote, institucije, delovanje sistema). Usmerjene so na 
makro raven. Sem sodijo teorija konflikta, teorija virov in feministične teorije (Filipčič, 
2002). 

Konflikt je neizogiben del vseh človeških asociacij. Teorija konflikta meni, da je v 
kapitalistični ekonomiji vsaka družina še vedno primarno odgovorna za preživljanje 
svojih članov. Raziskava je pokazala, da je družinsko nasilje neposredno povezano s 
socialnim stresom. Starši so velikokrat vključeni v socialne vloge z mnogo 
obveznostmi, na katere pri osnovanju družine niso računali in ki jih po navadi ne morejo 
izpolniti. Vsa ta nujnost ohranjati ekonomsko neodvisnost, medtem ko je treba 
poskrbeti za čustvene potrebe družinskih članov, povzroča stres in posledično tudi 
nasilje (Filipčič, 2002). Socialni stres je igral pomembno vlogo v družinah z zgodovino 
zlorab. Tudi Whipple in Webster-Stratton (1991) sta v študiji raziskala vlogo številnih 
komponent socialnega stresa v družinah z otroki s čustvenimi in vedenjskimi težavami, 
kjer se pojavljajo fizične zlorabe, in družinah, kjer se ne. 123 preučevanih družin je 
sodelovalo v klinikah za starševstvo z namenom izboljševanja interakcij med starši in 
otroki z motnjami v duševnem razvoju. Podatki so bili zbrani v obdobju več tednov in 
so vključevali tako samoocenjene parametre mater in očetov kot tudi parametre 
neodvisnih opazovanj strokovnih raziskovalcev. Raziskava je pokazala, da igra 
socialni stres pomembno vlogo v družinah z zgodovino zlorab. Fizične zlorabe so bile 
znatno pogostejše pri družinah z nizkimi prihodki, v družinah z mlajšimi materami z 
nižjo izobrazbo, družinah s starši, ki so bili deležni zlorab v preteklosti, in družinah s 
pogosto zlorabo alkohola oz. nevarnih drog. 

2.3.6 Teorija virov 

Vsi socialni sistemi temeljijo na določeni stopnji sile ali grožnje z njo. Več kot ima 
nekdo moči, več sile lahko uporabi. To velja tudi za družino. Teorija virov izhaja torej 
iz stališča, da je moč odločanja v družinskih odnosih precej odvisna od količine in 
vrednosti virov, ki jih ima vsaka oseba. Viri so lahko materialne narave ali organizacijski 
(politične zveze, sorodstvene vezi …). Lahko pa tudi trdimo, da bolj kot nekdo 
nadzoruje vire, več kot ima moči, manjša je dejanska uporaba sile. Nasilje se kot vir 
moči uporabi, kadar so drugi viri nezadostni ali jih ni. Kot primer navajamo moža, ki 
želi biti dominantna oseba v družini, ima pa nizko izobrazbo in neprestižno službo z 
majhnimi dohodki, in za katerega je značilno pomanjkanje spretnosti pri ohranjanju 
medosebnih stikov. Ta mož bo uporabil nasilje za ohranitev svojega dominantnega 
položaja (Filipčič, 2002). 
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2.3.7 Feministične teorije 

Feministične teorije napadajo kulturni ideal družine kot ''varnega zavetja pred krutim 
svetom''. Poudarjajo, da se zloraba žensk ne more skriti pod krinko ali opravičilo 
zasebnosti družine, ampak je to družben problem (Filipčič, 2002). 

Zelo kritične do družine so marksistične feministke. Ker mora žena po svoji 
tradicionalni vlogi skrbeti za moževo čustveno stabilnost, predstavljajo po njihovem 
mnenju žene varnostni ventil za frustracije, ki jih možu povzroča delo v kapitalističnem 
sistemu (Filipčič, 2002). 

Moški imajo moč nad ženskami. Čeprav je veliko načinov, s katerimi lahko moški 
kot skupina ohranjajo podrejeni položaj žensk, je nasilje najpogostejše in 
najučinkovitejše sredstvo socialnega nadzora. Ker pojmujejo feministične teorije 
nasilje kot izraz socialne moči, razlagajo tudi nasilje v družini v tem sklopu: možje imajo 
več moči od žena, starši od svojih otrok, odrasli od ostarelih družinskih članov. Možje 
pretepajo žene, da bi dosegli (vzdrževali) moč, do katere menijo, da so upravičeni 
zaradi strukture patriarhalne družbe, ki jih uči, da se od njih pričakuje dominanten 
položaj (Filipčič, 2002). 

 
»Čeprav je bilo potrebnih veliko žrtev za to, da se je začela naša miselnost, ki 

je doslej pokazala več razumevanja za storilce kaznivih dejanj kot za žrtve, 
spreminjati, smo še vedno prepočasni. V nasilnežu še vedno prepogosto iščemo 
razloge za nasilno dejanje, ga skušamo razumeti in ga opravičevati npr. z 
nesrečnim otroštvom in mu pomagati, medtem ko nas še vedno v resnici manj 
zanimata žrtev in njena pravica« (Bašič, 1995, str. 4). 

 
Vsaka od prikazanih teorij pojasnjuje nasilje v družini z drugega zornega kota in zato 

kot pomembne upošteva različne dejavnike.  
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3 Vplivi zlorab 

Filippini s sodelavci (2004) se v svojem zapisu poglobi v znake nasilja, ki se 
razprostirajo na vedenjski, socialni, čustveni in kognitivni ravni. Vključujejo težave v 
odnosih z okoljem in ostale dolgotrajne težave. Po njihovem mnenju lahko govorimo o 
nizkem samospoštovanju, samozavesti in samopodobi, prestrašenosti, pretirani 
sramežljivosti, nezaupljivosti, izogibanju stikom z vrstniki, malodušnosti ali celo 
depresivnosti, učnih težavah, težavah s pomnjenjem, nemotiviranosti, odklanjanju 
telovadbe, pogostih ali kroničnih zdravstvenih težavah, pogostih telesnih poškodbah, 
samopoškodbah, motnjah hranjenja ali spanja, uživanju alkohola, drog, poskusih 
samomora, nasilnem vedenju v vrstniški družbi. Toliko posledic, da nihče izmed 
strokovnih delavcev, ki se na svoji poklicni poti srečajo z otrokom, kjer sumijo nasilje v 
družini, ne bi smel ostati apatičen. Avtorica Dobnikar (2009) opozarja, da našteti znaki 
niso zgolj posledica nasilja v družini. Lahko so posledica smrti v družini ali kakšne 
druge velike izgube. Najpomembneje je, da smo nanje pozorni in ob njih pomislimo na 
možnosti zlorab ter ustrezno ukrepamo. 

Specialni in rehabilitacijski pedagog je s svojimi kompetencami in znanjem eden 
izmed strokovnjakov, ki je na zgoraj omenjena področja razvoja lahko še posebej 
pozoren. Z ustreznimi strategijami ravnanja lahko pomembno vpliva na nadaljnji razvoj 
posameznika.  

Zgovoren citat povzema vsebino vseh teh podnaslovov: ''Toda ni ga evfemizma, s 
katerim bi bilo mogoče prikriti dejstvo, da je nasilje – nasilje in da nasilje ruši 
samospoštovanje in dostojanstvo obeh, žrtve in krivca'' (Juul, 2010, str. 97). 

3.1 Čustveni razvoj posameznika 

Ne smemo spregledati dejstva, da ima nasilje nad otrokom enake posledice kot 
nasilje nad odraslim. Juul (2010) opozarja, da lahko kratkoročno privede to tesnobe, 
nezaupanja in občutka krivde, in hkrati prikaže dolgoročne posledice, ki ne vplivajo 
samo na otrokov razvoj, temveč na celoten potek dogodkov, od katerih je kasneje 
odvisno celotno njegovo življenje. Dolgoročno privede do nizkega samospoštovanja, 
jeze in nasilja. Avtor pomembno izpostavi tudi položaj, v katerem starši ne prevzemajo 
odgovornosti za nasilje. Položaj, za katerega zadolžijo otroka in s tem razdiralno 
posegajo v njegov čustveni razvoj.  

Pri osebah, ki so bile v preteklosti izpostavljene različnim oblikam zlorab v družini, 
zasledimo pojavljanje določenih tipičnih občutkov. Najpogosteje opaženi ponavljajoči 
občutki so jeza, strah, občutek nemoči, osamljenost, občutek krivde, zmedenost in 
sram. Čustveni nemir, ki ga doživljajo te osebe, je težko razumeti in uravnavati. Avtorji 
(Patterson, Debaryshe in Ramsey, 1990; Van der Kolk in Fisler, 1995; Eberhart, 
Auerbach, Bigda-Peyton in Abela, 2011) so prepričani, da lahko izgubo zmožnosti 
uravnavanja čustvenih občutkov in impulzov uvrstimo med najdolgoročnejše in trajne 
posledice.  

Odraščajočemu otroku zmožnost pomanjkanja omenjenih veščin predstavlja 
ogromen problem. Učenje ima pri razvoju čustev veliko vlogo. Wenar (2003) izrazito 
poudarja pomembnost čustvenega vzdušja družinskega okolja oseb z motnjami v 
duševnem razvoju. Raziskovalca Angelino in Shedd (1955) sta v svoji raziskavi potrdila 
dejstvo, da se otroci z motnjami v duševnem razvoju odzovejo na frustracijo enako kot 
otroci brez motenj v duševnem razvoju. Avtorja menita, da je agresivnost oseb z 
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motnjami v duševnem razvoju posledica frustracije. Kadar je otrok manjši, agresivnost 
usmerja v okolje, kasneje več proti sebi. Na neposredno povezanost vedenjskih 
problemov z njihovim čustvenim stanjem opozarja tudi Wolfe (1999), ki izpostavlja 
predvsem povečano socialno občutljivost in nezmožnost empatije.  

Vsi dogodki in odnosi, še posebej tisti iz zgodnjega otroštva, nas oblikujejo v 
osebnost, kakršna smo postali. Otrok ni pomanjšan odrasli in travme, ki se mu zgodijo, 
imajo nanj neprimerljivo škodljivejši in trajnejši učinek, kot če bi se iste stvari zgodile 
odraslemu. Zato moramo obravnavati velikost travme glede na stopnjo zrelosti otroka 
(Rozman, 2015). Ravno zaradi omenjenega dejstva so osebe z motnjami v duševnem 
razvoju rizična skupina oseb. Intelektualni razvoj je pri osebah z motnjami v duševnem 
razvoju upočasnjen, poteka pa v enakih razvojnih fazah. S starostjo jim upadejo 
mentalna kondicija, sposobnost učenja in miselni procesi. To vpliva na pojav čustvenih 
in vedenjskih težav (Byrne, 2010). Izpostavljenost zlorabam v družinskem okolju pa 
tveganje za njihov pojav dodatno poveča. Odrasli in mladostniki z motnjami v 
duševnem razvoju so štirikrat bolj rizični za razvoj duševnih motenj v primerjavi z ostalo 
populacijo. Psihiatrične, psihotične in vedenjske motnje, avtizem in bipolarno motnjo 
lahko spremlja dolgotrajno heteroagresivno in samopoškodovalno vedenje (Kastelic, 
2010). 

Rozman (2015, str. 40) zapiše, da ima otrok, ko odraste, »težave z uravnavanjem 
svojih čustev, v odnosih z drugimi ljudmi, včasih se vede, kot bi bilo v njem več oseb, 
in lahko povsem izgubi stik s svojim duhovnim jedrom in smislom življenja. Mučijo ga 
težave s spanjem, pogoste telesne bolezni, kronični občutki praznine, nesposobnosti, 
zapuščenosti in strah pred zapuščanjem. Počuti se krivega, sram ga je in sovraži 
samega sebe, razmišlja o samomoru, se sam namerno poškoduje in je zelo ranljiv za 
zasvojenosti vseh vrst.''  

3.2 Sociološki razvoj posameznika 

Kadar govorimo o sociološkem razvoju posameznika, nikakor ne moremo mimo 
Bronfenbrennerjeve teorije, ki razvoj definira kot rastočo zmožnost posameznika, da 
razume svoje okolje in hkrati vpliva nanj. Omenjena teorija v svoj kontekst vključuje 
mikrosisteme socialnih združb, ki neposredno vplivajo na posameznika. Tukaj 
govorimo predvsem o družini, šoli in vrstniških skupinah ter kasneje o delovnem mestu. 
Ta je v našem primeru ključnega pomena ravno zaradi medsebojnega sovplivanja 
družinskih članov na življenja vsakega izmed njih. Pri tem ne smemo zanemariti vpliva 
odnosov med sorojenci, odnosov med partnerjema in njunega odnosa do otrok. Avtor 
omenjene teorije razloži tudi kot vpliv mezosistemov, kamor vključuje povezave med 
posameznimi mikrosistemi. Za nas je tako najpomembnejša povezava med šolo in 
domačim okoljem. Slednje je odgovorno, da z ustreznim načinom ukvarjanja z otrokom 
ugodno vpliva na njegov prosocialni razvoj. Slaba skrb, kamor vključujemo vse vrste 
zlorab, pa omenjeni razvoj oteži. Neustrezen odnos do vrstnikov je po mnenju 
Bronfennbrenerja odraz neustreznega ravnanja v zgodnjem otroštvu. Ob vstopu v šolo 
pride do domino učinka, ko neprilagojeno vedenje, v katerega vključujemo socialno 
plahost ali agresivnost, vodi do vedno večje socialne izključenosti (Bronfenbrenner, 
1979). 
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3.2.1 Nasilje med vrstniki 

O tem, kaj vpliva na povečano nasilje med vrstniki, je bilo izvedenih kar nekaj 
raziskav. Ena pomembnejših, ki vključuje tudi vzroke, ki pripeljejo do povečanega 
nasilja, je raziskava Pattersona, DeBarysheja in Ramseyja (1990), v kateri je bila 
ugotovljena vzročna povezanost med nesocialnim vedenjem posameznika in njegovim 
šolskim uspehom. Tukaj lahko govorimo o treh ključnih stopnjah, ki privedejo do 
posameznikovega deviantnega vedenja. Prva stopnja opisuje vpliv neučinkovitega 
starševstva, ki kasneje privede do razvojnih motenj posameznika. Ko te privedejo do 
šolskega neuspeha, ki vpliva na odklonilen odnos vrstnikov, govorimo o drugi stopnji. 
Povezanost prve in druge stopnje po izsledkih raziskav privede do vključevanja v 
deviantne skupine. Strokovnjaki se strinjajo, da so posamezniki, ki sledijo takšnemu 
sosledju razvoja, rizična skupina bodočih nasilnežev.  

Postavlja se vprašanje, kako iz tega začaranega kroga ubežati. Obstaja preventiva, 
ki bi prekinila tok sosledja potencialnega razvoja in ga preusmerila drugam? Šola ima 
tukaj ključno vlogo. Z ustreznimi in pravočasnimi ukrepi lahko k temu ogromno 
pripomore.  

 

ZGODNJE OTROŠTVO  SREDNJE OTROŠTVO  POZNO OTROŠTVO IN 

ADOLESCENCA 

 

 

 

Slika 1: Razvojno napredovanje nesocialnega vedenja (Patterson, DeBaryshe in Ramsey, 1990) 

3.3 Kognitivni razvoj posameznika 

K optimalnemu razvoju možganov lahko vsak posameznik prispeva veliko. 
Nadzorujemo lahko okolje, medtem ko področje genov še ni dovolj raziskano. Za 
otroke in tudi razvoj njihovih možganov so pomembni ljubeči starši/skrbniki in okolje, 
ki ljubeče in odgovorno starševstvo spodbuja. Spodbuda je lahko tudi finančna in 
moralna. Razvoj človeka je zmes vplivov narave in okolja. Govorimo o genski zasnovi 
posameznika, hrani, okolju, skrbi, stimulaciji in učenju. Zgodnje otroštvo narekuje 
razvoj – močno, varno starševstvo in ustrezna čustvena stanja imajo zaščitno biološko 
funkcijo. Oblikujejo biološke sisteme, ki se kasneje aktivirajo v vsakdanjem življenju, 
npr. stresu. Govorimo o kritičnih obdobjih v otroštvu, ko je posameznik izjemno 
dovzeten za specifično učenje. Hkrati so v tem obdobju možgani dovzetni za negativne 
stimulacije, kamor prištevamo tudi zlorabe. Tudi ekonomska prikrajšanost (prehrana, 
dostopnost medicinske oskrbe, varnost in predvidljivost fizičnega okolja, družinsko 
okolje, kakovost in dnevna skrb za otroka) v otroštvu vpliva na kognitivni razvoj 
posameznika (Bergant, 2007). 
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3.3.1 Naučena nemoč 

Je pogosto posledica doživljanja neuspehov, neustreznih pripisovanj (neuspeh kot 
posledica lastne nesposobnosti), pa tudi preveč zaščitniškega okolja (npr. staršev, tudi 
učiteljev), ki s svojo pomočjo sporoča posamezniku (učencu), da sam ne zmore in ne 
zna. Za učence z naučeno nemočjo sta značilni majhna motivacija za učenje in 
zmanjšana želja po šolskem uspehu. Učenci imajo zase zelo nizka pričakovanja, saj 
so prepričani, da so nemočni, da bi preprečili slabe rezultate. Hkrati se pogosto pojavlja 
pomanjkanje dojemanja nadzora nad vedenjem in dogodki iz okolja, ker ne zaupajo 
lastnim sposobnostim. Osredotočajo se na svoje neuspehe in ne na svoje spretnosti 
(Reyes, 2011). 

3.4 Travma kot posledica zlorabe 

Rozman (2015) našteva osem različnih posledic travme, ki se vgradijo v strukturo 
osebnosti ter vplivajo na njeno razumevanje sveta in vedenje. Naj jih povzamemo. 

 
Posttravmatska stresna motnja  

Spomin na travmatičen dogodek je najprej ''pozabljen'' in se kasneje povrne v 
posebni obliki. Oseba je izredno čustveno vznemirjena in se ne zaveda, da je to le 
podoživljanje preteklih dogodkov. Bolečino čuti v tem trenutku. Zloraba deluje na 
duševnost tako, da jo razburka. Sproži zaporedje kratkoročnih in vedno dolgoročnejših 
posledic, ki lahko trajajo vse življenje. Travmatizirana oseba se čez čas začne izogibati 
in bati vsega, kar bi lahko spominjalo na nesrečne dogodke. Potlačene vsebine se 
razodevajo v nočnih morah ter preigravajo v osebnih odnosih in telesnih simptomih, za 
katere na ravni telesa strokovnjaki ne najdejo bolezenskega izvora.  

Travmatiziranemu moramo nuditi varen prostor in človeka, ob katerem lahko odloži 
breme stresa. Kadar se to ne zgodi, travma ponikne, a ne izgine. Zapiše se v telesni 
spomin. Tudi več let po zlorabi lahko sprožilec na površje prikliče spomin, ki ga oseba 
podoživi, kot bi se dogajal zdaj, in s sabo pripelje posttravmatski stresni odziv. 
Govorimo o samodejnem odzivu telesa, ki prilagodi delovanje telesa in možganov tako, 
da so učinkovitejši, kadar se je treba braniti ali bežati. V naravi pri živalih traja nekaj 
minut in se zaključi s tresenjem. O posttravmatski stresni motnji govorimo, kadar odziv 
na travmo ne mine po enem mesecu ali pa se ponovno pojavi po daljšem obdobju. 
Žrtev ima nočne more ali sanje, ki spominjajo na travmo, je otopela in čustveno 
zmedena. Ne zmore čutiti veselja, je hkrati preobčutljiva in tudi nenavadno neobčutljiva 
na pobude iz okolja. Izogiba se vsemu, kar le od daleč spominja na travmo, išče 
samoto. Velikokrat je prisotna še depresivna ali anksiozna motnja z mislimi, da bi bilo 
najbolje biti mrtev. Posttravmatsko stresno motnjo diagnosticiramo, kadar opazimo 
različno podoživljanje travme, vztrajno izogibanje sprožilcem in vsemu, kar spominja 
na travmo. Žrtve travme se nočejo pogovarjati in niti misliti na to, kar se je zgodilo, 
izogibajo se krajem in prostorom dogodka. Vedno bolj se izolirajo od ljudi in omejujejo 
svoje dejavnosti. Tretji zelo pogost simptom omenjene motnje je povečana 
vznemirjenost. Zlorabljena oseba težko zaspi, se pogosto prebuja, je razdražljiva s 
pogostimi jeznimi izbruhi in težavami s koncentracijo. Govorimo o stanju pozornosti, 
kot bi pričakovali, da se bo nevarnost vsak hip vrnila. Ko nevarnosti ni, je splošen 
občutek vznemirjenosti višji kot pri drugih ljudeh. Opisani simptomi vztrajajo. Zaradi 
njih imajo zlorabljene osebe resne težave na vseh področjih svojega življenja: 
telesnem, čustvenem, socialnem in duhovnem. 
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Travmatska blokada 

Travmatska blokada je pojav, ko oseba določene misli in spomine izbriše iz svojega 
zavedanja z različnimi obrambnimi mehanizmi. Eden takšnih je mehanizem disociacije 
ali obrambni mehanizem potlačevanja. Blokado, ki je ena izmed glavnih poti nastanka 
zasvojenosti, lahko dosežemo s pretiravanjem s hrano, alkoholom, pomirjevali, 
televizijo, delom, internetom.  

 
Travmatski razcep ali disociacija 

O travmatskem razcepu govorimo, kadar se osebnost zlorabljene osebe razdeli na 
več med sabo različnih podosebnosti, ki med sabo ne sodelujejo. Raje kot da bi 
sprejela, da je nor položaj, naredi za noro sebe in tako ohranja iluzijo varnosti. Ta 
osebnostna struktura je značilna za zasvojenosti vseh vrst. Do izraza pogosto pride 
pod vplivom alkohola ali drog.  

 
Travmatsko ponavljanje 

Govorimo o kompulzivnem, prisilnem ponavljanju. Dogaja se tudi, če žrtev tega 
noče. Žrtve zlorabe se vedno znova znajdejo v podobnih okoliščinah kot ob zlorabi, ko 
se o sebi in svetu odločajo napačno. Izredno pogost pojav vzbuja občutek, da 
zlorabljena oseba potrebuje ponavljanje določenih ''lekcij'' v življenjski šoli, dokler se 
ne nauči pravilnega ravnanja in popravi motenj, ki jih je povzročila travma. Pomembno 
je, da v taki situaciji osebi pomagamo, da naredi prav. V nasprotnem primeru pride do 
domino učinka, ko so rane še veliko hujše.  

 
Travmatska abstinenca 

Travmatska abstinenca je žrtvin poskus nadzora nad spomini, ki se izmikajo 
potlačitvi in nenadzorovano vdirajo v zavest. To je poskus preusmerjanja pozornosti s 
sebe na določena lastna dejanja, ki jih poskušajo nadzirati. Ne dopuščajo si ugodja, 
užitka, ker se počutijo nevredne. Odrekajo si osnovne potrebe po počitku, hrani in se 
zaradi tega počutijo bolje.  

 
Travmatske vezi 

Govorimo o pojavu, ko si žrtve zlorabe za partnerja izberejo kar najbolj neprimerno 
osebo, ki jih kasneje izda podobno, kot so jih izdali starši (napadalci). Odraščanje v 
družini, kjer so starši ali drugi člani alkoholiki, zasvojeni ali drugače čustveno 
nezanesljivi ali nedostopni, je za otroka travmatsko. V tem okolju otrok ne more razviti 
svojih potencialov glede zavedanja lastne identitete, ocene lastne vrednosti, subtilne 
uravnave čustev in realne ocene nevarnosti. Ker teh funkcij ne zna ustrezno 
ovrednotiti, niha med skrajnostmi. Slabo je prilagojen na okolje, zato se vedno znova 
znajde v situacijah, kjer se mu travme ponavljajo. Zlorabljena oseba zaradi nizkega 
občutka lastne vrednosti stalno kliče po pozornosti.  

 
Travmatsko vzburjenje 

Travmatsko vzburjenje je povezava občutkov seksualne vzburjenosti z ostalimi 
intenzivnimi negativnimi čustvi, kot so strah, jeza, gnus in nemoč. Do povezave pride, 
ko otrok med zlorabo doživlja spolno vzburjenost. Ker so ti občutki zelo močni, se 
zapišejo v njegov ''model spolnosti''. 

 



21 
 

Travmatski sram 

Omenjeni sram je naravna posledica tega, da je otrok med zlorabo doživljal nemoč, 
ko ni zmogel obvladovati svojega telesa med vzburjenjem brez njegove želje po tem. 
Oseba verjame, da je sama odgovorna za zlorabo. Ob ponavljajočih se dogodkih je 
nemoč zlorabljene osebe še večja. 
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4 Otroci z motnjami v duševnem razvoju kot rizična skupina 

Na posledice izpostavljenosti zlorabam v družini vplivajo poleg rizičnih tudi varovalni 
dejavniki. Eden takšnih je otrokov samonadzor nad lastnim mišljenjem in vedenjem. 
Pri osebah, ki imajo omenjeni samonadzor višjoi sta avtorja Rosenberg in Rossman 
(1990) ugotovila manjšo stopnjo tesnobnosti in problematičnega vedenja. Med takšne 
dejavnike Mikuš Kos (1996) uvršča tudi sposobnost iskanja pomoči v svojem okolju, 
ugoden čustveni odnos z vsaj eno osebo v družini ali zunaj nje, šolsko uspešnost, 
otrokov temperament, socialno spretnost in dobro počutje v šoli. Zavedati se moramo, 
da je samonadzor nad lastnim mišljenjem in vedenjem otrok z motnjami v duševnem 
razvoju nižji. V nekaterih primerih ga sploh ni. Prav tako to velja za področje šolske 
uspešnosti, socialnih spretnosti in čustvene inteligence. Vse to so področja, ki jih, 
kadar govorimo o osebah z motnjami v duševnem razvoju, ne moremo dojemati kot 
varovalne dejavnike. Njihovo pomanjkanje pa je pravzaprav največji rizični dejavnik 
izpostavljenosti zlorabam v družinskem okolju.  

4.1 Klasifikacija 

Pri klasifikaciji je pomembno: 

1. pri ocenjevanju omejitev v delovanju osebe moramo upoštevati tudi kulturno 
okolje in vrstnike; 

2. pri oceni je treba upoštevati tudi kulturno in jezikovno raznolikost, različnost v 
komunikaciji, dejavnike čutil, gibanja in vedenja; 

3. pri vsakem posamezniku so vedno hkrati omejitve in tudi močna področja; 
4. opis omejitev ali šibkosti in tudi močnih področij je pomemben, da bi lahko razvili 

potreben sistem pomoči; 
5. z ustrezno obliko pomoči se v daljšem časovnem obdobju življenjsko delovanje 

oseb z motnjami v duševnem razvoju na splošno izboljša. 

S pomočjo analize prilagojenega vedenja motnje v duševnem razvoju delimo na 
lažje, zmerne, težje in težke (Jacobson in Mulick, 2000). 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je izdal kriterije, ki motnje v duševnem razvoju 
opredeljujejo kot motnje, ki se razvijejo pred 18. letom starosti. Kažejo se v pomembno 
nižjih intelektualnih sposobnostih in pomembnih odstopanjih prilagoditvenih spretnosti. 

Pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju ugotavljamo: 

 pomembno znižano splošno intelektualno raven/delovanje vključno z 
znižanimi sposobnostmi abstraktnega mišljenja in presojanja. Splošne 
intelektualne sposobnosti oz. delovanje mora biti opredeljeno vsaj z enim od 
standardiziranih, individualno apliciranih testov. Dosežek pri otrocih z 
motnjami v duševnem razvoju od povprečja odstopa za več kot dva 
standardna odklona; 

 znižane prilagoditvene funkcije oz. spretnosti. Raven prilagoditvenih funkcij 
opredelimo glede na otrokovo kronološko starost in s pomembnim 
odstopanjem na vsaj dveh od naštetih področij prilagoditvenih funkcij – 
socialnem, konceptualnem in praktičnem. Primanjkljaji v prilagoditvenih 
spretnostih se pomembno odražajo na področjih govora in komunikacije, skrbi 
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zase, samostojnosti, socialnih spretnostih, učnih in delovnih zmožnostih, 
funkcionalnih učnih sposobnostih, sposobnostih praktičnih znanj, skrbi za 
lastno varnost. Učinkovitost teh funkcij je povezana z omejitvami zaradi 
znižanih splošnih intelektualnih sposobnosti. Prilagoditvene funkcije 
ocenjujemo s klinično evalvacijo in individualizirano apliciranimi 
psihometričnimi testi.  

Motnje v duševnem razvoju se lahko pojavljajo skupaj z drugimi razvojnimi 
motnjami. Stopnje motnje ne definiramo le na osnovi skupnega IQ-rezultata, temveč 
na osnovi ugotovljenih prilagoditvenih funkcij.  

Glede na stopnjo motenj v duševnem razvoju ločimo otroke z lažjimi, zmernimi, 
težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju (Vovk-Ornik, 2015, str. 6). 

 
Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju  

''Otroci imajo znižane sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj. Znižani so 
senzomotorično in miselno skladno delovanje ter sposobnosti za načrtovanje, 
organizacijo, odločanje in izvedbo dejavnosti. Miselni procesi potekajo bolj na 
konkretni kot na abstraktni ravni. Uporabljajo preprostejši jezik in se nagibajo k 
nezrelemu presojanju in odzivanju v socialnih okoliščinah. Ob individualnem pristopu 
ter z vsebinskimi, metodičnimi in časovnimi prilagoditvami v učnem procesu lahko 
dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa ne zadostujejo minimalnim standardom znanja, 
določenim z izobraževalnimi programi, ter se usposobijo za manj zahtevno poklicno 
delo in samostojno socialno življenje'' (Vovk-Ornik, 2015, str. 6).  

Otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju 

''Otroci imajo posamezne sposobnosti različno razvite. V učnem procesu lahko 
usvojijo osnove branja (osnovnih besed in znakov), pisanja in računanja, na drugih 
področjih (gibalnih, likovnih, glasbenih) pa so lahko uspešnejši. Pri učenju in 
poučevanju potrebujejo prilagoditve in konkretna ponazorila. Svoje potrebe in želje 
sporočajo, pri tem lahko potrebujejo podporno ali nadomestno komunikacijo. Posebno 
podporo potrebujejo pri vključevanju v socialno okolje. Usposobijo se lahko za 
enostavna, nezahtevna opravila, sicer pa potrebujejo podporo in različno stopnjo 
pomoči'' (Vovk-Ornik, 2015, str. 7). 

Otroci s težjimi motnjami v duševnem razvoju 

''Otroci se lahko usposobijo za najenostavnejša opravila. Razumejo enostavna 
sporočila in navodila ter se ustrezno odzovejo nanje. Zmorejo sporočati svoje potrebe 
in želje, pri tem lahko uporabljajo podporno ali nadomestno komunikacijo. Orientirajo 
se v ožjem okolju, vendar pri tem potrebujejo varstvo in vodenje. Naučene veščine in 
spretnosti so samo avtomatizirane. Pri skrbi zase potrebujejo pomoč drugih. Pogosto 
imajo težave v gibanju, druge razvojne motnje in bolezni'' (Vovk-Ornik, 2015, str. 7). 

Otroci s težkimi motnjami v duševnem razvoju 

''Otroci se lahko usposobijo le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. 
Razumevanje in upoštevanje navodil je zelo omejeno. Redko razvijejo osnove govora 
in sporazumevanja'' (Vovk-Ornik, 2015, str. 7). 
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Tudi American Association on Intellectual and Developmental Disabilities motnje v 
duševnem razvoju opredeljuje kot motnje, ki se razvijejo pred 18. letom starosti in za 
katere so najznačilnejše omejene oz. znižane intelektualne zmožnosti, ki se povezujejo 
z omejenimi prilagoditvami zmožnosti. To se izraža predvsem v omejenih socialnih, 
konceptualnih in praktičnih spretnostih prilagajanja (Luckasson idr., 2002). 

4.2 Viktimizacija 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju so v primerjavi z osebami brez njih pogosteje 
žrtve nasilja in različnih zlorab. Verjetnost, da bodo zlorabljene, je kar štiri- do desetkrat 
večja, kot to velja za osebe brez motenj v duševnem razvoju. Le malo kaznivih dejanj, 
ki se zgodijo osebam z motnjami v duševnem razvoju, se prijavi policiji in še manj 
dejansko obravnava. M. Grom (2013) v svojem delu zagovarja tezo, da so osebe z 
motnjami v duševnem razvoju dvakratno zlorabljene. Prvič kot žrtve zlorab in drugič 
zaradi zatiskanja oči odgovornih in javnosti. S trditvijo prej omenjene avtorice, da 
razlogov, zakaj so otroci z motnjami v duševnem razvoju pogosteje žrtve zlorab, ne 
smemo iskati v njih, se ne bi mogli bolj strinjati. Kljub temu pa bomo navedli nekaj 
okoliščin, ki storilca napeljejo, da si veliko lažje izbere ravno žrtev z motnjami v 
duševnem razvoju.  

Sparksov model išče vzroke za zlorabo predvsem v obnašanju žrtve v povezavi z 
lokacijo, časom in priložnostjo: 

 priložnost: žrtvino obnašanje ustvarja razmere za priložnost storilca; 

 izzivanje: kadar se zdi storilcu zlorabe žrtvino obnašanje provokativno in 
izzivalno; 

 podporno vedenje: kadar žrtev proti nasilju ne stori nič (ni previdna, podcenjuje 
nevarnost ali je ne oceni dobro); 

 ranljivost: govorimo o sorazmerno trajnih značilnostih žrtve, ki temeljijo na 
njenih duševnih in fizičnih šibkostih in žrtev s tem prikazujejo kot ranljivejšo; 

 privlačnost: omenjeni vzrok opredeljuje privlačnost žrtve storilcu in koristi, ki jih 
storilec pridobi od nje; 

 nekaznovanost: možnost, da bo storilec ostal nekaznovan. O tem govorimo, 
kadar je žrtev nezmožna ali nevoljna prijaviti zlorabo. 

Omenjeni model razkriva razloge za tveganje izpostavljenosti zlorabam skupine 
oseb z motnjami v duševnem razvoju. Razlogi ležijo v značilnostih obravnavanih oseb, 
na katere same nimajo vpliva (Nettelbeck idr., 2000). 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju so nemočne in to po mnenju Grom (2013) 
predstavlja enega izmed dejavnikov, ki storilca pripelje do zlorabe. Njihova ranljivost 
je odvisna tudi od stopnje motenj v duševnem razvoju. Težje kot so motnje, nižje so 
njihove kognitivne sposobnosti. Na tveganost vplivajo tudi nižje socialne veščine in 
slabše zmožnosti komunikacije. S težo motenj v duševnem razvoju se po mnenju 
zgoraj omenjene avtorice stopnjuje tudi število zlorab. Navaja besede direktorja enega 
izmed centrov za usposabljanje, delo in varstvo. Ta je več let opazoval svoje zaposlene 
pri opravilih oblačenja in hranjenja. Težja kot je bila motnja, bolj so bila omenjena 
opravila opravljena mehansko, brez potrebnega občutka, bolj grobo, ker so zaposleni 
vedeli, da ne bo posledic. Osebe s težkimi motnjami v duševnem razvoju niso bile 
sposobne posredovanja informacij ali kritike. Zaradi njihove slabše odzivnosti je 
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neprimerne stvari lažje prikriti. Za storilce ni nobenega zunanjega zaviralnega in 
ustrahovalnega mehanizma, ki bi ga odvrnil od zlorab. Ti delujejo po načelu ni ovir, ni 
posledic.  

Osebe z motnjami v duševnem razvoju so kljub deklarirani normalizaciji, integraciji 
še vedno v podrejenem položaju. Osebe brez motenj v duševnem razvoju to 
dokazujejo s svojim ravnanjem in vedenjem. Jemljejo jih za manjvredne. Ta odnos v 
osebe z motnjami v duševnem razvoju vceplja občutek, da je vsaka ''normalna'' oseba 
avtoriteta. Tudi kadar ta od nje zahteva moralno sporne ali kaznive stvari (Grom, 2013). 

4.3 Posebne oblike zlorab 

4.3.1 Ekonomsko nasilje 

Zaradi finančne nesamostojnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju pogosto 
prihaja do ekonomskega nasilja. Denar, ki jim zakonsko pripada, pogosto ni uporabljen 
za njihove življenjske potrebe. Če je oseba nastanjena v socialnovarstveni ustanovi, 
se dohodki nakazujejo ustanovi. Kadar temu ni tako, starši dohodek porabijo za lastne 
potrebe. M. Grom (2013) izpostavi dve plati istega problema. Na eni strani družino, ki 
ji je omenjeni dohodek edini vir preživetja, in na drugi strani starše, ki svojega otroka z 
motnjami v duševnem razvoju namenoma ne vključijo v socialnovarstveno ustanovo, 
da bi ta dohodek ostal njim. Hkrati pa ne smemo pozabiti na Pravilnik o standardih in 
normativih socialnovarstvenih storitev (2004), ki v 8. členu določa ''nagrajevanje za 
opravljeno delo v skladu s splošnim aktom izvajalca''. Ta denar v obliki žepnine, 
odvisno od socialnega transferja, ostaja uporabnikom.  

4.3.2 Omejitev gibanja 

Problematika takšnega omejevanja se pojavlja predvsem v socialnovarstvenih 
ustanovah. Omejitev gibanja se izvaja tako, da osebo z motnjami v duševnem razvoju 
zaprejo v določeno sobo za določen čas. Ukrep naj bi se uporabljal, ko govorimo o 
vedenjsko problematičnih osebah. Ta ukrep ne bi smel biti del sistema kazni, ker je 
namenjen zgolj agresivnim varovancem v namene umirjanja in zavarovanja preostalih 
prebivalcev in zaposlenih. Največji problem, ki ga izpostavi M. Grom (2013), je, da 
zaposleni v teh ustanovah v tem ne vidijo nobene težave. Možnost osamitve varovanca 
si štejejo za svojo pravico. Tu avtorica izpostavi problematiko meje med pedagoškim 
ukrepom in zlorabo. Obstaja velika nevarnost prekoračitve dopustnega ukrepa. To 
določa 133. člen Kazenskega zakonika, ki obravnava kaznivo dejanje protipravnega 
odvzema prostosti (Grom, 2013). 

4.4 Storilci 

Področje zlorab in motenj v duševnem razvoju so največ raziskovali v Ameriki. V 
raziskavi, kjer je v petletnem obdobju Furey (1994) preučil kar 461 primerov zlorab 
oseb z motnjami v duševnem razvoju, je bilo ugotovljeno, da je bilo kar 88 % storilcev 
spolnih zlorab zoper osebe z motnjami v duševnem razvoju moških, 72 % žrtev pa 
žensk. V tem primeru 3 % storilca niso prepoznali. V kar 71 % je bil storilec žrtvin 
prijatelj, družinski član ali pa je šlo za drugo osebo z motnjami v duševnem razvoju. 
Najbolj zaskrbljujoč podatek govori o 26 % primerov, kjer je bil storilec iz krogov 
zaposlenih v socialnovarstveni ustanovi. Žrtve večinoma niso imele težav s 
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komunikacijo. V drugi ameriški raziskavi so bili rezultati podobni. Raziskava je 
pokazala, da je bilo kar 90,8 % storilcev moškega spola. Storilci so bili predvsem 
družinski člani, znanci ali partnerji. Kar 44 % storilcev je bilo uvrščenih v kategorijo 
zaposlenih v socialnovarstvenih ustanovah, psihiatrov, osebnih pomočnikov, rejnikov 
… (Sobsey in Doe, 1991). 

  



27 
 

5 Osebe z vedenjskimi in čustvenimi motnjami 

Čustvene in vedenjske motnje se praviloma pojavljajo skupaj s primanjkljaji oziroma 
motnjami na drugih področjih, npr. motnjami v duševnem razvoju, govorno-jezikovnimi 
motnjami, motnjami avtističnega spektra … V razvoju otroka lahko prepoznamo kar 
nekaj travmatskih dogodkov, pomanjkanje doživljanja uspehov in sprejetosti v 
socialnem okolju ter razvoj obrambnih mehanizmov. Ti se kažejo po navadi v 
simptomih, kot so izogibanje obveznostim, izguba motivacije, samopoškodovanje, 
izmikanje, umikanje, nezaupanje vase in v druge, vdanost v položaj. Njihova značilnost 
so težave v socialni integraciji (Kobolt, 2015). 

