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Predgovor 
 
Raziskovalni projekt z naslovom »Dostopnost organiziranih oblik podpore mladim v psihosocialnih 
in duševnih težavah in konteksti teh težav (preliminarna študija)« je nastal v začetku leta 2018, za tem, ko se v 
slovenskih javnih občilih že nekaj let posveča temi duševnih stisk mladih nekoliko več pozornosti. Mediji po 
našem mnenju upravičeno opozarjajo na premalo možnosti ponudb pomoči mladim v stiskah ter preslabo 
dostopnost teh pomoči. Po drugi strani mediji v skladu s širšim trendom individualizacije, tudi duševnih stisk 
in težav, na nek način pripisujejo odgovornost za stiske in njihove posledice samim mladim ali njihovim 
družinam, brez upoštevanja širših družbenih razmer in kontekstov, v katerih te stiske nastajajo in se izražajo, 
tudi z izstopajočim in motečim vedenjem. Pojmovanje vzrokov za nastanek stisk in interpretacije njihovega 
izražanja pa pomembno vplivajo tudi na oblikovanje odzivov na stiske mladih. 
 
Naša raziskava se je osredotočala na vprašanje dostopnosti oblik podpore in pomoči mladim, pri čemer 
dostopnost nismo razumeli le kot fizično dostopnost, temveč še bolj kot poglede mladih na ponujeno pomoč, 
na privlačnost in sprejemljivost pomoči zanje, ter na dojemanja tega, ali bo ponujena pomoč predstavljala 
zaželen odgovor na njihove stiske in težave. Ker smo upoštevali, da so prvoosebna doživljanja pomoči ključni 
dejavnik v procesu iskanja pomoči med mladimi, so nas zanimali pogledi mladih, ki iščejo pomoč, njihova 
perspektiva (ali točka zrenja) na celoten sistem pomoči, ki je nastala velikokrat na osnovi lastnih izkušenj ali 
izkušenj vrstnikov. Z raziskovanjem tim. perspektive uporabnikov smo posredno raziskovali tudi celoten 
sistem pomoči. Raziskovanje perspektive uporabnikov je v naši raziskavi pomenilo izvedbo polstrukturiranih 
intervjujev z mladimi, v katerih smo poskušali razumeti njihove poglede in jih jemati kot legitimne in 
upravičene vsebine, in ne – denimo – kot značilnosti ali posledice kakšne druge teoretične kategorije, na 
primer duševnih motenj. 
 
Čeprav se polje duševnih stisk in težav lahko imenuje polje duševnega zdravja, pa se je v pogovorih z mladimi 
izkazalo, da se njihove potrebe ne omejujejo le na morebitno obravnavo kategorij diagnoz oz. motenj ali 
bolezni, na kar bi lahko nakazoval ožje razumljen pojem »zdravje«. Poleg tega in včasih namesto tega so se 
težave naših mladih sogovornikov praviloma nanašale še na potrebo po smiselni vključenosti v družbo, po 
sprejemajočih in sodelovalnih medosebnih odnosih, po življenju v povezanih skupnostih, če niti ne omenjamo 
potrebe po življenju v varnem okolju z vizijo varnega postopnega osamosvajanja, kar je temeljna razvojna 
naloga mladosti.  
 
Perspektiva mladih je seveda le ena izmed perspektiv, poleg nje pa obstaja še perspektiva staršev in 
strokovnjakov, ki delajo z mladimi, in druge. Naša raziskava se je osredotočala na perspektivo mladih, ki je 
bila seveda razmeroma kritična, kakršna tudi mora biti perspektiva mladih. Dodatno smo v raziskavi posvetili 
nekaj, vendar manj, pozornosti tudi strokovnjakom, predvsem v vzgojnoizobraževalnem sistemu, ki so 
velikokrat (oziroma bi lahko ali morali biti) v vlogi prvih ponudnikov pomoči in prvih napotevalcev (poleg 
zdravnikov) mladih v bolj specializirane oblike pomoči, seveda delujoč v okvirih šol in v skladu z možnostmi 
in omejitvami svoje poklicne vloge. 
 
Zahvaljujemo se 130 študentkam in študentom socialne pedagogike, ki so izvedle_i intervjuje z mladimi 
praktično po celi Sloveniji; nato manjšemu številu staršev teh mladih; nato približno 130 šolskim (večinoma 
svetovalnim) delavcem, ki so odgovorili na našo anketo ali v intervjuju povedali še več o delovanju svojih šol; 
predstavnikom  manjšega števila vladnih in nevladnih organizacij, ki so odgovorile na drugo našo anketo, ter 
Heleni Grbec, ki je opravila več intervjujev, sodelovala pri obdelavi rezultatov in k raziskavi prispevala še 
poglavje o svojih izkušnjah z iskanjem pomoči. Največja zahvala pa gre mladim (in njihovim staršem), ki so z 
nami delili svoje izkušnje.   
 
Raziskava je bila izvedena hitro, in ima tudi zato naravo preliminarnosti, čeprav je po obsegu zelo presegla 
naše načrte in pričakovanja. Preliminarna pa je tudi v tem smislu, da je opozorila na tematiko, ki bi jo bilo 
potrebno raziskovati še naprej, in da ponuja tudi vizijo nadaljnjega  raziskovalnega dela. 
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I. Izhodišča raziskave, njen namen in metodologija 
 
1 Umestitev raziskave v današnji čas in prostor 
 
V Sloveniji se v zadnjih nekaj letih vse bolj odpira tema pomanjkanja dostopnih in ustreznih oblik 
strokovne pomoči ter podpore za mlade, ki se soočajo z različnimi oblikami duševnih stisk, posebej 
tudi znotraj zdravstvenega sistema. Temi duševnega zdravja otrok in mladostnikov1 je bil posvečen 
nedavno zaključen ciljni raziskovalni program z naslovom Razvoj modela nacionalne mreže služb za 
duševno zdravje otrok in mladostnikov (Klemenčič in drugi, 2017), ki ugotavlja, da so službe in 
storitve na tem področju nezadostne glede na potrebe in glede na deklarativno prioritetnost tega 
področja. To poročilo omenja problematiko (slabega) medsektorskega in medinstitucionalnega 
sodelovanja, pri čemer se sklicuje na Muijenovo poročilo iz leta 2015 (Mental Health Mission 
Slovenia, 19.-21. April 2015). To poročilo, ki sicer temelji na kratkih in maloštevilnih pogovorih z 
nekaj ključnimi nosilci dejavnosti na tem področju, poleg problema slabega sodelovanja med drugim 
poudarja še pomembna ključna problema prešibke zastopanosti in razvoja skupnostno usmerjenih 
modelov duševnega zdravja ter potrebno po nadaljnjem razvoju nekaterih služb (in teamov) na 
področju duševnega zdravja za otroke in mladostnike. Poročilo omenja še premajhno število 
pedopsihiatrov v javnem sistemu, dolge čakalne roke za dostop do strokovne pomoči ter koristnost 
nekoč delujočih interdisciplinarnih timov za diagnostiko in obravnavo otrok in mladostnikov s 
težavami v duševnem zdravju. 
 
Muijenovo ključno priporočilo se osredotoča na potrebo po razvoju skupnostno orientiranih služb za 
duševno zdravje. Meni, da je bolnišnični sistem predimenzioniran in da »sesa« (črpa) sredstva, ki  
potem manjkajo za razvoj skupnostnih sistemov in da gre visok standard psihiatričnih bolnic na 
račun drugih možnosti razvoja storitev. Ta splošna in temeljna njegova pripomba pa se ne povezuje 
neposredno s problematiko otrok in mladostnikov, s katero v zvezi pa  predlaga uvedbo dodatnih 
multisektorskih in psiho-socialnih timov za duševno zdravje otrok. 
 
V tem poročilu je omenjena tudi potreba po zadostnem števila malih (psihiatričnih) varnih, oz. bolje 
rečeno, dobro varovanih, enot za zelo motene (highly disturbed) mlade ljudi. Te enote naj bi 
preprečevale njihovo nameščanje na oddelke za odrasle oz. reševale probleme s tem,  kam namestiti 
mlade, ki jih nobena obstoječa služba ali institucija noče sprejeti. 
 
Temo pojavnosti in obravnave duševnih stisk v otroštvu in mladostništvu so v zadnjih letih  
intenzivneje pokrivala tudi slovenska poljudna javna občila2, vendar s poudarkom na primerih 

                                                             
1 V tem poročilu so vse spolno opredeljene besede (kot npr.  mladostnik, mladostnica, strokovnjak, svetovalna 
delavka, itd.) uporabljene tako, da se nanašajo  na enakovreden način na vse osebe ne glede na njihov spol.  
2 V letu 2017 na primer: Dnevnik (31. 5. 2017, https://www.dnevnik.si/1042773615 in 17. 8. 2017, 
https://www.dnevnik.si/1042781431), Onaplus (28. 7. 2017, http://www.onaplus.si/pistole-lomilke-
brzostrelka-je-to-njihova-intima), Večer (12. 8. 2017, http://www.vecer.com/dovolj-sprenevedanja-med-
otroki-so-tudi-psihopati-6290087), Zarja (2017, 
http://revijazarja.si/clanek/odklenjeno/596ca1dc9a65d/prestopniki-ze-v-vrtcu),  RTV Slo (3. 8. 2017, 
http://www.rtvslo.si/slovenija/ravnatelj-vzgojnega-zavoda-izdal-depeso-iskanja-po-pogresani-osebi/429216), 
Delo (8. 9. 2017, http://www.delo.si/novice/slovenija/otrokom-z-vedenjskimi-tezavami-so-vse-tezje-
kos.html), 24ur (6. 2. 2017, http://www.24ur.com/specialno/nega_in_zdravje/skoraj-petina-otrok-ima-tezave-
v-dusevnem-zdravju-a-pomoci-ne-dobijo-pravocasno.html; 2. 8. 2017, 
http://www.24ur.com/novice/slovenija/zakaj-sistem-ne-deluje-je-resitev-zaprti-oddelek-psihiatrije-za-
mladostnike.html; 27. 7. 2017, http://www.24ur.com/bin/video.php?media_id=61951942; 16. 2. 2017, 
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mladih v duševnih stiskah in s pridruženim, za okolico motečim vedenjem, in poročali o 
pomanjkanju zanje ustreznih strokovnih pristopov. Izpostavljali so potrebe te skupine, na katere 
zdravstveni, šolski ter sistem socialnega varstva ne odgovarjajo ustrezno. Omenjali so, da je na voljo 
nedopustno premalo celostne in medresorsko povezane strokovne pomoči, da se nanjo predolgo 
čaka, da v nekaterih regijah sploh ni dostopa do nje in da je pogosto izvajana na neustrezen način. 
Vseeno pa je v medijskem diskurzu, ki sicer po našem mnenju upravičeno opozarja na manko 
dostopnosti pomoči oz. sistemske ureditve, zaznati nevarne tendence individualiziranja odgovornosti, 
slikanja mladostnic_kov v stiskah kot potencialno nevarnih ter hlastanju za hitrimi, instantnimi 
rešitvami. Slednje tej populaciji in področju ne koristi, pač pa prej meče napačno luč na celotno 
področje, ki je kompleksno in zahteva kompleksne in celovite odgovore. 
 
V dosedanjih, tako medijskih kot strokovnih odzivih, manjka usmerjenosti na kontekste pojavljanja 
stisk ter kontekste ponujene podpore in pomoči, analize razpršenosti oz. heterogenosti le te. Pri 
stiskah mladostnikov gre namreč za heterogen pojav, ki ga ni mogoče misliti poenostavljeno, ampak 
zahteva poglobljen, heterogeniziran ter kontekstualiziran raziskovalni pristop, ki bi znal zajeti 
mnoštvo izkušenj mladih in njihovih izkušenj s podporo brez nujne vnaprejšnje agende, v kakšne 
poenostavljene rešitve naj bi se ugotovitve iztekle.  
 
Raziskava Razvoj modela nacionalne mreže služb za duševno zdravje otrok in mladostnikov 
(Klemenčič in drugi, 2017) v mnogočem izhaja iz Muijenovega poročila oz. se navezuje nanj, na 
nekaj slovenskih analiz in raziskav iz zadnjih let (Dernovšek, Šprah, 2008; Šprah, Novak, 
Dernovšek, Šprah, 2011; Inštitut RS za socialno varstvo, 2011; Zalokar, Dernovšek, Šoln Verbinc, 
2011; Jeriček in drugi, 2015) ter na pregled izbranih tujih člankov na temo duševnega zdravja otrok 
in mladostnikov. Na tej osnovi  pregleduje obstoječe službe za duševno zdravje otrok in 
mladostnikov v Sloveniji, standarde in normative za njihovo delo, ter predlaga posodobitev in 
nadgradnjo obstoječe mreže. Pomembni deli teh predlogov so – med drugim - ponekod izboljšanje 
normativov in povečanje kadrovske zasedbe, razvoj in uvedba mnogih protokolov sodelovanja med 
službami in spreminjanje formalnih podlag za delovanje sistema. Ocenjujemo, da so med temi 
predlogi, ki pomenijo v veliki meri »zgostitev formalne mreže« obravnavanja otrok in mladostnikov, 
najbolj polemični tisti, ki predvidevajo uvedbo novih zakonsko določenih obveznosti za starše. 
 
Mnogi od teh predlogov, predvsem tisti, ki govorijo o kadrovski nadgradnji in krepitvi različnih 
delov mreže obravnavanja duševnih težav, se pojavljajo tudi v Resoluciji o nacionalnem programu 
duševnega zdravja 2018-2028 (2017). Naše opažanje je, da je resolucija v največji meri obdelala 
sektor zdravstva, medtem ko so predvidene dejavnosti in njihova materialna baza v drugih sektorjih 
(npr. šolstvo, sociala) obdelane manj  skrbno in podrobno. Nastaja vtis, da je resolucija nastajala 
predvsem v sektorju zdravstva in ne v medsektorskem sodelovanju.  
 
2 Namen in cilji raziskovanja  
 
V dogovoru s financerjem smo raziskavo opredelili takole: izvesti pilotsko, eksplorativno,  pretežno 
kvalitativno  študijo, za oblikovanje hitre okvirne ocene kazalcev stanja glede sistemskih ponudb 
pomoči, njihove dostopnosti ter prilagojenosti potrebam mladih v duševni stiski ali psihosocialnih 
težavah, oz. njihovih družin. Ta ocena bo narejena s ciljem generiranja hipotez ter izdelave predloga 
bolj sistematične in celovite raziskave tega področja.  
 

                                                                                                                                                                                                             

http://www.24ur.com/novice/slovenija/znaki-nasilnega-vedenja-se-lahko-pokazejo-ze-pri-sestletnikih.html; 2. 
8. 2017, http://www.24ur.com/bin/video.php?media_id=61953892). 
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Vsebine psihosocialnih težav ter duševnih stisk naj bi načelno vnaprej ne določali taksativno ali 
kakorkoli omejevali. Pri opredeljevanju duševnih težav naj bi sledili predstavam in razumevanjem 
strokovnih delavcev ter mladih in njihovih družin, ter s tem dopustili pomemben prostor, da se 
pokažejo tudi tiste (percepcije) stiske, ki jih v našem polju »skrbi« še ni. Pri izbiranju oseb z izkušnjo 
iskanja pomoči prav tako naj ne bi striktno omejevali ali vnaprej določali obdobja mladosti, med 
drugim tudi zato, ker nas zanimajo tudi izkušnje in pogledi oseb nekoliko kasneje po obdobju 
(nastanka) akutnih stisk ali prvega iskanja pomoči. Okvirno pa se osredotočamo na starostno obdobje 
obiskovanja osnovne in srednje šole s kakim letom pribitka.  
 
Zajeli naj bi ves kontinuum pojavljanja duševnih težav in vse vrste težav, vendar s posebnim 
poudarkom na bolj začetnem delu kontinuuma pojavljanja težav in predvsem na prvem iskanja 
pomoči, in na obdobju vstopa v sistem. To obdobje pa naj bi – retrospektivno - opazovali tudi pri 
nekaterih mladih, ki so po kontinuumu obravnav prišli že do »drugega konca« tega kontinuuma, torej 
do institucionalnih in hospitalnih obravnav (npr. v vzgojnem zavodu ali psihiatrični bolnici) in imajo 
predvidoma v svoji preteklosti že pestro zgodovino stisk in raznolikih odzivov nanje ter so v tem 
smislu lahko nenadomestljiv vir izkušenj (ne)ustreznih oblik podpore. V zvezi s tem smo si zastavili 
tri specifične namene: 
A. Naš osnovni namen naj bi bil spoznavanje uporabniške perspektive, torej zbiranju podatkov o 

tem, kako mladi in njihovi starši dojemajo duševne težave, predvsem pa kako so iskali pomoč in 
kako prejeto pomoč ocenjujejo/dojemajo. To je bil prvi specifičen namen raziskave. 