Pri opredelitvi otrok in načrtovanju pomoči upoštevamo učinkovanje bioloških, 
psiholoških, socialnih in okoljskih dejavnikov. Medsebojno delujejo neustrezno 
zadovoljevanje psihosocialnih potreb, doživljanje travmatskih izkušenj, šibkosti v 
delovanju živčnega sistema, slab nadzor impulzov, pomanjkanje strategij 
spoprijemanja, nizek socialni kapital in drugi neugodni vplivi. Omenjeni dejavniki v 
kombinaciji ali posamično sprožajo, vzdržujejo in oblikujejo otrokove čustvene in 
vedenjske odzive in vplivajo na njegovo psihosocialno delovanje (Vovk-Ornik, 2015, 
str. 32). 

Strokovnjaki so določili kriterije ločevanja vedenjskih in čustvenih motenj. Te se 
lahko pojavljajo samostojno ali v kombinaciji. Usmerjamo otroke, pri katerih so 
spremembe v čustvenem odzivanju in/ali vedenju prisotne dlje in odstopajo od 
razvojno pričakovanih, normativnih vzorcev čustvovanja in/ali vedenja. 

Značilnosti oseb s čustvenimi motnjami so, da te doživljajo hudo notranjo stisko, 
bojazen, tesnobo ali depresivnost. To jim oteži doseganje nujnih razvojnih nalog, kot 
je obiskovanje šole. Za te osebe so značilni pomanjkanje samozavesti, zmanjšano 
samospoštovanje, nizka samopodoba, občutek nemoči, žalosti, jeze, manjvrednosti, 
krivde, brezvoljnosti, pomanjkanje energije, interesov in koncentracije ter 
umik/izogibanje okoliščinam, ki sprožajo tesnobo.  

Značilnosti oseb z vedenjskimi motnjami so prisotni primanjkljaji v zaznavanju in 
interpretiranju kompleksnih socialnih položajev. Sem sodita zmanjšana sposobnost 
učenja iz izkušenj in sposobnost zavzemanja perspektive drugih oseb v socialnih 
interakcijah. Pogosto je zmanjšan nadzor nad lastnimi impulzi, kar vodi v nepredvidljive 
vedenjske vzorce oziroma odzive. Glede na stopnjo izraženosti ločimo med osebami 
z lažjimi in težjimi oblikami vedenjskih motenj. Obe lahko nastopata v kombinaciji s 
čustvenimi motnjami (Vovk-Ornik, 2015). 

Zmotno je prepričanje, da se ljudje, torej zaposleni in uporabniki, vedno zavedajo, 
kaj počnejo. Vedenjske navade nastanejo samodejno in podzavestno. 
Samopoškodba, močenje, odvajanje in bruhanje lahko postanejo uporabni, če se 
končajo z nagrado. Guganje naprej in nazaj, udarjanje z glavo sta lahko načina za 
preganjanje dolgčasa. Moč, da lahko pri drugemu človeku vzbudimo strah ali jezo, nas 
lahko prevzame in vzbudi veliko zadovoljstvo. Nekatere osebe najdejo veliko 
zadovoljstvo v tem, da grozijo odraslim, v zlorabljanju in poniževanju avtoritete, saj 
vedo, da se zaposleni ne bodo odzvali agresivno. Ključno je, da strokovnjaki, ki delajo 
z osebami z vedenjskimi in čustvenimi motnjami, prepoznajo tako vedenje in osebam 
ponudijo alternativne načine, kako zadovoljiti svoje potrebe. Negativno energijo je 
treba usmeriti v sprejemljivejše in konstruktivnejše obnašanje (Allen, Matthews, 2015). 
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6 Sistem pomoči 

M. Dobnikar v svojem delu Šola in nasilje (2009) poudarja, da je prvi korak pomoči, 
ki ga nikakor ne smemo izpustiti, sprejemanje iskanja pomoči in izrazito odklonilno 
stališče do nasilnega dejanja. Ponudi načela ravnanja, ki so odlično vodilo vsem, ki se 
z žrtvijo srečajo. 

Vidnost 

Kadar govorimo o načelu vidnosti, imamo v mislih primarno zaznavanje, sekundarno 
prepoznavanje in terciarno natančno poimenovanje. Ne smemo si dopustiti nejasnih 
pojmovanj, ker pogosto prikrivajo dejansko stanje. Tukaj je bistvenega pomena 
poimenovanje žrtev in povzročiteljev nasilja. Opozarja na napačno poimenovanje 
konflikta, ki v resnici pomeni spor, različnost mnenj in stališč. Konflikt vedno poteka 
brez uporabe nasilja.  

''Natančna poimenovanja so: nasilje nad otrokom, spolna zloraba otroka, nasilje nad 
žensko, posilstvo itd. Z natančnim poimenovanjem tudi sami žrtvi pomagamo 
artikulirati, kaj je doživela'' (Dobnikar, 2009, str. 324). 

Preprečevanje 

Preprečevanje pomeni tako preventivo kakor kurativo. Primarna preventiva zajema 
ozaveščanje različnih skupin in obče javnosti. Kadar govorimo o nasilju, ki se že 
dogaja, je prvi korak preprečevanje nadaljevanja. Pomembno je, da v prvem koraku 
zaščitimo žrtev tako, da odstranimo nasilneža. Šele ko je ta korak uspešno izveden, 
se lotimo konkretne pomoči žrtvi, kjer jo opremimo s strategijami za nadaljevanje 
življenjske poti. Tudi nasilnež je deležen pomoči, kadar govorimo o ponovnem 
usvajanju socialnih veščin (Dobnikar, 2009). 

Pristranskost 

Načelo pristranskosti se nanaša na prevzemanje krivde, ki nikoli in pod nobenim 
pogojem ne sme biti porazdeljeno. Nasilnež je tisti, ki mora prevzeti krivdo. Kadar 
delamo z žrtvijo, je pomembno, da v nobeni točki tega dejstva ne izpustimo. Čeprav 
dejansko krivdo določi sodišče skladno z zakoni, učenje socialnih veščin ne sme 
nadomestiti kazenskega pregona. Žrtev moramo obravnavati kot osebo, ki potrebuje 
pomoč, nasilneža pa kot tistega, ki mora odgovarjati za svoja dejanja (Dobnikar, 2009).  

S takšnim načinom dela pomagamo žrtvi, ki podzavestno goji občutke krivde, išče 
razloge za nasilje in poskuša zadevo racionalno pojasniti. Tako pomagamo otroku, ki 
zaradi občutka krivde zaradi izvedenega nasilja ta občutek nese v šolsko okolje.  

Avtonomnost 

Načelo avtonomnosti spodbuja samoodločanje o prepoznavanju in poimenovanju 
nasilja ter ustrezni pomoči. Tak način dela je prvi korak na poti k ponovnemu 
pridobivanju samospoštovanja (Dobnikar, 2009). 

Zakonitost 

Nasilnež je za svoja dejanja preganjan po kazenskem zakoniku. Nasilje 
prepoveduje Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), zato je pomembno, da 
ga obravnavamo kot kršitev zakona in primerno ukrepamo (Dobnikar, 2003). ''Vsakdo, 
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zlasti pa strokovni delavci oz. delavke v zdravstvu ter osebje vzgojno-varstvenih in 
vzgojno-izobraževalnih zavodov, mora (…) obvestiti center za socialno delo, policijo 
ali državno tožilstvo, kadar sumi, da je otrok žrtev nasilja'' (ZPND, 2008, 6. člen). 

6.1 Družina 

Eden izmed ključnih dejavnikov pri razvoju otrokove identitete je spoštovanje. 
Naloga staršev je, da otroka pri vzgoji kdaj tudi omejijo, vendar morajo to narediti 
spoštljivo do otrokovega bistva. Kadar starši, ki so od otroka močnejši, izražajo 
spoštovanje do njegove individualnosti in dostojanstva, se ta počuti cenjenega in 
spoštovanega. Tako lahko brez težav razvije samospoštovanje in samostojnost. S tem 
se nauči obvladovati svoje telesne funkcije in izoblikuje svoje mnenje (Rozman, 2015). 
Miller (2005, str. 106) zapiše, da se starši »ne spremenijo sami od sebe zaradi 
razumevanja in odpuščanja odraslih otrok; samo sami se lahko spremenijo, če to 
hočejo''.  

6.2 Šola 

Učitelji, vzgojitelji, pedagogi, psihologi in vsi drugi delavci so dolžni več pozornosti 
nameniti pravicam in zaščiti otrok. Poleg tega pa so se dolžni spopasti s problematiko 
iskanja in apliciranja različnih možnosti preventive, identifikacije problemov ter nudenja 
pomoči preko šolskih dejavnosti in izven. Vloga omenjenih strokovnjakov je pri 
obravnavani tematiki ena izmed ključnih (Zloković in Dečman-Dobrnjič, 2007). 

Šola se sooča tako s posledicami in odkrivanjem kot z reševanjem problema zlorab. 
To je okolje, kjer otroci in mladostniki preživijo velik del svojega časa. Ravno zaradi 
tega je pomemben prostor za prepoznavanje posledic izpostavljenosti nasilju v družini. 
Strokovni delavci v šoli imajo nalogo izboljšanja življenjskih možnosti otrok, ki prihajajo 
iz neurejenega družinskega okolja. Vsi zaposleni v šolskem okolju imajo najboljše 
možnosti prepoznavanja znakov ogroženosti otrok (Domiter-Protner, 2014). Na žalost 
pa temu ni vedno tako. Obravnavana tema zlorab je še vedno tabu. V svoji večletni 
praksi prostovoljskega dela sem ugotovila, da se veliko zaposlenih ne čuti 
kompetentnih za boj proti nasilju. Odgovor, ki sem ga prevečkrat slišala – ''mi tukaj nič 
ne moremo'', je bil tudi povod za pisanje magistrskega dela. Številni avtorji navajajo 
nepregledne sezname dejavnikov, ki opozarjajo na to, da ima otrok težave. Dejavnike, 
ki jih lahko opazimo na hodnikih prav vsake izobraževalne institucije. Le široko moramo 
odpreti oči in srce.  

V šoli moramo biti posebej pozorni na dva tipa značilnosti. Prvi tip so otroci, ki so 
postali tihi in introvertirani, ter otroci, ki so postali glasni in agresivni. Druge dejavnike 
delimo na specifične in nespecifične. Specifični so modrice, ožganine, poškodbe 
splovila in druge telesne poškodbe, nespecifični pa se pojavljajo na področju 
čustvovanja, samopodobe, vedenja, učenja in fizioloških funkcij, kot so motnje spanja 
in prehranjevanja. Pozornost moramo nameniti tudi otrokovemu zunanjemu videzu, 
specifičnim vedenjskim motnjam, kot so kraje in agresivnost, izjemni pasivnosti in 
podredljivosti, strahu (Mikuš Kos, 1996).  

Byrne in Taylor (2007, str. 186) razširita spekter dejavnikov, ki so pogosto otrokov 
klic v sili:  
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 težave pri druženju z vrstniki; 

 malo interesov in socialnih dejavnosti; 

 neprimerno vedenje, ki vodi v izključitev iz šole; 

 slab šolski uspeh; 

 večja verjetnost za uživanje drog in alkohola; 

 neprimerno spolno vedenje, bežanje, uporništvo; 

 introvertiranost; 

 ekstremna osamljenost, strah in poskusi samomora ter težave z duševnim 
zdravjem. 

Omenjeno področje zajema precej znanstvenih raziskav. Večinoma pa se 
ugotovitve skladajo. Proaktivni programi, v katere preventivno vključujemo otroke, so 
se izkazali za najučinkovitejše. Kaj zajemajo? Ne predvidevajo zgolj odzivanja na 
nasilje, temveč poudarjajo preventivne programe, ki vključujejo tako družinske člane 
kot učence in člane skupnosti. In glede na prej omenjena predvidevanja, da je 
pogostost nasilja med vrstniki pogostejša tam, kjer so bili priča nasilju tudi doma, tudi 
mi to uvrščamo med učinkovitejše rešitve.  

Kateri so torej najpomembnejši koraki na poti k preprečevanju nasilja v šoli? 
Zagotovo se moramo v prvi vrsti ustaviti ob dejstvu, da je oblikovanje pozitivnega, 
varnega in odzivnega vzdušja v šolskem prostoru ključnega pomena. Posameznik, ki 
se bo v okolju počutil varnega in sprejetega, bo občutil drastično manjšo potrebo po 
nasilju, s katerim bi bodisi opozoril nase bodisi varno okolje ustvarjal na lastno pest. 
Kadar govorimo o oblikovanju takšnega šolskega okolja, imamo v mislih predvsem 
konstruktivno reševanje problemov cele šole. Ukrepi, ki so učinkoviti za rizično skupino 
učencev, bodo zagotovo koristili vsem. Na tej ravni govorimo o izvajanju programov za 
preprečevanje nasilja, o vrstniški mediaciji, posredovanju veščin za razreševanje 
konfliktov in o učinkovitejšem vodenju razreda (Blysa, 2007). 

Razreševanje konfliktov in preprečevanje nasilja bi morala biti del učnega načrta. S 
to trditvijo se strinjajo mnogi avtorji. Skiba in Knesting (2000) pravita, da nikakor ne 
smemo pozabiti na izobraževanje učiteljev. Kadar govorimo o vrstniški mediaciji, se 
moramo zavedati dejstva, da je to zapleten proces. V veliki meri je odvisen od 
njegovega ustreznega načrtovanja, usposabljanja in pozornega spremljanja. Če se 
zavedamo, da se nasilje ne zgodi čez noč, temveč raste iz manjših izgredov, lahko kot 
učitelji v razredu naredimo marsikaj. S pravočasnim in primernim odzivanjem. Prav 
tako omenjajo strategije za učinkovito vodenje razreda. Te vključujejo oblikovanje 
spodbudnega učnega okolja, izpostavljanje dobrih plati, učenje odgovornosti, 
nadziranje lastnih čustev, konsistentnost in zgodnje odzivanje.  
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6.2.1 Konstruktivno reševanje problema 

Habbe (2000, str. 73) zapiše, da bi se konstruktivno reševanje problemov moralo 
odražati »že v organizaciji dela šole, ki naj vse zaposlene spodbuja k skupnemu 
reševanju problemov in sodelovanju z dogovorjenimi cilji. Posebno pomembne so 
spretnosti prepoznavanja in sprejemanja razlik, vzpostavljanja prijateljskih odnosov ter 
mirnega reševanja težav in sporov, ki naj jih v vsakdanjih procesih, kot so razredne 
ure, roditeljski sestanki, zunajšolske dejavnosti in podobno, učitelji prenašajo na svoje 
učence.''  

V celoti se zlorab v družinskem okolju in družbi ne da preprečiti ali izkoreniniti, saj 
gre pri nasilju za notranje duševne procese v posamezniku in med posamezniki. Je pa 
treba v družbi vztrajno nižati toleranco do nasilja. Optimalen cilj je, da družba razvije 
ničelno toleranco do vsakršnega nasilja. Delež nasilja se lahko zmanjšuje s sprejetjem 
ustrezne zakonodaje in kakovostnimi sistemskimi ukrepi za preprečevanje in 
obravnavanje nasilja v družinah. To pomeni, da se zakonodajne oblasti neprenehoma 
odzivajo na nove izzive in potrebe v zvezi s preprečevanjem in obravnavanjem nasilja 
ne le v družini, temveč v celotni družbi. Da se obstoječa zakonodaja neprenehoma 
nadgrajuje, strokovne službe svoja znanja, metode in pristope preprečevanja in 
obravnavanja nasilja izpopolnjujejo. Pristojni državni organi pa oblikujejo mrežo 
pomoči in izdelajo protokole za usklajeno delovanje vseh vladnih in nevladnih 
organizacij pri preventivnem delovanju, kakor tudi preprečevanju in obravnavanju 
nasilja. Predvsem je treba delovati preventivno ter za nenasilno vedenje in nenasilno 
komunikacijo vzgajati otroke od vrtca dalje. Kontinuirano je treba ozaveščati otroke, 
mladostnike in odrasle, da je vsakršno nasilje družbeno nesprejemljivo in nedopustno. 
Pomagati otrokom in mladostnikom, da se bodo na izzive in probleme v življenju 
odzivali nenasilno, in jih naučiti konstruktivnih načinov spoprijemanja s težavami in 
konflikti v odnosih (B. K., osebna komunikacija, 5. 3. 2009). 

6.2.2 Osebe z motnjami v duševnem razvoju in ukrepi ob sumu na spolno 

zlorabo 

Nemoč je eno temeljnih čustev, s katerim se soočajo tako starši kot strokovni 
delavci, ko posumijo na zlorabo oseb z motnjami v duševnem razvoju. Vsi se zavedajo, 
da morajo biti ukrepi takrat izpeljani profesionalno. Dejstvo pa je, da je ustrezno 
ravnanje ravno zaradi raznolikosti situacij in profila žrtev vsakokrat drugačno in ga ne 
smemo posploševati.  

Koraki ob ukrepanju so (Enders, 1990, v Nojić, 2007, str. 77–78): 

1. Obdržati mirno kri! Nepremišljeni koraki lahko škodijo! Pri prehitrem 
soočenju s storilcem ali mamo se zna zgoditi, da družina ''molči'' in žrtev 
ostane nezavarovana. 

2. Mlada dekleta in fantje pogosto ne pridejo sami k socialnemu delavcu, 
ampak je sum na zlorabo pogosto prijavljen prek druge osebe. To osebo je 
treba podpreti, da stik z žrtvijo še intenzivira, ustvari pozitivno zvezo. Skupaj 
s socialnim delavcem morata premišljeno načrtovati nadaljnje korake, da se 
zaupanje ne pretrga. 

3. Treba je razčistiti, katere osebe še prihajajo v stik z otrokom oz. osebo z 
motnjami v duševnem razvoju – vzgojitelji, zdravnik, učitelj. 
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4. Če je mogoče, pripraviti mamo, da spregovori o zlorabi. Pri tem je treba 
mamo podpirati, da spregovori o spolni zlorabi brez strahu, ne navajamo 
besed hčere ali sina. 

5. Zaupno osebo odvrniti od nepremišljenih korakov! 
6. Osebo, ki je v stiku z osebo z motnjami, podpirati, da vztraja pri svojem 

pričanju! 
7. Sklicati krizno skupino in uskladiti dejstva, pri tem pa porazdeliti 

odgovornosti! 
8. Preučiti možnosti za umik mame, bratov, sester in žrtve na varno mesto! Z 

mamo se moramo pogovarjati o zlorabah, zato jo pridobimo in v tem tudi 
podpiramo! 

9. Soočenje s storilcem! 
10. Nepreklicna ločitev storilca in žrtve! 
11. Oblikovati terapevtsko in posvetovalno mrežo za storilca, žrtev in najožje 

člane.  

Avtor navaja korake, ki so lahko okvir našega ravnanja. Vseeno pa moramo ostati 
kritični. Ne samo da so bila navodila spisana leta 1990, tudi vsebina je v 7. točki precej 
sporna. Usklajevanje dejstev bi na sodišču lahko bilo prikazano kot kaznivo dejanje 
vseh udeležencev.  

6.2.3 Specialni in rehabilitacijski pedagog 

Specialni in rehabilitacijski pedagog je strokovnjak, ki v šoli z osebami z motnjami v 
duševnem razvoju preživi največ časa. Pozoren mora biti na znake, ki jih ostali 
strokovnjaki, ki osebe ne poznajo dobro, z lahkoto spregledajo. Eni takšnih znakov so 
nenadna molčečnost, neješčost, nedružabnost in pretirana agresivnost. To so signali, 
ki pogosto sporočajo spremembe počutja obravnavanih oseb. Pogosto sporočajo, da 
so osebe doživele ali videle nekaj zanje travmatičnega.  

Strokovnjaki kot najprimernejšo preventivo pred zlorabami priporočajo učenje 
programa spolne vzgoje. Specialni in rehabilitacijski pedagog je strokovnjak, ki bi moral 
biti kompetenten na omenjenem področju. S pomočjo izvajanja programa spolne 
vzgoje lahko osebe z motnjami v duševnem razvoju vsaj delno pripravi na lastno 
zaščito. Nojić (2007) pravi, da lahko prav nepredelane in nepojasnjene stvari, 
povezane s spolnostjo, osebo pripeljejo v zanjo nevaren položaj.  

Prenovljen posebni program za VI. raven določa oblike učenja in seznanjanja z 
različnimi vprašanji, povezanimi s spolnostjo in intimnim življenjem. Pri delu z osebami 
z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v razvoju se izkazuje njuna povezanost zlasti z 
možnostmi in priložnostmi za samouresničevanje, z razvojem dobre samopodobe in 
samozavesti, resnično socialno vključenostjo in obvladovanjem veščin in spretnosti za 
kakovostno vsakodnevno življenje. Podpora naj bo usmerjena tudi k preseganju 
strahu, stisk in realnih dilem vsakodnevnega življenja v povezavi s spolnostjo kot delom 
osebnosti osebe z motnjami v duševnem razvoju. Program intimnega življenja in 
spolnosti naj bi se odvijal formalno oziroma načrtovano v definiranih razmerah in 
neformalno v vsakdanjih življenjskih okoliščinah. Glede na obravnavano problematiko 
zlorab oseb z motnjami v duševnem razvoju so v posebnem programu določeni tudi 
splošni cilji:  
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 razumevanje partnerske vloge in spoznavanje elementov dobrega 
medsebojnega odnosa, 

 oblikovanje in razvoj samospoštovanja ter samouresničevanja, 

 prepoznavanje potencialno nevarnih okoliščin in zaščita pred zlorabo. 

Operativni cilji, ki jih specialni in rehabilitacijski pedagog ne bi smel prezreti, so 
(Golob in Fijavž, 2014): 

 spozna in loči dopustne in nedopustne oblike spolnega vedenja, 

 v intimnem življenju in medosebnih odnosih zna reči ne oziroma odkloniti 
neko za posameznika neprijetno ali neželeno dejanje, 

 razume termina spolno nadlegovanje in spolna zloraba, 

 spozna različne oblike spolnega nadlegovanja, 

 prepozna potencialne, za zlorabo nevarne okoliščine, 

 se zna ustrezno odzvati v tveganih okoliščinah, 

 zna poiskati pomoč v primeru nevarnosti zlorabe.  

Hkrati pa je zaželeno, da se obravnavane tematike vsak strokovnjak loti previdno. 
Pri osebah, ki so zlorabo že doživele, je lahko napačen pristop sprožilec 
posttravmatske stresne motnje. To sproži spomin na travmatičen dogodek, ki je bil 
najprej ''pozabljen'' in se kasneje povrne v posebni obliki (Rozman, 2015). 

6.2.4 Varna škatla 

Strategijo, ki sem jo med prostovoljskim delom oblikovala za svoje delo na treh 
osnovnih šolah, sem poimenovala varna škatla. Strategija je bila namenjena odkrivanju 
problematike nasilja v družini. Na dveh izmed treh osnovnih šol, kjer sem delala 
prostovoljno, je bila strategija sprejeta pozitivno. Svetovalni delavci jo po petih letih še 
vedno vključujejo v sistem obravnave učencev v njihovi ustanovi. 

To je škatla, ki jo skupaj z učenci oblikujemo pri likovnem pouku. Ima odprtino za 
sporočila. Anonimna sporočila. Učencem povemo, da je namenjena kritikam in 
pohvalam. Predvsem pa je namenjena sporočilom, ki se jih bojijo tako ali drugače 
osebno predati naprej.  

Vsak mesec na razredni uri učitelj učence spodbudi, da na list papirja z modrim 
pisalom napišejo svoje strahove. Razredno uro lahko učitelj tematsko naslovi in temu 
nameni uvod. Uvod se lahko nanaša na odnose v družini, med prijatelji, sošolci ... Te 
listke morajo prav vsi učenci na šoli oddati v prijazno škatlo. Tako zavarujemo učence, 
ki bi se bali biti videni ob oddaji sporočila. Prav tako spodbudimo njihov tok 
razmišljanja.  

Vsak mesec zadolžimo skupino učiteljev, da listke preučijo. Timsko evalvirajo 
rešitve in izdelajo enodnevno delavnico. Evalvacijo vključimo v razredno uro. 
Delavnice prilagodijo razvojni in starostni stopnji otrok. Tako lahko enkrat na mesec 
izvajajo delavnico o nasilju v družini, drugič nasilju med vrstniki, tretjič o mediaciji, 
četrtič o medvrstniški mediaciji itd. Odvisno od potreb.  

Na teh delavnicah učenci izdelajo plakate, seminarske naloge, projekcijske 
predstavitve, likovne izdelke in jih na enomesečnem dnevu odprtih vrat predstavijo 
svojim staršem. 
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V istem dnevu učitelji, ki so bil zadolženi za ovrednotenje lističev, poskrbijo za 
delavnice za starše in ostale učitelje. Na teh delavnicah predstavijo problematiko in 
ponudijo možne rešitve.  

Tudi Olweus (1995) poda idejo o oblikovanju šolskega dne, namenjenega trpinčenju 
med učenci, sestanke in sodelovanje med starši in učitelji.  

Pri celotnem projektu je pomembno, da zagotovimo ustrezno strokovno 
usposobljenega in motiviranega nosilca projekta. Oblikujemo ožjo strokovno skupino, 
ki skrbi za pripravo izhodišč in usklajevanje dejavnosti. Ko je skupina pripravljena, se 
loti analize stanja. Razišče naravo pojava, kjer se ukvarja s fenomenološko strukturo, 
obsegom in značilnostmi. Ko se analiza zaključi, skupina preide na drugo fazo. Ta 
vključuje ozaveščanje in posvetovanje. Oblikujejo se pravila z dogovorom vseh 
vključenih. Pomembno je, da se na koncu oblikuje natančen in konkreten načrt 
ukrepanja ob pojavu nasilja. To je naša biblija, po kateri se morajo ravnati vsi vpleteni 
v kakršen koli šolski proces. Je začetek, a še zdaleč ne konec (Bučar-Ručman, 2009).  

6.3 Zakonodaja 

Čeprav je področje pravne urejenosti eno izmed temeljnih, osnova delovanju vsem 
ostalim, se je pri nas začelo razvijati sorazmerno pozno. Zakonodaja je pomemben 
pokazatelj odnosa družbenega in kulturnega okolja do izpostavljenosti otrok in 
mladostnikov zlorabam v družinskem okolju.  

6.3.1 Mednarodni pravni akti 

Na začetku nikakor ne smemo pozabiti Splošne deklaracije človekovih pravic, 
razglašene 10. decembra 1948 pod okriljem Združenih narodov. Resolucija št. 217 A 
(III) med drugimi ureja tudi socialno varstvo otrok (Splošna deklaracija človekovih 
pravic, 1948, 25. člen). Štirideset let po njej je bila sprejeta Konvencija o otrokovih 
pravicah. Oba omenjena dokumenta pravno določata obče ravnanje v otrokovo korist 
in hkrati obvezo držav članic k samostojnemu urejanju zakonodaje in sprejemanja 
ustreznih socialnih programov za zaščito in rehabilitacijo otrok (Konvencija o otrokovih 
pravicah, 1989). Leta 1996 so države članice Sveta Evrope podpisale ključno 
Evropsko konvencijo o uresničevanju otrokovih pravic. Konvencija Sveta Evrope o 
zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo je prvi mednarodni 
dokument, ki zajema obravnavo vseh oblik spolnega nasilja nad otroki. Podpisan je bil 
šele leta 2010 (Domiter-Protner, 2014). 

6.3.2 Ustava Republike Slovenije 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini  

Nasilje v družini opredeljuje kot poseben družbeni pojav. Natančno definira oblike 
nasilja, kamor vključi tudi pogosto spregledano obliko – zanemarjanje. Žrtev nasilja 
ima pravico do lastnega izbora spremljevalca in zagovornika. Izberejo ga lahko starši 
kot zakoniti zastopniki ali center za socialno delo. Omenjeni zakon predpisuje tudi 
dolžnost prijave nasilja v družini. Vsakdo, ki sumi, da se izvaja nasilje v družini, 
katerega žrtev je otrok, je dolžan o tem takoj obvestiti center za socialno delo, policijo 
ali tožilstvo (ZPND, 2008, 5. člen). 
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Od leta 2009 je v veljavi tudi Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov 
za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v 
družini. V njem so opredeljene značilnosti in naloge ter sodelovanje 
multidisciplinarnega tima.  

Za nas izjemno pomemben je predvsem Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za 
vzgojno-izobraževalne zavode (2009). V 3. členu piše:  

''Učitelj ali drug delavec VIZ, ki je pri otroku opazil spremembe, ki bi lahko bile 
posledice nasilja, ali mu je otrok zaupal, da je žrtev nasilja, ali ima učitelj ali drug 
delavec VIZ informacijo o nasilju od tretje osebe ali pa je bil sam priča nasilja, takoj:  

 obvesti o tem svetovalnega delavca VIZ ali v njegovi odsotnosti ravnatelja ali 
pomočnika ravnatelja,  

 sam ali s svetovalnim delavcem VIZ v primeru poškodbe pri fizičnem ali spolnem 
nasilju ali hudi psihični stiski otroka zaradi nasilja v družini obvesti pristojni 
center za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: CSD), izven poslovnega časa 
CSD njegovo interventno službo, ali, če meni, da je to primerno, policijo; če so 
navedene posledice opažene pri polnoletnem udeležencu izobraževanja po 
javno veljavnih programih, se mu svetuje, naj obišče zdravnika, ter se ga 
seznani z možnostmi ustrezne pomoči in organi, ki mu lahko nudijo ustrezno 
pomoč,  

 sam ali s svetovalnim delavcem naredi zapis dogodka, opažanj, pridobljenih 
informacij ali pogovora z otrokom..''  

Omeniti je treba tudi: 

 Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju 
in preprečevanju nasilja v družini, 

 Kazenski zakonik'' (KZ-1) 

 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), 

 Zakon o kazenskem postopku (ZKP). 

Pri zadnjem je treba omeniti zgolj pomanjkljivosti sekundarne viktimizacije otrok, ki 
je bila izpostavljena v delu Domiter Protner (2014). Pomembno določilo zakona 
omejuje zaslišanje otrok, mlajših od 14 let, na zgolj enkrat, žal pa ne ščiti starejših otrok 
in mladostnikov. Hkrati tudi ne upošteva vseh že napisanih izjav mladostnika, zato jih 
mora ta podati večkrat, kar povzroča dodatne stiske in težave.  

6.4 Center za socialno delo 

6.4.1 Vloga centra za socialno delo 

Center za socialno delo je socialnovarstveni zavod, katerega ustanoviteljica je 
država. Ta zagotavlja in razvija delovanje socialnovarstvenih zavodov, 
socialnovarstvena dejavnost pa obsega preprečevanje in reševanje socialne 
problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva. Ena od pristojnosti centrov 
za socialno delo, ki ga določajo Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), Zakon 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) in Pravilnik o prepovedi približevanja 
določenemu kraju oziroma osebi, je preprečevanje in obravnavanje nasilja v družini. 
ZPND določa pojem nasilja v družini, vlogo in naloge državnih organov, nosilcev javnih 
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pooblastil, izvajalcev javnih služb, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in 
nevladnih organizacij pri obravnavanju nasilja v družini ter določa ukrepe za varstvo 
žrtev nasilja v družini.  

6.4.2 Pogostost poseganja žrtev po pomoči centra za socialno delo 

S tem, ko država z zakonskimi predpisi ureja preprečevanje, obravnavo in ukrepanje 
v primeru nasilja v družini, se povečuje tudi delež žrtev, ki o nasilju v družin 
spregovorijo in poiščejo pomoč. Z jasno definicijo nasilja v družini in ozaveščanjem 
ljudi o nedopustnosti nasilnih dejanj se niža tudi toleranca do nasilja v družbi. Ljudje 
so bolj ozaveščeni, vedo, kje lahko poiščejo pomoč zase in kakšni so postopki 
obravnave in zaščite žrtve. Zaupanje v organe, ki preprečujejo in obravnavajo nasilje, 
se s tem povečuje, hkrati pa žrtve opogumlja, da zmorejo poiskati pomoč zase in se 
zaščititi.  

Iz obravnavanih primerov enega izmed centrov za socialno delo je razvidno, da so 
najpogostejše žrtve nasilja v družini ženske, otroci in starejši.  

Vzrok, da ostaja nasilje med odraslimi člani družine prikrito, je strah žrtve za svoje 
zdravje in življenje zaradi ustrahovanja nasilneža. Žrtve se bojijo spregovoriti, saj so 
zaradi ustrahovanja prepričane, da jih bo nasilnež ubil ali kako drugače hudo 
oškodoval. Vzrok za prikrivanje nasilja med partnerjema pa je tudi patologija v odnosu 
– nezdrava partnerska navezanost, kjer se žrtev in nasilnež zapleteta v krog nasilja, iz 
katerega ne moreta izstopiti. Zaradi neustreznih izkušenj odnosov ali nasilja v družini 
iz otroštva in osebnostnih deficitov tako žrtev kot storilec takšno dinamiko odnosov 
iščeta in jo vzdržujeta. Otroci in mladostniki pa o nasilju staršev težko spregovorijo, saj 
se bojijo, da se bodo s tem razmere doma še zaostrile in bi se čutili za to odgovorni in 
krivi. Otroci se bojijo, da bodo izgubili starše in družino, saj so jim kljub vsemu zvesti 
in je to edina družina, ki jo imajo in poznajo. Za razmere doma jih pogosto preganja 
občutek krivde, saj kot žrtve nasilja prevzemajo nase odgovornost za vedenje 
nasilnega starša (B. K., osebna komunikacija, 5. 3. 2009). 

6.4.3 Posledice zlorab, ki jih beleži center za socialno delo 

Poleg telesnih poškodb se posledice nasilja v družini lahko kažejo tudi kot 
oškodovanost duševne strukture in osebnosti. Otroci žrtve nasilja se razvijejo v 
nesamozavestne ljudi z močnimi občutki krivde in manjvrednosti, s slabo samopodobo, 
samozaničevalnimi elementi, tudi morebitno usmerjenostjo v agresijo ali avtoagresijo. 
Prizadeto je njihovo samospoštovanje, saj sta jim odvzeta dostojanstvo in osnovna 
človekova pravica biti spoštovan in cenjen. Nasilje pa v žrtev vsadi tudi manipulativne 
vzorce, saj je izpostavljena vzorcem nasilneževega manipuliranja, hkrati pa si tudi 
sama z manipulacijo zagotavlja fizično in duševno preživetje. Gotovo pa osebe, ki so 
žrtve nasilja, razvijejo vzorce vedenja in odnose, s katerimi se vedno znova ujamejo v 
krog nasilja, iz katerega težko izstopijo. Tako nasilje prenašajo v šolsko okolje. Pogosto 
so kasneje nasilni tudi do svojih partnerjev (B. K., osebna komunikacija, 5. 3. 2009). 

6.5 Zunanji vplivi 

V tem okviru bi lahko pisali tudi o vlogi širšega okolja. O vlogi okolja, ki spodbuja 
varovanje otrokovih pravic.  
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Zloković in Dečman-Dobrnjič (2007, str. 127) zapišeta, da »humani pristop pri 
zagotavljanju vseh človekovih pravic terja od širšega socialnega okolja povezovanje 
vseh segmentov družbe in socialnih dejavnikov, ki so nujni za zagotavljanje 
kakovostne in pravočasne zaščite. Nasilje je možno preprečiti s sistematično 
pripravljenimi strateškimi načrti in cilji. Poleg strokovne vpetosti in prepletenosti 
pričakujemo spodbujanje kontinuiranih aktivnosti, s katerimi želimo pri širši javnosti 
doseči:  

 pomembno boljšo občutljivost za ustrezno reagiranje ob nasilnih dejanjih; 

 kulturo odgovornosti za otroke; 

 socialno povezanost; 

 spreminjanje nekaterih negativnih stališč do žensk, otrok in starejših oseb, 

 bogatitev in dostopnost različnih nekomercializiranih rekreativnih in 
izobraževalnih vsebin za otroke in mladostnike.«  

In dodajata (Zloković in Dečman-Dobrnjič, 2007, str. 128): »Kadar govorimo o vlogi 
zunanjih vplivov je primarna preventiva proti zlorabam na prvem mestu. To je področje, 
ki je široko prepleteno in lahko vsaj deloma pripomore k izboljšanju trenutne situacije. 
Primarna preventiva zajema: 

 ničelno toleranco do vseh oblik nasilja; 

 senzibiliziranje širše javnosti; 

 razvijanje kulture odgovornosti do otroka; 

 širša socialna podpora družini ter VIZ in kulturnim organizacijam; 

 vzpodbujanje zdravih življenjskih slogov; 

 redukcija pristopa dejavnikom tveganja; 

 urejen socialni, zdravstveni, VIZ, pravni sistem; 

 bogatitev javnih vsebin za otroke in mladostnike; 

 informiranje in svetovanje javnosti o pravicah in možnostih za njihovo 
uveljavljanje.« 

6.6 Team-Teach 

Usposabljanje Team-Teach si prizadeva za spodbujanje pozitivnega vedenja skozi 
celostno holističen pristop. Uporablja se v številne namene. Izjemno uspešni so 
rezultati dela z osebami z vedenjskimi in čustvenimi težavami. Namen tehnike je 
varovanje ljudi in storitev z zmanjševanjem tveganja, omejitev in prepovedi. Program 
usposabljanja Team-Teach ostaja zvest svojim vrednotam že dvajset let. Vrednote, ki 
jih zagovarja, so (Allen in Matthews, 2015): 

 zmanjšanje tveganja, omejevanja in pridržanja: namesto omejevanja in 
pridržanja razvija tehnike za spodbujanje pozitivnega vedenja. Zmanjševanje 
tveganja vključuje krepitev samozavesti osebja, da lahko v danem položaju 
odločno sprejema odločitve, ki zagotavljajo varnost vseh udeležencev. Fizični 
prijemi temeljijo na maksimalni previdnosti, nadzoru in terapevtski podpori;  

 pristop za spodbujanje pozitivnega vedenja: zaposlene spodbuja, da se zavejo 
vpliva, ki ga imajo na čustva, misli in vedenje uporabnikov;  

 brez bolečine: tehnike za nadzor vedenja ne uporabljajo bolečine ali blokad. 
Uporaba bolečine za večjo ubogljivost je bila zavrnjena zaradi praktičnih in etičnih 
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razlogov. Kadar so ljudje zelo razburjeni, telo začne proizvajati endorfine – 
naravno zdravilo proti bolečinam. To pomeni, da tehnike, ki uporabljajo bolečino 
kot sredstvo za večjo ubogljivost, v takih primerih ne delujejo in kvečjemu 
povečajo možnost poškodbe. Veliko učinkoviteje je vzpostaviti trajen odnos, poln 
zaupanja med zaposlenim in uporabnikom. Posamezniki se morajo počutiti varne 
v tem odnosu in se ne smejo bati, da jih hoče kdo poškodovati;  

 iskrenost; 

 krepitev samozavesti: prizadeva si usposobiti strokovnjake, da delujejo 
samozavestneje, mirno obvladujejo ključne situacije in se zavedajo, da 
razpolagajo z ustreznim znanjem;  

 boljša komunikacija: eno od glavnih pravil programa je, da se v kriznih trenutkih 
spodbuja jasna komunikacija. Večina problemov nastane zaradi napačne ali 
prekinjene komunikacije;  

 uporaba sile v najmilejši in najkrajši obliki: tehnike, ki vključujejo uporabo fizične 
sile, so bile razvite na podlagi biomehanike za dosego želenih rezultatov z manjšo 
intenziteto uporabljene sile.  

Pomemben produkt metode Team-Teach so vedenjski načrti. Ko določeno tveganje 
zadeva določenega posameznika, Team-Teach priporoča, da se naredi popolna ocena 
tveganja, ki ga podrobno opiše. Pomembna je priprava načrta dogovorjenih 
preventivnih strategij. Vedenjski načrti morajo biti produkt več strokovnjakov z različnih 
področij in njihovega sodelovanja s posamezniki, njihovo družino in varuhi. Načrt je del 
večjega podpornega sistema, ki spodbuja mehanizme vrednotenja, načrtovanja, 
vodenja evidenc, ocenjevanja in učenja. Ocene tveganja ponudijo strokovnim 
delavcem jasno sliko o težavah posameznika in dajo informacije, osnovne prijeme in 
razumevanje, da se lažje spoprimejo z dejavniki tveganja (Allen in Matthews, 2015). 

Poleg vedenjskega načrta je zelo pomembno tudi dobro poročilo o dogodku, ki ščiti 
tako zaposlene kot uporabnike. V primerih dobre prakse se uporablja vezana knjiga 
incidentov z oštevilčenimi stranmi. V to knjigo se vpiše prvotni opis dogodka, lahko 
zgolj kot referenca za podrobnejši opis, ki se nahaja na posebnih obrazcih, ali za 
elektronski zapis dogodka, ki je še podrobnejši in natančnejši. Najti je treba ravnovesje 
med natančnostjo, preprostostjo in uporabnostjo. Zaposleni namreč ne bi smeli 
zapravljati veliko dragocenega časa za papirologijo na račun skrbi za uporabnike. 
Poročanje se je izkazalo za učinkovito, ko so se uporabljale pregledne oblike, ki 
vključujejo kontrolne sezname in polja za odkljukanje. Tako hitro priskrbijo odgovore, 
ki bi zanimali zunanjega preiskovalca. Spodaj je primer takšnega obrazca (Allen in 
Matthews, 2015). 

Team-Teach nasveti so (Allen in Matthews, 2015): 

 Spoznajte posameznika, dobro spoznajte Team-Teach načrt. 

 Povežite se – ustvarite povezavo (most). 

 Začnite tam, kjer posameznik je – opišite, kaj počne. 

 Poiščite kar koli, da ga lahko pohvalite – nekaj, v čemer vidite potencial, da je 
lahko dober. 

 Uporabite opomnike dotedanjih odnosov in uspehov. 

 Opomnite ljudi na pravila, pravice in odgovornost. 

 Ponudite omejene možnosti z vodeno pomočjo. 

 Preusmerite posameznika. 
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 Kadar varnost le dopušča, omogočite dostojanstven izhod: ''Pridem nazaj, ko 
se stvari malo ohladijo, da se pogovoriva.'' 

 Začnite stavek v prvi osebi. Izognimo se pripombam, ki neposredno obsojajo. 
Povejmo svoje razloge, izrazimo čustva. 

 Izrazite svoje prave občutke na miren in konstruktiven način, na primer: 
''Razburi me, ko pljuvaš in preklinjaš.'' 

 Ponavljajte preprosta in jasna navodila. 

 Vzemite si odmor in sprejmite pomoč sodelavcev. Ne hitite, raje si vzemite čas 
za premislek in premišljen odziv. 

 Spoznajte svoje ''sprožilce'' in jih zaupajte sodelavcem. 

 Poskusite ostati osredotočeni in objektivni. 

 Prizadevajte si, da ne boste pretiravali ali jemali težavnega vedenja osebno. 

 Pomislite, od kod tako vedenje izvira. 

 Razmišljajte: ''Čemu služi tako vedenje?'' 

 Osredotočajte se na najpomembnejšo težavo in se posvečajte samo eni težavi 
naenkrat. 

 Izogibajte se spirali merjenja moči. 

 Nadzorujte se. Če želimo pomagati drugim pri nadzoru njihovih čustev, moramo 
najprej čutiti potrebo po nadzoru nad svojimi. 

 Stopite korak nazaj – tako fizično kot mentalno. 

 Razmišljajte o ''mirnih'' slikah. 

 Vadite scenarije.  
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Poročilo o incidentu 

Podpis vodje enote: Datum: Zap. št. dok. (izpolni v. tim): 

Del A 

Ime osebe, vključene v (…):  

Datum incidenta: Čas: Prostor: 

Imena in priimki vključenih zaposlenih: Imena in priimki prič: 

Razlog za ukrepanje: 

Nevarnost samopoškodbe  Nevarnost za druge  

Poškodba inventarja  Vedenje, ki ga želimo spremeniti  

Opišite, kako je prišlo do incidenta (kaj se je dogajalo prej, sprožilci, kaj bi ga/jo lahko  
vznemirili): 

Uporabljene tehnike za zmanjševanje stopnje vznemirjenosti in stopnja učinkovitosti:  
–2 = zelo poslabša; –1 = poslabša; 0 = ni spremembe 
1 = malo pomaga; 2 = zelo pomaga 

Besedno usmerjanje in pogovor  Ignoriranje neprimernega vedenja, 
pozornost primernemu vedenju  

 

Preusmerjanje  Opozarjanje na uspeh  

Ponujena možnost za umik   Globok dotik  

Zapovedan umik  Poslušanje  

Zamenjava zaposlenih   Dati prostor  

Umakniti občinstvo  Dogovor  

Modeliranje primernega vedenja  Vzeti si čas  

Opogumljanje   Humor  

Tiho, počasno, mirno  govorjenje  Logične posledice  

Ponujanje možnosti  3 stavki  

Drugo:  Opredelite: 

Podrobnosti incidenta oz. dogodka, ki vključuje vedenje, ki ga želimo spremeniti: 
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  Del B (Izpolnite samo, če ste uporabili fizično pridržanje ali spremstvo) 

Uporabljene strategije pozitivnega držanja in stopnja učinkovitosti (1 = neučinkovito, 10 = zelo učinkovito) 
Caring C Guide 
(ljubeče C-vodenje) 

 Single elbow  
(en komolec) 

 Single elbow in seats 
(en komolec sedeče) 

 

Half Shield 
(polščit) 

 T Wrap to ground (T-prijem na tla) 
 

Double elbow  
(dvojni komolec) 

 

Friendly escort (prijazno 
spremstvo) 

 Figure of four (figura 
štirih) 

 T Wrap (T-prijem)  

T Wrap to seats (T-
prijem do sedeža) 

 Seats to T Wrap (sedež 
do T-prijema) 

 Cradle (zibelka)  

Drugo (prosimo, 
opredelite) 

 

 
Opazovanje dihanja  Število vključenih zaposlenih  

Trajanje varovalnega ravnanja   

 

Del C: Zdravstveno ukrepanje (vsako polje označite z DA ali NE) 

Dodatna medikamentozna terapija  Opredelite: 

Poškodba osebe, vključene v (…) 
 

 Opredelite: 

Potrebna medicinska pomoč  Opredelite: 

Poškodba zaposlenih  Opredelite: 

Potrebna medicinska pomoč  Opredelite: 

Poškodba drugih  Opredelite: 

Potrebna medicinska pomoč  Opredelite: 

 

Del D: Razgovor po dogodku, učenje za naprej  

Kaj se je zgodilo z vidika osebe, vključene v (…)? 

Kako se je ta oseba počutila? 

 

Kaj bo ta oseba naslednjič, ko se bo tako počutila, poskušala narediti drugače? 

 

Ali je potrebna priprava/evalvacija vedenjskega načrta kot posledica tega  
incidenta? 

Podpisi prič     

Podpisan/a: Datum:  
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7 EMPIRIČNI DEL 

7.1 Metodologija 

Uporabili smo deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja in kvalitativni 
raziskovalni pristop (Bryman, 2004). V obliki tako imenovane študije primera smo 
analizirali štiri individualne primere dela z osebami z motnjami v duševnem razvoju, ki 
so bile v preteklosti deležne zlorab v družinskem okolju. Osredotočeni smo bili na 
proces vzgojne akcije in ne le na končne rezultate (Vogrinc, 2008). 

7.1.1 Raziskovalni problem 

V magistrskem delu smo želeli odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Na katera področja otrokovega razvoja – socialno, kognitivno in čustveno 
področje – zlorabe otrok z motnjami v duševnem razvoju, ki se 
dogajajo/zgodijo v družinskem okolju, najmočneje vplivajo? 

2. Kakšen je vpliv zlorab otrok z motnjami v duševnem razvoju, ki se 
dogajajo/zgodijo v družinskem okolju, na posamezna področja otrokovega 
razvoja – socialno, kognitivno in čustveno področje? 

3. Kakšna je vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga oziroma 
drugega strokovnjaka, ki je vključen v pedagoško obravnavo, pri oblikovanju 
spodbudnega učnega okolja za otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami? 

4. Kako se izvaja praksa timskega sodelovanja in celovite obravnave otroka s 
čustvenimi in vedenjskimi težavami v instituciji? 

5. Katere so prednosti prakse timskega sodelovanja in celovite obravnave 
otroka s čustvenimi in vedenjskimi težavami v instituciji ter kje lahko najdemo 
njene pomanjkljivosti? 

7.1.2 Opisi postopka zbiranja podatkov 

Preučili smo štiri različne primere oseb z motnjami v duševnem razvoju. Te osebe 
so bile v institucijo, kjer smo raziskovalno delo opravljali, vključene zaradi suma 
kaznivega dejanja v domačem okolju. Sum je bil v dveh primerih tudi uradno potrjen 
na sodišču. V institucijo so bili posamezniki vključeni kot otroci. Med odraščanjem so 
se pri vseh začele pojavljati vedenjske in čustvene težave, ki so jih strokovni delavci 
institucije povezovali z zlorabami v domačem okolju. Z vedenjskimi in čustvenimi 
težavami posameznikov so se strokovni delavci soočali tako uspešno kot tudi 
neuspešno. Termin posamezniki bomo v svojem magistrskem delu uporabljali, ker so 
otroci, ki so zlorabo doživeli, v tem času postali že mladostniki. Raziskava bo potekala 
kot vrsta zaporednih raziskovalnih sekvenc. Opredelitvi raziskovalnega problema bo 
sledilo preučevanje gradiva (Vogrinc, 2008). 

S pomočjo analize dokumentov smo preučili področja zlorab, družine ter oseb z 
zmernimi in težjimi motnjami v duševnem razvoju ter pridobljenimi vedenjskimi in 
čustvenimi težavami. To je bila osnova za izvedbo polstrukturiranih intervjujev. V 
raziskavi smo s pomočjo polstrukturiranih intervjujev intervjuvali strokovne delavce, ki 
so sodelovali oz. še sodelujejo pri obravnavah teh oseb. Zanimale so nas predvsem 
vrste in oblike njihovih vedenjskih in čustvenih težav. Poleg podatkov, pridobljenih z 
intervjuji, smo uporabili tudi različne dokumentarne vire ter poročila o vedenjskih in 
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čustvenih težavah teh oseb. Zanimale so nas predvsem ovrednotenje ukrepov, ki so 
jih strokovni delavci že izvajali in so se izkazali za učinkovite ali neučinkovite. Ob koncu 
raziskave smo oblikovali priporočila za delo z obravnavanimi štirimi primeri, ki so lahko 
v pomoč vsem, ki delajo z osebami z motnjami v duševnem razvoju. 

7.1.3 Postopki obdelave podatkov 

Pridobljene odgovore smo kategorizirali glede na vsebino in strokovna izhodišča ter 
jih kvalitativno analizirali. Na osnovi rezultatov in teoretičnih izhodišč smo oblikovali 
smernice in predloge za olajšanje dela strokovnjakom, ki delajo z obravnavanimi 
osebami z motnjami v duševnem razvoju ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki 
so posledica zlorab v družinskem okolju. V raziskovalno poročilo smo se trudili vključiti 
čim več natančnih in čim podrobnejših opisov preučevanih položajev. 

7.1.4 Anonimizacija 

Zaradi občutljivosti obravnavane tematike smo se dosledno držali etike varovanja 
osebnih podatkov. Imena deklet so izmišljena. Prav tako so izbrisani vsi podatki (kraji, 
datumi, ustanove, fizične lastnosti), ki bi kakor koli lahko razkrili identiteto 
obravnavanih oseb.  

7.2 Deklica Hana 

7.2.1 Anamneza 

Deklica Hana izhaja iz dopolnjene številčne družine, saj ima še devet bratov in 
sester. Izhaja iz romske družine. Mama trenutno živi v izvenzakonski skupnosti s 
Haninim očimom. Z mamo živijo tudi vsi preostali otroci, razen hčerke, ki se je 
osamosvojila, in sina, ki je umrl. Center za socialno delo družino že dlje spremlja zaradi 
primernosti skrbi za otroke. Ob razpadu izvenzakonske skupnosti je bila Hana zaradi 
neprimerne skrbi staršev nameščena v vzgojno-izobraževalni zavod, kjer je ostala do 
konca šolskega leta. Mama si je v tem času uredila življenjske in bivanjske razmere. 
Deklica se po končanih počitnicah ni želela več vrniti v zavod. Bivanjske razmere so 
bile v tem času ugodne. V oktobru se je bila družina prisiljena preseliti nazaj v romsko 
naselje, kjer so bivali prej. Slabe bivanjske razmere, vrnitev v nekdanje okolje in bližina 
nekdanjega maminega partnerja so neugodno vplivali na družinsko situacijo. Hana je 
bila v začetku naslednjega leta na lastno željo ponovno nameščena v vzgojno-
izobraževalni zavod. Deklica je tam lepo napredovala. Poleti so se začele pojavljati 
težave v šoli in prostem času. Zanjo je bila osnovna šola pretežka. Začela je 
samopoškodbe, imela je tudi poskuse samomora. Večkrat je bila hospitalizirana. 
Strokovnjaki so ugotovili, da je treba začeti postopek usmerjanja, ker so bili mnenja, 
da ni sposobna za program redne osnovne šole. Med bivanjem v vzgojno-
izobraževalnem zavodu je Hana prvič povedala za spolno zlorabo očima, maminega 
bivšega partnerja. Ta je bil kasneje obsojen na pogojno kazen.  

Njeno stanje se je z vsakim letom slabšalo. Še istega leta je bil sprožen postopek 
usmerjanja v posebni program vzgoje in izobraževanja – celodnevna oblika 
usposabljanja. Iz zdravniškega mnenja je diagnostična obravnava izključila 
psihiatrične motnje, potrdili pa so zmerne motnje v duševnem razvoju. Delovanje je pri 
deklici še dodatno znižano zaradi socialne prikrajšanosti, čustvene labilnosti, 
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impulzivnosti in nizke tolerance za frustracije, kar strokovnjaki pripisujejo tudi 
izkušnjam spolne zlorabe.  

Hana ima s svojo primarno družino malo stikov. Vrnitev v domače okolje ni mogoča. 
Mama ne kaže zanimanja za svojo hčerko, poleg tega ponovno živi s partnerjem, ki je 
bil obsojen zaradi Hanine spolne zlorabe. Dekličin oče ima že tako veliko težav zaradi 
pretiranega uživanja alkoholnih pijač, da ne more več skrbeti sam zase. Potika se pri 
sosedih, ki mu včasih dajo kaj hrane. Baraka, v kateri je včasih živel, je v razpadajočem 
stanju. Hana ima občasne stike s svojo že odraslo sestro in njenimi otroki. Drugi 
sorodniki deklice ne sprejemajo, poleg tega pa se je pokazalo, da daljši stiki z družino 
zanjo niso koristni. Deklica ima že 6 let urejeno rejništvo ob koncu tedna, ki je omejeno 
na obiskovanje, da bi se mogoče nekoč v prihodnosti ustvarilo varno okolje, ki bi ji 
omogočalo zapuščanje ustanove, kjer je nameščena trenutno.  

7.2.2 Vedenjske in čustvene težave ter sistem pomoči 

Pred vključitvijo v ustanovo, kjer trenutno biva, je imela deklica mesečna srečanja s 
psihiatrinjo in klinično psihologinjo. Poročila opisujejo prisotnost psihosomatskih težav 
(bolečine v trebuhu, glavoboli ...). Čez dan je bilo opaziti nihanje razpoloženja. 
Pozornost in motivacija za delo sta bili kratkotrajni. Pogosto je tožila, da je zaspana. 
Ves čas jo je bilo treba dodatno motivirati za delo. Dejavnosti je imela razdeljene na 
več delov. Pri nalogah je bilo treba vztrajati, da jih dokonča. Ko je uspešno zaključila 
delo, se je kasneje dobro počutila, kar je tudi povedala. Bila je ponosna na svoje 
opravljeno delo.  

V ustanovo, kjer trenutno biva, je Hana vključena že dve leti in pol. Pred njenim 
prihodom je bilo treba zagotoviti primernost bivalnega okolja in dovolj kadra, ki bi 
omogočal nadzor. Iz poročil je bilo razvidno, da se deklica sooča s hudimi vedenjskimi 
in čustvenimi težavami: 

 avtoagresija (samopoškodbe, zaužitje ostrih in neostrih predmetov), 

 agresija (lasanje, pretepanje, grizenje). 

Ob vključitvi v zavod je bil za Hano sklican operativni tim. Oblikovale so se smernice 
za delo z njo, ki so se v dveh letih in pol spreminjale in dopolnjevale. Trenutne smernice 
so sledeče. 

SMERNICE HANA  

 Vse nevarne predmete je treba umakniti iz njene neposredne bližine (škarje, 
bucike, kable, pasove …). Škarje lahko uporablja pod nadzorom. Iglo za šivanje 
uporablja v razredu pod strogim nadzorom in ob prisotnosti pomoči.  

 Njena omara in soba sta zaklenjeni, ključi ne smejo biti v vratih. 

 Ves čas mora biti pod nadzorom (če je le mogoče). Moramo biti pozorni, ker 
lahko vzame kakšen predmet, ga skrije in kasneje poje. To lahko naredi tudi, 
kadar ni vznemirjena. Kljub nadzoru obstaja možnost, da kakšen predmet 
pogoltne. 

 Ko se vrne v dom iz drugih lokacij, jo diskretno pregledamo ali ji naročimo, naj 
se preobleče. S tem zmanjšamo možnost prinašanja predmetov v sobo. 

 Ko gre počivat, naj sleče oblačila z vrvicami, zadrgami … 

 Dobi tri cigarete na dan. Po zajtrku, kosilu in večerji (glej potek dneva). 
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 Na avtomat hodi samo v okviru šolske skupine. 

 Vse obroke je v domu. Pri kavi ne dobi piškotov. 

 Strogo se moramo držati poteka dneva in navodil. Počiva lahko šele po kosilu.  

 Lahko se vključuje v dejavnosti v drugih prostorih, vendar moramo biti ves čas 
pozorni, da ne vzame kakšnega predmeta. Na skupinske dejavnosti lahko gre, 
če je z njo dodaten zaposleni.  

 Kadar je vznemirjena, naj pove, kako se počuti, in se pogovori s tistim, ki je v 
skupini. Ne pustimo, da vsem razlaga, poskušamo jo preusmeriti (glasba, slike, 
pogovor o čem drugem, sprehod). Tudi po dogodkih ne pustimo, da razlaga. Jo 
preusmerimo. 

 Če postane vznemirjena – kriči, razbija, lasa sebe ali napada druge – jo 
primemo. Lahko pokličemo pomoč, dva jo držita. Poskušata jo preusmeriti 
(glasba, fotografije). 

 Kadar je v sobi ali bližini sobe nemirna, se jo zapre v sobo, namenja se ji čim 
manj pozornosti, ves čas jo opazujemo. Če udarja z roko ali se lasa, jo držimo.  

 Več zaposlenih se skupaj odloči o nadaljnjih ukrepih. Koliko časa se jo drži? 
Gre v sobo za sproščanje? Se pokliče medicinsko sestro in dobi dodatno 
terapijo? 

 Če se le da, se poskušamo izogniti hospitaliziranju.  

 Če gre v sobo za sproščanje, večkrat preverimo, ali se je že umirila. Pri tem jo 
ves čas nadzorujemo. Zabeležimo na poseben obrazec in se podpišemo. 

 Posebnosti v vedenju redno zapisujemo v njen zvezek in se zraven podpišemo. 

 Počitek v zaklenjeni sobi, večkrat jo preverimo, se odzovemo, če pokliče. 

Potek dneva in zadolžitve: 

 Zjutraj se oprha. Obleče in uredi se sama. Pri tem je eden od zaposlenih v 
bližini.  

 Postelje si posteljo. Spodbujamo jo s tem, da bo šla potem, ko vse opravi, na 
cigareto. 

 Gre na cigareto, ko je vse opravila. Ne pred osmo uro. Kadi na terasi pred 
skupino. Eden od zaposlenih gre z njo. Pepelnik naj bo nelomljiv. 

 Cigarete so pospravljene v omari v pisarni.  

 Umivanje zob po cigareti.  

 Šola. 

 Malica v domu, 10.30 kava v centralnem prostoru – brez piškotov, skodelico 
pusti na mizi, zaposleni jo odnese v kuhinjo. 

 Sprehod. 

 Pripravi pogrinjke za kosilo. 

 Kosilo, po kosilu pobriše mizo, pladenj odnese zaposleni. 

 Sledi cigareta. 

 Počitek v sobi. 

 Kava 14.30. 

 Sprehod.  

 Dejavnost s pedagogom in zaposlenim v domu. 

 Pripravi pogrinjek za večerjo.  

 Prhanje – potrebuje stalni nadzor in spodbudo. Obleke pospravi v koš. 

 Večerja, pobriše mizo.  

 Po večerji cigareta.  
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 Gledanje televizije v svoji skupini. 

 Poslati jo na stranišče pred spanjem. 

 Spanje okoli 19.30 (ne prej) – spi v zaklenjeni sobi. 

HRANA 

Zjutraj dobi največ dva kosa kruha, pri kosilu in večerji dobi eno porcijo. Hrano dobi 
samo ob obrokih, ne dajemo je na stran in ne dobi druge hrane med obroki. Če hrano 
odkloni, za mizo sedi, dokler drugi ne pojejo. Ob kavi NE DOBI piškotov. 

NEGA 

Pri uporabi stranišča je samostojna, jo nadzorujemo, ker obstaja možnost, da bi 
takrat kaj pogoltnila. 

Umivanje rok, obraza, zob: pri umivanju je samostojna, vendar potrebuje vodenje in 
veliko spodbud. 

Večkrat toži o zdravstvenih težavah, pozorni smo, če želi to izkoristiti zaradi počitka 
ali s tem dobiti pozornost. 

Za britje lahko uporablja britvico pod nadzorom. 

TELEFONSKI KLICI  

S psihologi kliče dvakrat tedensko (skrbnica, prejšnja skrbnica).  

POGOVOR 

Če se želi pogovarjati o bratu ali kaj se ji je zgodilo v preteklosti, izpadih …, jo lepo 
preusmerimo, da se bo to pogovarjala s psihologi. 

Album s slikami družine bo pri psihologih in z njimi gleda. 

Pogovor s psihologom dvakrat tedensko.  

DEJAVNOSTI 

Pedagoški materiali: papir, knjige, sestavljanke, barvice, lepljenke, NIČ, KAR BI 
LAHKO BILO NEVARNO – DA SE POŠKODUJE ALI JIH POJE. Zanimajo jo ples, 
srbska, hrvaška, slovenska glasba (Youtube), dojenčki, enka, družabne igre, revije – 
VZETI SPONKE VEN!, kuhanje. 

S škarjami lahko striže pod nadzorom. Šiva lahko v razredu pod nadzorom.  

Spremstvo za Hano mora sestavljati tim dveh ali treh oseb, od katerih morata imeti 
vsaj dve izkušnje z njenimi izbruhi. Tretja oseba mora biti sposobna voziti kombi. 

 Pomembna sta predvidevanje in priprava na vsak dogodek posebej, ki se ga 
Hana udeleži. Predvidevamo lahko na podlagi preteklih izkušenj in tako 
poskušamo čim bolj sproti odstranjevati morebitne rizične dejavnike in situacije. 
Hana se bolje obnese na dogodkih, ki so namenjeni njeni zabavi in sprostitvi, 
kot tam, kjer mora delati. Težave ima z ločevanjem vlog njej poznanih oseb ob 
različnih dogodkih.  
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 Preden gre Hana kamorkoli, je z njo potreben pogovor. Razloži se ji pravila 
obnašanja, koga se drži. Pred odhodom je treba določiti osebo, katere vloga bo 
izključno spremljanje deklice. 

 Hana potrebuje jasno določena pravila in njihovo držanje. Pravil se morajo 
držati tudi zaposleni, izjem ne sme biti (predčasne cigarete …). 

 Če Hana ne opravi vseh opravil ali je imela čustveni in vedenjski izpad, ji ne 
pripada naslednja cigareta. Prav tako ji ne dovolimo kaditi na prazen želodec 
(kadar pravi, da ni lačna).  

Kljub smernicam, ki točno določajo Hanin potek dneva, se deklica še vedno sooča 
z vedenjskimi in čustvenimi ter ostalimi težavami, kot so: 

 agresija (cukanje, boksanje, lasanje, kričanje, pljuvanje), 

 iskanje pozornosti, 

 pomankanje energije/smisla za življenje, brezvoljnost, 

 malo pristnega veselja, zadovoljstva, 

 ko se izpolni želja, pričakovanje, pade energija na najnižjo raven, 

 želi si početi vse, a nič čisto zares, 

 pomanjkanje pozornosti in koncentracije, 

 razdražljivost, 

 laganje, 

 avtoagresija (zaužitje predmetov, lasanje), 

 nespečnost, 

 težave na področju funkcionalnih učnih sposobnosti, 

 iskanje pozornosti, 

 izpostavljanje patološke bolečine (glavobol, slabost, bolečine v trebuhu). 

Strokovni delavci ustanove, kjer Hana biva, so mnenja, da se število njenih težav 
zmanjšuje. Deklica kaže napredek v vseh pogledih. Agresivnost do drugih je zelo 
redka, tudi samopoškodovalno vedenje se je zmanjšalo. Delavci uspeh pripisujejo 
ustreznemu in doslednemu strogemu ravnanju ter medikamentni terapiji. Hana usvaja 
pravila, ki so jih določili za ohranjanje njene varnosti. Od sprejema, ko so bile 
oblikovane smernice, si strokovni delavci prizadevajo za ukinitev nočnega zaklepanja. 
S pomočjo v teoriji opisanih tehnik dela metode Team-Teach se počasi približujejo 
temu cilju. V sobi je že nameščena kamera, ki omogoča lažje varovanje in spremljanje 
deklice. Zavedajo se pomembnosti usklajenega delovanja vseh strokovnjakov, 
podpore vodstva pri zagotavljanju ustreznih kadrovskih razmer in doslednega ravnanja 
v primeru nadaljnjih čustvenih in vedenjskih težav deklice.  

Pogostost in intenzivnost vedenjskih in čustvenih težav strokovnjaki, ki delajo z 
deklico, pripisujejo dekličinemu notranjemu doživljanju in podoživljanju preteklih 
dogodkov v povezavi s: 

 samozavestjo/nesamozavestjo zaposlenih, 

 doslednostjo/nedoslednostjo,  

 okoljem (kateri ljudje so v tistem trenutku poleg), 

 strukturo, 

 predvidljivostjo, 

 občutkom varnosti, sprejetosti, 
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 primernim doziranjem dejavnosti in dražljajev (če jih je preveč, ima lahko več 
težav), 

 urejenostjo psihiatrične terapije, 

 držanjem obljub, 

 čutečim, toplim, človeškim in hkrati strokovnim odnosom, 

 pomembnimi dogodki, ki jo zaznamujejo iz preteklosti (materinski dan, rojstni 
dan, družabni dogodki). 

Metode dela, ki so bile pri deklici uporabljene v obdobju dveh let in pol, navedene v 
intervjuji z zaposlenimi: 

 doslednost, držanje predpisanih pravil, urnika, napovedovanje sprememb, 

 jasen okvir, meje, 

 ples, glasba, 

 ignoriranje, 

 placebo tableta za pomiritev, 

 pogovor o sprotnem doživljanju, počutju, vedenju, 

 prepoznavanje, ubeseditev čustev, 

 učenje primernih vzorcev vedenja, 

 empatija, 

 sprejemanje, 

 poslušanje, 

 humor, 

 preusmerjanje. 

Med neučinkovitimi metodami dela in vzroki za slabši napredek so zaposleni 
izpostavili: 

 nagrajevanje, 

 brez nadzora, 

 spreminjanje navodil, strukture dneva, 

 prevelika pričakovanja, 

 siljenje v dejavnosti, 

 pogovor o občutjih (čustva težko poimenuje, težko opiše, kako se počuti, kaj 
doživlja, težko najde vzroke svojega vedenja in počutja), 

 izpostavljenost nevarnim predmetom (Hana ni sposobna samonadzora), 

 menjava zaposlenih. 

7.2.3 Pomanjkljivosti v obravnavah 

V tem poglavju želimo obravnavati mnenje intervjuvanih strokovnjakov o tem, kaj bi 
v sistemu pomoči za deklico Hano naredili drugače.  

Nekateri med njimi so mnenja, da je imela Hana v določenem obdobju preveč 
dejavnosti in dogodkov. Te bi zmanjšali. Zmanjšali bi tudi zahteve prilagajanja 
nadrejenim ter se osredotočili na občutke in mnenja zaposlenih, ki s Hano delajo 
največ. Želeli bi si, da bi tisti, ki so naredili napake, te tudi priznali. Povečali bi število 
zaposlenih in s tem omogočili večjo kakovost individualnega dela s Hano, ki to 
zagotovo potrebuje. V celotnem sistemu pomoči so intervjuvani mnenja, da bi Hana 
potrebovala celovitejši in enotnejši pristop k obravnavi, več timskega sodelovanja 
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različnih strokovnjakov, ki bi delovali usklajeno. Intervjuvani so povedali, da o 
zgodovini osebe niso bili dovolj obveščeni, nekateri med njimi so se morali do podatkov 
dokopati sami. Želijo si jasnega pretoka informacij na dnevni ravni. 

7.3 Deklica Sanja 

7.3.1 Anamneza 

Sanja izhaja iz dopolnjene osemčlanske družine. Družina je živela na domu mame. 
Z njimi je živela še mamina mama. Živeli so v stari hiši, ki je imela le kuhinjo in dve 
sobi. Stara mati je spala v eni, drugi družinski člani pa v drugi sobi. V hiši sta bili voda 
in elektrika.  

Imeli so nekaj hektarjev zemlje, ki so jo obdelovali ročno. Redili so nekaj živine. 
Glavni vir dohodkov sta bila otroški dodatek in denarna socialna pomoč. 
Socialnokulturne razmere so bile skromne. Lastnega prevoza niso imeli. Sanja je 
tretjerojeni otrok. Po anamnestičnih podatkih, ki jih je podala mama, je imela v 
nosečnosti neznane napade. Podobne naj bi kasneje imela tudi Sanja. Po opisu bi 
lahko šlo za epileptične napade. Deklica je shodila s 13 meseci, prve besede je začela 
govoriti pri dveh letih.  

Ob obisku v družini je bilo ugotovljeno, da Sanja ne obvlada veščin, ki so običajne 
za otroke njene starosti. Zaradi nedoseganja minimalnih standardov znanja je bila 
usmerjena v posebni program vzgoje in izobraževanja.  

Sanja je bila vodena pri pedopsihiatrinji. Medikamentno terapijo prejema od svojega 
12. leta starosti, ko je bila v družini izpostavljena nasilju polbrata. Ta je bil zaradi 
povzročanja nasilja v družini in zlorabe sorojencev pravnomočno obsojen na zaporno 
kazen. Sanja je bila zaradi poškodb zdravljena v bolnišnici. V obravnavo je bila 
vključena tudi Sanjina mlajša sestra, ki je po tem dogodku izražala večjo stisko in 
težave. Ko je stekla kriminalistična preiskava, so vsi otroci podali podatke o fizičnem 
nasilju in spolni zlorabi v družini. Narejen je bil načrt zaščite in umika otrok iz družine, 
za katere sta starša podala soglasje.  

7.3.2 Vedenjske in čustvene težave ter sistem pomoči 

Psihološka služba je v začetku ocenila, da deklica deluje na nižji intelektualni ravni 
zaradi izkušnje spolnih zlorab.  

Sanja je bila v ustanovo, kjer še vedno biva, vključena pred osmimi leti. Zdaj je stara 
24 let. Kaj se je v tem času spremenilo? 

Dekličino stanje je bilo ob vključitvi v ustanovo nestabilno. Iz psihiatrične bolnišnice, 
od koder je bila pripeljana, so sporočili, da ima samomorilna nagnjenja. O namenu 
samomora je tudi sama večkrat spregovorila. V začetku je velikokrat spregovorila o 
dogodkih, ki so se pripetili njeni družini. Kljub dogovoru, da lahko kliče domov vsak 
dan, so ga kmalu ukinili. Klici so negativno vplivali na dekličino čustveno stanje. 
Kasneje je tim sprejel dogovor o tem, da lahko deklica kliče mamo v ponedeljek, sredo 
in petek ob 12. uri. Dogovor je bil posredovan tudi mami, da bi bila ta v tem času 
dosegljiva. Kljub temu se je večkrat zgodilo, da ni bila. Takrat je deklica poklicala na 
center za socialno delo, ki je bil edina vez med njo in domačim okoljem.  
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Ob vključitvi Sanje v ustanovo je bil sklican tim strokovnjakov, ki je za deklico 
oblikoval pravila. Okvir je bilo treba vzpostaviti za ustvarjanje občutka varnosti ob 
sprejemu v novo okolje. Kasneje se je izkazalo, da ga je deklica res potrebovala. Kadar 
je bila s položajem seznanjena, so bile njene čustvene in vedenjske težave manj 
izrazite. V pričakovanju neznanega so se stopnjevale v neobvladljive razsežnosti.  

Vedenjske in čustvene težave, s katerimi se je deklica soočala: 

 avtoagresivna nagnjenja (grožnja s samomorom), 

 neobvladljiv jok, 

 agresija (grizenje, lasanje, kričanje), 

 beganje. 

Tim strokovnjakov je glede na dekličine potrebe oblikoval urnik, ki je točno določal: 

 kdaj in s kom odhaja iz doma v šolo, 

 kdaj pomiva posodo, 

 s kom in kje izvaja popoldanske dejavnosti, 

 večerni ritual,  

 dejavnosti za konec tedna. 

Za deklico je bil na začetku predpisan stalni nadzor. Obstajala je nevarnost pobega, 
s katerim je želela vzbujati pozornost.  

Navodila za ravnanje ob grožnji s samomorom: 

 pogovor (Zakaj? Kako se počuti?), 

 obljuba (da tega ne bo naredila), 

 zaposlitev/preusmerjanje pozornosti, 

 umik nevarnih predmetov (pasovi, škarje). 

Navodila za ravnanje ob poskusu samomora: 

 klic medicinske sestre, ki pokliče zdravnico, 

 napotitev v psihiatrično bolnišnico, 

 klic ene izmed treh zadolženih oseb za tisto obdobje, 

 beleženje vedenja. 

Strokovni delavci so mnenja, da so poskusi samomora hkrati občutek krivde, ki ji ga 
je mati poskušala vzbuditi preko telefonski klicev, in iskanje pozornosti. 

Oblike vedenjskih in čustvenih težav ter ostalih težav, s katerimi se Sanja še vedno 
sooča: 

 strahovi, 

 nihanja razpoloženja (jok, žalost, evforija, jeza, kričanje), 

 občutek zavrnitve sebe (ob odrekanju njenih želja), 

 agresija do zaposlenih, do uporabnikov redkeje (brcanje, grizenje, lasanje), 

 nedržanje dogovorov, upiranje navodilom, 

 iskanje konflikta (želi si biti kaznovana in hkrati govori, da ji želijo dati kazen), 
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 govor o tem, da bi rada umrla, 

 ne mara sprememb (ne želi na izlete, spremembe zaposlenih), 

 beganje (iz razreda, doma, ustanove), 

 motorični nemir, 

 slaba koncentracija, 

 nizka samozavest (ne zmorem, nisem lepa, ne znam …), 

 motnje hranjenja – odklanja hrano, 

 motnje spanja (ne more zaspati, se zgodaj zbuja), 

 motnja navezanosti (na osebe, predmete) – s kopičenjem stvari si ustvarja 
varnost in polni praznino v sebi, 

 iskanje popolne pozornosti in takojšnje zadovoljevanje potreb – v nasprotnem 
primeru to doživlja kot zavrnitev sebe, 

 strah pred neuspehom, 

 stereotipno pozibavanje ob glasbi, izčrpavajoče plesanje ob glasbi. 

Strokovni delavci vedenjske in čustvene težave pripisujejo dogodkom v otroštvu, 
kjer je bila v primarni družini soočena s fizično in spolno zlorabo. Okolje zanjo ni bilo 
varno, predvidljivo. V njem ni razvila varne navezanosti. Sanja je čustveno na ravni 
majhnega otroka, ki želi imeti vso pozornost in potrebe zadovoljene takoj. Zavrnitev 
želja doživlja kot zavrnitev sebe. Nekateri strokovni delavci so mnenja, da je bila 
deklica deležna pomanjkljive obravnave, ko se je njeno stanje začelo izboljševati. Tudi 
temu pripisujejo vzroke za dekličine vedenjske in čustvene težave.  

Sanjine težave nihajo. Na začetku jih je bilo veliko. V prvih dveh letih je naredila 
velik napredek. Sledilo je obdobje, ko jih je bilo manj. V zadnjem letu spet nekaj več. 
Več jih je čez poletje, ko se delovni tempo umiri. Veliko sostanovalcev odide na 
počitnice domov. Podobno se dogaja med prazniki. Tudi september na Sanjo deluje 
stresno, ker predstavlja novo poglavje, v katerem še ni začutila varnosti. Takrat urniki 
še niso stalni, se usklajujejo. V začetku vključitve v ustanovo so bile vedenjske in 
čustvene težave intenzivnejše. Izstopali sta agresija in avtoagresija, več je bilo 
pobegov in hudega nemira. Večkrat je bila hospitalizirana v psihiatrični bolnišnici, zdaj 
pa že dolgo ne. Sum na regresijo v njenem napredku je psihološka služba pripisovala 
tudi spremembam v razredu, ko je dobila novo sošolko s podobno vedenjsko in 
čustveno problematiko. Prav tako je bil del vpliva pripisan domu, kjer so jo prestavili v 
drugo skupino. Posledično je Sanja začela prejemati manj pozornosti. Takrat je tim 
strokovnjakov začel beležiti večje intervale boljših in slabših dni na vedenjskem 
področju.  

Psihologi v zadnjem letu preučujejo povezavo med povečanim številom vedenjskih 
in čustvenih težav ter ponovno vzpostavljenim stikom z očetom. Oče deklice ni 
zlorabljal. Družino je zapustil in se odselil. Stik z njim je verjetno sprožil podoživljanje 
preteklosti in jezo, ker ga ni bilo, da bi jo zaščitil.  

Zdaj več joče, odklanja dejavnosti in hrano, išče prepire. Intenzivnost težav je 
manjša. Prisotne so čustvene težave, agresivnosti do drugih že dolgo niso zabeležili.  

Pogostost in intenzivnost vedenjskih in čustvenih težav strokovnjaki, ki delajo z 
deklico, pripisujejo dekličinemu notranjemu doživljanju in podoživljanju preteklih 
dogodkov v povezavi s: 
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 prisotnim občutkom varnosti, 

 zunanjo strukturo, 

 pozornostjo in razumevanjem (zaposlenih), 

 stresom, 

 spremembami,  

 medikamenti, 

 simpatijo, ki je zanjo premlada – mladoletna (nadomešča s študenti, pop 
zvezdami …). 

Več vedenjskih in čustvenih težav je prisotnih, kadar je Sanja v pričakovanju 
nečesa novega. Misli, da temu ne bo kos in se boji. Tudi če se določene 
situacije/dogodka veseli, v vsej evforiji pade v občutek nemoči, da je ne bo 
obvladala.  