B. Drugi specifični namen se je nanašal na spoznavanje perspektive strokovnih delavk_cev, ki se z 
mladimi srečujejo znotraj vzgojno izobraževalnih kontekstov (predvsem učitelji/profesorji in 
šolske svetovalne službe). Ti nas bodo zanimali kot strokovnjaki, ki imajo vpogled v celoto 
(šolske) populacije in so pogosto prve strokovne osebe (oz. predstavniki formalnih ustanov), ki 
opazijo stiske in zaradi njih spremenjeno vedenje mladostnikov. Zanimala nas bo njihova 
percepcija stanja, izkušnje, kompetence in načini ukrepanja, ko se srečajo s stisko mladostnikov 
ali njihovih družin. Detektirali bomo mrežo delovanja, ki se ob takih primerih (ne) sproži v 
različnih vzgojnoizobraževalnih kontekstih.  

C. Tretji specifični namen je bil poiskati nekaj primerov dobre prakse obravnave učencev ali 
dijakov z duševnimi težavami v šolah/dijaških domovih in jih opisati. 

 
A. 
Osnovni namen tega dela raziskave je bil s prvoosebne perspektive definirati značilnosti vstopnih 
točk mladih v proces iskanja podpore ter razpršene subjekte nudenja pomoči, preveriti njihovo 
dostopnost ter ponujene oblike pomoči, in to  predvsem s perspektive samih mladih in njihovih 
staršev. 
 
Za ta namen naj bi izvedli intervjuje s cca 60-70 mladimi osebami/starši, bolj ali manj razpršenih po 
območju celotne Slovenije (torej z vključitvijo različnih regij in socialnih okolij), pri čemer bodo 
lahko intervjuvani (starejši) mladostniki, ali starši ali pa obojni. Vzorčenje naj bo potekalo pretežno 
po načelih snežne kepe oz. oportunitetno. 
 
Na osnovi dobljenih podatkov smo želeli mapirati trajektorije iskanja in uporabe predvsem formalnih 
oblik podpore/pomoči (znotraj področij zdravstva, VIZ, socialnega varstva, nevladnega sektorja, 
skupnostnih oblik podpore, vrstniških oblik ter spletnih ponudb) pri otrocih in mladostnikih. V tem 
polju so nas posebej zanimali naslednji elementi: značilnosti okoliščin, ki so mlade spodbudile, da so 
začeli iskati in kasneje prejemali pomoč, napotovanje, dostopnost, zadovoljstvo, morebitne 
geografske posebnosti, področja, ki so bila s podporo in pomočjo naslovljena oziroma okrepljena, ter 
druge teme, ki se bodo odprle preko pogovorov. Ta del naj bi nam prinesel pilotni vpogled v to, kako 
mladi/starši zaznavajo ponudbe podpore ter pomoči, kako k njej dostopajo in kako različne oblike 
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podpore vrednotijo. Identificirali bomo tudi, kaj pogrešajo oz. iz kakih razlogov se določenih oblik 
podpore ne poslužujejo.  
 
B. 
Drugi specifični namen raziskave naj bi se uresničil z izvedbo ankete, s katero bi zajeli strokovne 
delavke vzgojno izobraževalnega sistema (predvsem šol in predvidoma predvsem svetovalnih 
delavk). Pri tem nas bo zanimalo, kakšne duševne težave in stiske mladih ti opažajo, kaj so znanilci 
duševnih stisk in značilnosti okoliščin, v katerih se okolje/družina/šola/mladostnica prvič odziva, 
oziroma ki se jih prvič zaznava kot (odraz) stiske, s čim se na njih obračajo starši, kaj lahko 
ponudijo, kam jih napotujejo, kakšne možnosti sledenj posameznim primerom imajo, kakšni so 
čakalni roki in dostopnost za različne specifične skupine mladih, kakšni morebitni protokoli 
obravnave in podobno. Predvidevali smo zajem vzorca do cca 100 predstavnikov vzgojno 
izobraževalnih ustanov. 
 
C. 
Tretji del raziskave naj bi se izvedel z opravljenimi intervjuji ali (fokusnimi skupinami) s 
predstavniki manjšega števila vzgojno izobraževalnih ustanov oz. skupnostno usmerjenih ustanov 
dela z mladimi. To naj bi bile preproste/parcialne študije primera izbranih ustanov. Pri tem bomo na 
način oportunitetnega vzorčenja izbrali značilne organizacije (šole), ki bodo predstavljale bodisi šole 
z razvitimi dobrimi praksami, ali šole z domnevno nakopičenimi težavami in/ali zajetjem bolj 
ogroženih populacij mladih. V tem delu so nas zanimala podobna vprašanja kot so omenjena v točki 
B. Pogovori naj bi nam pomagali identificirati ključne teme mladih v stiski z vidika strokovnih 
delavk.  
 
D. 
Poleg zgoraj opisanih treh posebnih namenov raziskave, ki so se izvedli kot trije precej neodvisni 
podprojekti, smo dodatno izvedli še četrti pilotni podprojekt, namreč  oceno dostopnosti pomoči 
mladim z anketiranjem organizacij, ki nudijo za mlade specializirane programe pomoči.  
 
Izvedbo in rezultate teh štirih podprojektov opisujejo in prikazujejo  poglavja II, III, IV in V tega 
poročila. 
  
3 Metodologija in izvedba raziskovanja 
 
V štirih podprojektih raziskave smo uporabljali različne metodološke pristope. V podprojektih A in 
C intervjuje, v podprojektih B in D pa anketo, posredovano po internetu. Podatki so bili v vseh štirih 
podprojektih obdelani predvsem na kvalitativni način, v podprojektih A in B pa zaradi razmeroma 
velikega numerusa zajetih oseb tudi s preprostimi kvantitativnimi načini (preštevanje in primerjanje 
obsežnosti kategorij). Osnovni način obdelave kvalitativnih podatkov je bil kodiranje (skrajšano 
poimenovanje vsebine) in razvrščanje vsebin (kod) v kategorije. Rezultate smo prikazali večinoma 
besedno/opisno, nekatere pa tudi številčno v tabelah. 
 
Pomembno je poudariti, da je celotna empirična raziskava oz. njeni štirje glavni deli, osnovana na 
primarnih podatkih. Vse podatke smo torej sami zbrali od raziskovanih oseb, in prav ničesar nismo 
črpali iz že obstoječih baz podatkov (tako kot večina prej omenjenih slovenskih raziskav, razen 
raziskava  HBSC). Zbiranje podatkov je zahtevalo večino časa in tudi drugih resursov raziskave. 
 
Izvedbeno najbolj zahteven je bil podprojekt A - intervjuvanje mladih oseb s duševnimi stiskami in 
težavami. Zanj smo angažirali ter usposobili nad 130 intervjuvark, ki so bile vse študentke socialne 
pedagogike. 134 intervjujev z mladimi osebami je izvedeno v okrog 50 različnih slovenskih mestih. 
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Časovno zelo zahtevno je bilo tudi prepisovanje zvočnih zapisov teh intervjujev, katerih zapis obsega 
okrog 2.000 strani.  
 
Rezultatov pristopa, s katerim smo na priložnostni način vzorčili teh 143 oseb, ni bilo mogoče 
vnaprej kaj dosti predvideti. Niti glede demografske strukture mladih oseb, niti glede narave njihovih 
težav, niti glede izkušenj s ponujeno pomočjo. Pred izvedbo nas je skrbelo, kaj če izvedeni intervjuji 
ne bodo zajeli vseh regij Slovenije, ali pa bodo morda izkazovali kako pristranost glede vrste težav. 
Skrbelo nas je tudi, kakšna bo stopnja zaupnosti in razkrivanja relevantnih podatkov v intervjujih, 
vendar so izvedeni intervjuji vse te skrbi razblinili.    
 
Empirični del raziskave A pomeni tudi najbolj originalen oz. redek pristop k raziskovanju 
dostopnosti sistema pomoči. Najprej je raziskovanje perspektive uporabnikov v zdravstvu nasploh 
redko, na področju duševnega zdravja domnevno še bolj. Podobne študije, ki smo jih našli v svetovni 
literaturi perspektive uporabnikov raziskujejo največkrat v povezavi z določeno diagnozo ali z 
določeno institucijo/programom, ali pa tako, da podatke dobivajo od vzorca kakorkoli že 
institucionalno opredeljene populacije (npr. učenci neke šole ali šol). Posebnost naše raziskave (del 
A) je, da je vzorčenje potekalo v največji meri »neinstitucionalno«, in da so se pridobljeni podatki 
nanašali na izkušnje uporabnikov s prav vsemi deli sistema  pomoči, čeprav pri tem z nobenim prav 
posebno (fokusirano). 
 
Glede na naravo vzorčenja in okoliščine intervjuvanja smo se odločili, da vse podatke glede 
ponudnikov ali izvajalcev pomoči, kjer je to le bilo možno, zbrišemo oziroma zapise intervjujev 
anonimiziramo. Citate iz intervjujev (pa tudi iz anket šolskih svetovalnih delavk), ki jih objavljamo v 
tem poročilu, nismo lektorirali, popravljali ali prevajali v knjižno slovenščino; zapisani so v taki 
obliki, kot smo jih prejeli.  
 
Podrobnosti glede metodologije izvedbe posameznih od štirih podprojektov so podrobneje opisane v 
ustreznih delih poročila. 
 
Najbolj pomembna omejevalna značilnost, ki je spremljala to raziskavo, je bila njena časovna 
omejenost. Čas izvedbe raziskave (od dneva podpisa pogodbe do oddaje zaključnega poročila) je bil 
le malo več kot 4 mesece. Zato smo z vsemi dejavnostmi kar hiteli. In za podprojekt A lahko rečemo, 
da smo uspeli obdelati  in prikazati le majhen del zbranih podatkov (134 intervjujev), medtem ko še 
neobdelani čakajo na več razpoložljivega časa za obdelavo kasneje. 
 
4 Teoretična izhodišča in izvajalke_ci raziskave  
 
Raziskava ne izhaja iz kakih specifičnih teoretskih izhodišč in ne preverja kakih hipotez, ki bi bile 
povezane s specifičnimi teorijami (vzročnosti ali obravnave). Člani projektne skupine smo vsi 
družboslovci (po osnovni izobrazbi en psiholog, štirje socialni pedagogi in en antropolog). Naše 
razmišljanje o duševnem zdravju ni konceptualno povezano primarno z medicinskim modelom 
bolezni, ampak bolj s psihosocialnimi modeli razumevanja človeka, intervencij in duševnih stisk. 
Poleg simptomov in diagnoz so nas bolj zanimali diskurzi in konteksti, in znotraj teh ljudje, povezani 
v socialne mreže in določeni z osebnimi zgodovinami in drugimi socialnimi (tudi institucionalnimi) 
determinantami, kot akterji.    
 
Čeprav se doslej nismo ukvarjali (z malo izjemami) z raziskovanjem duševnega zdravja v najožjem 
smislu besede (namreč z »boleznimi«), pa so bila naša področja raziskovanja praviloma povezana s 
poljem duševnega zdravja v širšem smislu besede. Med drugim smo raziskovali problematiko 
uporabe in zlorabe drog, posebej med mladimi (npr. Sande, 2004; Sande in Šabič, 2018); biografij zapornikov, 
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ženske kriminalitete in medijskih reprezentacij kriminala (Tadič, 2014; Bernik in Tadič, 2016); prestopništva 
mladoletnikov (Razpotnik in Dekleva, 2010; Dekleva 2010); brezdomstva, »dvojnih diagnoz« in zdravja 
brezdomcev (Razpotnik, 2008; Razpotnik in Dekleva, 2009a; Razpotnik in Dekleva, 2009b); nasilja med 
mladimi in nasilnosti mladih (Razpotnik in Dekleva, 2015); migracij in migrantov (Razpotnik, 2005); posebno 
ranljivih družin in dela z njimi in dela z družinami nasploh (Razpotnik in drugi, 2016; Razpotnik 2011; 
Klemenčič Rozman, 2017); skupinam samopomoči (Klemenčič Rozman, 2015); konceptov socialno 
pedagoškega dela z mladimi (Razpotnik, 2011); ter tudi bolj specifično problematiko doživljanja ljudi po 
prvih psihozah in z izkušnjo slišanja glasov (Dekleva, 2015; Dekleva in Brglez, 2017; Škraban, 2017a; 
Škraban, 2017b). 
 
Različnih, v omenjenih raziskovanjih razvitih in uporabljenih teoretskih pristopov, v tej raziskavi 
nismo uporabili na kake specifične načine, so pa vseeno predstavljali naše teoretsko ozadje, s katerim 
smo vstopali v raziskovanje in stike z ljudmi, od katerih smo pridobivali podatke. Bolj specifično so 
v tem poročilu prikazana le teoretska izhodišča v zvezi s problematiko posebno ranljivih družin v 
poglavju II/8 ter konceptualizacijo »treh sektorjev zdravstva« (po Kleinmanu) v poglavju II/93. 
 
V nadaljevanju pa (le okvirno) razdeljujemo dva vidika, ki sta pomembna za našo raziskavo: 
- pristop, ki raziskuje perspektivo uporabnikov, ter  
- raziskovanje ovir in zadržkov pri dostopanju do pomoči v duševnih stiskah. 
 
4.1 Ovire pri dostopanju do pomoči in zadržki pri njeni uporabi 
 
Splošno poznani in velikokrat citirani podatki govorijo o tem, da je pogostost različnih vrst duševnih 
motenj med odraslimi, mladimi in otroci velika, in da obstajajo znaki, da »v primerjavi z ostalimi 
kategorijami bolezni hitro narašča« (Klemenčič in drugi, 2017). Ob tem je znano, da se »vsaj 
polovica duševnih motenj pri odraslih začne v otroštvu oz. v adolescenci« (Belfer, 2008, cit po 
Klemenčič in drugi, 2017).  Podobno pogosto se omenja dejstvo, da le manjši del oseb z različnimi 
vrstami duševnih (oz. psihiatričnih) motenj, bolezenskih stanj oz. diagnoz poišče ustrezno strokovno 
pomoč. Za otroke in mladostnike večkrat preberemo, da tako pomoč v najboljšem primeru poišče 25 
do 30 % tistih, ki taka stanja izkušajo in ki bi torej pomoč potrebovali oz. bi bila domnevno za njih 
koristna. Implicitna ali eksplicitna predpostavka ob takem pisanje je, da bi bilo potrebno povečati ta 
delež mladih (ali tudi odraslih), ki vstopajo v sisteme pomoči. Dejavnike, zaradi katerih se to ne 
zgodi, lahko imenujemo ovire pri dostopanju do pomoči, ali razloge za neuporabo virov pomoči,  
seveda pa je še bolj osnovni problem lahko neobstoj ali nerazpoložljivost takih virov (služb, ponudb 
pomoči, …). 
 
Podobno kot omenjajo za odraslo populacijo, ugotavljajo tudi za populacijo otrok in mladostnikov z 
duševnimi motnjami, namreč da se njihovo število povečuje in da »eden od petih otrok izpolnjuje 
kriterije za čustveno ali vedenjsko motnjo, eden od desetih pa izpolnjuje kriterije za resno duševno 
motnjo, ki pomembno negativno vpliva na funkcioniranje tega otroka doma, v šoli ali v skupnosti« 
(Klemenčič in drugi, 2017) in ki bi torej - domnevno – zahtevala vključitev v strokovno obravnavo.  
 
Ob tej ugotovitvi, da bi bila potrebna pogostejša vključitev otrok in mladostnikov v strokovne 
obravnave, se pogosto primerja število tistih, ki naj bi imeli duševne motnje ali bolezni s številom 
tistih, ki so vključeni v obravnave. V pomanjkanju ažurnih in korektno izvedenih epidemioloških 
študij o prevalenci motenj v populaciji se velikokrat jemlje podatke iz epidemioloških študij drugih 
držav ali območij kot nekak standard, oporno točko ali relevantno osnovo za ocenjevanje obsega 
nekih motenj tudi v drugi državi ali območju. Na voljo je veliko študij in podatkov o tem, koliko naj 

                                                             
3 Naša teoretska izhodišča v neki meri odraža tudi opredelitev duševnih težav, kakor je zapisana v prilogi 
II/12.4, in ki je služila kot izhodišče vzorčenja oseb z duševnimi težavami. 



12 

 

bi bilo ljudi z duševnimi motnjami, in koliko se jih obrača po pomoč na ustrezne ponudnike pomoči, 
na osnovi česar je mogoče izračunati velikost »prepada« med obema vrstama podatkov. 
 
Tako npr. Gulliver, Grifiths in Christensen (2010), povzemajoč druge avtorje, pišejo, da sta 

… depresija in anksioznost zelo razširjeni duševni motnji, ki prizadeneta eno petino 
prebivalstva v državah z visokim dohodkom po vsem svetu. Razširjenost duševnih motenj je 
pri mlajših osebah, starih 16-24 let, večja kot pri katerem koli drugem starostnem 
obdobju. Pogoste so tudi v otroštvu in zgodnjem mladostništvu, pri čemer je prizadetih 14% 
otrok, starih od 4 do 17 let. To visoko stopnjo ogroženosti mladostnikov za razvoj duševnih 
motenj pa spremlja tudi močna nenaklonjenost iskanju strokovne pomoči«.  
 

Isti avtorji poročajo, da »po rezultatih različnih raziskav le med 18 in 34% mladih z visoko stopnjo 
depresije ali simptomov tesnobe poišče strokovno pomoč«. Citirajo na primer nemško populacijsko 
študijo iz leta 2005 (prav tam), po kateri je med mladimi v starosti od 12 do 17 le 18,2% tistih z 
jasnimi znaki  anksioznosti (diagnosable anxiety disorder) kadarkoli uporabljalo storitve sistema 
duševnega zdravja, in le 23% tistih z depresivnimi motnjami. Podobno je druga velika študija mladih 
v starosti 15-16 let na Norveškem iz leta 2006 ugotovila, da je v preteklem letu le 34% oseb z visoko 
stopnjo depresije in simptomov tesnobe zaprosilo za strokovno pomoč (prav tam). Citirajo še tretjo 
obsežno nacionalno študijo iz Avstralije, ki ugotavlja, da je le 25% otrok, starih od 4 do 17 let z 
znaki, ki bi omogočali diagnosticiranje duševne motnje, v času 6 mesecev pred anketiranjem 
uporabilo zdravstvene storitve (prav tam).  
 
French, Reardon in Smith (2003) navajajo podatke za Avstralijo, po katerih je prevalenca 
psihiatričnih disfunkcij med mladimi starimi 15-25 let okrog 20 %, medtem ko naj bi mednarodni 
podatki kazali na 14 % takih mladih. Po podatkih ene od starejših avstralskih študij (Zubrick in 
drugi, 1995, cit po French, Reardon in Smith, 2003) naj bi pomoč iskala celo le dva odstotka teh.  
 
Temama ocenjevanja obsega pojavnosti duševnih motenj in stopnje iskanja strokovne pomoči zanje 
je bila posvečena slovenska študija iz leta 2011 z naslovom Ocena tveganj za razvoj težav v 
duševnem zdravju prebivalcev Republike Slovenije (Šprah, Novak in Dernovšek, 2011). Avtorice 
ugotavljajo, da je v Sloveniji: 

… število bolnikov, ki poiščejo pomoč, nerazumno nizko, saj se ne sklada s pričakovanim 
številom bolnikov z zdravstvenimi težavami. Še največje je število bolnikov, ki se zdravijo 
zaradi psihotičnih motenj, kamor spadajo vse diagnoze od F 20 do F 29. V letu 2009 je več 
kot 40% vseh pričakovanih bolnikov s psihotično motnjo obiskalo psihiatra. Če vključimo v 
bipolarno motnjo razpoloženja (BMR) tudi vse bolnike z manično epizodo, je bil obisk pri 
psihiatru v letu 2009 pod 10% pričakovanih bolnikov s to diagnozo. Tudi podatki za 
ponavljajočo se depresivno motnjo niso zadovoljivi, saj je psihiatra v letu 2009 obiskalo manj 
kot 10% pričakovanih bolnikov. 

 
Študija povzema ugotovitve evropske študije iz leta 2005, ki ugotavlja (prav tam), da: 

… bo samo za duševnimi motnjami vsako leto zbolelo 27% odrasle populacije (med 18 in 65 
leti), kar je predstavljalo takrat 82,7 milijonov ljudi. Kot najbolj pogoste duševne motnje so 
bile prepoznane anksioznost, depresija, somatoformne motnje in motnje, povezane z zlorabo 
drog (motnje zasvojenosti). Študija je tudi opozorila na izreden obseg spremljajočih 
psihosocialnih težav in oviranosti bolnikov zaradi motenj, in poleg tega še na splošno nizko 
stopnjo prepoznavanja in ustreznega zdravljenja. Samo 26% oseb z duševnimi motnjami je 
stopilo v kontakt s profesionalno službo na področju duševnega zdravja ter le 10 % od teh 
prejelo ustrezno zdravljenje z zdravili ali psihoterapijo. Izkazalo se je tudi, da med prvim 
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izbruhom bolezni in prvim zdravljenjem preteče dolgo obdobje, in da le manjše število 
pacientov prejme tudi ustrezno terapijo.   

 
V svojem empiričnem delu avtorice primerjajo na podatkih leta 2009 za različne vrste duševnih 
motenj, pričakovano število bolnikov v populaciji (na osnovi ocen populacijske prevalence v 
evropski študiji) s številom oseb, ki so obiskale zdravstveno službo (domnevno) s pripisano 
diagnozo, ki ustreza tem duševnim motnjam. Njihovi rezultati so pokazali, da odstotek oseb, ki so 
obiskale zdravnika zaradi določene motnje glede na oceno prevalence te motnje, znaša za posamezne 
motnje med 1 in 43 %, s tem, da je bil največji odstotek – 43 % - najden pri psihotičnih motnjah, za 
vse ostale pa so bili dobljeni odstotki med 0 in 15 %. V podrobnejši analizi bipolarne motnje 
razpoloženja ugotavljajo, da je na sekundarni ravni psihiatrične obravnave obiskalo zdravnika le 9,6 
% tistih, ki naj bi sicer imeli to motnjo, ali 19,3 % tistih, za katere naj bi bilo mogoče pričakovati, da 
bodo iskali in prejeli psihiatrično obravnavo. 
 
Drug pojav, podoben pojavu nedostopanja do pomoči ali neuporabe pomoči, je osipanje ali 
opuščanje (psihiatričnih) obravnav ali izstopanje iz njih, zatem, ko je posameznik že dostopil do 
pomoči in jo začel uporabljati. Tudi ta pojav osipa nekako ogroža osnovno zamisel sistema pomoči, 
ki je namreč ta, da naj bi ga ljudje uporabljali in si tako pomagali, oz. omejuje domete sistemov 
pomoči, saj pomeni, da ti sistemi ne delujejo optimalno in da ne izpolnjujejo v celoti svoje funkcije 
nudenja pomoči v duševnih stiskah. Razlogi za osip so marsikdaj podobni razlogom za nedostopanje 
do pomoči. In velikokrat  učinkujejo kot novi, samosvoji razlogi za nedostopanje do naslednje oblike 
pomoči. Najbolj enostavno bi lahko rekli, da slabe izkušnje s pomočjo pogosto delujejo odvračalno 
do iskanja ali prejemanje druge, drugačne pomoči.  
 
Oba omenjena pojava - tako pojav nedostopanja do pomoči kot pojav osipanja iz programov pomoči 
– sta torej v statističnem smislu povezana tako, da povečujeta prepad med številom oseb z duševnimi 
težavami ter številom ljudi, ki pomoč poiščejo in tudi prejemajo. Zato je smiselno raziskovati 
dejavnike tako nedostopanja kot osipanja iz programov pomoči. 
 
Med dejavniki osipa se najdejo eni splošnejši, npr. demografski in sociokulturni, drugi pa izvirajo iz 
same obravnave in so torej povezani z izkušnjo že prejete pomoči. Ti dve vrsti dejavnikov imenujejo 
predtretmanske in tretmanske  (De Haan, Boon, de Jong, Hoeve, Vermeiren, 2013). Slednje lahko 
naprej delimo na dejavnike obravnave (terapije, tretmana) in dejavnike terapevta, s katerim so 
povezani dejavniki odnosa med terapevtom in stranko/pacientom (ki je pomembna predvsem, kadar 
gre za obravnavo »ena na ena«). Nasprotno dejavnikom osipa ali opuščanja obravnav pa delujejo 
dejavniki vztrajanja oziroma  spodbujanja/olajševanja dostopanja do pomoči. 
 
Še ena delitev teh dejavnikov razlikuje strukturne in osebne dejavnike (Barker, Olukoya in Aggleton 
2005). Avtorji so razvili konceptualni okvir, ki naj bi integriral različne dejavnike, ki vplivajo na 
iskanje pomoči, in bil tudi relevanten za politike razvoja programov. To je pomembno zato, ker tudi 
programski vidiki in politike vplivajo na povpraševanje po pomoči in na ponudbo podpornih 
programov. Med strukturne dejavnike štejejo nacionalni zdravstveni sistem, razpoložljivost in 
dosegljivost služb in storitev in socialne podpore. Te so povezane s »socialnim izključevanjem, 
nasiljem, revščino, predsodki (vključujoč homofobijo) in spolnimi neenakostmi« (prav tam), ki 
odvračajo mlade od iskanja pomoči ali pomenijo, da se jim pomoč odteguje. Med osebne dejavnike 
pa avtorji štejejo osebna prepričanja, internalizirane spolne norme, spoprijemalne strategije, 
samoučinkovitost in stigmo, ki jo mladi povezujejo s duševnimi stiskami oz. obravnavami. 
Pomembno naj bi bilo upoštevati tako normativne potrebe mladih kot tudi njihove specifične 
problem in potrebe. Po mnenju avtorjev so ključni dejavniki za spodbujanje iskanja pomoči 
»vzpostavljanje zaupanja, spreminjanje odnosa do mladih ljudi in zmanjševanje stigme« (prav tam). 
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Dejavnosti za izboljševanje dostopa do pomoči mora upoštevati tudi strukturne dejavnike in vlagati 
posebne napore za doseganje in delo z izključenimi populacijami.  
 
Poglejmo nekaj raziskav vseh teh dejavnikov.  
 
Gulliver, Grifiths in Christensen (2010) so v svoji metaanalizi pregledali 22 objavljenih študij ovir in 
spodbujevalcev (barriers and facilitators) iskanja pomoči v sistemu duševnega zdravja s strani 
mladostnikov (12-17 let) in mladih odraslih (18-25 let). Po pregledu mnogih takih dejavnikov ter 
upoštevanju metodološko kakovost pregledanih raziskav so avtorji oblikovali dve lestvici 
dejavnikov, in sicer najpomembnejših dejavnikov ovir ter najpomembnejših dejavnikov 
spodbujevalcev iskanja pomoči. Med dejavniki ovir so (po padajočem vrstnem redu pogostosti 
pojavljanja teh ovir med pregledanimi raziskavami) (prav tam): 
- v javnosti prisotna ter zaznana stigma, in samostigmatizirajoča stališča v zvezi z duševnimi 

boleznimi, 
- zaupanje in zaupnost, 
- težave pri identificiranju znakov bolezni, 
- skrb glede kakovosti izvajalca pomoči 
- dajanje prednosti samemu sebi kot izvoru in subjektu reševanja težav, 
- poznavanje služb in storitev, 
- strah pred obremenitvami, ki bodo izvirale iz iskanja pomoči od samih ponudnikov pomoči,  
- pomanjkanje objektivne dostopnosti, npr. čas, stroški, razdalja, 
- nepripravljenost izražanja čustvenih vsebin, 
- strah pred obremenjevanjem koga drugega, 
- preferiranje drugih izvorov pomoči, kot so družina in prijatelji, 
- skrb glede posledic za zaposlitev in kariero,  
- nezmožnost drugih, da bi prepoznali potrebo po pomoči ali se znali  odzvati. 
Med dejavniki spdobujevalcev/olajševalcev iskanja pomoči pa navajajo (po padajočem vrstnem redu 
pogostosti pojavljanja teh ovir med pregledanimi raziskavami) (prav tam): 
- pozitivne izkušnje vrstnikov z iskanjem pomoči, 
- socialno podporo in spodbujanje drugih, 
- zaupanje izvajalcu in zaupnost, 
- pozitivni odnosi z osebjem, 
- zavedanje in informiranost, 
- zaznavanje težave kot resne, 
- odprtost in sposobnost izražanja čustev, 
- pozitivna stališča do iskanja pomoči. 
Pregled obeh seznamov pokaže, da so se analizirane študije posvečale bolj osebnim kot strukturnim 
dejavnikom. 
 
French, Reardon in Smith (2003) so se ukvarjali z raziskovanjem skupine posebej ogroženih mladih, 
za katere naj bi bili značilna večja izpostavljenost dejavnikom kot so brezdomstvo, stik z organi 
pregona, uporaba drog, samopoškodovanje in samomorilnost, pogosto v povezavi z izkušnjami 
marginalnost in nepovezanosti z družbenimi institucijami, selitvami in pomanjkanjem družinske 
podpore. Avtorici in avtor opozorijo na omejeno uporabnost kvantitativnih študij, ter dajo prednost 
kvalitativnim, ki lahko razkrijejo »edinstvene perspektive« mladih uporabnikov, izhajajočih iz 
njihovih lastnih izkušenj (lived experience), ki se v povprečjih kvantitativnih študij izgubijo. 
Rezultati njihov študije so osnovani na intervjujih z majhnim številom mladih (16), ki so bili 
napoteni na organizacijo YouthLink, in od katerih so se nekateri odzvali in se vključili v obravnavo, 
drugi pa so se osipali (oz. osuli) iz obravnave ali se sploh ne odzvali. Intervjuji so bili kasneje  
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dopolnjeni še s fokusno skupino z delom istih udeležencev, ki so v drugi fazi komentirali ugotovitve 
raziskave. 
 
Avtorji so našli štiri osnovne kategorije odgovorov/razlogov za (ne)vključitev v obravnavo. Prva 
kategorija se je tikala same mlade osebe, njenih stališč in pričakovanj v zvezi  z obravnavo, 
motivacijo za obravnavo, poznavanjem ponujene storitve in zavedanja svojih težav. Druge tri 
kategorije odgovorov/razlogov pa so se nanašale na ponudnika pomoči in so jih poimenovali 
privlačnost, dostopnost in asertivno spremljanje. 
 
Privlačnost se je nanašala na interakcije mlade osebe z osebjem (ponudniki pomoči), kar naj bi 
vplivalo na njihovo oceno, da bo obravnava upoštevala njihove potrebe  oz. prispevala k rešitvi 
težav. Kategorija privlačnost  je obsegala več vidikov. Najbolj bistven za vse mlade je bil občutek, 
da jih tam razumejo, da so razumljeni, da so niso počutili nelagodno, da so bili slišani in ne obsojani. 
Pomembno jim je bilo tudi to, da je bil program starostno specifičen, torej »mladinski« in ne 
namenjen vsem starostim. Pomembna jim je bila zaupnost, s katero so mnogi imeli v prejšnjih 
obravnavah slabe izkušnje. Preferirali so individualno svetovanje/obravnavo pred družinsko 
obravnavo. Pomembno jim je bilo, da so dobili bogate informacije o tem, kaj lahko od organizacije 
pričakujejo, vključno s čakalnimi roki. Poudarjali so svojo pravico do tega, da izberejo stopnjo 
svojega razkrivanja, ter pomen prijetnega fizičnega okolja. Vse to so bili vidiki, ki so prispevali k 
privlačnosti  ponudbe pomoči. 
 
Kategorija »dostopnost« se je nanašala na brezplačnost pomoči, podaljšan delovni čas izven okvirov 
običajne odprtosti uradov in služb, kar je vključevalo tudi možnost, da so lahko poklicali izven 
uradnih ur. Mladim je bilo pomembno, da je služba locirana v lokalni skupnosti (kar sicer v 
ameriškem kontekstu lahko pomeni nekaj drugega kot v mali Sloveniji). Za nekatere je bilo 
pomembno tudi to, da so delavci organizacije prvič stopili z njimi v stik izven organizacije, torej v 
okviru svojega terenskega dela.  
 