Metode dela, ki so bile pri deklici uporabljene v obdobju osmih let in so navedene v 
intervjujih z zaposlenimi: 

 pozitivni vedenjski pristop – razvijanje pozitivnega odnosa in varnosti 
(predvidljivost dogodkov),  

 krepitev pozitivne samopodobe – omogočanje uspeha, samopotrjevanja, 
spodbujanje lastnega iskanja pri razvoju osebnosti, 

 razbremenilni pogovor (o aktualnih dogodkih), 

 zavedanje in poimenovanje čustev, 

 povezava čustev z njenimi odzivi, 

 učenje pozitivnih vzorcev vedenja in načinov izražanja čustev ter stiske, 

 struktura, 

 doslednost, 

 empatija, 

 ignoriranje (kadar želi izzvati konflikt), 

 sprejemanje, 

 upoštevanje zasebnosti, 

 govor z nizkim, mirnim tonom, 

 humor. 

Med neučinkovitimi metodami dela in vzroki za slabši napredek so zaposleni navedli 
kaznovanje, odvzem pozitivnih posledic (nagrad), prepuščanje odločitev njej (da ne bo 
šla na dejavnosti, izlete, da si večkrat premisli ...), nedržanje dogovorov/obljub, da 
mora nekaj narediti takoj, proti svoji volji, prepozno odzivanje, neusklajenost delovanja 
vseh v centru, burno odzivanje, ki ni primerljivo s takojšnjo zahtevo po prenehanju 
neustreznega vedenja.  

7.3.3 Pomanjkljivosti v obravnavah 

V tem poglavju želimo obravnavati mnenje intervjuvanih strokovnjakov o tem, kaj bi 
v sistemu pomoči za deklico Sanjo lahko še naredili.  

Intervjuvani posamezniki so mnenja, da bi bilo treba Sanjina čustva bolj ubesediti 
že od začetka. Prav tako si želijo, da bi imeli vsi člani tima več možnosti sodelovanja 
in odločanja glede Sanjinega šolanja, bivanja in zaposlitve v sodelovanju z njo. Tudi v 
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tem primeru intervjuvani izražajo željo po večji dostopnosti podatkov o zgodovini te 
osebe in ažurnem obveščanju o aktualnih dogodkih.  

7.4 Deklica Maja 

7.4.1 Anamneza 

Maja je edini otrok. Rodila se je po normalni nosečnosti s porodom brez zapletov. V 
zgodnjem otroštvu je bilo opaziti zaostajanje v razvoju. Družinske razmere so bile 
disfunkcionalne. Poleg sociokulturne prikrajšanosti je Maja doživljala tudi zlorabo, kar 
je bilo pozneje obravnavano v ustreznih kazenskih postopkih. O dekličini izkušnji 
spolne zlorabe pripoveduje tudi njena mama, ki naj bi podobno izkušnjo doživela tudi 
sama (Majin dedek). Zaradi zaostajanja in posebnosti v razvoju je bil uveden postopek 
usmerjanja (dokumentacija ne navaja, v kateri program), ko je deklica obiskovala vrtec. 
Zaradi pomembnih posebnosti v vedenju in odzivanju ter ob stopnjevanju težav v 
družini je bila Maja v starosti 6,5 leta hospitalizirana na oddelku za otroško psihiatrijo. 
Tim pedopsihiatričnega oddelka je tedaj pri deklici ugotavljal mejne intelektualne 
sposobnosti in motnje avtističnega spektra. Ob zaključku hospitalizacije so predlagali 
nadaljevanje šolanja v enem izmed zavodov, s strokovnimi delavci te ustanove so imeli 
tudi timski sestanek in predstavili nadaljnje pedagoško delo z deklico. Komisija za 
usmerjanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami je deklico usmerila v 
izobraževalni program zavoda za gluhe in naglušne. Deklica se je všolala v prvi razred 
intenzivno govornega oddelka. Prejemala je Rispedral v nizkih odmerkih.  

Deklica je ob ambulantnih pregledih pri pedopsihiatrinji ves čas kazala posebnosti, 
ki so značilne za motnje avtističnega spektra. Gre za izrazite posebnosti na področju 
komunikacije, vzajemne socialne interakcije in imaginacije. Ob tem je bil njen govor 
specifičen in okrnjen. Pozornost je bila kratkotrajna in odkrenljiva, v vedenju je bil 
prisoten slab nadzor impulzov. Dekličino vedenje je bilo dezorganizirano, več je bilo 
impulzivnih izbruhov, pogosteje je ogrožala sebe in druge otroke. Dekličini osnovni 
motnji sta avtizem s slabim nadzorom impulzov ter neugoden, poseben domač 
družinski in socialni položaj. Pedopsihiatrinja je ob zadnjem pregledu pred 
hospitalizacijo na pedopsihiatrični obravnavi pri Maji ob osnovni simptomatiki avtizma 
ugotavljala še nazadovanje glede na dosedanje delovanje, težjo vodljivost, 
vznemirjenost z impulzivnimi izbruhi, dezorganizirano vedenje in izrazito vznemirjenje 
s stopnjevano impulzivnostjo.  

7.4.2 Vedenjske in čustvene težave ter sistem pomoči 

V ustanovo, kjer je trenutno, je bila Maja vključena pri osmih letih. Zdaj je Maja stara 
osemnajst let. Kaj se je v desetih letih spremenilo? 

Ob prihodu so bile pri deklici opazne zelo izrazite vedenjske in čustvene težave. V 
šolo je bila vključena za polovični čas ob spremstvu asistence: 

 grizenje (kadar se ji je kdo preveč približal), 

 slačenje, 

 dotikanje spolovil, 

 kričanje (ob razburjenju in navdušenju), 

 ponavljanje besed, preklinjanje, 



54 
 

 beganje (nepričakovan tek čez cesto), 

 kompulzivno odhajanje na stranišče (zdravstvene težave izključene), 

 trganje delovnih listov, 

 agresija (umor mačk), 

 avtoagresija (vezanje, rezanje). 

Sistem pomoči, ki je bil v začetku dela oblikovan za Majo, je vključeval strukturirano 
spremljanje njenega vedenja, ki ga je skupina strokovnjakov analizirala in oblikovala 
sklepe za nadaljnje delo. Navodila za zaposlene so bila, da so v primerih nezaželenega 
vedenja rekli NE. Takrat je v svoji sobi razmislila o dejanjih. Kadar je bilo nezaželeno 
vedenje neobvladljivo, so jo pospremili v sobo za umirjanje. Kadar je bilo dekličino 
vedenje primerno, je bilo uvedeno nagrajevanje. Zaradi njene vedenjske problematike 
je bilo že v začetku sklicanih veliko operativnih timov, na katere so bili vabljeni različni 
strokovnjaki: pedagog, psiholog, delovni terapevt, varuh, socialni delavec, medicinska 
sestra … Usklajeval jih je psiholog. Dekličina obravnava je že v začetku vključevala 
tudi tesno sodelovanje z mamo, ki je potrebovala veliko vodenja in usmerjanja 
psihološke službe. Kmalu je bilo mogoče opaziti povezavo med maminim slabšim 
duševnim stanjem ter intenzivnostjo vedenjskih in čustvenih težav deklice, ki je ob 
koncu tedna odhajala domov. Predelovanje travmatske izkušnje je zaradi sumov 
spolne zlorabe vodila psihološka služba.  

Oblike vedenjskih in čustvenih težav ter ostalih težav, s katerimi se Maja še vedno 
sooča: 

 agresija (uporabniki, zaposleni, živali, igrače, mama in njene prijateljice), 

 avtoagresija,  

 beganje, 

 nemir, 

 močno čustvovanje, slaba volja, preobčutljivost, 

 menjava razpoloženja, 

 oklepanje zaposlenih, 

 zadrževanje na stranišču, 

 težke sanje, 

 kričanje (oponašanje živalskih glasov), 

 preklinjanje, 

 učne težave (pomanjkanje koncentracije), 

 hiperaktivnost, 

 sramežljivost (slačenje kopalk v garderobi in pri prhanju). 

Strokovni delavci vedenjske in čustvene težave pripisujejo dogodkom v otroštvu 
(spolna zloraba), domotožju, življenju v instituciji (neustreznemu okolju), odraščanju, 
nenehnemu prilagajanju, vlogi staršev v dekličinem zgodnjem otroštvu in kasneje, 
pomanjkanju varne navezanosti, težavam z uravnavanjem čustev, pomanjkljivi 
obravnavi … 

Čeprav pri deklici delavci opažajo več različnih vedenjskih in čustvenih težav, je 
večina intervjuvanih strokovnjakov mnenja, da se njihovo število zmanjšuje. Opaziti je 
mogoče nihanja, ko jih je več, a se povprečno količina in intenzivnost na leto 
zmanjšujeta. Daljši seznam naštetih vedenjskih in čustvenih težav lahko pripišemo 
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natančnemu in doslednemu spremljanju dekličinega napredka ter aktivnemu 
udejstvovanju strokovnjakov v sistemu pomoči.  

Pogostost in intenzivnost vedenjskih in čustvenih težav strokovnjaki, ki delajo z 
deklico, pripisujejo: 

 čustvenemu stanju matere, 

 nezadovoljeni potrebi po fizični dejavnosti (hoja, tek, plavanje), 

 strukturi in doslednosti pravil, 

 stalnosti in prijaznosti osebja, 

 delu na dekličini samopodobi, samozavesti (razvijanja močnih področij, 
izkazanega zaupanja),  

 dogodkom v domu in šoli, 

 dogodkom, ki jo spomnijo na preteklost (avtomobil, kot ga je imel oče, sanje, 
cevke, vrvi, radiatorji), 

 medikamentozni terapiji, 

 neizpolnjenim obljubam delavcev, mame, 

 izzivanju sošolcev. 

Metode dela, ki so bile pri deklici uporabljene v obdobju desetih let, navedene v 
intervjujih z zaposlenimi: 

 nagrajevanje (skokice), 

 fizična dejavnost (tek, hoja, plavanje), 

 zaposlitev (pomagaj mi …), 

 odvzem (sprehoda, skokic, radia), 

 spremljanje, 

 pogovor, 

 pomoč z umetnostjo – likovna terapija, 

 pisanje, 

 igra vlog, 

 dogovor o pravilih, skupni dogovori o ravnanju, 

 logične posledice nezaželenih vedenj, 

 svetovanje staršem, 

 držanje dogovorov, obljub, 

 vnaprejšnje obveščanje o dogodkih, urnikih, odhodih domov, 

 sestavljanje sestavljanke, 

 miren pogovor, 

 umik občinstva, 

 menjava zaposlenih. 

Med neučinkovitimi metodami dela so zaposleni navedli sproščanje z dihanjem in 
štetjem do 10, odvzem stvari in pretirano direktivnost, strogo izrečeno zapoved v 
kombinaciji s premočnim usmerjanjem.  

Za deklico je bil po smernicah tehnike Team-Teach izdelan ''Moj vedenjski načrt''. 
Vedenjski načrt naj bi bil v podporo delavcem pri izbiri ustrezne metode glede na 
določeno vedenje in hkrati pomagal pri njegovem razumevanju.  
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Pomembni elementi načrta so opisi vedenj in ustrezni odzivi zaposlenih v različnih 
okoliščinah.  

1. Stopnja vedenja, ko je Maja rahlo vznemirjena. 

Ko je Maja rahlo vznemirjena, je njen izraz na obrazu odsoten, prazen in žalosten. 
Praska se po obrazu, sega z roko v mednožje. 

Pomaga si tako, da svoja občutja poimenuje oziroma izrazi. 

Strokovni delavci ji pomagajo tako, da ji namenijo svojo pozornost (božanje po 
laseh). 

2. Stopnja obrambnega vedenja 

Na tej stopnji se Maja pogovarja sama s sabo, jezi se nase in na okolico, hodi v 
krogih (na malem prostoru). 

Pomaga si tako, da zapiše svoja občutja v zvezek, prosi za pogovor oziroma odide 
sestavljat sestavljanko.  

Strokovni delavci ji pomagajo tako, da jo usmerijo v pisanje, pogovor. Pokazati ji 
morajo odločnost, vendar prijazno s pomočjo pozitivne pohvale. V tej fazi jo je treba 
opogumljati, ji izkazati zaupanje in jo hkrati opozoriti na posledice, ker jih ne razume.  

3. Stopnja kritičnega vedenja 

Na tej stopnji Maja trga, je avtoagresivna, uničuje predmete, grozi in bega. 

Sama si ne zmore več pomagati. 

Strokovni delavci ji lahko stojijo ob strani in jo fizično omejijo, če v nevarnost spravlja 
sebe ali druge.  

4. Stopnja depresije 

Na tej stopnji Maja joče. 

Pomaga si tako, da se umakne v svojo sobo, v kateri je sama.  

Strokovni delavci so ji na voljo, če potrebuje pogovor.  

5. Stopnja okrevanja 

Na tej stopnji Maja piše in riše. 

Pomaga si tako, da prosi za pogovor ali sprehod.  

Strokovni delavci ji prav tako ponudijo sprehod ali pogovor. 

6. Stopnja učenja za naprej 
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Maja se na tej stopnji zaveda, da ni bilo prav, kar je storila. Izraža občutke znotraj 
pravil in omejitev. 

Pomaga si tako, da svoje občutke izrazi in o njih sprašuje.  

Strokovni delavci ji pomagajo tako, da z njo obnovijo dogovore in preizkusijo, ali se 
jih lahko drži. Dajo ji priložnost, da si pridobi njihovo zaupanje.  

Majino vedenje sprožijo: 

 vedenje drugih, 

 odsotnost njej ljubih oseb, 

 spomini iz preteklosti, 

 občutek kaznovanosti, zavrnjenosti, nesprejetosti, zapostavljenosti, 

 premalo fizične dejavnosti, 

 mama/odhodi domov. 

Pomembno je, da strokovni delavci poznajo njena močna področja in stvari, ki jih 
ima rada:  

 gibanje (dolgi pohodi, izleti),  

 njej pomembne osebe, 

 glasba (spiritualna, jugo, klavir),  

 sestavljanke, človek ne jezi se, skokice, risanje in pisanje. 

 TV/DVD.  

Pripenjamo prepis ene izmed Majinih terapevtskih seans s pomočjo pisanja. V 
besedilu, kjer so zaradi varovanja osebnih podatkov izbrisana imena oseb in krajev, 
kletvice pa prikriva znak treh ***, lahko opazimo več stvari. 

Deklica je besedilo napisala v eni seansi. Za pisanje se je odločila sama. Kadar je 
v slabšem čustvenem stanju, jo po navodilih iz ''Mojega vedenjskega načrta'' k pisanju 
spodbudijo tudi delavci. Piše z velikimi tiskanimi črkami, brez presledkov in ločil. Tudi 
pripoved skače iz ene zgodbe v drugo, včasih tudi za več let. Pripoveduje o dogodkih, 
ki so jo v preteklosti prizadeli. Oče ji ni dovolil na stranišče, mama in oče sta se ločila, 
mama je živela z moškim, ki jo je spolno zlorabil, oče jo je udaril in ji grozil, oče ji ni 
pustil poslušati glasbe po njenem izboru, oče je zaklal prašička, ki se ji je zasmilil, 
mačeha je polbrata v avtu privezala s šalom, soseda, ki je pretepala svojo hči, je udarila 
tudi njo. Piše o svojih vedenjskih in čustvenih težavah, o tem, da je očetu večkrat 
pobegnila, da se je hotela ubiti z vilico, da se je vrgla na tla in kričala, da je ubila 
ranjenega golobčka, da je udarila mamo. Piše tudi o slabi družbi in prijateljicah, ki si jih 
mama izbira in nanjo slabo vplivajo. V njihovi družbi se ne počuti najbolje. Omenja tudi 
trenutke, ko se počuti dobro, in lastne strategije, ki jo pomirijo – pomisli na kaj lepega, 
stisne zapestnico, pomirijo jo delavci v ustanovi.  

Tisto se mi je zgodilo kaj me je prizadelo v srčku odmajhnega prvič sem bla majhna 
v (…) pri očeto in še mama je bla ko sem bla stara tri štiri leta in mama oči sta se 
skregala in mene je v sobo zakleniu in sem jokala mama in ati sta se ločila in je šla 
mama v stran na (…) in je živela je v (…) mama, jaz pa oče pa na štajerskem skupaj 
z očetom sem živela ko je mama odišla in je na (…) srečala tistega prasca (…) ko me 
je utipavau in sta živela skupaj z mamo in on jaz pa oče pa na štajersko in sem bla pri 
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očetu sama slekla sem se pol je oči biu hud in me je udaru po nogi do plauga pol je 
reku oprosti pol je že bilo prepozno in me je bolelo ko sem z očetom gledala televizijo 
v dneuni sobi in meje bilo strah in meje lulat in me ni pustu ko sem bla malo večja stara 
6 let enkrat sem šla na wc pri očetu in je malo zadremau in jeme ati z vceja spodiu in 
jaz se nisem mogla do konca polulat in me je dol napodiu oče in je reku spravi se v 
dneuno sobo in sem sprašovala mene lulat ati čes pou ure je reku zdaj pa idi na wc in 
se spravi spat to mi je reku oče ko sem bla stara 9 let sem jedla kosilo in me je bilo 
strah in me je lulat in mi je ati zagrozu da te jaz ne bi prtisnila ati lulat me in mi je 
zagrozu tok te bom potegnila da se boš od strahu polulala ati mene lulat in je reku 
šarap in je pršu in me je potegnu tok da sem se v hlače poscala od strahu. In pol je ati 
reku zdaj pa idi na vece in nisem mogla lulat in je že bilo prepozno ko sem bila stara 
17 let in sem rekla lahko noč in nisem mogla zaspat me je bilo strah in še nervozna 
sem bla in sem šla prvič na wc drugič sem šla in je ati reku spravi se spat kaj ružiš kot 
(…) spi. In me je nagnau u sobo ati in sem pogrešala mamico in sem ponaulala mami 
pomagaj mi in pol sem se zjokala 5 minut in je ati otpruvrata in meje okregau in meje 
zgrdim načinom zadru kaj boš hejala ali te prtisnem jaz sem rekla mamici bom 
povedala in ati reče zdaj te bom prtisnila spat se spravi pol je dvignu roko oči in me je 
hotu udart in ni upau ker bom mamici povedala in je reku oči zgini na vece in se pošči 
sem samo na wc hodila pol sem stinisla zapestnico in sem bla budna 3 pa pou pol sem 
se neki lepega spomnila na (….) in (…) in sem lahko umirejno zasapala do 7 ure in 
sem se zbudila in sem šla zajtrk jest pol sem se na kauč ulegla in stisnila zapestnico 
pou ure potem cez nekaj časa sem se nasmejala in sem bla vesela in(…) moj pol 
bratec in je blo luštno jaz sem uzela enpetri in sem dala pounit empetri ko sem dobila 
za rojstni dan ot (…) in ati je reku da mi bo zbrisau dol ciganske muzike đurđeudan in 
je reku da mi bo zbrisau pa sem jast rekla da ne in mi je naložu pesmice ko mi niso ble 
ušeč in pol zvečer sem šla na wc in ko sem prišla ven sem se zase postaula in sem 
zijala potem je (…) zakričala in mi ni to bilo ušeč in sem zaspala zjutraj sem se zbudila 
umirjeno in sem razmišljala da mi je blo žau oprosti (…) in oče žau mi je in sem šla 
jesti zajterk in je blo lepo (…) je nagajau biu trmast in (…) je rekla mojemu pou brato 
preden boš šou g detku mrazu boš biu bit ko bik to je rekla (…) in sta šla g babici in g 
detku ati je reku a grema pujsa klat ja sem rekla ja grema in me je peljau k sosedu in 
je pujsek svilu in me je v srčku blo hudo stiskalo me je ko sem vidla kako pujsa kolejo 
prišla sem v (…) in sem šla spat in sem se zjutraj zbudila žalostna popoudne sem se 
ulegla na sedežno in začela jokat in je prišla (…) in me je oprašala zakaj jokaš in mi je 
blo nerodno in me je (…) potolažila in me je stisnila k sebi in je (…) rekla imiri se use 
bo uredu in pol sem nehala jokat in sem bla utrujena ko sem bla stara 12 let se je se 
je to zgodilo že 2 krat in me je srce boleu velik sem se sekirala zaradi pujsa atijo sem 
zbežala in me je luviu poceli (…) jaz sem šla pet ati pa z autom zato sem to naredila 
ker sem bla zelo nemirna in prestrašena in ati reče k mami te bom pelau in sem šla v 
auto in me je z drugim autom peljau ati (…) in sem bla tiho ati ko sem sem se pripeljali 
z autoceste in ati reče (…) jaz neki razmišljam ati povem kaj da te bom vrgla ven iz 
auta in se znajdi atli te nekam v šumo otpeljem in te tam pustim in se znajdi sama in 
sem bla prestrašena ko je delala vikend(…) jaz sem bla lani poleti pri očijo in sem imela 
velik energije in sem atija prosila lahko delam kroge in ati pa (…) je rekla s (…) se 
igram pol sem se usedla na stou pol sem kar naenkrat pobegnila jaz peš ati pa s 
kolesom in sem laufala malo in sem se z očetom zmenila in ko sem prišla domou je 
(…) bla užaljena in sem jo potolažila in (…) sem se upravičla in (…) je odgovorila nigdar 
več da se to ponovi čine ne bo presenečenja in je rekla oprosti (…)pol sem bla nemirna 
ko me je moj oči peljau v (…) ko sem bla na (…) (….) se je otpeu moj bratec in (…) ga 
je opozarjala da more bit privezan pol se je otpeu pol ga je (…) šalom privezala samo 
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za pas in mi to ni blo ušeč (…) to je prva zgodba ko sem živela na viču je šla mamica 
u trgovino jaz sem šla se u banjo namakat in jast začutim kako me je prijeu za luliko 
prstom in mami pride domou in me uredi pol sem (….) urezala pol kasneje sem mamici 
zaupala in je šou v zapor (…) mami je imela enko znanko (…) iz švice in sem v srčku 
začutila stisko in strah in sem se z (…) pogovarjala in je (….) odgovorila če kdo krade 
laže bouhe z jokom angeli obrnejo hrbet in grejo v stran in mi je (…) da je to laž pol je 
šla mami v pekarno in me je blo strah srček me je boleu in mami sem rekla (…) jaz ti 
ne bom nič naredila zato ker je medicinska sestra v švici in sem rekla mami pol je (…) 
rekla či se me bojiš pojdi u dneuno sobo in pol je mami prišla in ko sem se hotla ubit 
me je (…) ščitla prijela me je in rekla spusti vilco in sem se na tla vrgla in mi je dala 
mami apaurin za pomiriteu in sem ponavljala bok pomagaj mi in sem šla v auto jaz 
mama in (…) potem sem bla gotova in sem bla utrujena druga zgodba (…) je prišla in 
se ga je napilsa in se je grdo obnašala in je bla useeno prijazna mož jo je užaliu (…) 
in sem jo objela potolažila in ko je (…) jokala mi je bilo hudo v srčko hotla sem pomagat 
in ni šlo in se je zjokala preklinjala na *** in je (…) ponauljala ki je torbica *** to je (…) 
rekla zaradi tablet pol sem bla v (…) in mamica me je ubiskala in sem lepo rekla da ne 
maram (…) in sem se mamici upravičla in je rekla a me boš še tepla ne bom oprosti 
mami žau mi je in pol sem prišla u (…) in je šla mami domou in me je poklicala po 
mobitelo in je jokala ko sem jo na gobec potem smo šle spat mami je spala v spalnici 
jaz in (…) spima do treh ponoči me zbudi bodilka od telefona in me je ob treh ponoči 
zbudila pol je spet ponauljala ki je moja torbica *** to je (…) rekla in je prišou mož in je 
bil nesramen in je mož reku ti bom že pokazau ful je strog mož od (…) (…) je bla 
soseda na (…) in me je odarla in sem jo nazaj odarla in še je tepla svojo ščerko (…) 
(…) mi je rekla ki si ti *** ubičute to je rekla soseda nesramna hči pa prijazna in 
simpatična mi je bla ko sem bila majhna na (…)in sem bla psihično jezna in sem 
golopčka skoraj ubila in sem zbežala ven iz trgovine in sem pobegnila in sem bolanega 
golopčka ubila ko sem bla v zavodo za gluhe in sem bla poredna v osnovni šoli in sem 
bla poredna zelo in to je blo konec zgodbe. 
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Slika 2: Majin avtoportret grizenja zapestja Slika 3: Izvirni zapis Majinega doživljanja  

 

 

Na slikah so računalniško izbrisana imena oseb in krajev.  

 

Slika 4: Fotografija poškodbe grizenja zapestja 

  



61 
 

7.4.3 Pomanjkljivosti v obravnavah 

V tem poglavju želimo obravnavati mnenje intervjuvanih strokovnjakov o tem, kaj bi 
v sistemu pomoči za deklico Majo naredili drugače.  

V prvi vrsti intervjuvani izražajo željo po boljši razpoložljivosti in obstoju podatkov o 
Majini zgodovini. Maja bi potrebovala več individualnega dela oziroma dela v manjših 
skupinah. Zaželeno je več sodelovanja s starši. Intervjuvani si želijo več usklajevanja 
med zaposlenimi, čustvene razbremenitve zaposlenih ter podpore zaposlenim in 
staršem.  

7.5 Deklica Vanja 

7.5.1 Anamneza 

Deklica Vanja je bila rojena v tujini. Njena mati je imela težave z drogo in alkoholom, 
zato je bila oskrbovana v sirotišnici. Pri 14 mesecih je bila posvojena. Od 5. leta starosti 
je bila spremljana v razvojni ambulanti. 

Deklica so multidisciplinarno obravnavali psiholog, specialni pedagog in logoped, 
zadnjih pet let pa je vključena v pedopsihiatrično obravnavo. V preteklosti je bila 
preobremenjena s spolnimi vsebina. Posvojena je bila v tričlansko družino, kjer sta se 
starša kasneje ločila. Za Vanjo je bila to travmatična izkušnja, saj je na oba starša zelo 
navezana in si z njima želi stike. Navezana je tudi na starejšo sestro. Čustvene 
konflikte med staršema deklica dobro zaznava in jo še dodatno čustveno vznemirjajo.  

Prvič je bila usmerjena kot prvošolka in opredeljena kot otrok z lažjimi motnjami v 
duševnem razvoju. Vključena je bila v prilagojeni izobraževalni program z nižjim 
izobrazbenim standardom. Čez štiri leta je bila premeščena v enega izmed centrov za 
usposabljanje, vzgojo in izobraževanje. Ob maminem zahtevku za spremembo 
odločbe o usmeritvi in namestitvi mladostnice je bilo ugotovljeno, da deklica deluje na 
ravni zmernih motenj v duševnem razvoju.  

Glede na psihološko testiranje so pri Vanji prisotne diskrepantno razvite 
intelektualne spodobnosti, ki so na splošno izredno nizke, besedne so nekoliko višje 
kot nebesedne, ki so v območju zmerne duševne manjrazvitosti. Težave ima predvsem 
na področju psihomotornega tempa, ima izrazito kratkotrajno in odkrenljivo pozornost. 
Ob vključenosti v posebni program vzgoje in izobraževanja je smiselno prehajanje k 
uram pouka za ohranjanje in pridobivanje učnih vsebin pri določenih predmetih. 
(Prehajanje so v ustanovi, kamor je bila vključena, poskusili izvajati, a je bilo zaradi 
dekličinih izrazitih težav na vedenjskem in čustvenem področju ustavljeno.) Tudi 
psihološki testi so pokazali, da Vanjino intelektualno delovanje v kvalitativnem smislu 
ostaja enako, da pa gre pri njej za veliko slabše čustveno in vedenjsko delovanje. 
Izkazuje manj motivacije in slabo sodelovanjo pri pregledu, v stiku je brez razdalje. 
Preobremenjena je z občutki odrinjenosti in osamljenosti ter z iskanjem čustvene 
podpore v okolici.  
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7.5.2 Vedenjske in čustvene težave ter sistem pomoči 

Vanjino stanje se je po zadnji hospitalizaciji in menjavi medikamentozne terapije 
opazno poslabšalo. Poročilo ustanove, kjer je bila vključena nazadnje, poroča 
naslednje.  

Ne dosega minimalnih standardov znanja. Pouk večkrat moti z neprimernimi 
besedami in vedenjem. Hitro zapade v konflikte z okoljem. Za svoja dejanja ne 
prevzema odgovornosti. Zaradi nerealnih pričakovanj je zelo hitro razočarana. Ob tem 
doživlja čustvene stiske. Začne zmerjanje, kričanje, metanje predmetov … Po takem 
izpadu ne more aktivno nadaljevati pouka. Deluje utrujeno (zehanje, zaspanost, 
otopelost). Za učenje in ponavljanje nima volje, izkušenj ne poveže s pridobljenim 
znanjem. Nima izbrane prijateljice ali prijatelja, raje se druži z odraslimi. Večkrat je bila 
hospitalizirana, ker je bila v večernem času nevarna sebi in drugim. Vrstniki se ob njej 
počutijo neprijetno ali pa se je bojijo.  

Zaveda se svojih močnih področij (ples in petje, rada ima živali), manj šibkih. Kadar 
okolica njeno vedenje oceni kot neustrezno, izrazi skrbi, ali jo bodo tisti, ki so zanjo 
pomembni, še imeli radi. Zna se opravičiti. Od odrasle osebe sprejme avtoriteto, če 
ima z njo vzpostavljen odnos, v katerem se počuti varno (do vzgojitelja moškega spola 
je ravnodušna, ženske – izbrane vzgojiteljice idealizira, drugih ne mara in jim nagaja). 
Je zelo komunikativna. Domska pravila in pravila skupine upošteva, a se dnevno kaže 
težnja po preizkušanju mej in kršitvah nekaterih dogovorov. Kaže interes do 
nasprotnega spola, včasih to podkrepi z neprimernim, opolzkim izražanjem in 
obnašanjem (sedenje na kolenih, otipavanje v prisotnosti drugih). Konfliktne položaje 
prepozna in poišče pomoč vzgojitelja, ko oceni, da se ji je zgodila krivic – je zelo burna 
v sporočanju, uporabi kletvice in žaljivke. Kadar je vzrok konfliktnega položaja njeno 
ravnanje, ga ne prepozna kot motečega. Zna se postaviti zase. Večina mladostnikov 
v skupini izraža, da se zaradi motečega vedenja ob njej počutijo neprijetno ali pa se je 
bojijo. 

Vanja potrebuje: 

 dobro strukturirano okolje z jasno izraženimi pravili, 

 vodenje in nadzor pri skrbi zase (primerno hranjenje, osebno higieno, varnost, 
jemanje zdravil …), 

 upoštevanje sprememb zaradi medikamentozne terapije, 

 preverjanje razumevanja navodil, po potrebi dodatno razlago, 

 usmerjanje slabše razvitih splošno priznanih in želenih socialnih spretnosti in 
oblik vedenja, pomanjkanje samonadzora, 

 vzdrževanje pridobljenega šolskega znanja, delovnih in higienskih navad …, 

 izhajanje iz njenih močnih področij (umirjanje ob glasbi, terapija z živaljo …), 

 pohvalo po uspešno opravljeni nalogi za razvoj pozitivne samopodobe in boljšo 
motivacijo. 

Vanjino moteče vedenje se pojavlja ob zahtevi, prepovedi, ko neke dejavnosti ne 
zmore, ob besednem zbadanju vrstnikov, če se poruši urnik srečanja z izbranim 
odraslim. Izraža se na več načinov:  

 moteče vedenje 1: glasen smeh, nagibanje telesa nazaj, med smehom izreka 
kletvice, neprimerne besede (imena spolnih organov, žaljivke); 
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 moteče vedenje 2: glasno nasprotuje odraslemu ali vrstniku – nehaj, ne bom, 
hočem, nočem … Hodi živčno sem in tja, maha z rokami, glasno preklinja, 
zmerja, žali, odide iz skupine, zaloputne vrata; 

 moteče vedenje 3: loputa z vrati, oknom (tudi če je delno odprto), meče stvari 
na tla, v vrstnike in odrasle, buta z glavo ob steno, omaro, se vrže na tla, 
odrine/brcne vrstnika/odraslega, grozi s samopoškodovanjem (da si bo nekaj 
naredila, skočila skozi okno, gre na okno, ga odpre, sedi na polici, se nagiba 
ven, če je zaklenjeno, s pestjo udarja po šipi). 

Sistem pomoči, ki je bil oblikovan v prejšnji ustanovi, je naslednji. 

Ob prihodu v ustanovo so Vanjino vedenje načrtno opazovali in začeli pripravljati 
program pozitivne vedenjske podpre. Okolje so strukturirali, da je bilo čim varnejše 
(umik nevarnih predmetov, zaklenili so okna, ji pojasnili pravila in urnik dejavnosti/rutin 
v skupini, ga prilagodili njenim sposobnostim, zmožnostim, enkrat tedensko organizirali 
obisk terapevtskega kužka …). Zanjo so preko javnih del pridobili delavko, ki je bila 
zadolžena za individualno delo z njo v popoldanskem času. Vključevali so jo v vse 
skupinske dejavnosti, navodila in izvajanje pa prilagajali njenim zmožnostim. Med 
opazovanjem je bila dvakrat hospitalizirana zaradi motečega vedenja 3 v večernem 
času, nevarna je bila sebi in drugim. Med hospitalizacijo je bila vključena v individualno 
psihoterapevtsko obravnavo.  

Tim strokovnjakov ustanove, v katero je bila Vanja vključena, je ocenil, da njihova 
ustanova ni najprimernejša za deklico, saj niso zmogli zagotoviti popolne varnosti in 
oskrbe, ki jo potrebuje. Potrebuje tudi možnost stalne in takojšnje zdravstvene oskrbe, 
kar pri njih ni bilo izvedljivo. Prehajanje med ustanovami in menjava veliko 
strokovnjakov pa bi bila za Vanjo stresna in neprimerna.  

Vanjo so premestili v drugo ustanovo, kjer deklica biva že dve leti. 

Na podlagi poročil, poslanih iz ustanov, kjer je bila obravnavana in opazovanja v 
začetku njene vključitve v trenutno ustanovo, je tim strokovnjakov zanjo oblikoval 
smernice dela. Te jasno določajo in strukturirajo urnik in pravila, ki naj bi se jih držali 
vsi zaposleni.  

Smernice za ravnanje z Vanjo so naslednje.  

1. Obroki 

Je to, kar je na jedilniku. Če tega ne želi jesti, drugega ni. To ji tudi povemo (sama 
je odgovorna za svoje odločitve). Če ne je, pri naslednjem obroku ne dobi večje porcije. 

Ni repetejev (izjema sta solata in napitek, med malico pa tudi sadje, če ga damo tudi 
drugim). Med obroki lahko dobi vodo ali nesladkan čaj za žejo. 

Pri zajtrku dobi samo en kos kruha.  

Pri kosilu dobi normalno porcijo. Ko reče, da bo najprej malo in nato veliko (do zdaj 
– čeprav je dobila normalno porcijo), se jo ignorira. Lahko se ji reče, da dobi tako porcijo 
kot vsi ostali, ki nimajo diete. 
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Po obrokih lahko odnese prazno posodo v kuhinjo šele, ko pospravi posodo z mize, 
jo zloži v pomivalni stroj in si umije zobe. 

Če se pri dejavnostih v domu ali šoli peče ali kuha, se jedilnik temu prilagodi. V 
primeru izjemnih situacij, ko vsi v domu dobijo kakšen priboljšek, ga lahko dobi tudi 
ona, vendar ne več kot ostali. Pomaga tudi pogovor o tem, da želi ostati vitka (pazimo, 
da pogovor ne gre v drugo skrajnost). Še vedno dobi pri obrokih le polovico sladice, 
izogibamo pa se tudi večjim količinam čokolade. 

Ob petkih, ko se v skupini pripravljajo za zajtrk jajca, dobi vsaka od punc po eno 
jajce in dva kosa toasta. 

2. Počitek 

Zaželeno je, da gre po kosilu počivat v sobo, saj s tem zmanjšamo možnost, da se 
vznemiri. To poskušamo doseči tako, da ji ponudimo izbiro, bodisi poslušanje glasbe 
v svoji sobi bodisi »počivanje« v centralnem prostoru brez glasbe (radio dobi samo 
med počitkom). Radia ne dobi, če je že prej zelo vznemirjena, ker obstaja velika 
nevarnost, da ga bo uničila. Zvečer radia ne dobi! 

3. Dosledno se držimo urnika  

Tukaj ni izbire. Če ne želi na dejavnost, ima izbiro: »Ali greš lepo sama ali pa ti 
pomagamo.« Pomoč izvedemo tako, da jo dva zaposlena (vsaj ena moška oseba) 
primeta vsak na eni strani in jo pospremita. Če se upira, vseeno vztrajamo toliko časa, 
da uvidi, da nima možnosti izbire. Pri tem poskušamo biti čim bolj umirjeni. Ne 
zapletamo se z njo v besedne dvoboje. Na dejavnostih drugi počaka vsaj tako dolgo, 
dokler Vanja ne začne aktivno sodelovati. Če se to zgodi pri odhodu na jahanje, 
moramo počakati, da se umiri, preden sede na konja, pa čeprav to traja vso predvideno 
obravnavo (vnaprej se moramo dogovoriti z izvajalci obravnave). 

4. Pokrivanje pred opoldanskim in večernim počitkom  

Dosledno se držimo dogovora, da jo pokriva tisti varuh, ki je pri njej v skupini. Lahko 
izbere tudi pedagoga, ki je pri razvijanju samostojnosti v skupini. Izjeme bodo le 
nadomeščanja – kar se bo prej vedelo. Ne sme je pokrivati tisti pedagog, ki ni v skupini 
pri razvijanju samostojnosti, ali kdo drug od zaposlenih. Pri tem si zanjo vzamemo le 
toliko časa kot za druga dekleta v skupini. 

5. Terapija  

Damo ji izbiro: »Boš vzela zdravila s pudingom ali skuto?« Počakamo na odziv. Pri 
tem poskušamo biti čim bolj umirjeni. Če terapijo zavrne, ji rečemo, naj ponjo pride, ko 
se bo sama tako odločila. Če do odhoda (zjutraj) v šolo ne vzame terapije, se počaka, 
da pride spet v dom (nekaj po 10. uri), da se izognemo morebitnemu posnemanju 
sošolcev v skupini, kamor je vključena pri nas. Podobno ravnamo tudi popoldne. 
Terapijo dobi v domu. 

6. Izzivalno vedenje med dejavnostjo ali počitkom 

Ravnamo se po »Mojem vedenjskem načrtu«. Predvsem pa poskušamo delovati 
usklajeno. 
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7. Izzivalno vedenje, ki se začne med počitkom in se ne neha do ure, ko mora na 
dejavnost  

Držimo se načrta iz točke 3 in to dosledno.  

8. Izzivalno vedenje – uživanje neužitnih stvari (rastline)  

Poskušamo jo ignorirati in preusmerjati s humorjem. Na ozemlju centra so le redke 
rastline zelo strupene, podobno je tudi v bližnji okolici. Ves čas imejmo v mislih, da 
Vanja ne želi drugega kot pozornost in da si v resnici ne želi škoditi. 

To bomo lažje izvedli, če bomo gotovi v svoje znanje o rastlinah.  

9. Izzivalno vedenje – uživanje neužitnih snovi (čistila, kozmetika) 

Po navodilih je vse, kar bi lahko škodilo zdravju, v skupini zaklenjeno v omari. Čistila, 
milo in ostalo uporabljamo vedno pod nadzorom. Če vseeno pride do izzivalnega 
vedenja, ravnamo podobno kot v prejšnjem primeru (rastline). 

10. Izzivalno vedenje – uničevanje inventarja, brcanje, klofutanje  

Omejitveni prijemi kot v prejšnjih točkah – premestitev v sobo za umirjanje. 
Morebitno razdejanje mora pospraviti sama, ko se umiri. Pri tem ji lahko pomagamo.  

11. Izzivalno vedenje – čečkanje, mazanje s kremo po vratih ...  

Povemo ji, da bo vse tudi sama počistila. To tudi dosledno od nje zahtevamo, ko se 
umiri. 

12. Izzivalno vedenje – metanje svojih oblačil iz omare, jakne, šala na pohodu  

Pospravi ali pobere sama, pa čepav je to šele naslednji dan. Če oblačil več ne 
najdemo, je za izgubo odgovorna sama, kar ji tudi povemo. Pred odhodom na pohod 
poskušamo doseči, da obleče trenirko, jakno, ki nima večje finančne vrednosti. 