Kategorija asertivno spremljanje je obsegala naslednje značilnosti. Pomembna je bila minimalna ali 
nikakršna čakalna lista, ker so bile težave pač akutne oz. pogosto krizne. Mladi so cenili osebni  stik, 
kar je pomenilo telefonske klice namesto pošte. Pomembno jim je bilo, da je organizacija z njimi 
vzdrževala stike, npr. tako, da je vračala nedogovorjene klice (tudi če so bili narejeni izven 
delovnega časa). Tistim na čakalni listi pa je bilo pomembno, da so jih delavci tedensko klicali in 
spominjali na to, da so na čakalni listi, ki se krajša.  
 
Angleška študija je raziskovala  iskanje pomoči v primerih duševnih težav mladih pri osebnih 
zdravnikih (Leavey, Rothi in Paul, 2011).  Kvalitativni del njihove študije je pokazal, da je 
pripravljenost mladih starih 14-15 let za zaupanje svojih težav svojemu zdravniku povezana s petimi 
kategorijami dejavnikov. Prvi je razpolaganje z informacijami, da se zdravniki ukvarjajo s takimi 
stvarmi. Drugi je občutek in možnost avtonomije pri iskanju pomoči. Tretji je prepričanje o 
zasebnosti pogovora in varovanju zaupnosti razkritih informacij. Četrti se nanaša na dostopnost 
zdravnikov. Peti dejavnik se povezuje z oceno o možnosti razvoja pozitivnega odnosa z zdravnikom.  
 
V študijah dejavnikov, ki ovirajo ali spodbujajo dostop do virov pomoči, se praviloma redno 
omenjajo tudi stigma, zaupnost in zaupanje izvajalcem pomoči, praviloma v povezavi z omenjanjem 
kakovosti odnosa kot ključnega dejavnika. To je tematika, ki jo integrira poročilo o Vodilih 
Evropske psihiatrične zveze za razvoj zaupanja na področju duševnega zdravja (EPA guidance on 
building trust in mental health services; Gaebel in drugi, 2014). Ker se je tematika zaupanja in 
odnosa izkazala za precej ključno tudi v naši empiriji (glej poglavje II), ta vodila predstavljamo 
nekoliko bolj obširno.  
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Avtorji svoje poročilo začnejo z ugotovitvijo, da je velika evropska epidemiološka študija ESEMeD 
ugotovila, da je 23 % respondentov že imelo kako izkušnjo s poklicnimi ponudniki pomoči v duševni 
stiski, in sicer 56 % z psihiatri (kar je večinoma pokrivalo zdravstveno zavarovanje) in 68 % z 
nepsihiatričnimi izvajalci. Raziskava je pokazala, da so občutki »prijetnosti« (»being  comfortable« 
lahko zajema občutke varnosti in sprejetosti) v pogovoru s poklicnim pomočnikom o osebnih 
težavah pomembno povezani z večjo verjetnostjo uporabe sistema duševnega zdravja. Iz tega 
zaključujejo, da bi moral razvoj  zaupanja prispevati k pogostejšemu dostopanju do pomoči in 
redkejšemu osipu iz procesov/programov pomoči. 
 
Evropski akcijski načrt na področju duševnega zdravja 2013-2020 navaja (prav tam), da: 

 … je odnos med sektorjem duševnega zdravja in pacienti ključ do učinkovitega izvajanja 
storitev duševnega zdravja. Načrtovanje kadrov in proces uresničevanja duševnega zdravja 
morata upoštevati legitimnost nezaupanja skupnosti in strahu glede storitev duševnega 
zdravja. Samo, če bodo ljudje s težavami v duševnem zdravju in njihove družine zaupali, da 
bodo v sistemu  duševnega zdravja spoštovali / varovali / poskrbeli za njihovo dostojanstvo, 
zaupnost in varnost, bodo ljudje imeli zaupanje prvič pristopiti v službe za duševno zdravje in 
vztrajati v njihovih programih. 

Pri uresničevanju tega priporočila je torej ključna naloga graditi zaupanje, tako med uporabniki 
storitev kot tudi v splošni javnosti. 
 
Razvoj vodil za gradnjo zaupanja so Gaebel in drugi (2014) začeli s sistematično meta-raziskavo 
študij zaupanja v duševnem zdravju. S pregledom literature so identificirali osem preglednih študij, 
25 kvantitativnih in 15 kvalitativnih. V študijah so identificirali različne vidike in kontekste zaupanja 
in jih razvrstili v pet kategorij glede na znanstveno kvaliteto  študij, število študij z enakimi 
ugotovitvami ter konsistentnost rezultatov. Na osnovi vsega tega so razvili pet priporočil, za katere 
trdijo, da so jasno empirično utemeljena. To so: 
 
A. Povečevanje zaupanja v izvajalce programov duševnega zdravja in psihiatre mora postati 

prioritetna naloga, saj spodbuja iskanje pomoči in zadovoljstvo uporabnikov. 
B. Uresničevati  je treba posamezne od spodaj naštetih elementov, posamič ali v kombinaciji, saj 

bodo prispevali k povečevanju zaupanja v izvajalce programov duševnega zdravja in psihiatre: 
- doseganje klinične remisije,  
- zagotoviti dolgo trajanje in kontinuiranost stikov s psihiatri,  
- zagotoviti kontinuiranost psihiatrove skrbi za pacienta s strani izkušenih psihiatrov, 
- zmanjševanje samo-stigmatiziranja oseb z duševnimi težavami,   
- preprečiti negativne izkušnje uporabnikov, kot so stigmatizacija, nasilje, ignoriranje s strani 
osebja ali prisila,  
- povečevanje zadovoljstva uporabnikov s storitvami. 

C. Priporoča se, da se zaupanje pacientov povečuje s pomočjo specializiranih usposabljanj in 
trajnega življenjskega usposabljanja, da bi psihiatre usposobili za izražanje svoje iskrenosti, 
razpoložljivosti in dostopnosti, profesionalnosti, empatije, zaupnosti in fleksibilnosti. To 
priporočilo je še posebej pomembno pri delu s samomorilnimi pacienti, zato ker lahko empatičen  
strokovnjak pripomore k preprečitvi nepotrebnih smrti. 

D. Ponudnikom storitev na področju varovanja zdravja, vladnim in nevladnim organizacijam in 
psihiatričnim društvom se priporoča, da povečujejo zaupanje v izvajalce programov duševnega 
zdravja in psihiatre z informiranjem javnosti o okoljih nudenja pomoči, diagnostičnih in 
terapevtskih postopkih na področju varovanja duševnega zdravja, ker to lahko povečuje zaupanje  
in zmanjšuje ovire pri iskanju pomoči.  
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E. Priporočajo se prizadevanja za izboljševanje kakovosti splošnih sistemov duševnega zdravja, 
posebej pa še služb duševnega zdravja za etnične manjšine, da bi povečali njihovo zaupanje, 
varnosti in dostojanstvo, na ta način, da bi se izogibali njihovim negativnim izkušnjam. 

 
Sodobna strokovna literatura obsega še relativno bogato izbiro raziskovalnih člankov na temo 
doživljanja stigmatiziranosti, kot ene od najbolj pomembnih posamičnih ovir pri iskanju pomoči, ter 
študij osipa iz različnih programov in ponudb pomoči. Prikaz teh študij presega okvire te raziskave, 
naj pa omenimo, da so naše empirične ugotovitve potrdile relevantnost teh dveh pojavov. 
 
4.2 Uporabniške perspektive  
 
Pričujoče raziskovanje temelji na uporabniških perspektivah, tj. perspektivah mladih s prvoosebno 
izkušnjo duševnih stisk. To poglavje ponuja kratek razgled na teoretske in družbene dispozitive za 
prepoznavanje uporabniških perspektiv. V prvem delu obravnava premike na tem področju v 
različnih znanstvenih disciplinah, v drugem pa na kratko predstavi pomen uporabniških gibanj in 
vloge samoorganiziranih uporabniških perspektiv. 
 
Naj nekaj besed uvodoma namenimo uporabljenemu izrazoslovju. Prvič, bolje kot o uporabniški 
perspektivi v ednini je govoriti o uporabniških perspektivah, saj tako kot homogeno znanje 
strokovnjakov ne obstaja niti homogeno uporabniško znanje. Drugič, beseda »uporabnik« je ustaljen 
termin v družboslovnih raziskavah duševnega zdravja. Izhaja iz podmene, da osebe s psihosocialnimi 
stiskami uporabljajo različne, predvsem pa zdravstvene in socialnovarstvene storitve. V pričujoči 
raziskavi se beseda uporabnik nanaša na osebo, ki uporablja sistem podpore in pomoči. Termin se, 
hote ali nehote, dobro umešča v trenutno dokaj prisotno neoliberalno paradigmo, ki posameznika s 
svobodno izbiro uporabe storitev umešča v prosti trg teh storitev4, česar pa pričujoča raziskava 
nikakor ne sugerira. Na področju duševnega zdravja obstaja kar nekaj uporabniku alternativnih 
izrazov, ki prihajajo iz nekaterih strokovnih krogov ali pa iz družbenih gibanj oseb z lastno izkušnjo 
duševnih stisk. Prvi tak izraz je »strokovnjak iz izkušnje« oz. »prvoosebni strokovnjak/ekspert«, ki 
poudarja izkušenjsko kvaliteto takega znanja, ki tovrstne strokovnjake loči od »strokovnjakov po 
poklicu«. Kot sinonimni izrazi za uporabniško znanje se pogosto pojavljajo tudi termini, kot so 
prvoosebno znanje, doživeta izkušnja, neposredno znanje/izkušnja. 
 
Teoretski dispozitivi za raziskovanje prvoosebnih izkušenj 
Uporabniškim perspektivam je lahko pripisan tako status verjetja kot tudi status (prvoosebnega, 
izkušenjskega) znanja. Medtem ko je drugo umevanje bolj lastno pričujoči raziskavi in se umešča v 
družbeno konstruktivistično znanstveno paradigmo, prvo vzpostavljata predvsem racionalistična in 
empiricistična paradigma v različnih znanstvenih panogah. Najprej bomo predstavili prvo umevanje 
prvoosebnega znanja kot verjetja. 
 
Zgodnje antropološke raziskave so se intenzivno ukvarjale z družinskimi odnosi nezahodnih družb. 
Ob tem so se srečale z drugačnimi definicijami družine in z zapletenimi družinskimi strukturami teh 
družb. Kljub temu so zgodnji antropologi primerjali nezahodne in zahodne družbene in družinske 
oblike organizacije na način, da so prve merili z vatli druge, torej kot odklon od »pravih« kategorij 
družine, ki naj bi bila osnovana na »objektivnih« - tj. krvnih – vezeh. Tudi prve družboslovne 
raziskave nezahodnih medicinskih sistemov (ki segajo v tretje desetletje 20. stoletja) so temeljile na 
distinkciji med nezahodnimi praksami, ki temeljijo na verjetjih, in med zahodnimi praksami, ki 
temeljijo na znanosti (Good, 1994: 2–25). V medicini se to kaže na primer v predpostavki, da 
bolnikovo sporočanje težav kaže na spremenjeno fiziološko stanje. Če se ne najde klinično 

                                                             
4 Glej na primer pregled v Esposito in Perez (2014). 



18 

 

pomembnih somatskih sprememb, je pod vprašaj postavljena upravičenost prihoda k zdravniku 
(Good, 1994: 9–10; Lipovec Čebron, 2016: 88). Asimetrija moči v relaciji med zdravstvenim 
delavcem in bolnikom se na področju duševnega zdravja npr. kaže z izrazito prevlado 
biomedicinskih razlagalnih modelov (diagnoz) nad uporabniškimi razumevanji svojih izkušenj. 
Psihiatrični model preko diagnostičnih in psihoedukativnih praks postaja tudi izkušenjska resnica 
bolnikov – postaja del naracije, s katero bolniki osmišljajo svoje subjektivne izkušnje (Larsen, 2007: 
294; Škraban, 2017a: 142). Naracije in izkušnje uporabnikov se tako prekrijejo z medicinskimi 
koncepti. 
 
Ključno je poudariti, da razumevanje druge kulture ali uporabniške perspektive kot verjetja avtorizira 
zorni kot strokovnjaka kot pozicijo znanja (Good, 1994: 20), s tem pa se vzpostavlja hierarhična 
pozicija med tistim, ki ve in tistim, ki (zgolj) verjame. 
 
Pri prepoznavi prvoosebnih izkušenj kot znanja je bil ključen t. i. postmoderni obrat, ki se je sprožil 
v 80. letih 20. stoletja in odzvanja še danes. Zanj je značilen odpor do t.i. »velikih zgodb« in 
posledično raziskovalno posvečanje subjektivnosti ter naracijam sodelujočih v raziskavah (Biehl, 
Good in Kleinman, 2007). Uporabniška perspektiva je postala na področju duševnega zdravja 
raziskovalna tema tako družboslovnih (za enega izmed pregledov tega področja glej Jenkins in 
Barrett, 2004) kot tudi medicinskih raziskav (za eden izmed prvih psihiatričnih člankov o 
subjektivnih izkušnjah shizofrenije glej Strauss, 1989). Skupna značilnost raziskav po post-
modernem obratu je prav refleksija zgoraj omenjene konstrukcije in posledična vzpostavitev 
nesimetričnega odnosa moči do kulturnega Drugega (nezahodnih družb, oseb s težavami v duševnem 
zdravju, …). Slednje je na mnogih področjih – tudi v raziskavah duševnega zdravja – pripeljalo do 
napredkov v kolaborativnih raziskavah, kjer uporabniki močneje sodelujejo v procesu produkcije 
znanja. Povzamemo lahko, da se raziskave subjektivnih izkušenj in uporabniških perspektiv 
teoretično odmikajo od objektivističnih in pozitivističnih pozicij, imajo pa tudi distinktiven etični-
politični značaj, saj poudarjajo perspektive, ki so strukturno velikokrat preslišane – to so 
uporabniške. 
 
Čeprav se je pozornost do t.i. uporabniških perspektiv in subjektivnih izkušenj morda res začela 
pojavljati v družboslovju in humanistiki, pa je dandanes ta usmeritev prisotna v kopici medsebojno 
prepletenih tokov, ki tudi znotraj sodobne biomedicine pomembno dopoldnjujejo prevladujočo 
paradigmo z dokazi podprte medicine. Na pacienta osredotočena oskrba je osnovana na 
biopsihosocialni perspektivi, revidira etično pozicijo zdravstvenih delavcev, pacienta vključuje v 
proces odločanja o zdravljenju in prepoznava pacienta kot individuum, ki je sicer umeščen v svoje 
okolje, a ima lahko specifične na obravnavo vezane potrebe in preference (Bensing, 2000). Naslednji 
koncept, ki postaja vedno bolj relevanten tudi v Sloveniji, so kulturne kompetence zdravstvenih 
delavcev. To je »skupek znanj in veščin v odnosih z ljudmi, ki posamezniku omogoči, da izboljša 
svoje razumevanje, občutljivost, sprejemanje, spoštovanje in odzivanje na kulturne razlike in odnose, 
ki iz njih izhajajo. Kulturna kompetenca nam omogoča nudenje bolj kakovostne zdravstvene oskrbe 
ter pomaga, da boljše sodelujemo z ljudmi iz različnih kultur« (Berkeley Diversity, po Lipovec 
Čebron, 2016: 15). Tako prvi kot drugi koncept sta bila sprva razvita za izboljšanje kakovosti 
zdravstvene obravnave na medosebnem nivoju, sobodnejše pojmovanje obeh konceptov pa meri tudi 
na upoštevanje specifik posameznika pri njegovem vključevanju v zdravstveni sistem kot celoto 
(Saha, Beach in Cooper, 2008). Kot zadnji pristop naj omenimo narativno medicino (tudi narativno 
psihiatrijo), ki svojo osredotočenost na pacienta razume predvsem preko zanjo značilnega 
razumevanja zgodb – zgodbe, ki jih govorijo pacienti, niso le zgodbe o njihovih težavah in življenjih, 
pač pa so zgodbe, s katerimi pacienti aktivno konstruirajo svoja življenja (Lewis, 2011). 
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Kot že nakazano, se ti trendi odražajo tudi v sodobni biomedicinski psihiatriji. Perspektiva 
uporabnikov je, kot zagovarjajo nekateri, relevantna za izboljšavo psihiatričnih storitev, izboljšanje 
odnosa med zdravnikom in pacientom ter za krepitev sodelovanja uporabnikov pri zdravljenju 
(Buston, 2002). Pri tem je še vedno močno opazen diskurz uporabniških »mnenj« ali »verjetij« in ne 
vednosti (za tak diskurz glej sistematični pregled literature o perspektivah uporabnikov na 
psihiatrične storitve in oskrbo, Goodwin, Savage in Horgan, 2016). Uradna psihiatrija se vse več 
ukvarja tudi s skupnim odločanjem o zdravljenju (McCabe, idr. 2013), ki se brez upoštevanje 
perspektive bolnika ne mora odviti. 
 