13. Izzivalno vedenje – bežanje iz doma  

Gremo za njo in poskusimo ostati mirni. Iz položaja lahko razberemo, ali je 
nevarnost bega na cesto. Če je ne moremo prepričati, naj se vrne, jo prestrežemo (2 
osebi) in privedemo v dom. Povemo ji, da njeno vedenje ni ustrezno. Ravnamo v 
skladu s smernicami »Moj vedenjski načrt« in izvajamo dejavnosti po urniku. 

14. Izzivalno vedenje – delno samopoškodovalno vedenje (udarjanje z glavo ob 
steno, praskanje, zbadanje z ostrimi predmeti ...) 

Vedenje poskušamo preusmeriti s humorjem. Ne dajemo mu posebnega poudarka, 
razen če presodimo, da je res zelo nevarno. Upoštevamo »Moj vedenjski načrt«. 
Izpeljemo urnik in se ravnamo po načrtu iz točke 3. 

15. Prhanje, skrb za menjavo higienskih vložkov ... 

Prha se po večerji. Ker je zadnja, mora za seboj pospraviti tudi kopalnico. Odpelje 
en voz z umazanim perilom (v spremstvu), drugega odpelje katera od deklet. Pozorni 
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smo, da odloži umazano perilo v koš za pranje. Med menstruacijo jo večkrat 
opomnimo, naj zamenja vložek. Vložek naj nese tudi s seboj v šolo. Zvečer si mora 
tudi temeljito odstraniti ličila z obraza. Tudi pri tem smo dosledni. Lase umije vedno, 
kadar opazimo, da so mastni. Tudi pri tem smo dosledni. 

16. Kadar toži o bolečinah, slabostih, jo poskušamo preusmeriti.  

Damo ji sicer vedeti, da jo jemljemo resno, vendar o tem z njo ne razpravljamo. 
Zaposleni naj bi se poskušali izogibati pogovorov o lastnih bolezenskih težavah v njeni 
prisotnosti, da je ne bi v tej smeri spodbujali, se pa seveda kdaj zgodi. Ko to opazimo, 
poskušamo situacijo rešiti s humorjem, da ji ne damo prevelike teže. Z njo tudi ne 
razpravljamo o zdravilih, ki jih prejema. Če sama načne temo ali omenja, da se ji 
tresejo roke ali da ji je slabo (po navadi kadar je zelo razburjena ali hoče dodatno 
pozornost), ji povemo, da je to zaradi razburjenosti in ne zdravil. Povemo ji tudi, da ji 
zdravila pomagajo, da lažje nadzoruje svoje ravnanje, je bolj pridna, se boljše počuti 
... To pa je tudi vse na to temo. 

17. Pospravljanje postelje  

Vanja pospravi svojo posteljo po zajtrku, ko se vrne v skupino in ko je odnesla 
prazno posodo v kuhinjo, če tega ni storila že prej samoiniciativno. Enako velja za 
ostala dekleta v skupini. Tudi pri tem moramo biti dosledni.  

18. Držati se urnika  

Biti moramo tam ali vnaprej sporočiti, da nas ne bo (pomembno za osebe z motnjami 
navezanosti), da ji ne govorimo nekaj, kar se potem ne bo zgodilo (zmanjšuje 
zaupanje, povečuje negotovost). 

19. Še posebej osebe, ki so bile zanemarjene ali zlorabljene, potrebujejo: 

Pozornost, bližino, nežen dotik, občutek sprejemanja, občutek, da so ljubljeni. 
Vključiti dejavnosti »negovanja« (dobre tudi za osebe, ki se vedejo agresivno, pretirano 
aktivno) – te izvaja zaposleni z Vanjo, npr. mazanje rok s kremo, manikura (lakiranje 
nohtov), pomoč pri odstranjevanju make-upa (dotikanje z kosom vate po obrazu), 
pomoč pri umivanju glave (masaža lasišča) … 

20. Še posebej osebe, ki so neusklajene, impulzivne, imajo izpade besa, z 
notranjim kaosom, potrebujejo:  

Jasna pravila in meje, da bi bila okolica zanje varnejša in predvidljivejša, da se lažje 
organizirajo in usklajujejo. Vključiti dejavnosti »strukturiranja« – te izvaja zaposleni z 
Vanjo, npr. na sprehodu hoditi v istem ritmu, ploskanje po ritmu (zaposleni zaploska 
ritem, Vanja ponovi) … 

21. Za osebe z motnjami navezanosti je pomembno, da so opažene  

Dobro je, da jim največ pozornost posvečamo, ko je njihovo vedenje primerno, in 
čim manj, ko je neprimerno. Če se osebe počutijo videne, to povečuje občutek varnosti, 
kar pomaga pri umirjanju, s tem pa se gradi tudi varna navezanost. 

22. Uporaba računalnika in interneta v šoli  
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Lahko posluša glasbo na Youtube, ne sme pa gledati grozljivih fotografij ali risank, 
pa tudi ne filmov o anoreksiji, bulimiji ... Tudi na Facebook ne sme. Do zdaj se je dalo 
z njo lepo dogovoriti. 

23. V dom prihaja in odhaja 

Skozi zunanja vrata njene skupine, razen v redkih izjemah (ko se vrne od doma ali 
jo skozi glavni vhod pospremi nekdo, ki ni o tem poučen). To je že lepo usvojila. 

Skupina v domu je zaklenjena (po dogovoru s prejšnjih timov) zjutraj do odhoda v 
šolo in po 18. uri zvečer. V kriznih situacijah pa tudi po potrebi. 

Oblike vedenjskih in čustvenih težav ter ostalih težav, s katerimi se Vanja še vedno 
sooča: 

 agresija do sostanovalcev, sošolcev, delavcev, staršev (preklinjanje, kričanje, 
brcanje, trganje oblek, udarjanje, lasanje), 

 ponavljanje domnevno resničnih pogovorov, 

 izražanje vsebin nočnih mor, 

 iskanje bližine, pozornosti, oklepanje zaposlenih, 

 avtoagresija (udarjanje z glavo ob tršo podlago, praskanje, zaužitje neustreznih 
živil, rezanje s škarjami), 

 beganje, 

 nizka samopodoba, 

 posnemanje (sošolcev, sostanovalcev, delavcev – večinoma negativni vzorci), 

 ljubosumje, 

 stereotipna vedenja (ponavljajoči govor), 

 neprimerno seksualno vedenje, 

 slaba volja, 

 nizka koncentracija, 

 učne težave, 

 nadomestne zadovoljitve, 

 odklanjanje določenih ljudi, 

 brezvoljnost, 

 šolska fobija, 

 izogibanje delu, 

 neprimerno sedenje na stolu, 

 klepetanje med poukom, 

 nastopaštvo. 

Strokovni delavci vedenjske in čustvene težave pripisujejo zgodnjim travmatičnim 
izkušnjam, ki so se pojavile v predsimbolnem obdobju, pomanjkanju pozitivnih izkušenj 
iz pomembnih zgodnjih odnosov – razvoj nevarne navezanosti v zgodnjem razvojnem 
obdobju, pomanjkanju sposobnosti uravnavanja čustev, stalno menjavanje njej 
pomembnih ljudi in okolja (družina, šola, prijatelj) – zapustitev biološke matere, 
preživeti čas v zavodu (v njeni rojstni državi), posvojitev (v Slovenijo), vloga 
posvojiteljev (staršev), ločitev staršev in težave znotraj družine, šolanje na več različnih 
šolah (neprestano premeščanje), neusklajenost ljudi, ki živijo/delajo z njo, in s tem 
povečanje negotovosti. 
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Strokovni delavci, ki so sodelovali pri pripravi ''Mojega vedenjskega načrta'' in 
smernic za delo z Vanjo, so mnenja, da se njeno stanje spreminja. Nekateri so celo 
mnenja, da je deklica na nekaterih področjih nazadovala, da ustanova, v katero je zdaj 
vključena, zanjo ni najprimernejša.  

Pogostost in intenzivnost vedenjskih in čustvenih težav strokovnjaki, ki delajo z 
deklico, pripisujejo: 

 okolici, v kateri biva (delavci, ki ne upoštevajo zanjo določenih pravil), 
postavljenim strukturam in mejam, 

 odnosom z bližnjimi in njihovemu duševnemu stanju, 

 pozornosti ostalih uporabnikov, 

 timskemu sodelovanju, 

 ustreznosti medikamentozne terapije. 

Pri delu z Vanjo so bile uporabljene naslednje metode dela: 

 vedenjsko-kognitivni pristop, 

 žetoniranje, 

 strukturiranje urnika, 

 pozitivna podkrepitev primernega vedenja, 

 ignoriranje, 

 kazni, 

 prostor za umik, 

 več gibanja, 

 medikamentozna terapija, 

 poudarek na terapevtskem odnosu kot tistem, ki najbolj ''zdravi'' (spreminja 
transferno nervozo), in ne na tehnikah (spreminjajo simptome), 

 uglaševanje s človekom, 

 delo po načelih igralne terapije (ritem, ples, glasba, petje, gibanje, dotik, 
čustveno reflektiranje), 

 postavljanje mej toplo, a odločno, 

 pogovor (ob fizični dejavnosti – sprehod), 

 umik od dražljajev, občinstva, 

 modeliranje primernega vedenja, iskanje ustreznejših vzorcev odzivanja, 
izražanja čustev, 

 omogočanje časa in prostora osebi za izražanje čustev, 

 interaktivne dejavnosti z njej pomembnimi vrstniki, 

 psihoterapija, 

 pogovor z zaposlenimi, skupni dogovori o ravnanju, 

 svetovanje staršem (predvsem mami), 

 reden nadzor in delo na sebi (lastna terapija). 

Med neučinkovitimi metodami dela so zaposleni navedli žetoniranje, neustrezno 
postavljanje mej, nepotrpežljivost, prepozno odzivanje, neusklajenost delovanja 
zaposlenih.  

Poleg navodil za delo z deklico je bil kasneje zanjo po smernicah tehnike Team-
Teach izdelan ''Moj vedenjski načrt''. Ta naj bi bil v podporo delavcem pri izbiri ustrezne 
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metode glede na določeno vedenje in hkrati pomagal pri njegovem razumevanju. V 
njem naj bi vsak delavec jasno razvidel, katere metode dela je pametno uporabiti v 
kateri situaciji in katerim se mora izogniti.  

Pomembni elementi načrta so opisi vedenj in ustrezni odzivi zaposlenih v različnih 
okoliščinah.  

1. Stopnja vedenja, ko je Vanja rahlo vznemirjena 

Vanja takrat doživlja fizični nemir, zmerno uporablja kletvice, veliko govori, vse jo 
moti, daje opazke glede vsega dogajanje okrog nje, spotika druge stanovalce, 
mimogrede udari sostanovalca, preizkuša meje. 

Pomaga si lahko s fizično dejavnostjo, dolgo hitro hojo, poslušanjem glasbe, 
zaposlitvijo, do katere ima lasten interes, zaposlitvijo z reševanjem ugank v Cicibanu 
ali Cicidoju.  

Strokovni delavci ji pomagajo tako, da jo pred začetkom dejavnosti seznanijo z 
jasnimi pravili in posledicami, ki bodo sledile, če pravil ne bo upoštevala. Strukturirajo 
njen dan in so dosledni pri opravilih in urniku. Prisotni naj bodo pohvala, vključitev v 
sprostitvene dejavnosti (petje, masaža dlani, bansi), pogovor, objem. Neposredna 
navodila niso zaželena. Pomembna sta ohranjanje mirnega pristopa in ločevanje 
neustreznih dejanj od nje.  

2. Stopnja obrambnega vedenja 

Vanja glasno govori, se smeji, hitro hodi in teče po prostoru. Krili z rokami, loputa z 
vrati in grozi, da bo pobegnila. Prisotna sta brcanje in klofutanje navzočih. 

Deklica si pomaga tako, da se umakne v sobo za umirjanje oziroma piše na list 
jezne misli. 

Strokovni delavci ji pomagajo tako, da jo omejijo znotraj skupine oziroma jo usmerijo 
v sobo za sproščanje. Z njo se ukvarja le eden, ki je tisti trenutek najbolj kompetenten 
in stabilen (ne po njeni želji). Pred sobo za sproščanje je treba umakniti občinstvo. 
Pogovarjanje na glas, da Vanja lahko sliši, ni zaželeno. V pogovoru z zdravstveno 
službo se presodi o terapiji po potrebi.  

3. Stopnja kritičnega vedenja 

Vanja uničuje predmete, brca, je fizično agresivna do sostanovalcev in osebja, meče 
predmete, kriči, tolče z glavo ob steno, beži, grozi s samopoškodbami in poskuša 
uresničiti grožnje. 

V tej točki si Vanja ne zna več sama pomagati. Lahko se umakne v sobo za 
sproščanje. 

Strokovni delavci ji pomagajo s pomočjo fizičnega pridržanja, omejitve znotraj enega 
prostora, usmeritve v sobo za sproščanje. Prisotni naj bodo fizična bližina v tišini, 
stabilnost in umirjenost zaposlenih. Pokličejo lahko na pomoč krizni tim.  
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4. Stopnja depresije 

V tej točki deklica joče, je utrujena, išče fizično bližino, izraža svojo stisko tin prosi 
za pomoč. Želi si prisotnost njej pomembnih ljudi. 

Pomaga si lahko tako, da se umakne v miren prostor in pokrije s toplo odejo. 

Strokovni delavci se lahko z njo pogovorijo, so umirjeno prisotni, izražajo 
razumevanje in ji namenijo kakšen objem.  

5. Stopnja okrevanja 

Vanja si želi mirnega okolja, počitka in spanja. 

Pomaga si tako, da zaspi oziroma odide na sprehod.  

Strokovni delavci ji omogočijo pogovor, umirjeno prisotnost, izraze razumevanja in 
objem.  

6. Stopnja učenja za naprej 

Vanja obžaluje storjeno škodo, je pripravljena na pogovor in razumevanje 
dogodkov.  

Pomaga si lahko s pisanjem dnevnika. 

Strokovni delavci ji lahko pomagajo s pomočjo pogovora, iskanjem boljših načinov 
spoprijemanja s kriznimi položaji in frustracijo. 

 Kaj sproži Vanjino vedenje? Največkrat so v ozadju njene vznemirjenosti, ki 
lahko vodi do agresivnega vedenja in beganja: 

 potreba po sprejemanju njej pomembnih ljudi in stiku z njimi,  

 potreba po pozornosti,  

 postavljanje meja, prepovedi, zahtev (nega, šola ...), 

 čakanje, prazen prostor, 

 interakcija z določenimi ljudmi, 

 potreba po dejavnosti in dražljajih ter na drugi strani počitku, miru in tišini. 

Primeri: 

Oseba (zaposleni) da pozornost drugemu stanovalcu pred njo oziroma ne le njej. 

Vanja misli, da jo drugi ne mara; to izrazi besedno. 

Oseba, s katero želi Vanja govoriti, se ne more tisti trenutek odzvati nanjo. 

Vanja želi videti določeno osebo, a je ni v službi oz. je tisti trenutek ni v bližini. 

Vanja izve, da je določena oseba zbolela. 

Vanja želi točno določenega varuha, da bi bil ob njej v skupini, kar se ji ne izpolni. 
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Vanja ne želi biti z določeno osebo na dejavnosti ali v skupini. 

V skupino pride drug stanovalec, ki ji je oz. ni všeč. 

Vanja sliši druge stanovalce v sosednji skupini, kako se smejijo.  

Vanja sliši druge sostanovalce kričati, se prepirati. 

V skupino vstopijo starši drugega stanovalca. 

Zaposleni vztraja pri zahtevi, ki je Vanja ne želi izpolniti. 

Oseba (zaposleni) ji pove, katero njeno vedenje ni primerno. 

Oseba Vanji pove, da mora počakati na določeno dejavnost. 

Oseba od Vanje zahteva, da določeno dejavnost izvede do konca.  

Oseba s povzdignjen glasom nekaj reče Vanji. 

Vanja se ne želi prhati/umiti, obleči. 

Vanja je utrujena; to izrazi sama. 

Vanjo nekaj boli; to izrazi sama. 

Pomembno je, da strokovni delavci poznajo njena močna področja in stvari, ki jih 
ima Vanja rada:  

 glasba, petje, ples, hoja, 

 individualna prisotnost zanjo pomembnih ljudi, 

 ličenje, friziranje, urejanje nohtov, 

 delo v kuhinji. 

7.5.3 Pomanjkljivosti v obravnavah 

V tem poglavju želimo obravnavati mnenje intervjuvanih strokovnjakov o tem, kaj bi 
v sistemu pomoči za deklico Vanjo naredili drugače.  

Intervjuvani so v Vanjinem primeru v največji meri izražali željo po informacijah o 
njeni zgodovini, ki jim niso bile zlahka dostopne. Intervjuvani si v sistemu pomoči zanjo 
želijo več rednega sodelovanja in pregleda nad doslednostjo izvajanja dogovorov. 
Nekateri med njimi zagovarjajo premestitev deklice v drugo okolje, ki bi ji omogočilo 
nov začetek. Želijo si več poudarka na usklajevanju med zaposlenimi, nudenju 
podpore zaposlenim in staršem ter izvajanju terapevtskih dejavnosti z dekličino mamo 
(po načelih igralne terapije). Menijo, da obstajajo še ustreznejše oblike dela z Vanjo, 
ki jih je treba raziskati.  
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7.6 Vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga oz. drugih 

strokovnjakov 

''Specialni in rehabilitacijski pedagog je strokovnjak, ki preučuje, razvija in izvaja 
edukacijo in reedukacijsko, kompenzacijsko in rehabilitacijsko delo z otroki s 
posebnimi potrebami in odraščajočimi in odraslimi s primanjkljaji, ovirami oziroma 
motnjami v vseh življenjskih obdobjih'' (Etični kodeks, 2009, str. 1). Med študijem 
pridobi znanje za delo z vsemi skupinami oseb s posebnimi potrebami. Opremljen je s 
kompetencami za delo z osebami z motnjami v duševnem razvoju in hkrati za delo z 
osebami z vedenjskimi čustvenimi težavami. Širino znanja lahko med sabo prepleta 
ter uresničuje osnovne cilje specialnega in rehabilitacijskega pedagoškega dela. 
''Osnovni cilj dela specialnega in rehabilitacijskega pedagoga je pomagati 
posamezniku, da razvije svoje potenciale in da se usposobi za čim kvalitetnejše in čim 
bolj neodvisno poklicno in socialno življenje oziroma da čim bolj obvlada in kompenzira 
primankljajev, ovire oziroma motnje'' (Etični kodeks, 2009, str. 1). Usposabljanje za 
kakovostno socialno življenje je eden izmed pomembnejših in hkrati zahtevnejših 
procesov pri delu z osebami, ki so bile v družini izpostavljene zlorabam.  

Specialni in rehabilitacijski pedagog osebe spremlja v učnem okolju. Vključen je v 
proces vzgoje in izobraževanja. Z njimi preživi vsaj štiri ure dnevno. Z osebami lahko 
vzpostavi intimen odnos zaupanja, hkrati pa je navzoč v vseh njihovih socialnih 
interakcijah znotraj razreda in nekaterih tudi izven. Pogosto je ena izmed pomembnih 
oseb v njihovem življenju. Tako lahko s svojimi izkušnjami veliko prinese k timu, ki tvori 
sistem pomoči. Vloga specialnega pedagoga oz. drugega strokovnjaka, ki prevzema 
pedagoško delo v razredu oziroma vzgojno delo popoldne, mora biti zato v prvi vrsti 
po mnenju intervjuvanih usklajena z delom tima. Kaj to pomeni?  

Naloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga za uspešno delo z osebami z 
motnjami v duševnem razvoju, ki so utrpele posledice zlorabe v družinskem okolju in 
se spopadajo z vedenjskimi in čustvenimi težavami, je usklajeno delo s timom, ki 
obravnava to osebo. V tim so lahko vključeno vsi strokovnjaki, ki delajo s to osebo, in 
tudi ostali, ki bi s svojimi kompetencami in nasveti lahko pripomogli k uspešnejšemu 
delovanju. V ustanovi, kjer dekleta bivajo, so v tim po navadi vključeni specialni in 
rehabilitacijski pedagog, psiholog, delovni terapevt, logoped, varuh, fizioterapevt, 
Team-Teach tutor in vodja doma. Naloga vsakega posameznika je, da se udeleži 
sestankov tima in na njih aktivno sodeluje. S svojo vključenostjo prispeva individualno 
izkušnjo z obravnavanim posameznikom, že ugotovljene učinkovite metode dela, s 
timom deli področja negotovosti in jih poskuša razrešiti. V prvi vrsti spoštuje mnenje 
vseh članov in se do njih obnaša spoštljivo. Ko tim strokovnjakov sklene dogovore o 
ravnanju, je naloga tako specialnega in rehabilitacijskega pedagoga kot tudi ostalih 
strokovnjakov, da se teh dogovorov dosledno držijo. Vsako odstopanje lahko povzroči 
oddaljevanje uspeha in poglabljanje težav že tako krhkih obravnavanih oseb z 
vedenjskimi in čustvenimi težavami. Ker se intervjuvani strokovnjaki zavedajo, da se 
posamezniki v različnih položajih vedejo različno, je zelo pomembno, da so člani tima 
obveščeni o aktualnih dogodkih. Le ažurnost podatkov lahko omogoči kakovostno delo 
ter prepreči poglabljanje vedenjskih in čustvenih težav posameznika. Pripomore k 
razumevanju počutja posameznika, ki je hkrati vodilo ravnanja v vseh kasnejših 
obravnavah. Delo mora biti usmerjeno v posameznika in njegove potrebe. Zato mora 
tudi specialni in rehabilitacijski pedagog tako kot vsi ostali strokovnjaki izpolnjevati 
poročila o incidentu (osnutek, predstavljen v teoretičnem delu), ki so hkrati material za 
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ovrednotenje ''Mojega vedenjskega načrta'' dveh posameznic. Delo, usmerjeno v 
posameznika, zahteva empatijo. Z njeno pomočjo specialni in rehabilitacijski pedagog 
lažje preide v faze sprejemanja, zagotavljanja varnosti, upoštevanja individualnosti, 
omogočanja uspeha in samopotrjevanja. Vse to so potrebe vseh deklet, obravnavanih 
v empiričnem delu magistrskega dela. V intervjuju je eden izmed vprašanih dejal: 
''Včasih je meja med strokovno utemeljeno metodo (pristopom) in tem, da si enostavno 
človek, ki si vzame čas in nameni pozornost in empatijo uporabniku s stisko, zelo 
tanka.'' Za konec ne smemo pozabiti, da se osebe z vedenjskimi in čustvenimi 
težavami pogosto srečujejo s težavami agresije in avtoagresije. Te težave zahtevajo 
strokovno kompetentnost vseh udeležencev v obravnavi, kot tudi strokovno 
kompetentnost specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Njegova naloga je tako, 
da se seznani s problematiko, prebere dostopno dokumentacijo in anamneze 
obravnavanih ter se udeležuje različnih izobraževanj. Strokovna kompetentnost in 
poznavanje problematike specialnemu in rehabilitacijskemu pedagogu omogočita 
večjo samozavest, ki vpliva na karakterno stabilnost. Ta pa je ključna pri delu z 
osebami z vedenjskimi in čustvenimi težavami. Posamezniku omogoča, da se 
dosledno drži smernic, dogovorjenih na timskih sestankih, in obravnavanemu 
uporabniku s tem ustvarja okvir, v katerem se počuti varnega.  

7.7 Kaj bi lahko naredili drugače? 

Individualno smo pomanjkljivosti sistema pomoči vsake posameznice že 
obravnavali. V tem delu ponovno izpostavljamo nekaj odgovorov intervjuvancev, ki so 
skupni vsem štirim primerom, in dobro opišejo dejansko stanje možnega napredka.  

''K sodelovanju bi povabila še zunanje strokovnjake. O problematiki bi skušala 
ozavestiti vse delavce, ki delajo z njimi. Marsikdo med njimi je seznanjen z obliko 
vedenjskih in čustvenih težav, ne vedo pa, kje je njihov izvor. S poznavanjem izvora 
neke problematike se problema lažje lotiš, ga razumeš. Zadeve, ki ti je razumljiva, se 
lažje lotiš. Pred njo nimaš strahu, da nimaš ustreznih kompetenc za soočanje z 
določeno problematiko. Pogosto se namreč zgodi, da določeni delavci od problematike 
umaknejo roke, ker se ne čutijo kompetentne ter si ne želijo v kaosu narediti še 
večjega. Ustanovila bi skupine za supervizijo za določeno osebo, ki bi jih vodili delavci, 
ki problematiko najbolje poznajo (kar ni nujno, da je vedno kader z najvišjo izobrazbo). 
Omenjena problematika zahteva izkušnje v praksi, ker je prav vsak primer individuum 
zase. Težko je posplošiti na celotno situacijo.'' 

''Varuhi, ki največ časa prebijejo s posamezniki v skupinah, bi morali biti boljše 
VODENI s strani strokovnjakov. Pomagati pri samozavesti. Biti spodbujani k dobremu 
delu. In da strokovnjaki resnično, aktivno sodelujejo z varuhi. Pokažejo zanimanje za 
rešitev problema. Da spremljajo proces in ga kritično analizirajo, evalvirajo in 
spreminjajo po potrebi. Ne da se zorganizira tim samo takrat, ko gori voda. Priznati, če 
nekaj ne znamo, in iskati pomoč širše, tudi izven organizacije.'' 

''Celovitejši in enotnejši pristop k obravnavi osebe, kar vključuje več timskega 
sodelovanja različnih strokovnjakov. Usklajeno delovanje in interpretacije dogovorov 
strokovnega tima. Jasno informiranje o zgodovini osebe. Jasen pretok informacij, tudi 
na dnevni ravni. Dodatno izobraževanje s področja čustveno-vedenjske problematike.'' 
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V povzetku lahko napišemo, da bi bilo treba izboljšati pretok informacij med šolo in 
bivalno enoto. Učinkovita obravnava zahteva več sodelovanja, dogovarjanja in 
poenotenje dela. Dekleta z obravnavano problematiko bi potrebovala več individualne 
obravnave. Več poudarka bi bilo treba nameniti vzgoji in socializaciji. Idealno bi bilo, 
če bi se ustanova lahko prilagajala posamezniku in ne obratno. V ta namen bi bilo treba 
v prvi vrsti povečati število kadra in zmanjšati število obravnavanih oseb. Pri 
načrtovanju dela z obravnavanimi osebami bi bilo treba več poudarka nameniti mnenju 
varuhov, ki z njimi preživijo največ časa. Vodja bivalne enote bi moral jasneje skrbeti 
za usklajevanje in ovrednotenje obravnav, da bi lahko bile celostne in enotne. 
Dekletom bi bilo treba nameniti več izkušenj izven zavoda, ki ne bi bile ustvarjene 
umetno in namenjene samo njim. Tudi tukaj bi lahko problem rešili s pomočjo 
kadrovskih sprememb. V situacije izvenzavodskih izkušenj bi bilo treba dekleta 
vpeljevati postopoma ter tako graditi njihovo samozavest in zaupanje.  

Kljub številnim dopolnitvam v sistemu pomoči, ki so jih intervjuvani navedli, so 
mnenja, da je njihovo delo uspešno. Uspeh pripisujejo lastni predanosti delu, ki je 
prisotna v dobrem kolektivu. Razmišljanje o izboljšavah jih dela boljše strokovnjake, ki 
se ne zadovoljijo s povprečnimi rezultati. Želijo si najboljše.  

7.8 Sklepne ugotovitve  

1.  Prvo raziskovalno vprašanje magistrskega dela je bilo, na katera področja 
otrokovega razvoja – socialno, kognitivno in čustveno področje – zlorabe otrok 
z motnjami v duševnem razvoju, ki se dogajajo/zgodijo v družinskem okolju, 
vplivajo najmočneje. 

V empiričnem delu raziskave smo ugotovili oziroma potrdili, da zlorabe otrok z 
motnjami v duševnem razvoju, ki se dogajajo/zgodijo v družinskem okolju, vplivajo na 
vsa področja otrokovega razvoja, na socialno, kognitivno in čustveno. Lahko bi rekli, 
da sta področji socialnega in čustvenega razvoja, kamor sodijo vedenjske in čustvene 
težave, najmočneje zastopani. Posledično zaradi težav na teh dveh področjih prihaja 
tudi do težav na področjih učenja in pomnjenja. Osebe s takšno zgodovino se vrtijo v 
začaranem krogu, iz katerega brez dodatne pomoči strokovnjakov ne zmorejo izstopiti.  

2. Drugo raziskovalno vprašanje je bilo, kakšen je vpliv zlorab otrok z motnjami v 
duševnem razvoju, ki se dogajajo/zgodijo v družinskem okolju, na posamezna 
področja otrokovega razvoja – socialno, kognitivno in čustveno. 

Zlorabe vplivajo na socialni razvoj tako, da se pojavijo težave v obliki 
neprilagojenega vedenja – zmanjšan nadzor impulzov, težave v interpretaciji in 
zaznavi socialnih položajev, zmanjšana sposobnost učenja iz izkušenj, zmanjšana 
sposobnost zavzemanja vidika drugih v socialni interakciji, težave na področju 
zavedanja lastne krivde, naučena nemoč. 

Na kognitivni razvoj vplivajo s pojavljanjem učnih težav, motenj pozornosti in 
koncentracije.  

Vplivajo tudi na čustveni razvoj, saj se pri teh posameznikih pojavljajo hude notranje 
stiske v kombinaciji s tesnobo ali depresijo, žalost, jeza, pomanjkanje samozavesti, 
zmanjšano samospoštovanje, nizka samopodoba, pomanjkanje energije, brezvoljnost. 
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3. Tretje raziskovalno vprašanje magistrskega dela je bilo, kakšna je vloga 
specialnega in rehabilitacijskega pedagoga oziroma drugega strokovnjaka, ki je 
vključen v pedagoško obravnavo, pri oblikovanju spodbudnega učnega okolja za 
otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami. 

Vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga je, da je v prvi vrsti človek, ki s 
pomočjo empatije posameznikom z vedenjskimi in čustvenimi težavami omogoča 
občutke sprejetosti. S širino znanja, ki si jo je pridobil med študijem, prepleta veščine 
za delo tako z osebami z motnjami v duševnem razvoju kot z osebami z vedenjskimi 
in čustvenimi težavami. Osebam z zgodovino zlorab mora zagotavljati potrebno 
varnost, po kateri hrepenijo, upošteva njihove individualne značilnosti in izvaja 
obravnave, usmerjene v posameznika. Išče njihova močna področja, s pomočjo katerih 
jim omogoča težko želene občutke uspeha in samopotrjevanja. Njegova naloga je tudi, 
da usklajeno deluje s timom. To pomeni, da se udeležuje timskih sestankov in na njih 
aktivno sodeluje. Pomembno je, da se tudi on drži dogovorov o smernicah ravnanja s 
posamezniki, saj po izsledkih raziskave opažamo, da je to vodilo k uspehu. Specialni 
in rehabilitacijski pedagog potrebuje za svoje delo informacije o aktualnih dogodkih. Te 
je ostalim sodelavcem in članom tima dolžan posredovati tudi sam.  

4. Nadalje smo postavili vprašanje, kako se izvaja praksa timskega sodelovanja in 
celovite obravnave otroka s čustvenimi in vedenjskimi težavami v instituciji. 

V ustanovi, kjer smo izvajali empirično raziskavo, je težnja po multidisciplinarnem 
delovanju velika in je na razpolago širok spekter strokovnega kadra (psiholog, specialni 
in rehabilitacijski pedagog, psihiater, medicinska sestra, delovni terapevt, logoped, 
fizioterapevt, varuh, likovni pedagog, glasbeni pedagog …). Osebe, ki so vključene v 
obravnavano institucijo, so vključene v različne obravnave. Timsko sodelovanje je tako 
nujno potrebno. Zaradi veliko zaposlenih je potrebno veliko usklajevanja in 
prilagajanja. Pridobljeni podatki kažejo, da se je po uvedbi metode, ki spodbuja timsko 
sodelovanje, to izboljšalo. ''V močnih timih bi moralo biti samoumevno, da si zaposleni 
vzajemno pomagajo, da sodelavci sprejemajo ponujeno pomoč'' (Allen in Matthews, 
2015, str. 65). Iz intervjujev je razvidno, da se delavci pogosto obračajo po pomoč k 
ostalim strokovnjakom. Najpogostejše so izmenjave informacij med pedagoško in 
psihološko službo ter varuhi, ki z obravnavanimi osebami preživijo največ časa. Na 
timske sestanke, imenovane operativni timi, so vabljeni predstavniki vseh strokovnih 
služb. Te se trudijo sodelovati tudi z družino oziroma centrom za socialno delo, ki je 
skrbnik obravnavanih. Vsi imajo možnost aktivnega sodelovanja. Poročila, oblikovana 
na teh sestankih, so poslana tudi tistim, ki se sestanka zaradi določenih razlogov niso 
mogli udeležiti. To pomeni, da je manj težav in napak zaradi neobveščenosti strokovnih 
delavcev. 

5. Na koncu smo postavili vprašanje, katere so prednosti prakse timskega 
sodelovanja in celovite obravnave otroka s čustvenimi in vedenjskimi težavami 
v instituciji ter kje lahko najdemo njene pomanjkljivosti. 

Timsko sodelovanje omogoča sodelovanje strokovnjakov različnih strok. Prednost 
takšnega sodelovanja je izmenjava različnih vidikov obravnav, izkušenj in znanj, ki 
pripomorejo k iskanju ustreznih metod dela in oblikovanju sistema pomoči, ki je 
usmerjen v obravnavano osebo. Pomanjkljivost takšnega sodelovanja pa je na drugi 
strani težje usklajevanje med strokovnjaki, kjer vsak zagovarja svoje področje. 
Nekateri delavci opažajo hierarhijo. Menijo, da niso vsa mnenja enako pomembna.  
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Takšen način dela omogoča tudi večjo strukturo obrazcev in poročil. Prednost tega 
je razdelana problematika, ki je usmerjena v posameznika. Med pomanjkljivosti 
intervjuvani uvrščajo veliko pisanja ter nedostopnost in izgubo dokumentacije.  

Timski sestanki so izjemno pomemben člen vsakega sistema pomoči. Njihovi 
prednosti sta predvsem izmenjava izkušenj in ovrednotenje morebitnega napredka 
oziroma nazadovanja. Premalo ovrednotenj na letni ravni pa intervjuvani prav tako 
opažajo kot pomanjkljivost takšnega sodelovanja. Intervjuvani pogrešajo predvsem 
usklajevanje sestankov od nadrejenih.  

V okviru timskega sodelovanja se na prej omenjenih timskih sestankih oblikujejo 
sklepi o sistemu pomoči za posameznika. Njihova prednost je vpliv na samozavest 
delavcev, da delajo ustrezno in da so njihove metode dela učinkovite. Pomanjkljivost 
so predvsem šibki členi verige članov tima, ki se dogovorov, sprejetih na sestankih, ne 
držijo ter rušijo strukturo in okvire.  

Številne ustanove zaposlenim ponujajo različna izobraževanja. V okviru timskega 
sodelovanja lahko zaposleni informacije, pridobljene na izobraževanjih, izmenjujejo z 
ostalimi. Prednost izobraževanj je strokovna kompetentnost, ki vpliva na samozavest 
zaposlenih. Na žalost pa intervjuvani kot pomanjkljivost navajajo, da niso dostopna 
vsem, kar prav tako posledično ruši njihovo samozavest in občutek vrednosti.  

7.9 Priporočila 

Čeprav je bila naša raziskava omejena na štiri obravnavane primere in njenih 
rezultatov ne moremo posploševati, smo oblikovali priporočila, ki so lahko v pomoč 
vsem tistim, ki delajo z obravnavanimi osebami. Zavedamo se, da je vsak primer 
zgodba zase, hkrati pa smo mnenja, da lahko tudi ostali, ki se soočajo s podobno 
problematiko, v teh priporočilih najdejo kaj uporabnega.  

Priporočila so oblikovana na podlagi konkretnega primera iz obravnave deklice Maje 
in izsledkov raziskave.  

V poročilu o incidentu je zapisano: 

''Deklica se je v dopoldanskem času s spremljevalko udeležila tekaškega 
tekmovanja. Dan prej se je na treningu odlično odrezala. Imela je veliko kondicije, 
tekmovanja se je zelo veselila. Med tekom je postala žalostna. Spremljevalki je 
povedala, da se je spomnila na dogodek, ko je njena sostanovalka na sprehodu na 
tleh našla mrtvo ptičko. To jo je zelo vznemirilo. Ni zmogla več teči. Pričela se je jeziti, 
ustavljala se je. Vsake toliko je pričela s hitrim tekom in spremljevalka jo je morala 
loviti. Z njo se je skušala pogovoriti. Ob prihodu v dom v njeni skupini ni bil nihče 
prisoten. Deklica je bila vidno vznemirjena. Pridružila se je eni izmed preostalih skupin. 
Dogajanje se je pričelo stopnjevati po malici, ko je za majico močno zagrabila enega 
izmed sostanovalcev. Ob opozorilu varuhinje se je vznemirila ter pričela teči na drugo 
stran. Tam jo je skušal zaustaviti varuh. To jo je še bolj vznemirilo. Kljub temu, da sobe 
za umirjanje ne mara in je bila ta zasedena, se ja sama zaprla vanjo. Kasneje je odšla 
v eno izmed skupin ter si pričela puliti lase. Vedenjski izbruh se je zaključil v njeni sobi 
s histeričnim jokom. Deklica je po incidentu napisala več strani, kjer je opisala svoje 
doživljanje. Priložila je tudi nekaj ilustracij.''  



77 
 

Ob pogovoru z deklico in prebiranju njenih zapiskov je bilo ugotovljeno: 

''Dan pred tekom je deklico klicala mama ter ji povedala, da je čez vikend ne bo 
mogla vzeti domov. Na teku se je deklica res spomnila dogodka z mrtvo ptičko, kar jo 
je zelo vznemirilo. Ob prihodu v dom ni bilo v njeni skupini nikogar, njena soba pa je 
bila zaklenjena, zato se vanjo ni mogla umakniti (sobo želi imeti sama zaklenjeno). 
Sostanovalec v skupini jo je pričel po njenih besedah ''komandirati'', kar ji ni bilo všeč. 
Pravi, da jo je tudi pljunil. Ko se je med malico umaknila v drugo skupino je želela s 
sostanovalcem razdeliti grozdje na pol. Drugi sostanovalec jo je zatožil pedagoginji, ki 
jo je kregala. Nanj je bila jezna, zato ga je prijela za majico. Ko je to videla varuhinja, 
jo je prav tako grobo okregala. Pobegnila je v drugo skupino, ko jo je vmes skušal 
fizično pridržati eden izmed varuhov. Zaprla se je v sobo za umirjanje ter si kasneje 
pulila lase, da bi se kaznovala. Bila je zelo žalostna.'' 

Specialna in rehabilitacijska pedagoginja, ki deklico dobro pozna, je celotno situacijo 
povzela in interpretirala.  

Deklico vsako sredo pokliče mama. Ne glede na novice so zanjo četrtki precej 
stresni, saj deklica vso noč predeluje pogovor. Tokrat tudi novice niso bile pozitivne. 
Na teku je vse prišlo za njo. Ob prihodu v dom bi deklica potrebovala umik v sobo. Ker 
se je spremljevalki mudilo na sestanek, v skupini pa ni bilo nikogar, o dekličinem 
slabem počutju ni obvestila ostalih delavcev. Dogodek s sostanovalcem jo je zaradi 
spleta okoliščin toliko bolj vznemiril. V obeh poročilih se je izgubil podatek o tem, da je 
bilo deklici ponujeno, naj nekaj nariše, da bi se bolje počutila. Delavki, ki sta jo glede 
na Majino neustrezno ravnanje okregali, bi se morali glede na smernice, zapisane v 
dekličinem ''Mojem vedenjskem načrtu'', odzvati mirno, prijazno in odločno, saj jo grob 
način še dodatno vznemiri. Zaposleni sta v instituciji le kratek čas, zato problematike 
ne poznata najbolje. Tudi poskus fizičnega pridržanja je v tem primeru položaj le še 
poslabšal. Njene vedenjske težave so bile v resnici proces samokaznovanja, saj je z 
lasanjem in umikom v sobo za umirjanje naredila, česar sama ne mara oziroma se boji. 
Deklica je bila naslednji dan po terapevtskem pisanju boljše volje. Prejela je tudi 
dodatno terapijo, zato težko določimo, kaj jo je v tistem trenutku pomirilo.  

Kaj je bilo dobro? 

Spremljevalka na teku je ustrezno ravnala, ko ji je ob izpovedi ob slabem počutju 
stala ob strani. Tudi tek kot fizična dejavnost bi ji moral v tistem trenutku koristiti. Deklici 
so v domu ponudili dejavnost z risanjem, ki jo je zavrnila.  

Kaj bi bilo treba storiti drugače?  

Spremljevalka bi morala obvestiti delavce v domu o dekličinem slabem počutju. 
Delavci bi morali poznati smernice Majinega ''Mojega vedenjskega načrta'' in se po njih 
ravnati. V tem primeru bi ji bilo treba omogočiti umik v sobo. V primeru Majinega 
neustreznega ravnanja bi jo bilo treba usmeriti z mirnim in prijaznim tonom. Tudi takrat 
bi bil umik v sobo zaželen. Delavki, ki sta v instituciji kratek čas, bi morali biti obveščeni 
o priporočljivih pristopih oziroma metodah pri delu z obravnavano deklico.  

Napake se dogajajo. Pomembno je, da se jih zavedamo. V zgoraj opisanem primeru 
krivde ne pripisujemo nikomur, saj je splet okoliščin privedel do tako intenzivnega 
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incidenta. Delavci so seznanjeni z razpletom dogodkov in bodo v prihodnje zagotovo 
ravnali drugače.  

A tudi zgoraj zapisani splet okoliščin bi se lahko razpletel malo drugače, če bi: 

 bili vsi vpleteni seznanjeni z anamnezo deklice in celotno razpoložljivo 
dokumentacijo, ki vključuje poročila o incidentu, vedenjske načrte, zapisnike in 
ovrednotenje timov; 

 vsak med njimi samoiniciativno deloval na področju strokovne kompetentnosti; 

 bilo timsko sodelovanje usklajeno in bi bili vsi delavci obveščeni o aktualnih 
dogodkih; 

 izkušeni zaposleni delili svoje znanje z mlajšimi zaposlenimi; 

 bil sistem pomoči usmerjen v deklico in v trenutkih nemoči upošteval njena 
močna in šibka področja (stvari, ki jih ima rada oz. ne mara in jo vznemirijo). 

Za konec ponovno citat iz enega izmed intervjujev: 

''Včasih je meja med strokovno utemeljeno metodo (pristopom) in tem, da si 
enostavno človek, ki si vzame čas in nameni pozornost in empatijo osebi s stisko, zelo 
tanka.'' 

Če povzamemo. Čas, pozornost in empatija pred egom.  
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8 ZAKLJUČEK 

V raziskovalnem delu ugotavljamo, da na celosten razvoj otroka vplivajo tako 
zunanji kot notranji dejavniki. V raziskavi smo se osredotočili na zunanje dejavnike 
razvoja, ki so prisotni v zgodnjem razvojnem obdobju. Povzeli smo čustveno in vzgojno 
kakovost družinskega okolja. Ugotovili smo, da je zadovoljevanje otrokovih potreb 
povezano predvsem z občutkom varnosti, socializacijo in pripadnostjo. Prav zgodnje 
razvojno obdobje otroka z motnjami v duševnem razvoju je lahko povezano s 
situacijami, ki ne zadovoljujejo teh potreb. V našem primeru je bilo to predvsem 
negativno stimulativno družinsko okolje. Pri obravnavanih dekletih ni šlo samo za 
negativno ekonomsko-socialno strukturo družine, ki otrokom ni omogočala ugodnih 
življenjskih okoliščin, ampak tudi za veliko hujše primere čustvenih, fizičnih in spolnih 
zlorab.  

Ugotovili smo, da se pojavljajo predvsem težave pri razlikovanju motenj v duševnem 
razvoju s prisotnimi težavami v vedenju in duševnih motenj. Prav vsa obravnavana 
dekleta so zdravljena s pomočjo psihiatrične terapije. Kadar gre na področju vedenja 
za napredek, si strokovnjaki postavljajo vprašanje, kje se konča vpliv medikamentozne 
terapije ter začne vpliv njihovih uporabljenih metod in pristopov. Čustvene in vedenjske 
težave se lahko napačno razumejo kot simptomi težav v duševnem zdravju.  

Strokovnjaki, ki se na svoji poklicni poti soočajo z omenjeno problematiko, so 
postavljeni pred velik izziv. Mnogi med njimi se osredotočijo zgolj na področje svojih 
strokovnih kompetenc, a kmalu ugotovijo, da brez sodelovanja z ostalimi strokovnjaki 
ne bo šlo. Problematika zlorab na področju oseb z motnjami v duševnem razvoju 
postane pomembna, ko se posamezniki s takšno zgodovino začnejo soočati z 
vedenjskimi in čustvenimi težavami. Te motijo procese vsakdanjega vključevanja 
posameznikov v njihovo ožje in širše okolje. Za marsikaterega strokovnjaka, ki se s 
tem sooča prvič, je to velik šok. Kadar ima na voljo pomoč in podporo ostalih 
strokovnjakov, strah in občutek nemoči kmalu izgineta. Kljub temu pa je njegova 
naloga, da se na omenjenem področju ves čas izobražuje. Če mu to omogoča 
delodajalec, še toliko bolje.  

Specialni in rehabilitacijski pedagog se na svoji profesionalni poti usmerja v 
preučevanje biopsihosocialne strukture oseb s posebnimi potrebami ter razvijanje 
sistema vzgoje, izobraževanja in rehabilitacije posameznikov. Vse to vključuje 
preučevanje vpliva družbenih dejavnikov na vključevanje oseb s posebnimi potrebami 
v ožje in širše družbeno okolje. S svojimi kompetencami se lahko učinkovito spopada 
z obravnavano problematiko oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki so v družini 
utrpele zlorabo, in hkrati učinkovito sodeluje z ostalimi strokovnjaki. 

V timu ni strokovnjaka, ki bi bil bolj ali manj pomemben. Pomembno je zgolj 
usklajeno delovanje vse članov z zavedanjem, kaj so njihovi skupni cilji. Ti morajo biti 
usmerjeni v obravnavo otroka in ne izkazovanje moči, katera stroka šteje več. Vsi 
skupaj morajo delovati v smeri zagotavljanja in omogočanja preživetja posameznikov, 
ki se soočajo z vedenjskimi in čustvenimi težavami kot posledicami zlorab v 
družinskem okolju. Posamezniku je treba omogočiti občutke sprejetosti, dvigniti 
njegovo samozavest in ga opremiti z veščinami, s katerimi se bo lažje vključeval v 
vsakdanje življenjske situacije.   
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10 PRILOGE 

10.1 Intervju Hana 

Ali poznate zgodovino osebe, s katero ste delali? Kdaj ste bili o njej obveščeni in 
kdo vas je obvestil? 

Zgodovino osebe poznam. Prebrala sem vso dokumentacijo, ki so jo ob sprejemu 
poslali iz številnih zavodov, v katerih je že bila. O njej sem bila obveščena ob začetku 
mojega dela v zavodu. Ker je zelo zahteven primer, so me o tem obvestili vodja doma, 
psihologi, pedagoška vodja ter bivši razrednik ter asistentka v razredu.  

Da. Obveščen sem bil ob sprejetju osebe v zavod. 

Zgodovino osebe poznam (vsaj delno). O njej sem bila obveščena na domskem 
sestanku s strani vodje doma, preden je ta oseba prišla v institucijo. 

Poznam zgodovino, vendar ne vseh podrobnosti, obveščena sem bila s strani 
socialne službe. 

Delno. V večini primerov sem se sama dokopala do informacij (branje sprejemov, 
zdravstvenih mnenj, spraševanje zaposlenih ...). Nekaj informacij pa sem dobila 
neposredno od zaposlenih v času uvajalne dobe. Še vedno pa vsak dan izveš kaj 
novega. 

Precej dobro poznam njeno preteklost. Določene informacije so nam bile podane o 
Nadi, še precej je prišla v naš center, šlo je predvsem za zapise iz ustanov, kjer je bila 
Nada prej obravnavana (poročil o samopoškodbah je bilo največ). Te informacije so 
nam posredovali nadrejeni in zdravstvena služba. O njej sem veliko izvedel tudi po 
drugih kanalih – znanci, zaposleni v (…), pa tudi od psihiatrinje, ki jo je v preteklosti 
imela v obravnavi. Ko sem več delal z A, se je občasno tudi sama odprla in spregovorila 
o dogodkih iz njenega življenja. 

*Na splošno je (pre)večkrat problem z razpoložljivostjo ali pa sploh obstojem teh 
podatkov pri nas. Razumem, da je varstvo osebnih podatkov pomembno, vendar je 
pomembna tudi vsaj delna anamneza, če dobiš nekoga v obravnavo. Sploh pri osebah 
z zgodovino takih in drugačnih zlorab. Spomnil sem se tudi na učenca, ki mi je čez noč 
”padel” v razred, o njem nisem vedel praktično nič ... pa sem lahko spet nadlegoval 
znance in jih prosil za informacije ... 

Poznam okvirno zgodovino, sodelovala sem pri srečanjih večje skupine 
strokovnjakov pri pripravi dela z njo, se pravi da sem bila obveščena najprej iz strani 
vodje doma, nato domskimi pedagogi, varuhi in hkrati tudi medicinskim osebjem. 

Zgodovino osebe (preden je bila nameščena v sedanjo institucijo) poznam zelo 

slabo. O njej nikoli nisem bila formalno obveščena. S strani kolegov pedagogov sem 

samoiniciativno pridobila nekaj ključnih informacij za moje nadaljnje delo.  

Ali je oseba kdaj omenjala svojo preteklost? Kako ste se takrat odzvali? 
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Oseba je zgodovino večkrat omenila. O zlorabah ne govori pogosto, pogosto pa 
omeni brata, ki je utonil v reki. Ko jo je omenila, sem jo poslušala, da je končala. 
Povedala sem ji, da je zdaj varna. Da jo obkrožajo ljudje, ki jo imajo radi. Kadar je 
zgodovino omenjala zaradi iskanja pozornosti oziroma je pogovor nevarno nakazoval 
na čustveni in vedenjski izpad, sem skušala pogovor preusmeriti, jo zaposliti s kakšno 
aktivnostjo.  

Posamezne koščke preteklosti mi je v začetnem obdobju bivanja pri nas omenila 
skozi vsakdanje pogovore. Jaz sem samo poslušal. Če je bilo v pripovedi kaj družbeno 
nesprejemljivega, sem na koncu skozi pogovor povedal še svoj pogled na stvar. 

Oseba je na začetku velikokrat omenjala svojo preteklost, kasneje vedno manj. 
Odreagirala sem tako, da sem jo nemo poslušala, potem pa sem ji pojasnila, da je 
sedaj pri nas na varnem, da jo imamo radi in da je tudi ona zelo dobra oseba. 

Nekajkrat je govorila o bratu v smislu, da vidi privide brata in govorila njemu, naj 
neha jo posiljevati. Takrat sem jo skušala pomiriti, da je na varnem, da brata ni, da ji 
nihče ne bo nič naredil. 

Večkrat omenjala svojo preteklost, poskušal sem si vzeti čim več časa in jo 
poslušati. Če je govorila o težkih dogodkih iz njene preteklosti, sem jo skušal čim bolj 
ohrabriti, da je to za njo, da ji pri nas ne bo nihče kaj takega naredil in da naj se poskuša 
sfokusirati na lepe stvari, ki jo čakajo v prihodnosti. 

*Pri osebah, kot (ta dekleta) vidim velik primanjkljaj obravnav v tem, da vsi 
pričakujemo od njih, da ubrano živijo s sedanjostjo in prihodnostjo, nimajo pa možnosti 
razčistiti svoje preteklosti. Menim, da bi tem puncam bilo treba muditi možnost 
psihoterapije (seveda modificirane in prilagojen njihovim zmožnostim). Na začetku bi 
bilo gotovo težje, na daljši rok pa bolje in predvsem bolj zdravo za njih. Veliko naših 
obravnav temelji na potlačevanju njihove preteklosti, tako da na nek način iz njih 
delamo tempirane ”človeške bombice”. 

Mogoče enkrat in še to v prisotnosti varuha, odreagirala sem samo s poslušanjem 
in je dokaj hitro končala. 

Oseba je omenjala (večkrat) svojo preteklost oz. nakazala, da želi o tem 

pripovedovati. Odreagirala sem po navodilih psihologov, in sicer da omenjeno zadevo 

preusmerim nanje, s kateri se bo poglobljeno o tem pogovorila.  

Ste mogoče kako drugače prepoznali njeno preteklost (risbe, fizične poškodbe, 
sanje, strahovi …)? 

Njeno preteklost je mogoče prepoznati po številnih fizičnih poškodbah na njenem 
telesu. Ureznine, opekline od cigaretnih ogorkov. Večkrat omeni tudi sanje, iz katerih 
se zbudi premočena (to je tudi posledica medikametozne terapije). 

Da. Goltanje ostrih predmetov z željo po samopoškodbi. Občasne sanje in videnja 
domačih, mame, brata ... 

Njeno preteklost sem opazila tudi sama (mnogo fizičnih samopoškodb, sanje, 
napadi panike, ki so jih spremljali vpitje, puljenje las, prividi). 
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Razen zgoraj omenjenega ne, možno je sklepati na osnovi vedenjskih težav, da je 
imela travmatične izkušnje … 

Rada potoži o svoji preteklosti, vendar večinoma le takrat, kadar o preteklosti govori 
druga oseba. 

Sama prisluhnem njihovim zgodbam in jim dam vedeti, da sem jim v oporo, vendar 
probam situacijo spreobrniti/preusmeriti v nekaj pozitivnega (sploh kadar je vključenih 
več oseb naenkrat in ne gre več za zaupanje, temveč za potrebo po pozornosti). Kadar 
gre za informacije bolj občutljive narave (spolnosti, zlorabe ...), vedno tudi povem, da 
se lahko obrnejo na psihologe. 

Okvirna zgodovina zlorab poznana, še preden je prišla k nam, je pa njeno telo, polno 
brazgotin od poškodb in samopoškodb nema priča njene preteklosti. Občasno se ji 
prikazuje njen pokojni brat. 

Samopoškodba (jedla različne predmete – manjše: igla, žebljički, zobna ščetka …). 

Da, fizične poškodbe, zaužitje nevarnih predmetov, čustvena otopelost, nihanje v 

izražanju čustev (izrazit jok, evforično veselje).  

S katerimi oblikami vedenjskih in čustvenih težav se oseba sooča? Kje mislite, da 
je njihov izvor? 

Agresija (cukanje, boksanje), avtoagresija (želja po užitju nevarnih predmetov, ki bi 
omogočili njeno smrt – igla, bucika, zobna ščetka, kosi tkanin …), nizka samopodoba, 
laganje, apatija. 

Stalno iskanje pozornosti. Pomanjkanje energije/smisla za življenje. Zelo malo 
pristnega veselja, zadovoljstva, ko se ji izpolni kakšna želja, pričakovanje, ko se zgodi 
nepričakovan pozitiven dogodek; takoj zatem pade energija na najnižjo raven. 
Pomanjkanje koncentracije za eno aktivnost; vse si želi početi, a nič zares. 

Verjetno to izhaja iz zgodnjega obdobja njenega življenja v družinskem okolju. Drug 
način življenja (Romi). Vse, kar se je dogajalo (družbeno nesprejemljivo) v njenemu 
celotnemu socialnemu okolju. 

Oseba se sooča z obilico vedenjskih in čustvenih težav: razdražljivost, agresivnost, 
destruktivnost, laganje, pomanjkanje sprejetosti v socialnih okoljih in travmatski 
dogodki v preteklosti vodijo tudi v jezo, žalost, pomanjkanje energije, izgubo motivacije, 
tesnobo, notranjo stisko, samopoškodovanje … V pomanjkanju sprejetosti in občutku 
pripadnosti nekomu ter travmatski dogodki v preteklosti so tudi njihov izvor.  

Sooča se predvsem s samopoškodovalnim vedenjem, zaužije ostre in neostre 
predmete. Pojavlja se tudi agresivnost do drugih (brca, tepe, lasa, kriči, pljuva) in sebe 
(se lasa). Večkrat ima težave z nespečnostjo. Je tudi brezvoljna, težave ima s 
pozornostjo in koncentracijo. Izvor vidim v travmatičnih izkušnjah, ki jih je doživela. S 
samopoškodovalnim vedenjem izraža včasih stisko, večkrat pa s tem išče dogajanje, 
stik in pozornost drugih. Morda si skuša napolniti praznino v sebi. 
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Lahko opaziš na njenem telesu veliko poškodb, ki si jih je zadala (ali so bile 
posledica zdravljenja) preko življenja. Sama sicer nikoli ne sprašujem po zgodbah, ki 
so bile povod takim brazgotinam, ampak jih jemljem kot del osebne preteklosti.  

Slaba volja, preobčutljivost, negativizem, brezdelje, pomanjkanje koncentracije, 
učne težave, živčnost, iskanje pozornosti, zvračanje krivde na druge, nadomestne 
zadovoljitve (čiki), odklanjanje določenih oseb, apatičnost, heteroagresivnost, 
avtoagresivnost, hitra menjavanja razpoloženj ...  

Izvor: njena preteklost, pomanjkljiva obravnava, neustrezno okolje. 

Samopoškodovalno vedenje (je manjše predmete), dela se hitro naveliča (v šoli, v 
domu), nezainteresirana za delo, se želi poistovetiti z delavci. Vzroki za takšno vedenje 
je verjetno večja pozornost, ki je namenjena njej in da se nekaj dogaja okoli nje?!? 

Značilne so čustvene in vedenjske težave z avto- in heteroagresivnimi izbruhi 

(zaužije nevarnih predmetov, samopoškodbe). Za to potrebuje tudi stalni nadzor. 

Oseba daje občutek notranje praznine, otopelosti in hladnosti. Izraža malo pristnih, 

spontanih, pozitivnih čustev. Občasno pretirano iskanje pozornosti v smislu želje po 

večji navezanosti na določeno osebo. Občasne tudi emocionalne težave v smislu 

jokajočih izbruhov ali pretiranega izpostavljanja bolečine (glavobol, slabost, bolečine v 

trebuhu). 

V preteklosti nezadovoljene osnovne psihosocialne potrebe (v nestabilnem 

družinskem okolju in okolju kasnejšega odraščanja), vzgojna zanemarjenost.  

Ali se, odkar delate z njo, število težav povečuje ali zmanjšuje? 

Število vedenjskih in čustvenih težav se zmanjšuje. Zavedati se moramo dejstva, 
da je marsikaj tudi posledica vedno višje medikametozne terapije. Hkrati pa je dekle 
zelo dober primer dobrega sodelovanja delavcev v praksi, ki se držijo sprejetih 
dogovorov. Pri tako zahtevnem primeru vedenjskih in čustvenih težav si nikakor ne 
smemo privoščiti niti najmanjšega popuščanja. Tukaj govorimo o vprašanju življenja 
ali smrti, zato so se delavci v večini primerov držali sprejetih dogovorov, ki so pripeljali 
do okvirjev, ki jih je tudi ona sprejela.  

Mislim, da se zmanjšuje. 

V času odkar delam z njo, se število le teh zmanjšuje.  

Število se je močno zmanjšalo, agresivnost do drugih je zelo redka, 
samopoškodovalno vedenje se je tudi precej zmanjšalo. Vmes je bilo sicer obdobje, 
ko je bilo samopoškodovalnega vedenja precej več, potem se je zopet umirilo in je zdaj 
že daljše obdobje tako. 

Zmanjšuje. 

Kaže napredek v vseh pogledih, občasno ima težave, ni to pa niti približno več isto 
dekle, kot se je spomnim ob prihodu v ustanovo. 

Se zmanjšuje. 
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Zmanjšuje. 

Od česa sta pogostost in intenzivnost vedenjskih in čustvenih težav odvisni?  

Število in pogostost vedenjskih in čustvenih težav sta odvisna od količine evforičnih 
dogodkov, ki jim je izpostavljena v enem dnevu. Kadar se ji v enem dnevu zgodi 
''preveč'' lepega: gre na kosilo s skrbnico, se lepo uredi, dobi dodaten priboljšek, se v 
zavod vrne njen fant … obstaja večja nevarnost za vedenjske in čustvene težave. 
Paziti moramo, da količino evforije počasi dovajamo, hkrati pa ji moramo ves čas 
omogočati neko pričakovanje, ki jo drži pokonci. Pogosto pride do vedenjskih težav, 
kadar je tega dolgotrajnega pričakovanja konec: konec rojstnega dne, konec šole v 
naravi, konec šole … Tudi med počitnicami, ko njen dan ni tako zapolnjen kot med 
šolskim letom, ko veliko otrok odhaja domov ona pa ne, je količina vedenjskih težav 
večja.  

Samozavest/nesamozavest zaposlenih. Doslednost/nedoslednost zaposlenih. 
Odnos, ki temelji na obsojanju/neobsojanju. Lastne težave, razmišljanja in 
neizpolnjena pričakovanja v glavi. 

Intenzivnost in pogostost vedenjskih in čustvenih težav sta odvisna od njenega 
trenutnega razpoloženja, predvsem pa od trenutnega okolja (kateri ljudje so v tistem 
trenutku poleg …). 

Od doslednosti, strukture, držanja urnika, predvidljivosti, občutka varnosti, ki ji ga 
dajejo zaposleni, primernega doziranja aktivnosti in dražljajev (če jih je preveč, ima 
lahko več težav) in urejenosti psihiatrične terapije.  

Od več dejavnikov: gre v veliki večini le za iskanje pozornosti (na negativen način). 
Pri obeh pa igra ključno vlogo tudi zaposleni, ki v tistem trenutku dela z njo. 

Težje obvladuje svoje vedenje, če se ji dogaja preveč stvari naenkrat: izleti, 
praznovanja, kosila z direktorico, obiski ... 

*Pri vseh je seveda pogostost in intenzivnost čustvenih in vedenjskih težav zelo 
odvisna od medikamentov, ki jih prejemajo. 

Težko rečem, čeprav sem v popoldanskem času bila večkrat z njo. Velikokrat se je 
težava pojavila po kakšnem razburljivem dogodku (obisk gostilne, obisk skrbnice …) 
ali pa pred dogodkom (o katerem je bila obveščena, da bo, vendar se zaradi objektivnih 
razlogov ni zgodil). 

Od čutečega, toplega, človeškega in strokovnega odnosa; od občutka sprejetosti, 

varnosti in pripadnosti; Od doslednosti in držanja dogovorov s strani zaposlenih; od 

vztrajanja z osebo pri dogovorjenem; od pomembnih dogodkov, ki osebo zaznamujejo 

iz preteklosti (npr. rojstni dan, materinski dan, družabni dogodki …); jasne strukture, 

odločnega vodenje in usmerjanja pri aktivnosti, ki je dodeljena; sprememba razreda.  

Katere metode dela ste uporabili pri delu s to osebo? 

Dekletu smo strukturirali dan od jutra do večera. Točno smo določili, kdaj dobi 
cigaret, kdaj je čas za počitek, kdaj pobriše mize … in se tega držali. Mogoče to deluje 
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strogo, zastarelo … pri njej se je izkazalo kot edini učinkoviti način. Uporabili smo 
humor kot preusmerjanje, zamenjavo zaposlenih. Potrebuje pa dekle eno osebo samo 
zase, ki jo opazuje diskretno. To prepreči dejanja avtoagresije, hkrati pa ji na zanimiv 
način omogoča občutek varnosti. Na žalost je bilo večkrat potrebno uporabiti tudi 
fizično omejevanje, zamenjavo zaposlenih … 

Zaradi varnosti večji (stalni) nadzor. Omejevanje na prostor (sobo) v nočnem času, 
ko nadzor ni mogoč. Strukturiranje dneva. Vpletanje v vsakdanja skupinska/domska 
opravila, da se počuti oseba koristno. 

Stroga doslednost, držanje predpisanih pravil (s katerimi je bila tudi sama 
seznanjena), 100 % nadzor (le ta naj bi bil zelo diskreten), vse to pa naj bi počasi vodilo 
k vzpostavljanju zaupanja (mi njej kot tudi ona nam). 

Pogovor o sprotnem doživljanju, počutju, vedenju, prepozavanje, ubeseditev 
čustev, učenje primernih vzorcev vedenja. Empatija, sprejemanje, poslušanje, humor, 
preusmerjanje. Predvsem pa držanje urnika in strukture, napovedovanje sprememb, 
jasen okvir in meje.  

Katere metode dela so se izkazale za neučinkovite/destruktivne? 

Recimo ples, glasba, ignoriranje, placebo tableta – za pomiritev. 

Razlage, razgovora, opazovanja, zaznavanje, občutenja, naključno oblikovanih 
skupin. 

Kot neučinkovito se je izkazalo nagrajevanje. 

Brez nadzora. Spreminjanje navodil, strukture dneva. Naša prevelika pričakovanja 
in prekomerno siljenje v posamezne aktivnosti. 

Vse metode so se izkazale za učinkovite, neučinkovitih ni bilo. 

Pogovor o bolečinah, preveč aktivacije in aktivnosti. Čustva težko poimenuje, težko 
opiše, kako se počuti in kaj doživlja, težko najde vzroke svojega vedenja in počutja.  

Neučinkovita je tudi izpostavljenost nevarnim predmetom. 

Menjava zaposlenih. 

Na tem mestu se mi ne zdi smiselno naštevati metod in tehnik. Najbolj učinkovit pri 
vseh teh puncah je individualni pristop, kar pa je pri nas v ustanovi uradno praktično 
nemogoče, kljub temu, da vsa stroka uči, da se take primere (sploh osebe z zgodovino 
zlorab) najprej obravnava posamično in šele nato postopoma vklučuje najprej v manjše 
in nato večje skupine. Pri izbiri metod in tehnik je odvisno tudi okolje, v katerem se 
nahajaš: ali si v šoli, v domu v skupini, na izletu, prireditvi ... Veliko je odvisno tudi od 
kombinacije uporabnikov, ki jih imaš v obravnavi, in koliko kadra je na voljo. 

Včasih je meja med strokovno utemeljeno metodo (pristopom) in tem, da si 
enostavno človek, ki si vzame čas in nameni pozornost in empatijo uporabniku s stisko, 
zelo tanka. Tako da se večkrat poraja vprašanje, katera metoda je bila uporabljena. 
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Uporabila sem metode primerne njenemu razpoloženju (če je bila v afektu, nobena 
metoda ni bila učinkovita). 

Katere metode dela so se izkazale za učinkovite? 

Najbolj učinkovita je bila metoda strukturiranja okvirjev v kombinaciji s 
preusmerjanjem. 

Jasna struktura dneva. Nadzor. Sodelovanje pri opravilih. 

Vse metode so se izkazale za učinkovite, neučinkovitih ni bilo. 

Struktura, doslednost, držanje urnika, napovedane spremembe, da ji ne povemo za 
stvari, ki jih ne moremo izpolniti, izpolnjevanje obljub, dogovorov, da ne ve za obiske, 
kdaj bo kdo prišel, ker jo preveč vznemirja (predvsem, če se to ne uresniči).  

Delno je učinkovito tudi učenje samokontrole in drugačnih vzorcev vedenja, 
učinkovito je glede agresivnosti do drugih, glede samodestruktivnosti pa delno, 
občasno pove, kako se počuti in da bi najraje kaj pojedla, ali pa pride in pove, da rabi 
objem, kar ji pomaga, da nima agresivnih izpadov ali občasno da česa ne poje. Še 
vedno potrebuje stalni nadzor zaposlenih, ker bi drugače bila zelo ogrožena in bi iskala 
kaj lahko poje, ker se ne počuti varno, ali pa bi iskala dogajanje. Učinkoviti metodi sta 
tudi preusmerjanje in humor. 

Ignoriranje, ponujena možnost, umik publike, preusmerjanje (občasno), fizično 
pridržanje do umiritve, placebo. 

Razlage, razgovora, opazovanja, zaznavanje, občutenja. 

Jasno začrtan urnik dopoldne in popoldne, katerega se morajo v prvi vrsti držati 

zaposleni; pravo ravnovesje med grajo in pohvalo (neuspehi uravnoteženi z uspehi); 

usmerjanje njegove energije v razvijanje interesov pri katerih pridobi pozitivno 

potrditev; izhajanje iz njegovih močnih področji in postopno razvijanje oz. ohranjanje 

šibkejših;  

Pomembnost osebnosti zaposlenih: izraža doslednost, trdnost, naklonjenost, 

strokovnost, ustvarjalnost, po potrebi tudi telesno bližino.  

Pomembnost čim bolj enotnega vodenja vseh otrok v skupini: da se osebi ne daje 

občutka, da izstopa oz. da se ji skupina prilagaja.  

Pomembnost, da ima oseba dovolj možnosti in časa za pogovor (tudi oz. predvsem 

o svoji preteklosti in težavah).  

Na katere ostale strokovnjake ste se obrnili po pomoč pri delu s to osebo? Kakšne 
so bile vaše izkušnje? 

Po pomoč sem se obrnila na varuhe, ki so v preteklosti veliko delali z njo, ter na 
psihološko službo.  

Na vse strokovnjake, ki obstajajo v zavodu. Imamo time. 
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Izkušnje? Nekateri med njimi ne upajo pogledati resnici v oči. Izhajajo iz neke 
pavšalne ocene situacije. Ne upajo/nočejo pristopiti k resnemu reševanju 
individualnega problema. Zaradi lastne strokovne nemoči in neodgovornega vodenja 
in nepriznavanja prave situacije (premalo delavcev (ali pa napačno razporejeni po 
organizaciji), premalo strokovnega vodenja in prevzemanja odgovornosti, 
zadovoljevanje institucionalnih potreb pred posameznikovimi potrebami), prelaganje 
odgovornosti/krivde za vse, kar se zgodi, na najnižje delavce. Večinoma ne izhajajo iz 
potreb posameznika, ampak iz potreb celotnega sistema. Ne upajo si javno priznati, 
da v določenih situacijah nimajo pojma. Zaradi tega ne iščejo pomoči širše in ne samo 
znotraj organizacije. In tako problemi samo krožijo znotraj organizacije, rešujejo se pa 
bolj malo. 

Po pomoč se žal nisem obrnila na nobenega strokovnjaka, ampak sem se zanesla 
na svoje dolgoletne izkušnje in intuicijo. Predvsem pa sem se trudila, da je oseba 
začutila, da jo imam rada in da mi ni vseeno zanjo, da sem tam zato, da ji pomagam, 
da mi lahko zaupa in da se čuti varno v okolju, v katerem se nahaja. Smo pa na začetku 
imeli zelo pogoste operativne time, kjer so bili prisotni različni strokovnjaki. Tu smo bolj 
mi predstavili različne izkušnje pri delu z njo in mislim, da smo bili zelo slišani.  

Obrnila sem se na sodelavca psihologa, na vodjo doma, pedagoge, ravnateljico, 
psihiatra in varuhe, vse, ki delajo z njo in jo dobro poznajo. Izkušnje s sodelovanjem z 
zaposlenimi, ki delajo z njo, so zelo dobre, imajo zelo dober občutek za njo, kaj ji 
pomaga, kaj jo vznemirja, kaj potrebuje. Z vsemi dobro sodelujemo in se dogovarjamo 
o njenih potrebah in našem ravnanju. 

Pedagoge – pozitivna izkušnja in skupno sodelovanje, vendar pogrešam še malo 
več povratnih informacij oz. pogovora med nami. 

Medicinska služba – brez konstruktivne debate o problemih, s katerimi se zaposleni 
soočamo. 

Vodja doma – sklicala sicer operativni tim, na katerem pa je vedno premalo 
dorečenega in informacije se velikokrat ustavijo in ne potujejo do vseh zaposlenih, ki 
delajo s to osebo. Tako nastane tudi problem, da nismo pri določenih stvareh enotni 
(govorim o dorečenih stvareh). 

Premalo pogovora med vsemi zaposlenimi o vseh uporabnikih. 

Všeč mi je, ker v ustanovi obstaja tendenca po multidisciplinarnem delovanju. Sam 
pri delu s temi puncami (od strokovnih služb) največ sodelujem z ostalimi pedagoškimi 
delavci in psihološko službo. Sodelovanje z zdravstveno službo poteka v manjšem 
obsegu, a ga ocenjujem kot korektnega. Izrednega pomena je sodelovanje z 
zaposlenimi, ki z našimi uporabniki preživijo največ časa – varuhi (tudi če niso del 
nobene strokovne službe).  

Moje osebno mnenje je, da vseeno v našem centru vseeno preveč izhajamo iz 
medicinskega modela, premalo je holističnega pristopa, večkrat se obravnavane 
osebe ne gleda kot neke celote, ampak se obravnava bolj poročila o izpadih. 
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Predvsem od varuhov, razrednikov, vodje doma, drugi pedagogi, medicinskega 
osebja, psihologov. Varuhi so mi podali še najbolj konkretne podatke o njej za delo z 
njo. Psihološka pomoč je bila zadovoljiva. 

K psihologom. Težava je v pomanjkanju časa in veliki količini dela, kar onemogoča 

kakovostno medsebojno sodelovanje. Sicer imam dobre izkušnje z njimi, vendar je 

sodelovanja premalo in s tem povezanega informiranja. Izkušnje imam, da se rešujejo 

stvari bolj na dnevni ravni, izstopajoči, nujni primeri. Za poglobljeno obravnavo ostalih 

primerov pa preprosto ni časa. Tako postane obravnava lahko površna in hitro tudi 

problematična.  

Kaj bi vi v celotnem procesu dela naredili drugače? 

K sodelovanju bi povabila še zunanje strokovnjake. O problematiki bi skušala 
ozavestiti vse delavce, ki delajo z njo. Marsikdo med njimi je seznanjen z obliko 
vedenjskih in čustvenih težav, ne vedo pa, kje je njihov izvor. S poznavanjem izvora 
neke problematike se problema lažje lotiš, ga razumeš. Zadeve, ki ti je razumljiva, se 
lažje lotiš. Pred njo nimaš strahu, da nimaš ustreznih kompetenc za soočanje z 
določeno problematiko. Pogosto se namreč zgodi, da določeni delavci od problematike 
umaknejo roke, ker se ne čutijo kompetentne, ter si ne želijo v kaosu narediti še 
večjega. Ustanovila bi skupine za supervizijo za določeno osebo, ki bi jih vodili delavci, 
ki problematiko najbolje poznajo (kar ni nujno, da je vedno kader z najvišjo izobrazbo). 
Omenjena problematika zahteva izkušnje v praksi, ker je prav vsak primer individuum 
zase. Težko je posplošiti na celotno situacijo.  

Težko bi kaj naredil, ker je to odvisno tudi od celotne politične verige od vrha države 
do vrha zavoda. Odvisno od tega, koliko jim to resnično pomeni. Koliko sredstev 
nameniti za direktno delo z ljudmi, ne pa za vso krinko, kako prikazati stvari boljše, kot 
so. Kot družba se raje ukvarjamo z lepimi problemi kot pa z grdimi. Stvar je v resnici. 

Drugače pa: 

Varuhi, ki največ časa prebijejo s posamezniki v skupinah, bi morali biti boljše vodeni 
s strani strokovnjakov. Pomagati pri samozavesti. Biti spodbujani k dobremu delu. In 
da strokovnjaki resnično, aktivno sodelujejo z varuhi. Pokažejo zanimanje za rešitev 
problema. Da spremljajo proces in ga kritično analizirajo, evalvirajo in spreminjajo po 
potrebi. Ne da se zorganizira tim samo takrat, ko gori voda. Priznati, če nekaj ne 
znamo, in iskati pomoč širše, tudi izven organizacije. 

Nič, ker mislim, da smo pri delu z njo dosegli maksimum, da višje ne moremo, da 
pa se moramo pri delu z njo vsi držati predpisanih pravil in tako vzdrževati doseženo 
stanje. Mislim, da se tudi deklica zaveda, da je pri nas dobro sprejeta, da ji je lepo, da 
jo imamo vsaj na svoj način radi, da nam zaupa in da skupaj stopamo novim zmagam 
naproti.  

V enem obdobju je bilo preveč dogodkov in aktivnosti, te bi zmanjšala. Zmanjšala 
bi tudi prilaganje zahtevam nadrejenim in bi izhajala predvsem iz občutka in mnenja 
zaposlenih, ki z njo največ delamo. 

V prvi fazi bi rada, da bi ljudje priznali napake, ki jih naredimo/naredijo, in bi se tako 
iz njih lahko kaj naučili. Prevečkrat se le kaže s prstom in išče krivca, pa vsi vemo, da 
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smo zmotljivi, manevra za izboljšanje je pa še ogromno. Imam občutek, da se ljudje 
bojijo priznat, da so nekaj naredili narobe. Seveda pa verjamem, da se marsikomu za 
tako nizke plače ne da bolj potrudit. 

Pri njej ni kaj dosti za spremeniti, ker se mi zdi, da gre vse samo še navzgor. Dekle 
potrebuje le stalno ekipo, katera je že utečena v njen urnik. Spremenila bi le prazne 
obljube direktorice in več možnosti izbire, ki je zaradi spremstva velikokrat 
onemogočeno. 

Seveda pa bi povečala število zaposlenih, saj bi tako vsi dobili od nas več 
pozornosti, ki jo vsi potrebujejo. 

1. Ta zavod ni primerna ustanova za te punce. 
2. Boljši pretok informacij med šolo – bivalno enoto. Tudi več sodelovanja, 

dogovarjanja, poenotenosti dela. 
3. Individualna obravnava namesto skupinske. 
4. Pomanjkljiva obravnava – o tem sem že pisal, možnost individualnih 

(psiho)terapij. 
5. Še večji poudarek na vzgoji, socializaciji. 
6. Več prilagajanja ustave posamezniku, ne posameznika ustanovi. 
7. Pri načrtovanju dela z temi puncami več poudarka na mnenju varuhov (seveda 

z ustrezno mero strokovne kritičnosti), tudi pedagogi dostikrat nimamo pravice 
do mnenja ali pa je spregledano. 

8. Vodja bivalne enote mora biti tisti koordinator, ki skrbi in evalvira, da je 
obravnava teh oseb celostna in enotna. 

9. Pri obravnavi dostikrat pride do zapletov zaradi zamer/sporov med 
zaposlenimi/vodilnimi ... Pozabljamo, zakaj smo tu in kaj je prioriteta! 

10. Več izven zavodskih izkušenj. 
 

Zdaj je, kar je. Vedno gledam od tega trenutka, kaj lahko dobrega ponudim z mojim 
znanjem osebi, s katero delam. Tudi njo bi bilo potrebno naprej opremljati z metodami 
samopomoči in pripravo na življenje naprej. 

Menim, da nisem ravno oseba, ki bi znala pravilno odgovoriti na to vprašanje. Bom 
poskusila. Oseba, ki pride v zavod, s seboj prinese določene izkušnje (katere izvemo 
iz njihovih osebnih papirjev) oziroma nam jih starši/skrbniki povedo (če se seveda 
zanimajo za otroka). Tim strokovnjakov naj bi se pogovoril o vsej tej temi in skupaj s 
starši/skrbniki oblikovali individualni načrt. Tega bi spremljali določen čas. Nato se 
ponovno zbere tim in ugotovili, če so stvari dobro zastavljene in če se lahko tako tudi 
nadaljuje oziroma se z vsakim letom spreminja glede na njegove potrebe (lastnosti, 
sposobnosti). Otrok naj bi imel zagotovljene vse vrste pomoči (katere se vestno 
opravljajo). Otroka se spremlja skozi njegovo odraščanje in ga ves čas opremlja z 
veščinami, ki jih bo potreboval za morda samostojno življenje ali življenje v manjši 
skupini odraslih. Pomembno je, da vsakega otroka oziroma osebo opremimo za 
življenje (v njihovih zmožnostih). 