Raziskave izkušenj uporabnikov pri psihiatrični obravnavi kažejo na to, da zanje ključnega pomena 
ni obravnava po najnovejših znanstvenih dosežkih ali z dokazi podprta medicina (in drugi aspekti 
zdravljenja, ki jih poudarja psihiatrična stroka), temveč so zanje ključni pomenski odnosi z osebjem 
pri obravnavi (za pregled literature na tem področju glej Hopkins, Loeb in Fick, 2009). 
 
Upoštevanje uporabniških perspektiv je v zadnjih dveh ali treh desetletjih pripeljalo do vedno bolj 
uveljavljenega koncepta okrevanja (recovery) na področju duševnega zdravja (glej Škrabana, 2017). 
Kljub več različnim umevanjem tega koncepta se je okrevanje začelo pojavljati tudi v nekaterih 
ključnih strateških dokumentih in politikah javnega duševnega zdravja v tujini. Klinično okrevanje, 
ki ga zagovarjajo nekateri, vključuje izboljšanje simptomov, katerih popolna remisija naj bi pomenila 
popolno klinično okrevanje. Koncept osebnega okrevanja (personal recovery) izhaja iz perspektive 
uporabnika in poudarja, da je okrevanje proces, ki ga najbolje evalvira sam posameznik s to izkušnjo, 
slednji pa lahko kot pomenske v tem procesu razume poleg simptomov tudi marsikatere druge vidike 
svojega vsakdanjega življenja (Slade in Longden, 2015: 3). Temu lahko dodamo še vedno bolj 
priznan koncept družbenega okrevanja (social recovery), ki poudarja vključenost posameznika v 
pomenske odnose in njegovo pomensko umeščanje/participacijo v družbi (Topor idr., 2011; Mezzina 
idr., 2006). 
 
Družbeni dispozitivi za participacijo uporabnikov 
V zadnjih desetletjih lahko opazimo vedno večje upoštevanje uporabniške perspektive v 
raziskovanju, delovanju ustanov, izobraževanju in načrtovanju politik. Do teh sočasnih procesov je 
prišlo iz dveh različnih smeri. Prva je obarvana predvsem s konzumeristično logiko iz začetka 80. let, 
druga pa črpa iz družbenih gibanj uporabnikov iz konca 70. let prejšnjega stoletja z namenom 
demokratizacije politik in storitev (Beresford po Beresford in Boxall, 2013: 72-3). 
 
Uporabniška znanja na področju duševnega znanja generirajo svojevrstne podporne prakse, kot so 
različne podporne in samopomočne skupine; kreativni pristopi zmanjševanja škode na področju 
samopoškodovanja in prehranjevalnih motenj ipd. (Beresford in Boxall, 2013: 82-3). Poleg 
samoorganiziranih uporabniških skupin za namene terapije oziroma samopomoči pa so vzniknila tudi 
uporabniška gibanja, ki so kot eno izmed domen svojega delovanja razumele tudi spodbujanje 
družbenih sprememb na področju duševnega zdravja. Ta gibanja so se začela pojavljati na Švedskem 
in Norveškem v 60. letih 20. stoletja, deset let kasneje so začela vznikati tudi v ZDA, na 
Nizozemskem in v Angliji, v Sloveniji pa v osemdesetih (Videmšek, 2012: 107). Svojo pozicijo pa 
so utemeljevala prav s prvoosebno izkušnjo težav v duševnem zdravju. Od tu izvira tudi razširjena 
pozitivno konotativna raba besed s korenom »nor-« (mad, kot denimo glasilo/bilten Madness 
Network News iz leta 1972), kar danes najbolj poznamo kot val raziskav v duševnem zdravju, 
poznane kot mad studies (Russo in Sweeney, 2016). Gibanje »preživelcev psihiatrije«5 je (bilo) 

                                                             
5 Gibanje je bilo in je še vedno zelo heterogeno, različne skupine pa se različno identificirajo – nekateri kot 
preživelci, nekateri kot uporabniki, nekateri kot bivši uporabniki ipd. (za analizo identitetnih politik na tem 
področju glej Estroff, 2004). 
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močno vpeto s cilji drugih gibanj za pravice  (LGBT skupnosti, temnopoltih, ipd.), preživelci pa 
svojih težav niso razumeli biomedicinsko, tj. kot bolezni, temveč kot alternativne in drugačne oblike 
bivanja v svetu, ki jih mora družba spoštovati in ne zapirati v psihiatrične ustanove (za pregled 
uporabniških gibanj v ZDA glej Tomes, 2006; za pregled gibanj v tujini in v Sloveniji glej 
Videmšek, 2012). V Sloveniji smo bili priča marsikateri iniciativi s podobnimi afirmacijami, večkrat 
pa je šlo za sodelovanje strokovnjakov (predvsem socialnih delavk in delavcev) in uporabnikov (za 
kratko zgodovino deinstitucionalizacije glej Flaker, 2012; glej tudi Videmšek, 2011). 
 
V nekaterih državah uporabnike vključujejo v načrtovanje politik, v državne urade za duševno 
zdravje, kar lahko delno razumemo tudi kot posledico močneje organiziranih skupin ljudi s 
prvoosebno izkušnje in njihovih svojcev. V zadnjih desetletjih opažamo tudi vedno večjo 
participacijo ljudi s prvoosebno izkušnjo v raziskovalnih procesih, čeprav so uporabniške perspektive 
še vedno v veliki meri izločene iz procesov produkcije znanja. Sodelovanje v raziskovanju lahko 
razumemo kot kontinuum, ki se razteza od pola, kjer so prvoosebne izkušnje uporabljene kot vir 
informacij (uporabniki izpolnijo vprašalnike ali odgovarjajo na intervjuje) in med polom, kjer gre za 
dejansko soodločanje/sovpliv uporabnikov na raziskovanje v vseh njegovih procesih (survivor-
controlled / used-led research). Bolj kot so uporabniki vključeni v raziskovalne procese, bolj lahko 
govorimo o redistribuciji moči in kontrole (Beresford in Boxall, 2013: 73-4). 
 
Povzamemo lahko, da se tako v družbenih gibanjih kot v različnih strokovnih krogih pojavljajo 
tendence po večji participaciji uporabnikov v različne procese (raziskovanja, oblikovanja politik 
ipd.). Slednjo je potrebno okrepiti, saj le tako lahko govorimo o pravičnejši distribuciji moči in o 
participaciji oseb s težavami v duševnem zdravju kot akterjev v lastni zgodbi. 
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II. Kako mladi z duševnimi stiskami in težavami 
doživljajo ponudbe pomoči in kako jih uporabljajo 
 
 
1 Namen raziskovanja in uporabljena metodologija  
 
Načrt raziskave je navajal tri glavne namene. Prvi, o katerega doseganju poroča to poglavje, je bil 
opredeljen takole:  

Raziskovanje duševnih stisk mladih in iskanja pomoči predvsem s perspektive samih mladih 
in njihovih družin. Osnovni namen tega dela raziskave je s prvoosebne perspektive definirati 
značilnosti vstopnih točk mladih v proces iskanja podpore ter razpršene subjekte nudenja 
pomoči, preveriti njihovo dostopnost ter ponujene oblike pomoči. Za ta namen bomo izvedli 
intervjuje cca 60-70 oseb/družin, bolj ali manj razpršenih po območju celotne Slovenije (torej 
z vključitvijo različnih regij in socialnih okolij), pri čemer bodo lahko intervjuvani (starejši) 
mladostniki, ali starši ali pa obojni. Vzorčenje bo potekalo pretežno po načelih snežne kepe. 
Ta del nam bo prinesel pilotni vpogled v to, kako mladi/starši zaznavajo ponudbe podpore ter 
pomoči, kako k njej dostopajo in kako različne oblike podpore vrednotijo. Identificirali bomo 
tudi, kaj pogrešajo oz. iz kakih razlogov se določenih oblik podpore ne poslužujejo.  

 
Za izvajanje intervjujev z mladimi z izkušnjo duševnih stisk in težav (ali z njihovimi starši) smo 
usposobili nad 130 intervjuvark, študentk višjih letnikov študija socialne pedagogike. V največji meri 
so bili to študentke magistrskega študija, v manjši meri pa študentke 3. in 4. letnika dodiplomskega 
študija. Usposabljanje je obsegalo cca 16 ur, od tega deloma pred izvedbo intervjujev (za njihovo 
izvedbo) in deloma po izvedbi intervjujev (za njihovo dokumentiranje in pripravo na analizo). 
Usposabljanje je potekalo deloma v prostorih Pedagoške fakultete UL, deloma pa v prostorih 
Kinodvora Ljubljana. 
 
Za usposabljanje intevjuvarjev ter izvedbo intervjujev je bilo pripravljeno gradivo, ki je obsegalo: 
- Priročnik za izvedbo intervjujev v obsegu 30.000 znakov. 
- FAQ gradivo, ki se je oblikovalo tekom usposabljanja intevjuvarjev ter izvedbe intervjujev. 
- Uvodno motivacijsko pismo za mlade in njihove starše (priloga 11.1). 
- Letak z informacijami o raziskavi (priloga 11.2).  
- Soglasje za izvedbo pogovora z mladoletno osebo (priloga 11.3) 
- Internetni obrazec za vnašanje osnovnih (demografskih in drugih) podatkov o opravljenem 

intervjuju. 
 
Ker so bile intervjuvarke vse študentke socialne pedagogike, kar je gotovo vplivalo na naravo 
intervjujev, velja v nekaj besedah opisati njihovo ozadje. Tekom svojega študija so razvijale 
kompetence psihosocialnega podpornega, vzgojnega in deloma svetovalnega dela z ljudmi, ki imajo 
težave v socialni integraciji, so socialno izključeni, depriviligirani in stigmatizirani. Eno od ključnih 
vsebinskih polij študija socialne pedagogike je polje otrok in mladostnikov s čustvenimi in 
vedenjskimi težavami in to je hkrati tudi področje, iz katerega vse študentke tekom svojega študija 
opravljajo najmanj eno obdobje prakse. Študij pa ne obsega sistematičnega izobraževanja iz 
psihopatologije, psihiatrije in psihiatričnih diagnostičnih sistemov.     
 
Ciljne populacije analize, torej mlade ljudi z duševnimi stiskami in težavami, v navodilih 
intervjuvarjem nismo opredelili na zelo precizen ali taksativen način, in sploh ne s sklicevanjem na 
kake diagnoze ali diagnostične kategorije, kar je sicer pogosto ali celo pravilo v podobnih študijah 
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vzorcev z duševnimi težavami. Namesto tega smo dveh straneh (glej prilogo 11.4) zelo okvirno 
opredelili izraze »težave«, »duševno«, »iskanje pomoči«, in intervjuvarje opozorili na mnoštvo vrst 
duševnih težav in njihovih pojavnih oblik, na pomen socialnega konteksta iskanja pomoči ter nasploh 
socialnih determinant zdravja in bolezni. Nato smo pustili, da si intervjuvarke same najdejo osebo s 
takimi značilnostmi, pri čemer smo jih spodbudili, naj iščejo po svojih socialnih mrežah in naj se ne 
bojijo za sodelovanje prositi svoje bližnje ali poznane osebe, če so le prepričani, da bi intervjuji 
zaradi tega ne bi bili nič prikrajšani v smislu bogastva informacij, in če menijo, da s tem ne bi 
prispevali h kaki škodljivi stigmatizaciji teh oseb. 
 
Glede lokacije bivanja oseb smo intervjuvarke spodbudili, naj osebe po možnosti izbirajo v tistih 
regijah Slovenije, od koder so prišle na študij v Ljubljano, da bi tako zagotovili geografsko 
razpršenost vzorca.  
 
Glede starosti smo ciljno populaciji opredelili takole: 
- Načelno nas zanimajo mladi z duševnimi težavami in stiskami, ki so se pojavile, razvile in dovolj 

zaostrile v starostnem obdobju osnovne in srednje šole.  
- Gre lahko za uporabnike, ki so sedaj v stanju duševnih stisk in težav, ali pa ki so bili nekoč prej 

(ali so se težave začele že v preteklosti), in bodo sedaj lahko o njih govorili »za nazaj«. Možno je 
seveda, da so njihove težave že minile,  ali pa da so se pred časom začele in še vedno vztrajajo 
(enake ali drugačne).  

- Tudi pri tistih, ki bodo govorili »za nazaj«, pričakujemo, da morajo biti (dovolj) mladi. Lahko so 
leto ali dve nad starostjo srednje šole, ali pa največ do starosti intervjuvark, ki so bile stare 
pretežno do 25 let. 

 
Intervjuvarkam smo prepustili izbiro, ali bodo intervjuvale mlade osebe same ali pa kakega od 
njihovih staršev/skrbnikov. Načelno pa je bila naša usmeritev, da z mladimi nad 16 let (in vsekakor 
nad 18 let) opravijo intervju z njimi samimi (in praviloma brez prisotnosti staršev), medtem ko v 
zvezi z osebami, mlajšimi od 16 let, obvezno opravijo intervju s kakim od staršev.  
 
Velik del usposabljanja intervjuvark je bil posvečen etičnim vprašanjem (s čimer se veliko ukvarjajo 
tudi tekom svojega študija). Za intervjuvane osebe smo pripravili uvodno motivacijsko pismo, letak z 
informacijami o raziskavi ter obrazec za soglasje za izvedbo pogovora z mladoletno osebo (priloge 
11.1-11.3). V vseh teh gradivih so bile napisane tudi telefonske številke raziskovalcev, kamor bi 
intervjuvane osebe lahko poklicale v primeru potrebe po več informacijah. Za intervjuvarke smo bili 
v raziskavi sodelujoči poklicni raziskovalci v času intervjuvanja dostopni 24 ur na dan za posvete v 
morebitnih kriznih situacijah.  
 
Za izvedbo intervjujev je bila pripravljena zelo okvirna shema polstrukturiranega intervjuja oz. 
tematskih področij, ki naj bi jih intervjuji pokrivali. Intervjuvarkam smo predlagali, naj po uvodnem 
nagovoru in podajanju osnovnih informacij o intervjuju najprej prosijo osebe (mlade ali starše), da 
prosto povedo (kronološko) zgodbo svojih težav, katere so bile, kje so iskali pomoč, kakšna je bila 
pomoč, kakšno je stanje sedaj. Zatem pa naj bi po potrebi teme intervjuja poglobili s postavljanjem 
bolj specifičnih vprašanj o naslednjih področjih: 
- Narava ali vrsta težav (samo okvirno). 
- Kdaj so se pojavile ali razkrile ali postale problematične? 
- Prva spoprijemanja s težavami, neformalni viri podpore in njihova vsebina. 
- Prva razmišljanja o iskanju formalne pomoči, kje so iskali in kje našli kake informacije, kam so 

se obračali po pomoč. 
- Prvi odzivi teh formalnih organizacij – so jih sprejeli in kdaj, čakalni roki, so prišli do tistih ki so 

jih iskali, kaj so jim ponudili. 
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- Ker gre za neke vrste evalvacije nudene pomoči iz stališča uporabnikov - kako so bili zadovoljni 
s pomočjo, kaj jim bilo všeč, kaj jim je ustrezalo, kaj pomagalo, in na drugi strani, kaj jim ni 
ustrezalo in kaj je manjkalo. In tako – smiselno – za vsako vrsto pomoči oz. organizacije, ki jim 
je pomoč nudila. 

 
Načelno naj bi vsaka intervjuvarka opravila samo po en intervju, dejansko pa jih je bilo manjše 
število, ki so opravile po dva ali več intervjujev. Povabili smo jih še k temu, da zapišejo nekakšen 
intervju s samo seboj, če se prepoznajo v ciljni populaciji naše raziskave, in ga nato na anonimen 
način oddajo. Takih je bilo dejansko pet.    
 