Celovitejši in enotnejši pristop k obravnavi osebe, kar vključuje več timskega 

sodelovanja različnih strokovnjakov. Usklajeno delovanje in interpretacije dogovorov 

strokovnega tima. Jasno informiranje o zgodovini osebe. Jasen pretok informacij, tudi 

na dnevni ravni. Dodatno izobraževanje s področja čustveno-vedenjske problematike.  
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10.2 Intervju Sanja 

Ali poznate zgodovino osebe, s katero ste delali? Kdaj ste bili o njej obveščeni in 
kdo vas je obvestil? 

Zgodovino osebe poznam. O njej sem bila postopoma obveščena ob začetku 
izvajanja pedagoške prakse. Informacije sem pridobila od součitelja, asistentke, 
psihološke službe, vodje doma. Samoiniciativno sem pričela tudi z brskanjem po 
zapisani dokumentaciji, ki opisanih problemov črno na belem ni opisovala. Čez nekaj 
časa sem prišla do novih podatkov tudi na različnih operativnih in habilitacijskih timih. 
Takrat sem si želela, da bi določene informacije izvedela že prej. Presenetilo pa me je 
dejstvo, da se vsi podatki med sabo o anamnezi te osebe na žalost niso ujemali.  

Poznam njeno zgodovino, o njej sem bila obveščena s strani socialnega delavca in 
prebrala sem njeno dokumentacijo, ki smo jo dobili od CSD. Obveščena sem bila ob 
njenem sprejemu. 

Zgodovino osebe poznam površno. O njej sem govoril s psihološko službo in vodjo 
doma. Le ta je bila na hitro orisana.  

Je tudi že bila v zavodu, ko sem se zaposlil. Psihološka služba, dokumentacija z 
zavodu. Sama nerada govori o svoji preteklosti oz. spregovori le redko. Njena 
zgodovino poznam okvirno. 

*Na splošno je (pre)večkrat problem z razpoložljivostjo ali pa sploh obstojem teh 
podatkov pri nas. Razumem, da je varstvo osebnih podatkov pomembno, vendar je 
pomembna tudi vsaj delna anamneza, če dobiš nekoga v obravnavo. Sploh pri osebah 
z zgodovino takih in drugačnih zlorab. Spomnil sem se tudi na učenca, ki mi je čez noč 
”padel” v razred, o njem nisem vedel praktično nič ... pa sem lahko spet nadlegoval 
znance in jih prosil za informacije ... 

Poznam njeno okvirno zgodovino, o njeni zgodovini sem bila obveščena preko dela 
z njo. Največ sem izvedela od razrednikov, varuhov v domu, malo od vodje, 
medicinskih sester. 

Delno poznam zgodovino osebe. Nekaj podatkov sem dobila iz dokumentacije, 
nekaj od osebe same, veliko od »ta starih varuhinj iz doma«, od psihologinje in 
psihologa, sodelavca. 

Ali je oseba kdaj omenjala svojo preteklost? Kako ste se takrat odzvali? 

Oseba svojo preteklost redko omenja. V razredu in moji prisotnosti nikoli. Izvedela 
sem, da ji je sodna izvedenka pred pričanjem obljubila, da ji zgodbe po zaslišanju ne 
bo potrebno obnoviti nikoli več. Ravno zaradi tega vsi spoštujemo ta dogovor in ne 
drezamo v to polje. Poleg tega pa se sama nisem nikoli čutila kompetentno razpravljati 
o tem, ker se zavedam, da lahko določena vprašanja izzovejo travmo, pripeljejo do 
vedenjskega in čustvenega izpada … 

Tudi kadar oseba prične z namigovanjem o tem, da bi govorila o preteklosti, mi je 
bilo svetovano, da zadevo preusmerim. Na humoren način ali s komentarjem: ''O tem 
boš govorila s psihologi …'' Nikoli z ignoriranjem.  
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Svojo preteklost je večkrat omenjala, vendar ko je sama želela ali če jo je kakšen 
dogodek spomnil na to, npr. pok pištole na strelišču, moški v trgovini, ki jo je spomnil 
na brata. Občasno se je sama spontano spominjala, kako je bilo doma, večkrat rekla, 
da ne želi domov ali ne želi imeti tako kot doma. Spolno zlorabo je omenila le delno 
enkrat ali dvakrat, o njej ni želela govoriti. Jaz sem jo spraševala, kako se počuti in 
kako se je takrat, in ji dajala občutek varnosti, zagotavljala, da je na varnem, da se ji 
nič ne bo zgodilo. O samih dogodkih je veliko nisem spraševala, ker ni želela o tem 
govoriti. Povedala sem ji, da je bilo zelo narobe, kar so ji naredili, in da ni ona nič kriva. 
Spodbujala sem jo, da gre v mislih nekam, kjer ji je lepo in se počuti varno. 

Oseba je zgodovino omenjala. Z zanimanjem sem jo poslušal. Nikoli s 
pripovedovanjem ni šla v podrobnosti.  

Nerada govori o svoji preteklosti, če že, potem omenja predvsem pozitivne izkušnje. 
O negativnih lahko začne govori, ko je v afektu, in začne intenzivno podoživljati 
zlorabe, katerim je bila podvržena. Takrat je lahko tudi zelo eksplicitna. Zna pa ona 
uporabiti njeno preteklost tudi kot sredstvo za pridobivanje pozornosti. Takrat je 
najbolje preusmeriti pogovor na druge teme. *Vidim velik primanjkljaj obravnav v tem, 
da vsi pričakujemo od njih, da ubrano živijo s sedanjostjo in prihodnostjo, nimajo pa 
možnosti razčistiti svoje preteklosti. Menim, da bi tem puncam bilo treba muditi 
možnost psihoterapije (seveda modificirane in prilagojen njihovim zmožnostim). Na 
začetku bi bilo gotovo težje, na daljši rok pa bolje in predvsem bolj zdravo za njih. 
Veliko naših obravnav temelji na potlačevanju njihove preteklosti, tako da na nek način 
iz njih delamo tempirane ”človeške bombice”. 

Ne velikokrat (do približno cca petkrat), sem jo ravno tako poslušala in jo poskusila 
čim prej preusmeriti na drugo temo, bolj oprijemljivo.  

B je občasno omenjala svojo preteklost, predvsem ob temah, ki so se dotikale doma 
(poklici staršev, ogrevanje stanovanja, kopalnica, sorojenci, zanositev in rojstvo otroka, 
prazniki, poslušanje branja knjige v nadaljevanjih v knjižnici – knjiga »Nedeljka«, ko je 
bila anon. še knjižničarka, kar je bilo posebej zoprno in zelo nestrokovno od nje (sem 
se morala z njo enkrat zelo na ostro pogovorit o primernosti branega ...)). 

V razredu, kjer se je počutila varno, je po navadi ostala mirna, ker sem bila taka tudi 
jaz. Stvari je povedala kot dejstva, po navadi je sprejela tudi moje besedne namige, da 
si je osvetlila preteklost in sedanjost (npr. doma niso imeli kopalnice, bilo je zelo mrzlo, 
pri nas ima svojo sobo, kopalnico, zasebnost, v prostorih pri nas je toplo. V razredu je 
zmeraj veljalo pravilo, da stvari ne »pogrevamo, se ne vrtimo okoli negativnih stvari, 
premislimo, kaj bomo povedali pred sošolci in kako. Vedno je bila dana možnost, da 
se še v istem dnevu pogovorimo na samem ... Če je imela še koga tisti dan na urniku, 
sem vedno tudi tistemu na kratko razložila, da je B morda vznemirjena zaradi tega in 
... Isto je bilo tudi ob odhodu v dom (po navadi smo stvari razrešili še pred zaključkom 
pouka tako, da je v dom odšla vedra ...) Občasno sem morala govoriti tudi s 
psihologinjo ... 

Ste mogoče kako drugače prepoznali njeno preteklost (risbe, fizične poškodbe, 
sanje, strahovi …)? 

Tudi sama sem se ob določenih situacijah večkrat vprašala, če je določena reakcija 
lahko povezano s travmo fizične/spolne zlorabe v preteklosti. Najbolj očitne so vidne 
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poškodbe na rokah, ki spominjajo na opekline ugašanja prižganih cigaret ob kožo. 
Kadar je v slabi koži ne prenese dotikov(tudi objemov ne), ki so v dobrem stanju 
prisotni. Kadar jo želi kdo od sošolcev požgečkati, ji nagaja, hitro vzkipi, odreagira 
obrambno (tudi če je stvar popolnoma nedolžna). 

Eno obdobje je opisovala strah, da bo kdo prišel v njeno sobo, da ima občutek, da 
se vrata odpirajo, in strah pred tem, da bo prišel brat in jo ustrelil. Večkrat je imela 
strah, da ji bom jaz kaj hudega naredila, da jo hočem v smrt spravit.  

Opazil sem, da doživlja stres, ko mora odnesti stvari v knjižnico (se ločiti od svojih 
stvari). Takrat je skoraj vedno prisoten jok.  

Zelo rada (na trenutke prav obsesivno) čisti. Že omenjeni trenutki, ko v afektu 
podoživlja svojo preteklost. 

Samopoškodbe (zategnitev pasu). 

B risba je precej šablonska (hiša, rože, sonce, metuljčki, človeška figura, risbe so si 
zelo podobne, uporablja tople in vesele barve; seveda takrat, ko želi risat). Razmerja 
so ustrezna, na človeški figuri ni posebej poudarjenih delov (npr. usta, roke, prsti ...). 
Torej – ne. Ne želi eksperimentirat, narisat nekaj novega, pravi, da ne zna ... (seveda 
nisem strokovnjak na tem področju). 

Strah jo je situacij, kjer se ne počuti varno (zunaj znanega okolja in z ljudmi, ki jim 
ne zaupa dovolj – že druga violina je zanjo stresna ali pa dogodki, ki so povezani s tem 
(tudi nekega smisla ne vidi)). 

Povedala je tudi, da se boji roditi otroka, ker to boli (doma je kot deklica pomagala 
mami, ko je le ta rojevala ...). 

S katerimi oblikami vedenjskih in čustvenih težav se oseba sooča? Kje mislite, da 
je njihov izvor? 

Pomanjkanje samozavesti (reševanje nalog, ki jih obvlada), nizka samopodoba 
(kompulzivno hujšanje, odklanjanje hrane), agresivnost, močan občutek krivde (v vseh 
možnih situacijah), iskanje pozornosti (z jokom, odklanjanjem hrane, izzivalnim 
oblačenjem), pomanjkanje energije, interesov, umik/izogibanje okoliščinam, strah pred 
neznanim, strah pred spremembami. 

Menim, da je njihov izvor v zlorabah, ki jih je oseba doživela v zgodnjem otroštvu v 
svoji primarni družini.  

Ima veliko strahov, velika nihanja v razpoloženju, velikokrat joka, je potrta, včasih 
preveč evforična, Če ji odrečemo željo, doživlja kot zavrnitev sebe in začne jokati, se 
jeziti na osebo, zmerjati, kričati, včasih je tudi fizično agresivna do uporabnikov in 
predvsem zaposlenih (brca, lasa, skuša gristi, tepe). Večkrat se ne drži dogovorov, se 
upira navodilom in išče konflikt, želi biti kaznovana in govori, da ji mi želimo dati kazen. 
Reče, da jo silimo, izkoriščamo, postane nanašalna, da ji hočemo kaj hudega. Če se 
zaposleni pogovarjamo med sabo, misli, da govorimo slabo o njej. Je zelo negotova 
vase, misli, da je slaba, da narobe dela, da ni sposobna, da je ljudje ne marajo. Kadar 
je v stiski, večkrat govori o tem, da bi rada umrla. Ne mara sprememb, večinoma ne 
želi na izlete, najraje je v svoji sobi, kjer se varno počuti. Ne mara sprememb 
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zaposlenih v domu, to ji povzroča stisko. Večkrat je tudi pobegnila. Grozila je tudi z 
nožem, da si bo kaj naredila, čisto na začetku se je hotela zadaviti s pasom. Pojavljal 
se je tudi hud motorični nemir, slaba koncentracija, bila je večkrat brez obstanka. Ima 
obdobja, ko odklanja hrano, v zadnjem obdobju je močno shujšala, teža ji čez leta 
močno niha. 

V zadnjem letu se zelo veže na stvari (knjige, CD-je), ki si jih sposodi, in jih ne želi 
vrniti. Tako ji odhod v knjižnico povzroča stisko, joka, se jezi, je nanašalna. Sobo želi 
imeti polno stvari, pravi, da ne bi imela tako kot doma. To si razlagam s tem, da ne želi 
izgubiti stvari in ljudi, s tem si ustvarja varnost in polni praznino v sebi. 

Izvor vidim v zlorabah, izkušnjah od doma, kjer je bila fizična in spolna zloraba. Ni 
imela varnega, predvidljivega okolja in ni razvila varne navezanosti, zato ima motnje 
navezanosti. Čustveno je kot zelo majhen otrok, ki želi imeti vso pozornost in vse 
potrebe takoj zadovoljene, zavrnitev želja doživlja kot zavrnitev sebe. 

Ne vem. 

Slaba volja, strah pred neuspehom, včasih preobčutljivost, izogibanje delu (če ji ni 
všeč), pretirana odvisnost od določenih oseb, pomanjkanje koncentracije, živčnost, 
iskanje pozornosti, zvračanje krivde na druge, odklanjanje določenih oseb, 
nastopaštvo, apatičnost, heteroagresivnost, avtoagresivnost, hitra menjavanja 
razpoloženj ...  

Izvor: njena preteklost, pomanjkljiva obravnava, neustrezno okolje. 

Samopoškodovalno vedenje (poškodbe s predmeti – pas), hitra sprememba 
razpoloženja, ponavljajoči pogovori o neki stvari, nezainteresiranost za določena dela 
… Izvor težav je po mojem mnenju tudi njena zgodovina in tako kot pri drugi 
obravnavani neprava pomoč v začetku (starši, kasneje delavci v zavodu). 

V ospredju so motnje hranjenja (odklanjanje hrane, redkeje prenajedanje, občasno 
prevelik vnos tekočin – vode), motorični nemir, motnje spanja, zapiranje v sobo, 
izogibanje določenim aktivnostim, tiki, stereotipno pozibavanje ob glasbi, fizično 
izčrpavajoče plesanje ob glasi skoraj do onemoglosti, občasno agresivno vedenje do 
drugih (verbalno in tudi fizično brce, grizenje, udarci z roko), občasno bežanje iz 
razreda, doma, izven centra ... 

Ali se, odkar delate z njo, število težav povečuje ali zmanjšuje? 

Z osebo delam dve leti. V tem času so bila nihanja tako k maksimumu kot 
minimumu. Po pripovedovanju ostalih sodelavcev, ki jo poznajo že dlje časa, pa lahko 
trdim, da se število postopoma zmanjšuje. Ne morem pa zagotovo reči, ali to sovpada 
samo s povečevanjem medikametozne terapije.  

Težave nihajo, na začetku jih je bilo veliko, nato eno obdobje jih je bilo manj, v 
zadnjem letu več. Večinoma vsa leta niha znotraj leta. Čez poletje in v začetku 
septembra jih je po navadi več. Se pa spreminja oblika in intenzivnost. V začetku je 
imela bolj intenzivne vedenjske in čustvene težave, predvsem agresivnost do sebe, 
drugih, pobegov, hudega nemira, bila je tudi nekajkrat hospitalizirana v psihiatrični 
bolnici, kar sedaj že dolgo ni bila. Sedaj ima več jokavosti, odklanjanja aktivnosti, 
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iskanja prepirov, nanašalnosti, odklanjanja hrane. Intenzivnost težav je manjša, so 
predvsem čustvene težave, agresivnost do drugih je redka. 

Zmanjšuje. 

Za njo lahko govorim za obdobje zadnjih 6 let, ko sem njen razrednik. B je prvi dve 
leti kazala velik napredek na vseh področjih. V letu 2013 je bila podvržena nekaterim 
velikim spremembam: v šoli je dobila za sošolko Nado, v domu pa so jo prestavili v 
drugo skupino. Skupni imenovalcev obeh sprememb je bil ta, da B ni bila niti v skupini 
niti v šoli prva violina. Posledica je bila izrazita regresija, sploh na vedenjskem 
področju. Tako da smo kot center ”zafural” varovanca. Od takrat naprej je njeno 
vedenje intervalno, ima boljša in slabša obdobja. 

Menim, da zmanjšuje, ker se jo opremlja z načini reševanja le teh. 

So dolga obdobja, ko je B stabilna, pa zopet obdobja, ko je manj stabilna. Če 
pogledam za nazaj, je bila ob prihodu v center večkrat hospitalizirana, zdaj ni bila že 
nekaj let ... 

Njene težave so predvsem povezane z notranjim občutkom varnosti. Ko se ta poruši 
(ob menjavi skupine v domu, prihod sošolk s podobnimi težavami in podobnimi 
sposobnostmi, težave ob odraščanju iskanju lastne identitete, razmišljanja o 
prihodnosti ... premalo možnosti izbire družbe v centru – predvsem ni dovolj fantov za 
možnost potencialne zveze, po čemer hrepeni ... 

Od česa sta pogostost in intenzivnost vedenjskih in čustvenih težav odvisni? 

Več vedenjskih in čustvenih težav je prisotnih, kadar je oseba v pričakovanju 
situacije, ki je zanjo nova. Za katero misli, da ji ne bo kos, se je boji. Tudi če ste 
določene situacije/dogodka zelo veseli, v vsej evforiji pade v občutke nemoči, da 
situacije ne bo obvladala. Odvisno je tudi, s katerimi osebami vstopa v to situacijo. Če 
so osebe prisotne, ob katerih se počuti varno, jim zaupa, manjše spremembe že 
izpelje. Kadar je sprememba večja, tudi pravi ljudje v pravem trenutku niso v pomoč. 
Število vedenjskih in čustvenih težav je povezano tudi s prazniki, počitnicami oz. ko se 
šola začne ali konča. V primeru počitnic se njen ritem obveznosti (struktura) spremeni. 
Opazi, da gre veliko oseb domov, le ona ostaja v zavodu. Ko se šola spet začne, 
potrebuje nekaj časa, da se spet privadi na ustaljeni ritem, okvir. Ravno zato sta ključ 
do uspeha pri delu z njo struktura in red.  

Odvisna sta od notranjega doživljanja in podoživljanja preteklih dogodkov, občutka 
varnosti, zunanje strukture, pozornosti in razumevanja, ki jo dobi od zaposlenih, stresa, 
sprememb. Kadar je več sprememb, v septembru, ko še ni stalnih urnikov, ko se še 
usklajujejo, ima več težav. V zadnjem letu je več težav, ki so se verjetno sprožile s tem, 
ko je ponovno vzpostavila stik z očetom, ki je ni zlorabljal, ampak se je odselil. Stik z 
njim je verjetno sprožil podoživljanje preteklosti, jezo, ker ga ni bilo, da bi jo zaščitil. To 
so sicer domneve, ker sama tega ne izraža. 

V slabi koži je tudi, če je obkrožena z zaposlenimi, pri katerih je bolj drzna.  

Iz tira jo spravijo izredni dogodki: stik z očetom, novica, da se bo morala preseliti iz 
Drage v drugo bivalno enoto ipd. Njena težava je tudi zaljubljenost v sostanovalca, ki 
je premlad zanjo. To kompenzira s simpatijami (študenti, pop zvezde ...). *Pri vseh je 
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seveda pogostost in intenzivnost čustvenih in vedenjskih težav zelo odvisna od 
medikamentov, ki jih prejemajo. 

Žal ne vem, po mojem mnenju je odvisno, kako ona sprejema okolico tisti trenutek 
(če je ugodna ali ne), oziroma od osebe, s katero je v kontaktu (od njenega odnosa z 
njo). 

Predvsem od njene notranje sestavljenosti, ta je tako krhka, da se že ob najmanjši 
zunanji spremembi začne krhati. 

Katere metode dela ste uporabili pri delu s to osebo? 

Kot sem že prej omenila, sta struktura in red odločilnega pomena. Pomembno je, 
da se tega držijo vsi, ki delajo z njo. Kadar nekatere zadeve noče izpeljati, jo pripeljemo 
do tega, da jo izpelje. Ker se po tem bolje počuti. Tudi če je sama ni želela izpeljati, bo 
kasneje padla v cikel, ki bo vedenjske in čustvene težave, pogojene z določeno 
situacijo, samo poslabšal. Pomagamo ji, da naredi, kot je prav. Potem se tudi sama 
bolje počuti. Kadar opazimo situacijo, s katero želi izzvati pozornost, je ignoriranje 
najbolj učinkovito. Z njo se ne spuščamo v besedni dvoboj, ker si želi izzvati bolečino, 
prepir. Tega ji ne damo. Pozornost namenjamo pozitivnim zadevam in ne negativnim. 
Da pa lahko ocenimo, kdaj gre za eno ali drugo situacijo, jo moramo prej dobro 
spoznati. Se pogovoriti s strokovnjaki, ki so delali prej z njo. Z različno vrsto 
strokovnjakov, ki problem vidijo vsak iz svojega vidika.  

Uporabljam predvsem metode pozitivnega vedenjskega pristopa in razvijanja 
pozitivnega odnosa z njo, krepitve pozitivne samopodobe, razbremenilni pogovor 
večinoma o aktualnih dogodkih, zavedanje in poimenovanje čustev, povezava čustev 
z dogodki in njenimi reakcijami, učenje pozitivnih vzorcev vedenja in načinov izražanja 
čustev ter stiske. Osnovna in najbolj pomembna metoda je vzpostavljanje varnega, 
pozitivnega odnosa in varnosti v njenem življenju, predvidljivost dogodkov, struktura, 
doslednost, empatija.  

Pogovor, poslušanje glasbe, rada tudi zapleše.  

Na tem mestu se mi ne zdi smiselno naštevati metod in tehnik. Najbolj učinkovit pri 
vseh teh puncah je individualni pristop, kar pa je pri nas v CUDV uradno praktično 
nemogoče, kljub temu da vsa stroka uči, da se take primere (sploh osebe z zgodovino 
zlorab) najprej obravnava posamično in šele nato postopoma vključuje najprej v 
manjše in nato večje skupine. Pri izbiri metod in tehnik je odvisno tudi okolje, v katerem 
se nahajaš: ali si v šoli, v domu v skupini, na izletu, prireditvi ... Veliko je odvisno tudi 
od kombinacije uporabnikov, ki jih imaš v obravnavi, in koliko kadra je na voljo. 

Včasih je meja med strokovno utemeljeno metodo (pristopom) in tem, da si 
enostavno človek, ki si vzame čas in nameni pozornost in empatijo uporabniku s stisko, 
zelo tanka. Tako da se večkrat poraja vprašanje, katera metoda je bila uporabljena. 

Razlage, razgovora, opazovanja, zaznavanje, občutenja, naključno oblikovanih 
skupin. 

Sprejemanje, zagotavljanje varnosti s pomočjo jasnosti pravil, doslednosti, 
upoštevanja individualnosti, unikatnosti vsake osebe, omogočanje uspeha, 
samopotrjevanja, spodbujanje lasnega iskanja pri razvoju osebnosti ... učenje 
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sposobnosti vživljanja v druge osebe, uvidevnost, upoštevanje zasebnosti ... Aktualne 
učne vsebine, povezane z zanimanji oseb, vnos glasbe, plesa in multimedijske 
podpore v učni proces, da je le ta bolj zanimiv, humor ... Občasno tudi utrinki iz mojega 
zasebnega življenja, prijateljev, oseb, ki so jim pomembni ... V ozadju pa nek notranji 
občutek, ki ga potrebujem tako jaz kot ta oseba: VSE BO VREDU. TUKAJ SEM S 
TABO. SKUPAJ SVA V TEM ... 

Katere metode dela so se izkazale za neučinkovite/destruktivne? 

Kot neučinkovit se je izkazal verbalni dvoboj, kadar želi s pogovorom izzvati prepir. 
Neučinkovito je od nje nekaj zahtevati in jo prisiliti v določeno situacijo. Pripeljati jo 
moramo do tega, da to naredi prostovoljno. Tudi če bo odšla na izlet proti svoji volji, 
obstaja velika verjetnost, da bo kasneje na dogodku ponovno prišlo do vedenjskih in 
čustvenih težav. 

Kaznovanje, odvzem pozitivnih posledic (nagrad), prepuščanje odločitev njej (da ne 
bo šla na dejavnosti, izlete, da se večkrat premisli), nedržanje dogovorov in obljub. 

Neučinkovito je, da mora nekaj narediti takoj, proti svoji volji. Čez čas sama pride 
do tega, da se je treba držati pravil, se opraviči ali pa prilizuje.  

Uporabila sem metode primerne njenemu razpoloženju (če je bila v afektu, nobena 
metoda ni bila učinkovita). 

Nepotrpežljivost, prepozno odreagiranje, ko vidiš, da oseba izgublja nadzor, 
neusklajenost delovanja vseh v centru. Burno odreagiranje, kar ni isto kot zahteva za 
takojšnje prenehanje neustreznega vedenja ... 

Katere metode dela so se izkazale za učinkovite? 

Učinkovito je, da ji ponudimo, da neko zadevo naredi sama, drugače ji pomagamo. 
Učinkovito se je izkazalo ignoriranje, kadar želi samo dodatno pozornost (z jokom, s 
ponavljanjem vprašanj, na katera je že dobila odgovor, na verbalno izzivanje 
zaposlenih/sošolcev). Učinkovito je, kadar jo na humoren način zmedemo, da pozabi, 
zakaj se ji je določena zadeva sploh uprla. Ji pokažemo, da ni nič hudega, da je tako 
zanjo bolje. Da ji stojimo ob strani in jo spodbujamo.  

Empatičen odnos, sprejemanje, razumevanje, dajanje potrditev, spodbujanje, 
poslušanje, dati ji prostor in čas, govorjenje z nizkim, mirnim tonom, da mi ubesedimo 
njena čustva, doživljanje, omejena izbira (da izbere med dvema možnostima), da se 
ne pregovarjamo z njo, opozarjanje na uspeh, humor. Osnovna in najbolj učinkovita 
metoda je jasna struktura, ob več težavah ožji okvir z manj izbire, ker ji to daje varnost. 
Zelo pomembna je doslednost in držanje dogovorov. 

Ko je mirna, je učinkovita metoda učenje po dogodku (post incident learning). Da 
osvetli in ubesedi svoja čustva, dogodek in kako bo drugič ravnala drugače. Učinek se 
vidi v tem, da je manj agresivnosti do drugih in da tudi takrat, ko je vznemirjena, reče, 
da na zaposlene se ne bo spravila, da pove, da se slabo počuti. Pomaga ji tudi, da ji 
jaz povem, kako vidim, da doživlja stvari, zakaj tako reagira, da jaz ubesedim in 
ovrednotim njeno doživljanje, in kadar sklepam, da je povezano, povem, da je to 
povezano s tem, kar je doma doživljala. Sama me velikokrat sprašuje, zakaj se tako 
počuti, zakaj tako reagira.  
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Velikokrat govori, da smo jezni nanjo, da jo hočemo kaznovati, da je nimamo radi, 
pri tem pa misli, da si zasluži to, da bi bilo prav, da je nimamo radi, ker je slaba. 
Pomaga, če to ubesedim.  

Učinkovit je po navadi pogovor ali pa da se umakne v svojo sobo, posluša glasbo in 
šele nato se je pripravljena pogovarjat. 

Razlage, razgovora, opazovanja, zaznavanje, občutenja. 

Jasnost pravil, doslednost, brezpogojno sprejemanje/nesprejemanje neustreznega 
vedenja ... 

Na katere ostale strokovnjake ste se obrnili po pomoč pri delu s to osebo? Kakšne 
so bile vaše izkušnje? 

Po pomoč sem se največkrat obrnila na asistentko v razredu ter učitelja, s katerim 
si deliva razred. Takoj zatem pa sem bila največ v stiku s psihologi, ki so bili hitro 
angažirani, strokovni in pripravljeni poslušati ter sodelovati.  

Obrnila sem se na sodelavca psihologa, na vodjo doma, pedagoge, ravnateljico, 
psihiatra in varuhe, vse, ki delajo z njo in jo dobro poznajo. Izkušnje z sodelovanjem z 
zaposlenimi, ki delajo z njo, so večinoma dobre, z večino se dogovarjamo dobro o 
njenih potrebah in našem ravnanju. Nekaj nerazumevanja in težav sem imela pri 
sodelovanju z varuhi in vodjo doma, vendar smo večinoma rešili in se dogovorili. 

Po navadi se obrnem na psihologe. Včasih jo to še dodatno vznemiri.  

Všeč mi je, ker v zavodu obstaja tendenca po multidisciplinarnem delovanju. Sam 
pri delu s temi puncami (od strokovnih služb) največ sodelujem z ostalimi pedagoškimi 
delavci in psihološko službo. Sodelovanje z zdravstveno službo poteka v manjšem 
obsegu, a ga ocenjujem kot korektnega. Izrednega pomena je sodelovanje z 
zaposlenimi, ki z našimi uporabniki preživijo največ časa – varuhi (tudi če niso del 
nobene strokovne službe).  

Moje osebno mnenje je, da vseeno v našem centru vseeno preveč izhajamo iz 
medicinskega modela, premalo je holističnega pristopa, večkrat se obravnavane 
osebe ne gleda kot neke celote, ampak se obravnava bolj poročila o izpadih. 

Razrednika, pomočnik razrednikoma, varuhi doma, drugi pedagogi, medicinsko 
osebje, psihologe, vodjo doma. Od razrednikov in pomočnika sem dobila veliko 
podatkov o njej, medtem od doma pa zelo "razredčene", vendar še dovolj za delo z 
njo. Psihološka pomoč je bila zadovoljiva. 

Sodelavca pedagoga, pedagoginjo, asistentko, psihologinjo, MS, varuhi, premalo 
sodelovanja s psihiatrom ... 

Kaj bi vi v celotnem procesu dela naredili drugače? 

Želim si, da bi bila nekje anamneza točno zapisana ter dostopna vsem, ki delajo s 
to osebo. Želim si, da bi me že ob prihodu takoj seznanili z učinkovitimi in 
neučinkovitimi metodami dela s to oseba, da se mi ne bi bilo treba učiti na mojih 
napakah. Želim si, da bi nekje obstajal recept, po katerem bi lahko delali, a se 
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zavedam, da se tudi osebe, s katerimi delajo, spreminjajo, odraščajo, rastejo ter da je 
potrebno recept večkrat spremeniti, prilagoditi.  

Veliko ne bi spremenila. Bolj bi že od začetka ubesedila njena čustva, manj 
prepričevanja v to, kako so stvari, da je nočemo kaznovati, ampak da bi ubesedila, da 
se ona tako počuti oziroma hoče, da tako ravnamo. 

Mislim, da smo v času njenega bivanja tu dosegli veliko. Tudi sama se veliko časa 
dobro počuti. Zadnje čase jo vznemirja podatek, da bo morala prej kot slej zamenjati 
kraj bivanja. Parkrat sem jo videl, da je bila solzna, ko je bila debata o tem.  

Zdaj je, kar je. Vedno gledam od tega trenutka, kaj lahko dobrega ponudim z mojim 
znanjem osebi, s katero delam. Tudi njo bi bilo potrebno naprej opremljati z metodami 
samopomoči in pripravo na življenje naprej. 

Menim, da nisem ravno oseba, ki bi znala pravilno odgovoriti na to vprašanje. Bom 
poskusila. Oseba, ki pride v zavod, s seboj prinese določene izkušnje (katere izvemo 
iz njihovih osebnih papirjev) oziroma nam jih starši/skrbniki povedo (če se seveda 
zanimajo za otroka). Tim strokovnjakov naj bi se pogovoril o vsej tej temi in skupaj s 
starši/skrbniki oblikovali individualni načrt. Tega bi spremljali določen čas. Nato se 
ponovno zbere tim in ugotovili, če so stvari dobro zastavljene in če se lahko tako tudi 
nadaljuje oziroma se z vsakim letom spreminja glede na njegove potrebe (lastnosti, 
sposobnosti). Otrok naj bi imel zagotovljene vse vrste pomoči (katere se vestno 
opravljajo). Otroka se spremlja skozi njegovo odraščanje in ga ves čas opremlja z 
veščinami, ki jih bo potreboval za morda samostojno življenje ali življenje v manjši 
skupini odraslih. Pomembno je, da vsakega otroka oziroma osebo opremimo za 
življenje (v njihovih zmožnostih). 

Več možnosti vpliva na življenjsko okolje te osebe, možnost sodelovanja in 
odločanja glede šolanja, bivanja, zaposlitve za to osebo in skupaj z njo (življenje te 
osebe v luči vseživljenjskega učenja ...). 

10.3 Intervju Maja 

Ali poznate zgodovino osebe, s katero ste delali? Kdaj ste bili o njej obveščeni in 
kdo vas je obvestil? 

 
Zgodovino osebe poznam. O njej sem bila obveščena iz strani bivšega razrednika, 

pedagoške vodje, psihologa, ki ima z njo obravnave, ter socialnega delavca. Največ 
informacij pa sem pridobila iz strani pedagoginje, ki z deklico izvaja likovno terapijo.  

 
Večinoma poznam. 
Nekaj sem izvedela ob sprejemu, največ pa kasneje od same osebe, staršev, med 

pogovori s sodelavci. 
 
Pretežno poznam. Obveščen sem delno takoj ob sprejemu (mama, dokumentacija), 

delno kasneje oz. sproti ob različnih dogodkih: od mame, očeta, sodelavcev, 
zaposlenih v šoli, v kateri je bila prej.  
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Deklica je že bila z zavodu, ko sem pričel z delom. Največ informacij sem pridobil s 
strani naše psihološke službe, nekaj iz centralne dokumentacije in pedagoških poročil. 
Določene stvari sta mi zaupali tudi njena mama in C sama. Veliko informacij so mi spet 
posredovali znanci iz ustanove, kjer je bila C, preden je prišla zavod. Na splošno je 
(pre)večkrat problem z razpoložljivostjo ali pa sploh obstojem teh podatkov pri nas. 
Razumem, da je varstvo osebnih podatkov pomembno, vendar je pomembna tudi vsaj 
delna anamneza, če dobiš nekoga v obravnavo. Sploh pri osebah z zgodovino takih in 
drugačnih zlorab. Spomenil sem se tudi na učenca, ki mi je čez noč ”padel” v razred, 
o njem nisem vedel praktično nič ... Pa sem lahko spet nadlegoval znance in jih prosil 
za informacije ... 

 
Delno. V večini primerov sem se sama dokopala do informacij (branje sprejemov, 

zdravstvenih mnenj, spraševanje zaposlenih ...). Nekaj informacij pa sem dobila 
neposredno od zaposlenih v času uvajalne dobe. Še vedno pa vsak dna izveš kaj 
novega. 

 
Zgodovino njenega življenja poznam. Obveščena sem bila tekom dela, ne takoj na 

začetku (v začetku sem si prebrala "sprejemni list za v zavod"). Povedala sta mi 
predvsem razrednika, veliko sem izvedela tudi v domu pri varuhih, vodji doma in tudi 
psihologov, zdravstvenih delavcev.  

 
Ali je oseba kdaj omenjala svojo preteklost? Kako ste se takrat odzvali? 
 
Dekle zgodovino večkrat omeni besedno, vendar je pri njej težko prepoznati, kaj je 

resnica in kaj samo plod njene domišljije. Kadar naredi kakšno neumnost, uporablja 
preteklost kot izgovor za svoja dejanja (''Imela sem grde misli, spomnila sem se očeta, 
oče je grdo govoril …''). 

Ja. 
Če sva bili sami, sem se o tem z njo pogovarjala, v skupini pa sem skušala 

preusmeriti pogovor. 
Je omenjala in še kdaj omenja. Takrat se pogovarjava o tem (običajno v kombinaciji 

s sprehodom).  
Pri njej je trajalo zelo dolgo časa, da sem pri njej pridobil toliko zaupanja, da se je 

začela z mano pogovarjati tudi o teh zadevah. Nikoli nisem rinil vanjo z vprašanji glede 
tega sem ji pa vedno dal vedeti, da se lahko pogovori z mano, če hoče. Ko spregovori, 
je zelo odkrita, neposredna in gre lahko tudi v precej hude detajle. Pri njej je problem, 
ker je njena mama hkrati tudi stik z njeno preteklostjo, tako da se duhovi preteklosti 
vedno znova vračajo in jo preganjajo. Zaradi tega težko obrne nov list. Vidim velik 
manko obravnav v tem, da vsi pričakujemo od njih, da ubrano živijo s sedanjostjo in 
prihodnostjo, nimajo pa možnosti razčistiti svoje preteklosti. Menim, da bi tem puncam 
bilo treba muditi možnost psihoterapije (seveda modificirane in prilagoje njihovim 
zmožnostim). Na začetku bi bilo gotovo težje, na daljši rok pa bolje in predvsem bolj 
zdravo za njih. Veliko naših obravnav temelji na potlačevanju njihove preteklosti, tako 
da na nek način iz njih delamo tempirane ”človeške bombice”. 

 
Velikokrat. Sama prisluhnem njihovim zgodbam in jim dam vedeti, da sem jim v 

oporo, vendar probam situacijo spreobrniti/preusmeriti v nekaj pozitivnega (sploh 
kadar je vključenih več oseb naenkrat in ne gre več za zaupanje, temveč za potrebo 
po pozornosti). Kadar gre za informacije bolj občutljive narave (spolnosti, zlorabe ...), 
vedno tudi povem, da se lahko obrnejo na psihologe. 



105 
 

 
Velikokrat, predvsem sem jo poslušala in jo poizkusila preusmeriti na drugo temo, 

povedala sem ji, da je to bilo, sedaj ni več tako in jo kot sem že omenila, preusmeriti 
na lepše misli.  

 
Ste mogoče kako drugače prepoznali njeno preteklost (risbe, fizične poškodbe, 

sanje, strahovi …)? 
 
Njeno preteklost je lahko prepoznati iz besedil, ki jih piše, kadar je v stiski, ter 

ilustracij, ki prikazujejo povečane spolne organe, cevi v organih … 
 
Ja, na risbah, po besednih izrazih (cevke v spolovilu), sanje, strahovi … 
 
Risbe, na katerih je prikazano nasilje, pisanje grdih besed, govorjenje o nasilju, 

grožnjah, strahu; nasilno ravnanje z igračami, doživljanje in izražanje strahu, 
negotovosti (besedno, nebesedno), iskanje bližine, oklepanje zaposlenih, nasilje nad 
živalmi, nasilno vedenje do uporabnikov, zaposlenih, mame, sebe. Pogosti odhodi na 
stranišče, zadrževanje na stranišču, težke sanje, begavost, kričanje, oponašanje 
živalskih glasov, preklinjanje ...  

 
Nisem strokovnjak, vendar pri njenih risbah, sploh tistih, ki so nastale v času, ko je 

prišla k nam, lahko razbereš nekatere tipične poteze, motive in proporce, ki so značilne 
za risbe oseb z zgodovino spolnih zlorab. Občasno sanja o dogodkih iz preteklostih, 
takrat se o tem rada pogovori z osebo, kateri zaupa. Na splošno ne mara fantov. Tudi 
zaljubi se v punce, pravi, da se je punce ne dotikajo tako, da ji ne paše. 

 
Se da veliko njenih zgodb razbrati iz risb – nariše jih ogromno. Sicer se velikokrat 

ponavljajo, kar sklepam, da tudi zato, ker se eni in isti scenariji odvijajo tudi v njeni 
glavi. Nazorno tudi razloži zgodbo, če česa ne bi razumel. Slike vedno tudi oštevilči, 
da točno veš njihovo sosledje. Tudi ponoči se velikokrat zbudi v solzah, ker naj bi 
sanjala nekaj groznega. 

 
Strahovi (duhci), risbe z duhci, njeni prepogosti odhodi na stranišče, samopoškodbe 

s predmeti (škarje, vrv …). 
 
S katerimi oblikami vedenjskih in čustvenih težav se oseba sooča? Kje mislite, da 

je njihov izvor? 
 