Intervjuji so bili praviloma audio snemani (vedno s soglasjem intervjuvank), nato dobesedno 
prepisani in nato audio posnetki izbrisani. Intervjuje so večinoma prepisale same intervjuvarke. 
Pozvali smo jih še, naj prepisane intervjuje dodatno anonimizirajo, tako da spremenijo ali izbrišejo 
vse podatke, ki bi lahko očitno prispevali k nevarnosti prepoznave intervjuvanih oseb. Tako 
pridobljeno gradivo smo nato naprej kvalitativno obdelovali. 
 
Poleg (anonimiziranega) prepisa intervjuja so intervjuvarke izpolnile še poseben obrazec, v katerega 
so vnašale: 
- osnovne demografske podatke intervjuvanih oseb (vključujoč tudi oceno socialno ekonomskega 

statusa družine),  
- oceno o prisotnosti kakega od vnaprej določenih petih ogrožajočih dejavnikov v družini mlade 

osebe, 
- navedbe o prisotnosti pomembnejših travmatskih dogodkov, ki so jih mlade osebe kot take 

omenjale,  
- odgovore o tem, ali so mlade osebe (ali njihovi starši) iskali pomoč za svoje duševne stiske pri 

kaki od desetih vrst vnaprej opredeljenih organizacij/strokovnih profilov; 
- mnenje o tem, ali so mlade osebe (ali njihovi starši) v svojih pripovedih omenjali prisotnost kake 

od sedmih vrst vnaprej opredeljenih ovir ali okoliščin, ki so otežkočale iskanje pomoči oz. oviro 
pri dostopnosti pomoči, 

- svojo oceno in opis narave duševnih stisk mladih oseb, 
- opredelitev svojega odnosa do intervjuvanih oseb oz. pojasnilo o tem, kako so jih izbrale in prišle 

do njih,  
- komentarje o kakovosti stika in intervjuja, 
- te druge komentarje o intervjuju. 
  
2 Demografske značilnosti vzorca intervjuvanih mladih oseb  
 
Realiziran vzorec mladih (to so tisti, s katerimi je bil intervju opravljen in prepisan ter dokumentirani 
vsi zahtevani podatki) obsega 143 oseb, ki sestavljajo tri podvzorce: 
 
Podvzorec A sestavlja 126 mladih, ki so jih našle in pritegnile k sodelovanju pri intervjuju naše 
intervjuvarke. Poiskale so jih na enega od naslednjih načinov: 
- Te mlade osebe so bile njihovi prijatelji, sošolci, itd. 
- Bili so njihovi bolj oddaljeni znanci. 
- Poiskali so jih po načelih vzorčenja snežene kepe ali tako, da jim je kaka bližnja oseba 

posredovala stik s kako, dotlej njim nepoznano, osebo, ki je ustrezala kriterijem vzorčenja. 
- V nekaterih primerih preko digitalnih socialnih omrežij, vendar se je izkazalo, da so na ta način 

večinoma pridobili k sodelovanju osebe, ki so jih že prej poznali oz. so bile članice njihovih 
digitalnih omrežij. 
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Podvzorec B sestavlja 12 mladih oseb, do katerih so prišle na enak način, kot je zgoraj opisan, le da 
so bili intervjuji opravljeni z enim od staršev te osebe. 
 
Podvzorec C sestavlja 5 oseb, ki so bile med našimi intervjuvarkami in so se odločile opisati svojo 
lastno izkušnjo duševnih težav in iskanja pomoči zanje. Avtorice teh pripovedi so prav tako ostale 
anonimne. 
 
Posamezni intervjuvarji so prispevali od enega do 4 intervjuje. 
 
V realiziranem vzorcu je bilo 32 (22,4 %) moških in 111 (77,6 %) žensk. Od teh je 131 takih, ki so v 
intervjuju sodelovali sami (podvzorca A in C), 12 pa takih, o katerih je v intervjuju poročal in v njem 
sodeloval le en od njihovih staršev (podvzorec B). Podrobneje podatke o značilnostih intervjuvanih 
vzorcev kaže tabela 1. 
 
 
Tabela 1: Starost in spol intervjuvanih oseb  
 
 
 
Vzorec: 

 
 

N 

Starost mlade osebe 
v času intervjuja v letih 

Povprečna starost 
mlade osebe v času 
prvega pojavljanja 

težav v letih 

Delež 
deklet v 

vzorcu v 
% 

najmanj Največ povprečno 

A+C 
(intervjuvane 
mlade osebe) 

131 16 27 21,26 12,95 82,4  

B – 
intervjuvani 
starši (mame) 
mladih oseb 

12 9 23 14,64 9,27 25,0 

Skupaj 143 9 27 20,74 12,64 77,6 
 
 
Tabela 1 kaže, da smo v vzorec zajeli približno tri četrtine deklet in eno četrtino fantov. To razmerje 
odraža dobro poznano ugotovitev, da se za iskanje (formalne) pomoči v zvezi z duševnimi stiskami 
odloča precej več žensk kot moških.  
 
Njihove težave so se v povprečju začele kazati malo pred 13 letom starosti, pri čemer je ta povprečna 
starost v podvzorcu anketiranih staršev še tri in pol leta nižja, kar je predvsem posledica načina 
vzorčenja.  
 
V celotnem podvzorcu A smo preverili, koliko je bilo mladih oseb, ki so bile v času intervjuvanja še 
mladoletne. Bilo jih je 7 ali 5 % celotnega podvzorca. Na drugi strani pa je bilo kar 33 % mladih 
oseb iz podvzorca C že polnoletnih, kar je bilo v nasprotju z našo vnaprejšnjo opredelitvijo, da s 
polnoletnimi osebami izvajamo intervjuje raje brez prisotnosti staršev. 
 
Zanimiva razlika, ki jo lahko opazimo v tabeli 1 je, de je bil spol mladih oseb v podvzorcu B  
pretežno moški, medtem ko v ostalih dveh podvzorcih pretežno ženski. Za to razliko nimamo nobene 
smiselne razlage. 
 
Vzorčenje skupine mladih oseb z duševnimi težavami je bilo oportunistično in izrazito heterogeno, 
tako kot so heterogene tudi duševne težave. V tabeli 2 smo razvrstili odnose med intervjuvarkami in 
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intervjuvankami pri 143 zajetih mladih osebah glede na način rekrutiranja mlade osebe v raziskavo, 
in sicer tako, da naj bi naraščajoča številka (1-9, glej v tabeli 2) označevala tudi naraščajočo bližino 
ali tesnost odnosa med intervjuvarkami in intervjuvankami. Pri čemer je številka 1 označevala 
popolno poljubnost odnosa ob samoizbiri intervjuvanke (ki se je odzvala na pol-javno povabilo, 
objavljeno na FB ali drugem digitalnem socialnem omrežju), številka 9 pa največjo bližino, namreč 
dejstvo, da je intervjuvarka hkrati tudi v vlog intervjuvanke. Tabela pokaže precejšnjo razpršenost 
vrst odnosov, pri čemer sta najobsežnejši skupini mladih oseb, ki so jih intervjuvarke našle po 
metodi snežene kepe ali pa so bile njihove znanke. 
 
 
Tabela 2: Način in pot iskanja raziskovalnih oseb ter odnos med intervjuvarkami in intervjuvankami  
 
Na kakšen način so intervjuvarke pridobile 
intervjuvanke oz. v kakšnem odnosu  
so bile z njimi: 

Intervjuvane 
mlade osebe 
(vzorec A+C): 

Intervjuvane 
mame 

(vzorec B): 
Skupaj: 

f % f % f % 
1 - Intervjuvanko sem našla preko objave na 
socialnem omrežju 

16 12,2 0 0,0 16 11,2 

2 - Intervjuvanko sem našla s pomočjo kake 
organizacije, kjer sem delala ali koga poznala 

9 6,9 3 25,0 12 8,4 

3 - Intervjuvanko sem našla po metodi snežne kepe; 
sem poznala nekoga, ki je poznal interjuvanko in mi 
jo priporočil 

33 25,2 5 41,7 38 26,6 

4 - Intervjuvanka je moja sorodnica 2 1,5 2 16,7 4 2,8 
5 - Intervjuvanka je moja znanka 28 21,4 1 8,3 29 20,3 
6 - Intervjuvanka je moja sošolka iz OŠ ali SŠ 20 15,3 0 0,0 20 14,0 
7 - Intervjuvanka je moja prijateljica 17 13,0 0 0,0 17 11,9 
8 - Intervjuvanka je moja partner_ka ali član_ica 
ožje družine 

1 0,8 1 8,3 2 1,4 

9 - Gre za mojo lastno zgodbo težav in iskanja 
pomoči 

5 3,8 0 0,0 5 3,5 

Skupaj 131 100,0 12 100,0 143 100,0 
 
 

Glede na opisano heterogenost način vzorčenja bi bil možen očitek ali domneva, da so intervjuvarke 
– z naraščajočo stopnjo bližine med njimi in intervjuvankami – iskale in tudi našle take mlade osebe, 
ki so doživljale manj hude duševne stiske ali ki so bile iz višjih socialnih slojev, kar bi kazalo na 
specifične pristranosti v vzorčenju. To domnevo smo preverjali tako, da smo testirali statistično 
povezanost med vrsto odnosa med intervjuvarkami in intervjuvankami (kot nominalno 
spremenljivko) in petimi drugimi spremenljivkami: 
- Oceno socialno ekonomskega statusa družine (s pomočjo uporab tristopenjske lestvice so 

intervjuvarke ocenile, da je SES dužin v 20,4 % podpovprečen, v 67,9 % primerov povprečen in 
v 11,5 % primerov nadpovprečen),  

- Doseženo izobrazbo matere, 
- Doseženo izobrazbo očeta, 
- Obstojem izkušnje hospitalizacije v psihiatrični ustanovi (kot merila intenzivnosti duševne stiske; 

tako izkušnjo je sicer že imelo 27,3 % raziskovanih mladih oseb), 
- Izkušnjo obiskovanja plačljive psihoterapije (kot posrednega merila finančne zmožnosti mlade 

osebe oz. njene družine; tako izkušnjo je sicer že imelo 38,5 % raziskovanih mladih oseb). 
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Izkazalo se je, da nobena od testiranih petih povezav ni statistično pomembna (in se niti ne približuje ravni 
mejne statistične pomembnosti). To pomeni, da nismo mogli dokazati, da bi stopnja bližine med 
intervjuvarkami in intervjuvankami bila pomembno povezana z naravo duševnih težav ali 
ekonomskega položaja družin, kar bi lahko kazalo na pristranosti v vzorčenju.   
  
Za intervjuvane osebe smo zbrali podatke o tem, kje živijo. Na voljo so informacije o tem, katero je 
najbližje večje mesto blizu njihovega kraja bivanja. Tabela 3 kaže porazdelitev teh mest. Iz tabele je 
razvidno, da vzorec pokriva vse regije Slovenije. 
 
 

Tabela 3: Kraj bivanja intervjuvanih mladih z izkušnjo duševnih težav – imenovano večje mesto, 
blizu katerega se nahaja njihov kraj bivanja ali v katerem živijo 
 

Kraj f % 
Ljubljana 27 18,9 
Kranj 8 5,6 
Nova Gorica 8 5,6 
Maribor 6 4,2 
Celje 5 3,5 
Kamnik 5 3,5 
Sežana 5 3,5 
Domžale 4 2,8 
Murska Sobota 4 2,8 
Cerknica 3 2,1 
Grosuplje 3 2,1 
Ilirska Bistrica 3 2,1 
Koper 3 2,1 
Idrija 3 2,1 
Hrastnik 2 1,4 
Jesenice 2 1,4 
Moravče 2 1,4 
Novo mesto 2 1,4 
Piran 2 1,4 
Ribnica 2 1,4 
Sevnica 2 1,4 
Slovenj Gradec 2 1,4 
Slovenska Bistrica 2 1,4 
Škofja Loka 2 1,4 
Velenje 2 1,4 
Ajdovščina 1 ,7 

Brežice 1 ,7 
Dol pri Ljubljani 1 ,7 
Izola 1 ,7 
Krško 1 ,7 
Lasko 1 ,7 
Lenart v Sl.Goricah 1 ,7 
Litija 1 ,7 
Logatec 1 ,7 
Lovrenc 1 ,7 
Medvode 1 ,7 
Metlika 1 ,7 
Ormož 1 ,7 
Otalež 1 ,7 
Otočec 1 ,7 
Postojna 1 ,7 
Ptuj 1 ,7 
Radlje ob Dravi 1 ,7 
Solkan 1 ,7 
Šempeter 1 ,7 
Trebnje 1 ,7 
Vipava 1 ,7 
Vrhnika 1 ,7 
Zbilje 1 ,7 
Žiri 1 ,7 
Neznano 9 6,3 
Skupaj 143 100,0 

 
 

Tabela 4 kaže porazdelitev dosežene stopnje izobrazbe staršev z intervjuji obravnavanih oseb. 
 
Eno od najpomembnejših vprašanj, ki se tiče zbiranja podatkov, je gotovo vprašanje kakovosti 
zbranih podatkov. Na žalost nismo imeli prav dosti možnosti preverjanja te kakovosti (med drugim 
tudi zato, ker je bilo celotno trajanje analize od podpisa pogodbe za njeno izvedbo pa do oddaje 
zaključnega poročila le pet mesecev). O kakovosti lahko sklepamo le na osnovi nekih posrednih 
indikatorjev. 
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Tabela 4: Dosežena stopnja izobrazbe staršev 
 
 
Dosežena stopnja izobrazbe: 

Očeta Matere 
f %  f % 

2. 13 9,1 9 6,3 
3.+4. 20 14,0 13 9,1 
5. 35 24,5 43 30,1 
6. 16 11,2 12 8,4 
7. 13 9,1 23 16,1 
8. 3 2,1 7 4,9 
Ni podatka 43 30,1 36 25,2 
Skupaj 143 100,0 143 100,0 

 
Eden od teh je obsežnost zbranega gradiva, ki lahko priča o pripravljenosti mladih oseb za 
pripovedovanje in deljenje svoje zgodbe. Ugotavljamo, da so intervjuji večinoma trajali med eno in 
tremi urami ter le zelo izjemoma manj kot eno uro. Večinoma je šlo za enkratne ali dvakratne 
pogovore. Pri slednjih je bil pogosto prvi, krajši pogovor namenjen informiranju in motiviranju 
mlade osebe ter dogovarjanju o kraju in času intervjuja, načinu njegove izvedbe (anonimnost, 
snemanje!) in v splošnem s tem tudi utrjevanju potrebne zaupnosti. Nekateri intervjuji so potekali v 
več srečanjih, pri manjšem številu intervjujev pa so intervjuvarke povedale, da so v zapis pogovora 
integrirale oz. mu dodale tudi informacije, ki so jih pridobile v prejšnjih pogovorih z mlado osebo 
(praviloma kadar je šlo za tesno prijateljico). Le v nekaterih primerih so intervjuvarke pred oddajo 
zapisov pogovorov te dale tudi v avtorizacijo oz. na vpogled mladim osebam, s katerimi so se 
pogovarjale. 
 
Tabela 5 kaže, kje so intervjuvane mlade osebe živele v času prvega pojavljanja težav.  
 
Dobljeni zapisi so tako obsegali v največjem številu primerov od 6 do16 standardnih strani, v dveh 
primerih manj kot 4 strani, v enem primeru pa nad 50 strani (nad 100.000 znakov). V celoti je bilo 
tako zbrano okrog 2.000 strani gradiva, katerega en del tu analiziramo. 
 
V veliki večini primerov so intervjuvarke ocenile, da so bili intervjuji kvalitetni, sogovornice odprte 
ter motivirane in količina dobljenih informacij zelo velika. V veliko primerih so zapisale, da so bile 
pozitivno presenečene nad tem, kako motivirane so bile mlade intervjuvane osebe in koliko so jim 
povedale (tudi o potencialno stigmatizirajočih, sramotnih in težkih dogodkih). V treh primerih pa so 
intervjuvarke same ocenile, da je bil intervju slab, zadrgnjen, in da so morale informacije nekako 
»vleči« iz intervjuvanih oseb.  
 
Mimo tega smo opazili, da je nekaj intervjujev opazno enostranskih oziroma da obsegajo »sive lise« 
ali celotna »prazna področja«, o katerih se ni govorilo. Manj kot pet intervjujev je bilo takšnih, v 
katerih praktično ni nobenega govora o družini in družinski situaciji, kot da bi bila to pretežka tema. 
V intervjujih z mamami najdemo veliko manj (kritičnih) informacij o družinskem in zakonskem ter 
starševskem funkcioniranju, kot v intervjuji z mladimi osebami, kar je sicer razumljivo. In en 
intervju je tak, da v njegovem zapisu na vsaki strani enkrat najdemo izjavo intervjuvanke, da o neki 
temi ne želi govoriti (»več kot toliko«), ali da je neka tema/dogodek pretežek, da bi o njem sploh 
govorila.  
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Tabela 5: Kontekst bivanja v času prvega pojavljanja težav 
 
Kje so živeli v času prvega pojavljanja težav: f 
Doma s svojo družino 131 
V rejništvu 2 
Pri partnerju in/ali njegovih starših 4 
Dijaški dom / doma 3 
V samostojnem najemu 1 
V študentskem domu / doma 2 
Skupaj 143 
 
 
Dodatno smo seveda opazili zelo različno raven artikuliranosti mladih oseb. Dva od 131 sta bila taka, 
ki sta zmogla odgovarjati skorajda samo v enozložnicah ali kratkih enostavnih stavkih, drugi pa so 
lahko samoiniciativno razvijali in posredovali kompleksne in celovite opise in celo analize svojega 
stanja. V celoti gledano so bile mlade osebe kar precej artikulirane, ker morda kaže na kako 
pristranost vzorčenja, gotovo pa je tudi posledica načina/usmerjenosti/metode intervjuja, ki je bil 
usmerjen v življenjski prostor mlade osebe, ki je bil (povsem!?) neobsojajoč in ki je v veliki meri 
izhajal iz tem, ki so jih mlade osebe same odpirale. Šlo je torej za intervjuje, ki so jih izvajali (v 
povprečju) malce starejši vrstniki s – po naši oceni - precej razvitimi kompetencami neobsojajočega 
in sprejemajočega odnosa. 
 
Tak metodični pristop je prinesel poglavitno prednost in korist: spodbudno okolje in kontekst za 
pridobitev razmeroma avtentičnih »uporabniških perspektiv«, subjektivnih pogledov in razumevanj 
samih mladih oseb, kar je bil osnovni namen analize. Na drugi strani pa je tak pristop prinašal slabost 
v tem smislu, da je precejšnja mera sledenja pripovedim mladih oseb pomenila, da se niso odprle 
teme, ki jih mladi niso želeli odpreti. Glede podatkov to pomeni možnost in nevarnost, da smo 
prisotnost in obseg mnogih, predvsem stigmatiziranih in neprijetnih okoliščin verjetno prej podcenili 
kot pa precenili. To domnevo bomo v nadaljnjem besedilu še večkrat ponovili. 
 
3 Značilnosti duševnih težav mladih oseb in prisotnost različnih dejavnikov 
tveganja 
 
To poglavje opredeljuje raziskovani vzorec z vidika narave njihovih duševnih težav in družinskh 
okoliščin.  
 
Intervjuvarje smo prosili, naj označijo, ali so tekom intervjuja opazili prisotnost posebnih, vnaprej  
naštetih petih potencialno ogrožajočih dejavnikov v družinah mladih oseb (oziroma ali so 
intervjuvane mlade osebe o njih poročale). Tabela 6 kaže, v koliko družinah mladih oseb so opazili 
prisotnost navedenih dejavnikov. 
 
Tabela 6 kaže, morda presenetljivo, da je najpogostejši potencialno ogrožajoči dejavnik v družinah 
»hujša duševna stiska in težave koga od družinskih članov« (ki ni intervjuvana mlada oseba). Oseb s 
takim dejavnikom v družini (po oceni intervjuvark) je malo nad 38 % vseh. Po drugi strani pa smo 
našli malo nad 45 % oseb, ki niso poročale o prisotnosti nobenega od naštetih dejavnikov.  
 
Med najbolj ogroženimi najdemo dva, kjer je označena prisotnost prav vseh od petih dejavnikov. Pri 
dodatnih šestih osebah najdemo hkratno prisotnost štirih od petih dejavnikov, pri čemer so bili vedno 
prisotni trije: duševne stiske kakega od članov (največkrat mame), alkoholizem in samohranilska 
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družina. Pri nadaljnjih 15 smo našli hkratno prisotnost treh od petih dejavnikov, pri čemer sta bila 
najpogosteje prisotna dejavnika samohranilska družina in duševna stiska člana družine. Ti podatki 
kažejo na dobro poznano dejstvo, da se ogrožujoči dejavniki ne razporejajo slučajno, temveč da se v 
nekaterih družinah gostijo ali kopičijo. Zato smo na osnovi teh rezultatov oblikovali skupino oziroma 
podvzorec 19 posebno ranljivih družin, pri čemer smo poleg omenjenih petih dejavnikov upoštevali 
še SES, revščino, nasilje in nekatere druge značilnosti. Te družine oz. pripovedi teh oseb analiziramo 
tudi ločeno v poglavju »8  Posebno ranljive družine.« 
 
 
Tabela 6: Prisotnost posebnih, vnaprej naštetih potencialno ogrožajočih dejavnikov v družinah 
mladih oseb oz. hujših travmatičnih dogodkov v družini  
 
Opažena prisotnost posebnih,  
potencialno ogrožajočih dejavnikov v družinah: 

N f % 

Hujše duševne stiske in težave koga od družinskih članov 128 49 38,3 
Samohranilska družina 129 35 27,1 
Alkoholizem ali druga zasvojenost koga od družinskih članov  127 34 26,8 
Druge kronične in hujše bolezni koga od družinskih članov  126 25 19,8 
Težave povezane z narodnostjo ali etničnostjo (vključujoč 
izbrisane, nedržavljane, tujce)  

126 8 6,3 

 
 
Eno od vprašanj v tem sklopu je bilo odprto in je spraševalo po obstoju še drugih, vnaprej 
nenavedenih ogrožajočih dejavnikov. Na to vprašanje je pozitivno odgovorilo 19 intervjuvark, ki so 
med temi dodatnimi dejavniki navedle še: nasilje v družini, uporaba drog pri kakem družinskem 
članu, revščina, duševne bolezni, menjavanje partnerjev, spolno nasilje. 
 
Drugo, deloma podobno odpro vprašanje je od intervjuvark zahtevalo, da označijo, ali so v 
pripovedih mladih oseb naletele oz. opazile omembo kakih hujših travmatskih dogodkov v njihovih 
življenjih, oz. ali so jih intervjuvane osebe kot take omenjale. Pritrdilne odgovore smo našli pri 62 od 
134 mladih oseb. Tabela 7 kaže na pogostost različnih vrst travmatskih dogodkov, kot so jih 
intervjuvarke poimenovale in kot smo jih razvrstili v več kategorij. Seštevek vseh frekvenc je večji 
od 62, ker je bila pri nekaterih osebah opažena prisotnost več travmatskih dogodkov hkrati. 
 
 
Tabela 7: Prisotnost različnih travmatskih dogodkov, kakor so jih na osnovi intervjujev zaznale 
intervjuvanke na vzorcu 134 mladih oseb 
 
Poimenovanje travmatskega dogodka/dogajanja: f 
Hujše in trajnejše fizično nasilje, fizične zlorabe v družini (pretežno nad otrokom, 
tudi nasilje partnerja nad intervjuvano osebo)  

22 

Smrt pomembne bližnje osebe (večinoma starša ali starega starša) 17 
Ločitev povezana s hujšimi in trajnejšimi konflikti med staršema 12 
Hospitalizacija/e bližnjih družinskih članov v psihiatrični bolnišnici 11 
Hujše telesne bolezni pri bližnjih družinskih članih (največkrat starših; pogosto 
rak) 

10 

Samomor ali poskus samomora bližnjega družinskega člana 9 
Zapustitev osebe s strani enega ali obeh staršev, tudi odsotnost staršev in odvzem 
otroka  

8 
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Spolne zlorabe, posilstva (večinoma s strani starša, enkrat tudi s strani učiteljice) 6 
Alkoholizem staršev 4 
Hude nesreče bližnjih družinskih članov 3 
Drugih osem, manj pogosto, 1 ali 2 krat omenjanih travm (homoseksualnost, 
psihične zlorabe, revščina, pogoste selitve, hudi konflikti zunaj družine, zloraba 
drog s strani družinskih članov, itd.)   

18 

 
 
Na osnovi vsebine intervjujev ter zgoraj opisanih ocen intervjuvark o prisotnosti ogrožajočih 
dejavnikov v družinah in travmatskih dogodkih (prikazanih v tabeli 6 in 7) smo nato raziskovalci 
oblikovali še svoje preproste lestvice oz. indikatorje za opis mladih oseb in njihovih primarnih 
družin. Gre torej za bolj celovite (ki vključujejo več vrst in virov podatkov) in sekundarne 
(oblikovane brez osebnega stika z mladimi osebami, na osnovi zbranega pisnega gradiva) 
indikatorje. Ocenili smo naslednjih osem vidikov:  
- Ali je prišlo v zvezi z duševnimi težavami do opaznega poslabšanja šolskega uspeha, izključitve 

iz šole ali nasploh zaostritve odnosov v šoli?   
- Kakšna je bila kakovost odnosa šolskih delavcev do mlade osebe in njenih duševnih težav?  
- Kakšna je bila kakovost odnosa (šolskih) vrstnikov do mlade osebe in njenih duševnih težav? 
- Ali je bilo prisotno telesno nasilje s strani staršev do mlade osebe? 
- Ali so bile prisotne intenzivnejše in trajnejše konfliktnosti med staršema? 
- Je bila prisotna ločitev staršev (predvsem če je ta omenjena kot pomemben travmatski oz. 

obremenjujoč dogodek)? 
- Kakšna je bila kakovost odnosa staršev do mlade osebe in njenih duševnih težav? 
- Ali je oseba doživela ali doživljala kake spolne zlorabe, posilstvo, itd? 
Pri vseh teh osmih vidikih oz. spremenljivkah smo najprej ocenili, ali se je o njih sploh govorilo in 
ali imamo na voljo dovolj dobre podatke za oceno tega vidika/značilnosti. Ker je tu šlo za 
sekundarno oceno (brez osebnega stika in na osnovi pisnih gradiv), smo se odločili za zelo 
konzervativno in »zadržano« ocenjevanje, kar pomeni, da smo se zelo hitro odločili za oceno, da ni 
na razpolagi dovolj dobrih podatkov. To naprej pomeni, da je treba rezultate v tabelah 8 in 9 
razumeti kot take, ki pogostost obravnavanih pojavov prej podcenjujejo kot precenjujejo. 
 
 
Tabela 8: Celovitejše ocene o prisotnosti nekaterih ogrožajočih dogodkov in pojavov, narejene na 
osnovi sekundarne analize podatkov – I. del 
 
 
Dogodki pojavi  
v življenju mlade osebe: 

O tej temi ni na 
voljo dovolj 
podatkov (f): 

Je bilo 
opazno/prisotno 

f  (%) 

Ni bilo 
opazno/prisotno 

f 

 
Skupaj 

f 
opazno poslabšanje šolskega 
uspeha, itd. 

56 52 (36,4%) 35 
143 

 
ločitev staršev omenjena kot 
pomemben. obremenjujoč 
dogodek 

11 38 (26,6%) 94 143 

vrstniško zlorabljanje 84 25 (17,5%) 34 143 
telesno nasilje s strani staršev 53 19 (13,3%) 71 143 
spolne zlorabe, posilstvo 58 10 (  7,0%) 75 143 
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Tabela 9: Celovitejše ocene o prisotnosti nekaterih ogrožajočih dogodkov in pojavov, narejene na 
osnovi sekundarne analize podatkov – II. del 
 
Dogodki in pojavi  
v življenju mlade osebe: 

Ocena odnosov na osnovi zapisov intervjujev 
in posamičnih ocen intervjuvark: 

 

 
kakovost odnosa  
šolskih delavcev 

o tej temi 
ni na voljo 
dovolj 
podatkov: 

slab 
odnos, 
nerazumev
anje, 
konflikti 

dober 
podporen 
odnos 

mešano, 
dober in slab 
odnos 

skupa
j 

65 21 27 30 143 

 
kakovost odnosa staršev do 
mlade osebe 

o tej temi 
ni na voljo 
dovolj 
podatkov: 

dobro 
razumevan
je in 
podpora 

opaznejše 
nerazumevanje 
in prepiri, 
odklanjanje 
otroka ali 
odklanjanje 
staršev 

izraziti, 
trajnejši 
prepiri, 
nasilje, 
"vojna" 

skupa
j 

26 63 38 16 143 
intenzivnejše in trajnejše 
konfliktnosti med staršema 

o tej temi 
ni na voljo 
dovolj 
podatkov: 

dobro 
razumevan
je 

opaznejše 
nerazumeva 
nje in prepiri 

izraziti, 
radikalni, 
trajnejši 
prepiri, 
nasilje, 
"vojna" 

skupa
j 

90  7 18 28 143 
 
 
Intervjuvarke so si zapisale tudi poimenovanja prevladujoče ali ključne problematike duševnih težav, 
na osnovi tega, kako so o njih govorile same mlade osebe. Ne gre torej (samo) za formalne in 
podeljene psihiatrične diagnoze (čeprav so lahko mlade osebe pooročale tudi o teh), niti ne samo 
zapis ključne problematike ali simptomov (kakor so jo opredelile same mlade osebe ali tudi 
intervjuvarke), niti ne samo za kak drugačen poskus samo-diagnosticiranja, ampak za zmes vsega 
tega. Intervjuvarke so v svojem odgovoru na vprašanje o naravi in pojavnih oblikah duševnih težav 
mlade osebe zapisale od ene besede do več stavkov, in pri tem večinoma uporabljale besednjak 
svojih intervjuvank,včasih dopolnjen še z drugimi besednjaki ali poudarki. Ključne besede iz 
njihovih odgovorov smo nato razvrščali v kategorije, ki jih vsebuje tabela 10 in to na tak način, da je 
bila lahko vsebina odgovora, ki se je nanašala na mlado osebo, razvrščena v več kategorij (tako smo 
npr. odgovor »depresija, anksioznost in rezanje« razvrstili v tri ustrezne kategorije). 
 
Po prikazu prisotnosti ogrožajočih dejavnikov in travmatskih dogodkov bi lahko sklepali kaj o naravi 
zajetega vzorca intervjuvank. Vendar je tako sklepanje težko, ker nimamo na voljo standardiziranih 
ali primerljivih podatkov o pogostosti teh pojavov niti v splošni populaciji, niti v kakih posebnih, 
kliničnih populacijah. Vseeno je naša ocena, da gre za vzorec mladih, ki se po splošnih/demografskih 
podatkih (kraj bivanja, SES družine) približuje ali ne oddaljuje pomembno od slovenske populacije 
mladih. Po pogostosti ogrožujočih dejavnikov in vrst duševnih težav (ne glede na raznolikost 
okoliščin pročanja o njih) pa sodimo, da gre za vzorec mladih, ki so bolj kot populacija obremenjeni 
z duševnimi težavami. O tem posredno priča tudi ugotovitev (glej naslendje poglavje), da so 
praktično vsi že iskali pomoč ponudnikov formalne pomoči, in še prej, da so se v postopku vzorčenja 
prepoznali kot pripadajoči skupini mladih z duševnimi težavami. 
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Tabela 10: Narava/poimenovanje duševnih težav mladih oseb  
  
Opažena stanja, težave, simptomi, diagnoze mladih 
oseb:  

f % 

Depresija     63 47,0 
Anksioznost, panični napadi 51 38,1 
Motnje prehranjevanja 22 16,4 
Samomorilna ideacija, samomorilni poskusi 21 15,7 
Samopoškodovanje, rezanje 15 11,2 
Duševne bolezni, shizofrenija, psihotične motnje, itd. 10 7,5 
Zloraba alkohola in/ali prepovedanih drog 10 7,5 
Obsesivne misli, OKM 7 5,2 
Stanje po spolnem napadu 6 4,5 
Težave povezane s spolno usmerjenostjo 6 3,7 
Stanje po nasilju v družini 5 3,7 
Stanje po vrstniškem trpinčenju 5 3,7 
ADHD, motnje pozornosti 5 3,7 
Disleksija 5 3,7 
Motnje spanja 4 3,0 
Obvladovanje jeze  4 3,0 
Drugo, bolj kompleksni opisi 14 10,4 
 

 
4 Ponudniki in izvajalci pomoči, poti in vzorci iskanja pomoči 
 
Naslov tega poglavja je malce zavajajoč, saj ne bo govoril o ponudnikih in izvajalcih pomoči, ampak 
o tem, pri katerih ponudnikih so mladi iskali pomoč oz. z njihove strani bili obravnavani. Kot smo 
omenili že prej, so bili naši podatki o tem osnovani na tem, kar so nam mladi sogovorniki vedeli 
povedati in kar so nam povedali. Včasih pa niso vedeli točno, pri kom ali kje so bili obravnavani, 
predvsem kadar: 
a. je bilo teh obravnav veliko,  
b. so se zgodile že pred dalj časa, 
c. te obravnave niso bile plod njihove lastne odločitve ali izbire, in/ali so bile v neki meri prisilne, 

heteronomne, 
d. niso bili obveščeni (ali jih to ni zanimalo), za kakšne obravnave gre, 
e. kadar so bili pod vplivom močnejših doz psihofarmakov, 
f. kadar so bili obravnavani institucionalno (rezidenčno, s celodnevnim bivanjem v neki instituciji), 

kar je velikokrat lahko impliciralo/zaobsegalo tudi vse zgoraj omenjene točke.  
 