Oseba se spopada s težavami agresije ter avtoagresije. Večkrat je poskusila tudi 

zbežati. Pogosto se spusti tudi v verbalni konflikt s sošolci, sostanovalci ali 
zaposlenimi.  

Nemir, zelo močno čustvovanje, menjavanje razpoloženja, vse vrste agresije, 
do sebe, do drugih, besedno. 

Dogodki v otroštvu, domotožje, življenje v instituciji, odraščanje, nenehno 
prilagajanje. 

 
Oblike: opisano v prejšnji točki.  
Možni izvori: Vloga staršev v zgodnjem obdobju, razhod staršev, zgodovina staršev, 

ambivalentna vzgoja, spolne zlorabe v zgodnjem otroštvu, pomanjkanje varne 
navezanosti, življenje v instituciji, težave z regulacijo čustev. 
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Občasno slaba volja, preobčutljivost, negativizem, brezdelje, pomanjkanje 

koncentracije, učne težave, živčnost, iskanje pozornosti, zvračanje krivde na druge, 
nadomestne zadovoljitve (sprehod), heteroagresivnost, avtoagresivnost, hitra 
menjavanja razpoloženj ...  

Izvor: njena preteklost, pomanjkljiva obravnava, neustrezno okolje. 
 
Samopoškodovalno vedenje (poškodbe s predmeti – škarje, zavezovanje vezalk pri 

čevljih – zelo tesno zaveže, zavezovanje rok z vrvico – zelo močno, ugriz v roko), 
agresivno vedenje – verbalno nasilje (s kletvicami), kričanje, lajanje, metanje 
predmetov (lopar v Primoža), velikokrat zastavlja ista vprašanja (zakaj moram jemati 
tablete), hiperaktivna. Pri njej se izraža slaba volja, mogoče pretirana sramežljivost (pri 
slačenju v kopalke v garderobi in tuširanju), tudi nezaupanje – morda preveč obljub 
neizpolnjenih. Vsem tem težavam menim, da je izvor njena zgodovina (zloraba), morda 
tudi kasneje neprava pomoč iz strani staršev in sedaj strokovnjakov oziroma delavcev, 
ki so z njo. 

 
Ali se, odkar delate z njo, število težav povečuje ali zmanjšuje? 
 
Njeno stanje se je v času od prihoda v zavod do zdaj izboljšalo. V samem začetku 

je trgala delovne liste, ki jih je dobila med šolskim delom, zdaj sama vpraša za dodatno 
zaposlitev in listov ne trga več. Tudi število beganj je v povprečju na leto manjše. 
Pogosta pa so še vedno grizenja v roko, praskanje po obrazu, vezanje predmetov … 

Ko je bila še pri mami, je namreč umorila dve mački. Eno je zadavila, drugo pa 
zaprla v pralni stroj.  

Od sprejema so se precej zmanjšale, a so še vedno prisotne. 
 
Na splošno je opaziti zmanjševanje, hkrati pa veliko nihanje. 
 
Obdobje zadnjih 6 let: deklica zelo napredovala, ima sicer obdobja, ko je vedenjskih 

težav več, ampak gledajoč v retrospektivi je dekle naredilo OGROMEN napredek. 
Povečuje. 
 
Menim, da zmanjšuje, ker se jo opremlja z načini reševanja le teh. 
 
Od česa sta pogostost in intenzivnost vedenjskih in čustvenih težav odvisni? 
 
Pogostost in intenzivnost vedenjskih in čustvenih težav sta odvisna od več 

dejavnikov. Eden je čustveno stanje matere, saj je od tega odvisno tudi število 
dekličinih odhodov domov. Kadar je mamino stanje slabo, je ne zmore obvladati z 
ustreznimi okvirji, in tudi takrat se dekličino stanje poslabša. Kadar je deklica fizično 
aktivna (hodi na sprehode, teče, plava), je njeno razpoloženje boljše. Pomaga, kadar 
ji v določenih situacijah daš kakšno zaposlitev in okupiraš njene misli, da ne prihaja do 
samogovorov, ki se stopnjujejo do vedenjskih in čustvenih težav (pridi, boš pazila na, 
boš pomagala pri hrani/oblačenju … plus vprašanje: ti lahko zaupam?). Zanjo so zelo 
pomembne potrditve, želi se dokazati … 

 
Vedenjski in čustveni izpad lahko sproži tudi verbalno izzivanje sošolcev, 

sostanovalcev ali samo splošno slabo počutje okolice, ki ga zelo dobro začuti in se ga 
''naleze''. 
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Od rednega stika z domom, od ključne osebe otroka, od strukture in doslednosti 

pri delu z otrokom, od možnosti, ki jih ima otrok, čim več možnosti razvijanja močnih 
področij, od stalnosti osebja, od prijaznosti osebja,  

 
Odnosi z bližnjimi (zaposleni, uporabniki), dogajanje v domu, šoli, doma, odnos z 

mamo (odhodi domov oz. obiski, morebitni konflikti, mamino čustveno stanje ...), 
dogodki, ki jo spomnijo na neprijetne izkušnje iz preteklosti. 

 
Vznemirjajo jo predvsem spomini iz preteklosti in dogodki, povezani z njeno mamo. 
*Pri vseh je seveda pogostost in intenzivnost čustvenih in vedenjskih težav zelo 

odvisna od medikamentov, ki jih prejemajo. 
 
Od več dejavnikov. Pri dekletu se lahko razpoloženje zelo hitro obrne, npr. kadar se 

na kaj takega spomni, nekoga zagleda, ji kdo kaj napačnega pove. Če gre recimo za 
osebo, ki ji je blizu in ji ta še pove nekaj, kar ni želela slišati, ali pa gre za ljubosumno 
reakcijo, takrat je intenzivnost dosti bolj ojačana. Seveda igra veliko vlogo pri njej tudi 
odhod domov (zelo je bila slabe volje, ko je ostajala v domu, če doma ni bila pridna, 
se je v dom vračala slabe volje). 

 
Od njenega sprejemanja okolice, ki pa je lahko iniciator njenih težav (od ljudi, s 

katerimi je obkrožena (delavci, otroci), njenega odnosa do njih, morda tudi "polna luna", 
od različnih obljub različno pomembnih ljudi). 

Katere metode dela ste uporabili pri delu s to osebo? 
 
Nagrajevanje (skokice), fizična aktivnost (tek, sprehod, plavanje), zaposlitev 

(pomagaj mi…), odvzem (sprehoda, skokic), spremljanje, pogovor, likovna terapija, 
pisanje. 

 
Pomoč z umetnostjo, likovna terapija. 
 
Pogovor (najraje ob fizični aktivnosti – sprehod ...), risanje, pisanje, igra vlog, 

dogovor o pravilih, logične posledice neželenih dejanj, fizična aktivnost (sprehod, igre 
z žogo, dejavnosti v telovadnici). Posredno tudi pogovor z zaposlenimi, skupni 
dogovori o ravnanju, svetovanje staršem, dogovori s starši. Prav tako držanje 
dogovorov, obljub, vnaprejšnje informiranje o dogodkih, urnikih, odhodih domov ... 

  
Na tem mestu se mi ne zdi smiselno naštevati metod in tehnik. Najbolj učinkovit pri 

vseh teh puncah je individualni pristop, kar pa je pri nas v CUDV uradno praktično 
nemogoče, kljub temu da vsa stroka uči, da se take primere (sploh osebe z zgodovino 
zlorab) najprej obravnava posamično in šele nato postopoma vklučuje najprej v manjše 
in nato večje skupine. Pri izbiri metod in tehnik je odvisno tudi okolje, v katerem se 
nahajaš: ali si v šoli, v domu v skupini, na izletu, prireditvi ... Veliko je odvisno tudi od 
kombinacije uporabnikov, ki jih imaš v obravnavi, in koliko kadra je na voljo. 

Včasih je meja med strokovno utemeljeno metodo (pristopom) in tem, da si 
enostavno človek, ki si vzame čas in nameni pozornost in empatijo uporabniku s stisko, 
zelo tanka. Tako da se večkrat poraja vprašanje, katera metoda je bila uporabljena. 
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Poskusili smo veliko – preusmerjanje v stvari, ki jih oseba rada počne, sestavljanje, 
poslušanje glasbe, odvzem neke stvari, zapovedan umik, miren pogovor, umik publike, 
menjava zaposlenih. 

 
Razlage, razgovora, opazovanja, zaznavanje, občutenja, naključno oblikovanih 

skupin, igra vlog. 
 
Katere metode dela so se izkazale za neučinkovite/destruktivne? 
 
Metoda s štetjem do 10, globoko dihanje (to jo je še bolj vznemirilo: ''ne bom globoko 

dihala!!!'''). 
 
Sproščanje z dihanjem. 
 
Tehnike dihanja (nekaj časa so jih izvajali nekateri zaposleni), pretirana direktivnost 

oz. premočno usmerjanje ob čustvenih in vedenjskih težavah. 
 
Odvzem stvari, zapovedan umik (kadar je strogo izrečen). 
 
Uporabila sem metode, primerne njenemu razpoloženju (če je bila v afektu, nobena 

metoda ni bila učinkovita). 
 
Katere metode dela so se izkazale za učinkovite? 
Likovna terapija, pisanje, odvzem skokic (odvisno kdo in na krajši rok – smo kasneje 

opustili). 
 
Odprt pogovor, s pomočjo risbe razreševati stiske, vsakodnevne in tiste iz otroštva, 

pripovedovanje s pomočjo risbe, uporaba likovnoterapevtskih tehnik, pisanje, 
sproščanje, čas za otroka , redno spremljanje otroka, na vseh področjih, vsakodnevni 
stik z otrokom, gibanje, tek, druženje, humor, igra. 

 
Pogovor, risanje, igra vlog, dogovor, logične posledice, fizična aktivnost, pisanje. 
Posredno tudi pogovor z zaposlenimi, skupni dogovori o ravnanju, svetovanje 

staršem, dogovori s starši. Prav tako držanje dogovorov, obljub, vnaprejšnje 
informiranje o dogodkih, urnikih, odhodih domov ... 

 
Preusmerjanje, miren pogovor brez publike, zapovedan umik (kadar je izrečen v 

mirnem tonu). 
 
Razlage, razgovora, opazovanja, zaznavanje, občutenja. 
 
Na katere ostale strokovnjake ste se obrnili po pomoč pri delu s to osebo? Kakšne 

so bile vaše izkušnje? 
 
Po pomoč sem se obrnila na psihologe, razrednika ter pedagoginjo, ki izvaja likovno 

terapijo, asistentko v razredu.  
 
Varuhi negovalci, vodja doma, ravnatelj, psiholog. 
Največ sem pridobila od varuhov, vodstvo pa mi je omogočilo delo in mi dalo proste 

roke. 
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Učitelji (SRP itd.), varuhi, medicinsko osebje, psihologi, DT ... 
 
Všeč mi je, ker v (...) obstaja tendenca po multidisciplinarnem delovanju. Sam pri 

delu s temi puncami (od strokovnih služb) največ sodelujem z ostalimi pedagoškimi 
delavci in psihološko službo. Sodelovanje z zdravstveno službo poteka v manjšem 
obsegu, a ga ocenjujem kot korektnega. Izrednega pomena je sodelovanje z 
zaposlenimi, ki z našimi uporabniki preživijo največ časa – varuhi (tudi če niso del 
nobene strokovne službe).  

Moje osebno mnenje je, da vseeno v našem centru vseeno preveč izhajamo iz 
medicinskega modela, premalo je holističnega pristopa, večkrat se obravnavane 
osebe ne gleda kot neke celote, ampak se obravnava bolj poročila o izpadih. 

 
Pedagoge – pozitivna izkušnja in skupno sodelovanje, vendar pogrešam še malo 

več povratnih informacij oz. pogovora med nami. 
Medicinska služba – brez konstruktivne debate o problemih, s katerimi se zaposleni 

soočamo. 
Vodja doma – sklicala sicer operativni tim, na katerem pa je vedno premalo 

dorečenega in informacije se velikokrat ustavijo in ne potujejo do vseh zaposlenih, ki 
delajo s to osebo. Tako nastane tudi problem, da nismo pri določenih stvareh enotni 
(govorim o dorečenih stvareh). 

 
Premalo pogovora med vsemi zaposlenimi o vseh uporabnikih. 
Razrednika, pomočnik razrednikoma, vodjo doma, varuhe, drugi pedagogi, 

medicinsko osebje, psihologe, strežnice. Vsi so mi na vprašanja v zvezi s dekletom 
odgovorili in dobila sem dovolj dobre podatke, da sem lahko naprej delala z njo. 

 
Kaj bi vi v celotnem procesu dela naredili drugače? 
 
Omogočila bi več individualnega dela, želim si večjo obveščenost o podrobnostih v 

zgodovini te osebe ter navodila, kako ravnati v kritični situaciji. Veliko sem se naučila 
sproti na lastnih izkušnjah, ko sem ugotovila, da nekaj ni učinkovito. Želela bi si večjo 
pretočnost informacij, ker sem imela večkrat občutek, da so le te nekje ''obtičale''.  

 
Predvsem bi omogočila več individualnega dela s takšno osebo, hkrati pa tudi delo 

v manjših skupinah. 
Manjše skupine v domu. 
Obvezna asistenca v razredu. 
Več povezave s starši. 
 
Mogoče še več koordinacije med zaposlenimi, čustvene razbremenitve zaposlenih, 

podpore zaposlenim, podpore staršem ... 
 
V prvi fazi bi rada, da bi ljudje priznali napake, ki jih naredimo/naredijo, in bi se tako 

iz njih lahko kaj naučili. Prevečkrat se le kaže s prstom in išče krivca, pa vsi vemo, da 
smo zmotljivi, manevra za izboljšanje je pa še ogromno. Imam občutek, da se ljudje 
bojijo priznat, da so nekaj naredili narobe. Seveda pa verjamem, da se marsikomu za 
tako nizke plače ne da bolj potrudit. 
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Definitivno bi se več pogovarjala o problemih, ki nastajajo, in jih ne bi le potlačila v 
ozadje. Pri njej bi bila potrebna tudi redna psihiatrična obravnava. Mamo bi več 
vključevala v pogovore o načinu dela z njo in bi ji na ta način tudi pomagala, da bi z 
njo, v času ko je doma, lažje shajala (in bi bila posledično tudi C več doma, se doma 
lepše vedla in tudi prihajala boljše volje od doma). Mogoče ne bi bil slab skupni sprehod 
s psihološko službo (psiholog + dekle + mama). 

 
Seveda pa bi povečala število zaposlenih, saj bi tako vsi dobili od nas več 

pozornosti, ki jo vsi potrebujejo. 
 
Zdaj je, kar je. Vedno gledam od tega trenutka, kaj lahko dobrega ponudim z mojim 

znanjem osebi, s katero delam. Še vedno bi naprej C opremljala z metodami 
samopomoči, pripravljala na življenje naprej. 

10.4 Intervju Vanja 

Ali poznate zgodovino osebe, s katero ste delali? Kdaj ste bili o njej obveščeni in 
kdo vas je obvestil? 

Zgodovino osebe slabo poznam. Od več ljudi sem pridobila različne informacije. 
Uporabila sem samo tiste, ki so bile vsem skupne. 

Zgodovino deklice okvirno poznam, o njej sem se pozanimala sama, in sicer iz 
obstoječe dokumentacije v centru. 

Delno poznam zgodovino osebe. Del informacij sem pridobila ob sprejemu 
(posvojiteljica (mama), zaposlena iz prejšnje šole, dokumentacija), del kasneje na 
različnih sestankih, srečanjih: od mame, očeta, sodelavcev, zaposlenih v šoli, v kateri 
je bila pred prihodom v naš center. Primanjkuje pa mi informacij iz najzgodnejšega 
obdobja, pred posvojitvijo. 

Zgodovino deklice, s katero sem delala, sem spoznavala dlje časa. Vsi podatki nam 
niso bili predani ob sprejemu, kar se mi ne zdi v redu. Informacije pa sem dobivala od 
sodelavcev, nadrejenih, skratka od več oseb in v daljšem časovnem obdobju. 

Okvirno zgodovino poznam, obveščena sem bila pri domskem pedagogu, pedagogi, 
kateri so delali z njo, vodjo doma, razredniki (ker je šolo začela pri nas kasneje). 

Delno poznam zgodovino osebe. Nekaj podatkov sem dobila iz dokumentacije, 
nekaj od osebe same, nekaj od staršev (ločeno oče in mati), neformalno od prijateljice, 
ki je delala na njeni prejšnji šoli ... 

Tudi njeno preteklost poznam okvirno, s tem da je tukaj zadeva še malo bolj 
zapletena, ker vodja njene bivalne enote igra angela varuha njenih osebnih podatkov 
(če jo D ravno ne tepe). Tudi pri D sem se deloma poslužil osebnih poznanstev, da 
sem pridobil vsaj okvirno sliko njene (pol)preteklosti. 

*Na splošno je (pre)večkrat problem z razpoložljivostjo ali pa sploh obstojem teh 
podatkov pri nas. Razumem, da je varstvo osebnih podatkov pomembno, vendar je 
pomembna tudi vsaj delna anamneza, če dobiš nekoga v obravnavo. Sploh pri osebah 
z zgodovino takih in drugačnih zlorab. Spomnil sem se tudi na fanta, ki mi je čez noč 
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”padel” v razred, o njem nisem vedel praktično nič ... Pa sem lahko spet nadlegoval 
znance in jih prosil za informacije ... 

Ali je oseba kdaj omenjala svojo preteklost? Kako ste se takrat odzvali? 

Oseba svoje preteklosti detajlno nikoli ne omenja. Pove, da je njena prava mati ni 
marala, da je bila v sirotišnici, ampak tega se verjetno ne spomni, so ji povedali drugi.  

Ne. 

Oseba je omenjala svojo preteklost v individualnih obravnavah ter v skupinskih 
obravnavah mladostniške vzgoje (katere je nekajkrat obiskala) in jo še vedno kdaj 
omenja, vendar ne iz najzgodnejših let. Kadar jo omenja in če želi, se o tem 
pogovarjava (razumevanje njene stiske/čustev, nudenje podpore, povečevanje 
sposobnosti regulacije čustev), večinoma v kombinaciji z gibanjem (sprehod) in 
tehnikami igralne terapije. 

Velikokrat. Z njo sem se pogovarjala in teme nisem spreminjala. To nikoli ni 
pripeljalo do vedenjskega izpada. 

Po delčkih (bolj se je osredotočila na eno ali dve leti nazaj), odreagirala sem s 
poslušanjem in jo ogovorila z mojim pogledom na povedano, ko si je zaželela objem, 
ga je v začetku vedno dobila (ker pa je začela to izkoriščati prekomerno, sem število 
objemov zmanjšala).  

Delno poznam zgodovino osebe. Nekaj podatkov sem dobila iz dokumentacije, 
nekaj od osebe same, nekaj od staršev (ločeno oče in mati), neformalno od prijateljice, 
ki je delala na njeni prejšnji šoli ... 

Govori o preteklosti predvsem, kadar ni zadovoljna, in pravi, da bi se rada vrnila v 
staro šolo. Napaka z naše strani: skoraj celotno šolsko leto je ni nihče postavil pred 
dejstvo, da je sedaj ”naša”, vse se je gradilo na obljubah, da se vrne na Vrhniko, če bo 
dovolj pridna. Drugače pa je moj odnos z D še v fazi ”gradnje”, veliko me še testira in 
preučuje moje reakcije. Ne predstavljam ji še osebe, s katero se lahko kadarkoli mirno 
in iskreno pogovori. Zametki takega odnosa se kažejo, vendar bo potrebno še kar 
nekaj časa in dela. 

*Pri osebah, kot so A, B, C, in D, vidim velik primanjkljaj obravnav v tem, da vsi 
pričakujemo od njih, da ubrano živijo s sedanjostjo in prihodnostjo, nimajo pa možnosti 
razčistiti svoje preteklosti. Menim, da bi tem puncam bilo treba nuditi možnost 
psihoterapije (seveda modificirane in prilagojen njihovim zmožnostim). Na začetku bi 
bilo gotovo težje, na daljši rok pa bolje in predvsem bolj zdravo za njih. Veliko naših 
obravnav temelji na potlačevanju njihove preteklosti, tako da na nek način iz njih 
delamo tempirane ”človeške bombice”. 

Ste mogoče kako drugače prepoznali njeno preteklost (risbe, fizične poškodbe, 
sanje, strahovi …)? 

O njeni preteklosti sem sklepala na podlagi oblik vedenjskih in čustvenih težav, ki 
po mojem mnenju nikoli ne vzklijejo same od sebe. Ena takšnih je patološka 
navezanost na osebe (ženskega spola), ki po mojem mnenju izvira iz pomanjkanja 
čustvene stabilnosti v njeni primarni družini, zgodnjem otroštvu.  
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Značilna je nizka sposobnost vzpostavljanja in vzdrževanja pozornosti. Večkrat 

začne z neprimernim vedenjem in hitro zapade v konflikte. Pogosto so njena 

pričakovanja nerealna in je hitro razočarana. Čustvena stiska, ki jo pri tem doživlja, jo 

lahko vodi v kričanje, zmerjanje, metanje predmetov, glasen smeh … Večkrat deluje 

utrujeno (zehanje, zaspanost).  

Izvor je najverjetneje preplet preteklih izkušenj, nestabilno družinsko okolje in 

premalo dosledno izvajanje in (ne)upoštevanje dogovorov na ravni centra. 

Posredno skozi poročanje o telesnih senzacijah; preklinjanje, kričanje, ponavljanje 

domnevno realnih pogovorov; izražanje vsebin nočnih mor; stalno iskanje bližine, 

pozornosti, oklepanje zaposlenih; različne oblike fizične agresivnosti do 

sostanovalcev, sošolcev (brcanje, udarjanje, lasanje …), zaposlenih, sebe (udarjanje 

z glavo ob tršo podlago, praskanje sebe, zaužitje neustreznih živil …); uničevanje 

inventarja; begavost ... 

Ne. 

Popisan list z njeno vsebino, samopoškodba (s škarjami). 

Če je le bilo možno, sem jo poslušala – aktivno. Postavljala vprašanja tam, kjer sem 
začutila, da hoče izraziti nekaj, kar ni znala ubesediti. 

S katerimi oblikami vedenjskih in čustvenih težav se oseba sooča? Kje mislite, da 
je njihov izvor? 

Agresija, avtoagresija, beganje, verbalni napadi (preklinjanje), patološka 
navezanost, nizka samopodoba (želi si biti lepa, shujšati, zavrača hrano …), 
posnemanje (sošolcev, sostanovalcev, delavcev – po navadi negativne vzorce). 

Ostaja enako, vendar niha po obdobjih (vpliv th). 

Oblike so navedene v prejšnji točki.  

Možni izvori pa so: zgodnje travmatske izkušnje (katere je nezmožna opisati z 
besedami, saj so se pojavile v predsimbolnem obdobju), pomanjkanje 
adekvatnih/pozitivnih izkušenj iz pomembnih zgodnjih odnosov – razvoj nevarne 
navezanosti v zgodnjem razvojnem obdobju, pomanjkanje sposobnosti regulacije 
čustev; stalno menjavanje njej pomembnih oseb (in okolja) – zapustitev s strani 
biološke matere, preživeti čas v zavodu (v njeni rojstni državi), posvojitev (v Slovenijo), 
vloga posvojiteljev (staršev), ločitev staršev, šolanje na več različnih šolah 
(premeščanje iz ene šole na drugo), neusklajenost oseb, ki živijo/delajo z njo, in s tem 
povečevanje negotovosti. 

Deklica je zelo ljubosumna, ima težave z navezanostjo, kar se kaže v njenem 
odnosu do uporabnikov, ki bivajo z njo, in do ljudi, ki z njo delajo. Njeno vedenje hitro 
eskalira (od glasnega govorjenja do preklinjanja, metanja predmetov in tepeža). Te 
težave v veliki meri menim, da izvirajo iz dekličinega zgodnjega otroštva in iz vzgoje, 
ki je je bila deležna. 
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Samopoškodovalno vedenje kot tolčenje z glavo, roko, brcanje, praskanje. Je tudi 
agresivna do drugih (tako otrok kot delavcev): pretepanje, praskanje, udarjanje, 
vlečenje ali cukanje za lase drugih, metanje predmetov, verbalno nasilje, kričanje … 
Stereotipno vedenje pa se kaže v ponavljajočem govoru. 

Vedenje, ki je usmerjeno na poškodovanje stvari: hiperaktivnost, neprimerno 
seksualno vedenje, uničevanje obleke, izpadi, pomanjkanje zavedanja nevarnosti ali 
umik. Menim, da je vzrok za njeno vedenje v njeni zgodovini (pomanjkanje ljubezni v 
otroštvu – materinska ljubezen), predvsem sedaj pa je vzrok večja pozornost, 
nezaupanje, strah pred življenjem. 

Preokupacija s seboj, iskanje pozornosti z namišljenimi telesnimi težavami zaradi 
nepotešene čustvene lakote, kljubovalno vedenje, samopoškodovalno vedenje, ki pa 
je zmeraj nadzorovano, da ne povzroči bolečine, razen po nesreči, verbalna agresija, 
fizična agresija do sostanovalcev in zaposlenih, beg. Vse z namenom opaziti jo, ravnati 
z njo kot z najpomembnejšo osebo, zapolniti notranjo praznino iz najzgodnejšega 
obdobja njenega življenja ... Na žalost je bila posvojena v družino, ki je sama s sabo 
imela že tako velike težave, tudi razpadla je že kmalu po (v dveh letih) posvojitvi ... Ker 
niso zmogli drugače, so še poglabljali njene težave, na to pa so se nacepile še 
vedenjske in ... 

Slaba volja, preobčutljivost, negativizem, brezdelje, pomanjkanje koncentracije, 
učne težave, živčnost, iskanje pozornosti, zvračanje krivde na druge, nadomestne 
zadovoljitve, odklanjanje določenih oseb, apatičnost, heteroagresivnost, 
avtoagresivnost, hitra menjavanja razpoloženj, pretirana odvisnost od določenih oseb, 
šolska fobija, izogibanje delu, verbalni in neverbalni hrup, neprimerno sedenje na stolu, 
klepetanje med poukom, žaljiv jezik, težave pri sodelovanju, igranje med poukom, ne 
izpolnjuje šolskih obveznosti, nastopaštvo ... 

Izvor: težko rečem, premalo poznam situacijo, preden je bila priključena k nam. 
Definitivo zelo hud AD. Moje mnenje je, da je bila D v prejšnjih šolskih oblikah 
preobremenjena. Nekaj pa ne štima tudi pri odnosu z njeno mamo – D je bila 
posvojena, njena mama je do nje občasno bolj učiteljica kot mama. 

Ali se, odkar delate z njo, število težav povečuje ali zmanjšuje? 

Stanje varira samo od količine ter oblike medikametozne terapije ter prisotnosti 
oziroma odsotnosti oseb, na katere je patološko navezana.  

Na eni strani je to nevrološka podlaga, sicer pa veliko lahko naredimo strokovni 
delavci. Verjamem, da mi velikokrat lahko preprečimo večje izpade, če smo pozorni na 
opozorilne znake pred izbruhom in če smo seznanjeni s sprožilci. V kolikor je prisotno 
spodbudno okolje z dobro strukturiranim urnikom in jasno izraženimi pravili, je tudi 
intenzivnost vedenjskih in čustvenih težav manjša. 

Opaziti je zmanjševanje; obdobja z večjim in manjšim številom le-teh pa se 
izmenjujejo. 

V nekem času se število zmanjša, nato spet naraste.  

Zelo počasi zmanjšuje. 
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Kadar je zunanji okvir dovolj trden, a hkrati daje občutek notranje varnosti, 
vedenjskih izpadov praktično ni. 

Za njo imam občutek, da je v času, odkar je pri nas, nazadovala na vseh področjih. 
D bi potrebovala totalen ”reset”, nov začetek (nova bivalna znotraj našega zavoda ali 
druga ustanova), prazen papir, kjer bi se z njo začelo delati od začetka, s poudarkom 
na vedenju in socializaciji in postopnim in počasnim implementiranjem določenih pravil 
in smernic primernega obnašanja. 

Od česa sta pogostost in intenzivnost vedenjskih in čustvenih težav odvisni? 

Težave so pogostejše, kadar dekle nima postavljenih okvirjev oziroma se podira en 
člen verige, ki ne deluje v skladu z določenimi pravili, ki smo jih zanjo določili. Pogosto 
te zadeve niso namerne, ampak delavci delujejo empatično, v skladu s svojimi 
prepričanji, ki za dekle niso vedno najboljši, saj podirajo strukturo, na katero se zelo 
težko privaja.  

Težave so pogostejše tudi takrat, ko zadeve niso stabilne v njeni sekundarni družini. 
Pove, da se mama ne razume s partnerjem, da je njen oče naredil prekršek, za 
katerega ona ve, da ni prav. Tudi takrat, kadar ji nekaj obljubijo, pa se tega ne držijo v 
povezavi z obiski, odhodi domov. 

Vedenjsko-kognitivni pristop, žetoniranje, strukturiranje urnika, pozitivna 
podkrepitev primernega vedenja, ignoriranje, kazni, prostor za umik, več gibanja, 
medikamentozna terapija … 

Od odnosov z bližnjimi (zaposleni, sostanovalci, družinski člani) in dogajanja v 
domu, šoli, doma; mirnosti, usklajenosti in doslednosti zaposlenih pri delu z njo 
(držanje dogovorov; struktura/meje); ustreznosti medikamentozne terapije. 

Dejavnikov je več. Psihično stanje mame deklice je eno, pa odnos mame in očeta. 
Tudi pozornost, ki jo 'zahtevajo' kdaj drugi uporabniki, je lahko sprožilec zanjo. Pa 
odnos zaposlenih do nje ... 

Menim, da je predvsem vzrok okolica, v kateri biva (v domu, kjer žal nimajo 
postavljenih mej in tudi pravil, katerih se morajo držati tako otroci kot delavci), deluje 
(v telovadnici, bazenu, šoli – če ni postavljenih meja ali če ji ni kaj všeč, naredi sceno). 

Predvsem od njene notranje sestavljenosti, ta je tako krhka, da se že ob najmanjši 
zunanji spremembi začne krhati. Odvisno od postavljene strukture, meja, sposobnosti 
vzdrževanja le-te, timskega sodelovanja, podpore nadrejenih zaposlenim, zaupanja 
nadrejenih v delo podrejenih ... 

Človek jo lahko samo narobe pogleda, pa je že ”v luftu”. 

*Pri vseh je seveda pogostost in intenzivnost čustvenih in vedenjskih težav zelo 
odvisna od medikamentov, ki jih prejemajo. 

Katere metode dela ste uporabili pri delu s to osebo? 

Pri delu z njo smo uporabili humor, ki največkrat preusmeri njene verbalne izpade, 
pogovor, za katerega ni bila vedno pripravljena, tiho/počasno govorjenje, žetoniranje 
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(nagrajevanje), ki je delovalo na kratek rok, ignoriranje, preusmerjanje z dejavnostjo, 
ki jo ima rada (petje, ples), ''kaznovanje'' s sprehodi – fizična aktivnost, ki ji sama po 
sebi koristi (v kombinaciji z medikametozno terapijo), kljub temu da je ona to dojela kot 
kazen. Uporabili smo tudi zamenjavo zaposlenih, kadar je do vedenjskega izpada 
prišlo pri osebi, na katero je patološko navezana.  

Vedenjsko-kognitivni pristop, žetoniranje, strukturiranje urnika, pozitivna 
podkrepitev primernega vedenja, ignoriranje, kazni, prostor za umik, več gibanja, 
medikamentozna terapija … 

Žetoniranje je delovalo samo na kratek rok. 

Poudarek na terapevtskem odnosu kot tistem, kar najbolj »zdravi« (spreminja 
transferno nevrozo), in ne na samih tehnikah (spreminjajo simptome); uglaševanje z 
osebo; delo po principih igralne terapije (ritem, ples, glasba, petje, gibanje, dotik; 
emocionalno reflektiranje, postavljanje mej na topel, a odločen način); pogovor 
(največkrat ob fizični aktivnosti – sprehod … umik od dražljajev, občinstva), 
modeliranje primernega vedenja, iskanje ustreznejših vzorcev reagiranja, izražanja 
čustev; omogočanje časa in prostora osebi za izražanje čustev; včasih interaktivne 
dejavnosti z njej pomembnimi vrstniki (kadar ni bila vidno vznemirjena).  

Posredno tudi pogovor z zaposlenimi, skupni dogovori o ravnanju/priprava 
vedenjskih načrtov, strukture dneva, tedna (predvidljivost, meje), svetovanje staršem 
(predvsem mami).  

Redna supervizija in delo na sebi (lastna osebna terapija). 

Metoda petih korakov, žetoniranje, metoda izpostavljanja posledic, metoda 
razgovora, metoda omejevanja (malo število izbirnih dejavnosti), postavitev jasnega 
urnika, ki smo se ga vsi držali ... 

Razlage, razgovora, opazovanja, zaznavanje, občutenja, naključno oblikovanih 
skupin. 

Sprejemanje, zagotavljanje varnosti s pomočjo jasnosti pravil, doslednosti, 
upoštevanja individualnosti, unikatnosti vsake osebe, omogočanje uspeha, 
samopotrjevanja, spodbujanje lastnega iskanja pri razvoju osebnosti, učenje 
sposobnosti vživljanja v druge osebe, uvidevnost, upoštevanje zasebnosti ... 

Katere metode dela so se izkazale za neučinkovite/destruktivne? 

Kot neučinkovit se je v večini primerov izkazal pogovor, ki v fazi vrhunca 
vedenjskega in čustvenega izpada ni bil mogoč in je le še izzval hujše posledice. Tudi 
žetoniranje je delovalo le na kratek rok.  

Žetoniranje je delovalo samo na kratek rok. 

Jasna struktura, doslednost in veliko gibanja. Tudi medikamentozna terapija. 

Postavljanje meja na neustrezen način, pretirana direktivnost (neuglašenost), 
nemirnost (pretirana glasnost) in neodločnost. 



116 
 

Žetoniranje. 

Uporabila sem metode, primerne njenemu razpoloženju (če je bila v afektu, nobena 
metoda ni bila učinkovita). 

Nepotrpežljivost, prepozno odreagiranje, ko vidiš, da oseba izgublja nadzor, 
neusklajenost delovanja vseh v centru. 

Katere metode dela so se izkazale za učinkovite? 

Uporaba humorja je bila pogosto dobra izbira. Potrebno pa je bilo držati distanco in 
oblikovati odnos, kjer ni bilo patološke navezanosti, a je osebo imela še vseeno rada 
in jo spoštovala. Tak odnos ima z asistentko v razredu ter učiteljema.  

Jasna struktura, doslednost in veliko gibanja. Tudi medikamentozna terapija. 

Ravnotežje med direktivnostjo in nedirektivnostjo, možnost izbire med dvema 
alternativama; pogovor (empatično reflektiranje; tiho in mirno govorjenje; dajanje 
prostora in časa), fizična aktivnost (hoja, tek, ples), glasbene aktivnosti (ritem, ples, 
petje), dotik (objem, masaža dlani, obraza, lasišča, ličenje, lakiranje nohtov). 
Posvečanje pozornosti osebi, sprejemanje osebe in jasno postavljene meje – vse to 
povečuje varnost in s tem omogočajo osebi, da se lažje regulira. 

Posredno tudi dogovarjanje z zaposlenimi o ravnanju, svetovanje staršem.  

Metoda petih korakov, metoda izpostavljanja posledic, metoda razgovora (dokler se 
ni v razgovor vmešala tretja oseba), metoda omejevanja (če bi jo lahko izpeljali do 
konca), postavitev urnika. 

Razlage, razgovora, opazovanja, zaznavanje, občutenja. 

Jasnost pravil, doslednost, brezpogojno sprejemanje/nesprejemanje neusreznega 
vedenja ... 

Na katere ostale strokovnjake ste se obrnili po pomoč pri delu s to osebo? Kakšne 
so bile vaše izkušnje? 

Po pomoč sem se obrnila na domsko pedagoginjo, ki z njo dela vse od časa 
sprejema v zavod, na psihološko službo ter vodjo doma.  

Pedagogi veliko sodelujemo, sodelovali so tudi psihologi, zdravstveno osebje in 
zunanje institucije.  

Moje izkušnje so mešane, menim, da bi bilo potrebnega več rednega in 
kontinuiranega sodelovanja ter spremljanja ves čas, ne samo ko pride do večjih težav. 

Varuhe, učitelje (SRP itd.), medicinsko osebje (zdravstveni tehnik/medicinska 
sestra, zdravnik, psihiater), psihologe, supervizorje (tudi iz tujine) ... Iz dosedanjih 
izkušenj pri delu z osebami s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in osebami, ki delajo 
z njimi oz. na tem področju, opažam rahlo pomanjkljivo poznavanje omenjene 
problematike (predvsem pri populaciji oseb z motnjami v duševnem razvoju) in 
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učinkovitih metod dela s temi osebami. Vsi pa so bili pripravljeni sodelovati v procesu 
učenja in dela s to osebo. 

Predvsem sem veliko sodelovala z ostalimi pedagoginjami, ki so prav tako delale s 
to punco. Po potrebi smo za pomoč prosile tudi psihologe. 

Vodja doma, domski pedagog, drugi pedagogi, varuhi doma, medicinsko osebje, 
psihologi. Prve podatke za delo z D sem dobila od vodje doma, ki so bili morda premalo 
"strogi", predvsem glede držanja se pravil in dolžnosti tako otroka kot delavca v domu. 
Največ podatkov sem dobila od domskega pedagoga, tudi kako naj ravnam v 
konkretnem primeru (sem ga kar pogosto spraševala). Velikokrat je žal bil odgovor (ki 
je bil po mojem mnenju pravilen) v nasprotju z odgovorom vodje doma. Menim, da je 
tudi to neizenačenost delovanja posledično vplivalo na reakcije D. Psihologi pa so mi 
tudi svetovali, kako naj delam z D.  

Sodelavca pedagoga, pedagoginjo, asistentko, psihologinjo, MS, varuhinjo, 
premalo sodelovanja s psihiatrom ... Z nadrejenimi bolj slabe ... 

 

Kaj bi vi v celotnem procesu dela naredili drugače? 

V celotnem procesu dela je zaškripalo le pri okvirjih, ki so bili za dekle postavljeni. 
V zavodu je v delo z njo vpetih ogromno ljudi. Če se zalomi pri enem členu, rezultati 
niso takšni, kot bi lahko bili. Pri osebi s tako hudimi vedenjskimi in čustvenimi težavami 
je to dolgotrajen proces, zato težko rečem, kakšno bo stanje čez nekaj let. Menim pa, 
da bi bilo potrebno usposobiti vse delavce ter jim prikazati, kakšno škodo delajo 
dekletu, kadar se ne držijo okvirjev, ki so zanjo postavljeni. Tukaj je samo črno in belo. 
Ni sivo. Vse ostalo je kaplja v morje.  

Več rednega sodelovanja in pregled na doslednostjo izvajanja dogovorov! 

Dala bi še večji poudarek na usklajevanje med zaposlenimi, nudenje podpore 
zaposlenim in staršem (svetovanje, čustvena razbremenitev), izvajanje terapevtskih 
aktivnosti skupaj z mamo (po principih igralne terapije), iskanje še ustreznejših oblik 
dela s to osebo (ureditev bivanja, šolanja, dodatnega izobraževanja kadra ...). 

Zagovarjala bi premestitev deklice v drug dom. Dom, kjer bi bilo več strukture in 
jasna navodila s strani nadrejenih. 

Zdaj je, kar je. Vedno gledam od tega trenutka, kaj lahko dobrega ponudim z mojim 
znanjem osebi, s katero delam. Tudi njo bi bilo potrebno naprej opremljati z metodami 
samopomoči in pripravo na življenje naprej. 

Več možnosti vpliva na življenjsko okolje te osebe, možnost sodelovanja in 
odločanja glede šolanja, bivanja, zaposlitve za to osebo in skupaj z njo (življenje te 
osebe v luči vseživljenjskega učenja ...). 

 

 