Domnevamo torej lahko, da naši podatki obseg obravnav prej podcenjujejo kot precenjujejo. Nekaj 
mladih sogovornikov je dejansko tudi reklo približno takole: »potem sem bila pri toliko psihologih in 
psihiatrih, da jih niti ne štejem več« ali pa »… da se niti vseh ne spominjam« ali pa »bila sem pri 
psihologu ali psihiatru ali pedagogu, ali kaj je že bil…«. 
 
V obrazcu, ki so ga po intervjujih izpolnjevale intervjuvarke, smo predvideli 11 vrst obravnav, poleg 
tega pa dopustili še prostor za »drugo«. Vnaprej predvidene možnosti so bile. 
• šola in šolska svetovalna služba, 
• splošni/osebni zdravnik, 
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• svetovalni center, 
• zdravnik specialist – psihiater – ambulantna obravnava, 
• hospitalizacija v psihiatrični bolnici ali dnevna bolnica, 
• zasebna psihoterapija – samoplačniška, 
• zasebna psihoterapija – na koncesijo (brezplačna), 
• nevladna organizacija, ki ponuja svetovanje in psihoterapijo (npr. CPM), 
• center za socialno delo, 
• hospitalizacija v drugem zdravstvenem zavodu – Stična, Rakitna, 
• krizni center za mlade, varna hiša, materinski dom, itd. 
Tabela 11 kaže, v koliko intervjujih smo zasledili omembo obravnave v posamezni od zgoraj 
navedenih služb/ponudnikov. Pet od naših intervjuvancev doslej še ni imelo izkušnje s katerimkoli 
od naštetih ponudnikov pomoči6. Tabela 12 pa kaže razvrstitev odprtih odgovorov, ki smo jih dobili 
na vprašanje o še drugih ponudnikih pomoči (ki jih nismo vnaprej predvideli). 
 
Obe tabeli dajeta grob pregled (uporabljenih) ponudnikov pomoči v primerih duševnih stisk mladih. 
Iz obeh tabel je razvidno, da so glavni prvi »vratarji« ali napotevalci tega sistema šola in šolska 
svetovalna služba (v nadaljevanju ŠSS), splošni/osebni zdravnik, in deloma zdravnik specialist – 
psihiater v ambulantni obravnavi (s tem izrazom tu in vnaprej zaobsegamo tako psihiatre kot 
pedopsihiatre in njihove ambulante). Deloma zato, ker je večina naših sogovornikov prišla do 
ambulantne psihiatrične obravnave peko osebnega zdravnika, pri katerem so dobili napotnico. Le v 
manjšem številu primerov so prišli do psihiatra neposredno brez poprejšnjega obiska osebnega 
zdravnika. Kot najpogosteje omenjen izvajalec pomoči se pojavlja psihiater v ambulantni obravnavi, 
s čimer je imelo izkušnje skoraj ¾ naših mladih sogovornikov.  
 
Ne dosti manj jih je bilo zaradi svojih duševnih težav obravnavnih v šoli oziroma ŠSS, pri čemer je  
morda izraz »obravnavani« pretiran, saj so mnogi tam našli le enkraten ali hiter pogovor in napotitev 
drugam. ŠSS je bila pogosteje vključena v primerih šolskih/akademskih težav ter celovitejših 
(družinskih) težav, posebej tudi v primerih (socialno) ranljivih družin. ŠSS je pogosto imela vlogo 
napotitve otroka ali staršev k osebnemu zdravniku ali psihiatru. Zanimivo je, da je kakih 10 
intervjuvancev poročalo o tem, da je bila za njih najpomembnejša oseba v okviru šolskih obravnav 
(in tudi napotevalec v druge obravnave) nek drugi pedagoški delavec in ne nekdo iz ŠSS. Ti ki so 
pripovedovali o tem, so praviloma to osebo, profesorico ali profesorja in odnos z njo/njim opisovali 
kar s presežniki. Šlo je za pedagoške delavce, ki so se za otroka ali mladostnika zavzeli osebno, 
intenzivno in dolgotrajno. Nekateri od njih so posameznikom dajali celo denar (npr. za šolske izlete), 
če jim ga doma niso dajali, ali pa so se z posamezniki srečevali še veliko let po zaključku šole in 
njihovem odhodu drugam. To so bile zares zaupne in podporne osebe, a dobili smo vtis, da so to 
počeli bolj mimo in navkljub šolskemu sistemu, kot pa zato, ker bi tako vlogo šola kot sistem 
razvijala, spodbujala ali cenila. 
 
 
 
 

                                                             
6 Vseh teh pet oseb so bila dekleta. Ena je izkušala destruktivno partnerstvo s pogosto uporabo prepovedanih 
drog; druga je imela izkušnjo družinskega nasilja in posilstva; tretja je doživljala družinsko nasilje in 
alkoholozem očeta ter se rezala; četrta je imela panične napade, aritmije in fobije; peta bila več let z nasilnim 
in zlorabljajočim partnerjem. Nobenaod teh ni poiskala kake pomoči pri formalnoih ponudnikih obravanva v 
primerih duševnih težav, je pa ena pogosto obiskovala motivacijske govornike in seminarje, druga pa poiskala 
pomoč pri organizaciji, ki je nudila plačljive stroitve energetskega čiščenja (čaker) in podobno. Ostale tri niso 
poročale o uporabi kake posebnega vira ali načina pomoči, razen o poteku časa. 



34 

 

Tabela 11: V intervjujih omenjene organizacije - ponudnice pomoči (N=143; manjkajočih podatkov 
ni bilo) v vnaprej ponujenem izboru ponudnikov 
 
Služba/ponudnik pomoči f % 
Zdravnik specialist – psihiater – ambulantna obravnava 105 73,4 
Šola in šolska svetovalna služba 99 69,2 
Splošni/osebni zdravnik 90 62,9 
Zasebna psihoterapija – samoplačniška 55 38,5 
Hospitalizacija v psihiatrični bolnici ali dnevna bolnica 39 27,3 
Zasebna psihoterapija – na koncesijo (brezplačna) 38 26,6 
Nevladna organizacija, ki ponuja svetovanje in psihoterapijo (npr. CPM) 28 19,6 
Center za socialno delo 28 19,6 
Svetovalni center  19 13,3 
Hospitalizacija v drugem zdravstvenem zavodu – Stična, Rakitna 13 9,1 
Krizni center za mlade, varna hiša, materinski dom  10 7,0 
 
 
Tabela 12: Pogostost omenjanja drugih ponudnikov pomoči (omenjenih v odgovoru na odprto 
vprašanje) 
 
Služba/ponudnik pomoči f % 
Bioenergetiki, čiščenje čaker, alternativno energetsko zdravljenje    11 7,7 
Psiholog, na napotnico, v ZD, brezplačno   9 6,3 
Samopomočni forumi, to sem jaz, tudi internetno svetovanje iz tujine  5 3,5 
Vzgojni zavod, mladinski dom 5 3,5 
Cerkev (budistična, katoliška …) 3 2,1 
Delavnice preventivne, trening socialnih veščin, izmenjave  3 2,1 
Telefonsko SOS svetovanje 3 2,1 
Samopomočne skupine 3 2,1 
Razno, navedeno po enkrat: vedeževalka, kriljenje rok, učna terapija, tapkanje, 
samopomočne knjige, magnetni aparat, motivacijski trening, numerologija, 
hipnoterapevt, avtogeni trening, kongres o duševnih stiskah, biofitnes 

13 
 

 
 
Med intervjuvankami smo jih našli tudi kar precej, ki so trdile, da se šole njihove duševne težave nič 
ne tičejo, in niso imele nobene potrebe se zaradi tega obračati na šolo. Poiskale so si pomoč pri 
splošnem zdravniku in morda psihiatru brez interakcij s šolo. Drugi mladi pa so rekli, da so se 
poskušali psihiatriji na vsak način izogniti, predvsem zaradi stigme in zato, da ne bi ostali zapisani v 
kartotekah, medtem ko so se jim obravnave v šoli zdele v tem smislu sprejemljive.     
 
Medtem, ko šola in ŠSS za naš vzorec mladih večinoma ni bila ključna in ciljna točka nudenja in 
prejemanja pomoči in podpore (čeprav je nekaterim vendarle bila), pa je ambulantna obravnava pri 
psihiatru za nekatere to bila. Za večino njih je to pomenilo predpisovanje psihofarmakov in s tem 
povezane redne kontrole, v veliki meri tudi in predvsem zaradi sledenju stranskim posledicam 
zdravil in prilagajanju odmerka. V nekaterih primerih so psihiatri mlade potem napotili tudi v 
psihoterapijo, v drugih primerih pa so mladi zavrnili jemanje zdravil in razvili tako 
samorazumevanje, ki je vključevalo idejo obiskovanja psihoterapije (brez jemanja zdravil) kot 
potrebno in najboljše ukrepanje. Seveda pa so tretji izbrali obiskovanje psihoterapije pred in brez 
obiskovanja psihiatra. Tabela 13 kaže, da le malo manj kot polovica mladih v vzorcu še ni imela 
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izkušenj s psihoterapijo, med preostalimi pa jih je precej več imelo izkušnjo s plačljivo kot z 
brezplačno (koncesionirano) psihoterapijo (razmerje med njimi je 58 : 38). 
 
K izkušnjam s psihoterapijo lahko pogojno rečeno prištejemo še izkušnje z nevladnimi 
organizacijami, ki nudijo svetovanje in psihoterapijo. Med nevladnimi organizacijami je po našem 
vedenju več takih, ki nudijo svetovanje kot pa psihoterapijo, čeprav take tudi obstajajo. Vendar pa 
gre v obeh primerih za pogovorno in večinoma ne-medikamentozno obravnavo. Podatki kažejo, da je 
86 mladih ali 60 % vseh obiskovalo bodisi psihoterapijo (plačljivo ali brezplačno ali oboje) bodisi 
iskalo pomoč v nevladnih organizacijah, bodisi oboje.  
 
 
Tabela 13: Izkušnje mladih s plačljivo in brezplačno psihoterapijo (brez NVO) 
 
Izkušnje s psihoterapijo f % 
Niso imeli izkušnje z nobeno obliko psihoterapije 69 48,3 
Sodelovali so v samoplačniški psihoterapiji 36 25,2 
Sodelovali so v psihoterapiji na koncesijo (bezplačni) 19 13,2 
Imeli so izkušnjo tako z brezplačno kot s plačljivo psihoterapijo 19 13,2 
Skupaj 143 100,0 
 
 
Izkušnje s psihiatrično hospitalizacijo je imelo 27,3 % mladih. Če k temu prištejemo še druge oblike 
rezidenčnega obravnavanja (Stična, Rakitna, krizni centri, varne hiše; vendar brez vzgojnih zavodov 
in mladinskih domov), pridemo do seštevka 43,4 % mladih s tovrstnimi izkušnjami. Ker pa so bili 
nekateri mladi hospitalizirani – kot kaže tabela 14 - v več kot eni obliki namestitve, znaša v našem 
vzorcu ta odstotek mladih, ki so imeli že kakršno koli izkušnjo s hospitalizacijo zaradi duševnih 
težav (a ne upoštevajoč vzgojne zavode in mladinske domove) – le 38,5 %. 
 
 
Tabela 14: Izkušnje mladih s hospitalizacijo zaradi duševnih težav 
 
Izkušnje s hospitalizacijo zaradi duševnih težav: f % 
Brez izkušnje hospitalizacije  88 61,5 
Samo psihiatrična hospitalizacija 17 11,9 
Samo hospitalizacija v drugem zdravstvenem zavodu (Stična, Rakitna) 4 2,8 
Samo bivanje v Kriznem centru ali varni hiši 3 2,1 
hospitalizacija v drugem zdravstvenem zavodu in hospitalizacija v 
psihiatrični bolnici 

14 9,8 

hospitalizacija v psihiatrični bolnici in bivanje v Kriznem centru ali varni 
hiši 

4 2,8 

Izkušnja z vsemi tremi vrstami hospitalizacije  3 2,1 
Skupaj 143 100,0 
 
 
Kar se tiče drugih oblik pomoči (omenjenih pod »drugo«; glej tabelo 12) nas je presenetilo 
razmeroma pogosto omenjanje psihologa (»v ZD«, »na napotnico«, »brezplačno«). Iz opisov teh 
obiskov izhaja, da je šlo v teh primerih samo za diagnostično psihološko (testno) obravnavo, ki je 
mladi večinoma niso dojemali kot pomoč, je niso razumeli in so jo doživljali neprijetno, kot 
nesmiselno in kot nekaj odvračajočega. 
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V nasprotju s tem nas omenjanje bioenergetikov in energetskih zdravljen ni presenetilo, saj smo 
pričakovali še več takih odgovorov (ki jih deloma najdemo v kategoriji »Razno« v tabeli 12).  
 
V kategorijah »Samopomočni forumi, To sem jaz, tudi internetno svetovanje iz tujine«, 
»Samopomočne skupine«, »Telefonsko SOS svetovanje« pa tudi »Delavnice preventivne, trening 
socialnih veščin, izmenjave« smo pričakovali več odgovorov, vendar je treba povedati, da smo sem 
uvrščali samo tiste primere, ko so mladi rekli, da so jim bile te oblike pomembne in da so jih 
uporabljali (ne pa tudi primerov bolj mimogrede omenjenih teh oblik). Presenetilo pa nas je 
večkratno omenjanje uporabe psihoterapevtske ali svetovalne pomoči (če se lahko ta dva izraza 
uporabita tudi za oblike nudenja pomoči, kjer ne gre za osebne face-to-face komunikacije) iz tujine, 
torej izvajane v angleškem jeziku, plačljive in lahko tudi kar intenzivne, po elektronski pošti ali po 
skypu.  
 
Medtem ko smo zgoraj analizirali ponudnike in iskanje pomoči pretežno strukturno (namreč v smislu 
»koliko česa«), je naša ideja analiziranja trajektorij v času prijave te analize zajemala še časovno 
komponento. Do neke mere smo pričakovali, da bi bilo možno poiskati tipične ali prevladujoče poti 
iskanja pomoči v duševnih stiskah in morda celo izhode ali dosežke ali ciljne točke teh poti. Po 143 
zbranih intervjujih pa se zdi, da je težko govoriti o tipičnih trajektorijah, ker so zgodbe 143 mladih 
tako zelo različne, polje duševnih stisk tako zelo heterogeno, različnost njihovih socialnih kontekstov 
ogromna, razvojno obdobje mladostništva in s tem povezanega osamosvajanja od staršev zelo burno, 
predvsem pa procesi iskanja in prejemanja pomoči zelo dinamični in spremenljivi (morda še najmanj 
takrat, ko posameznik »uspešno« prevzame vlogo in kariero duševnega bolnika in morebiti pristane v 
socialno varstvenem zavodu, kjer smo našli enega izmed naših mladih sogovornikov). Interakcija 
vseh teh različnosti proizvaja kar neizčrpno kompleksno matrico stanj, vidikov in procesov, ki jih je 
težko smiselno »ujeti« v kake preproste trajektorije, še posebej ob takem obsegu zbranega gradiva in 
v času manj kot petih mesecev. 
 
Namesto ideje zarisovanja razmeroma poenostavljenih časovno opredeljenih trajektorij smo se zato 
odločili za pilotno analizo tistega vidika trajektorij, ki opisuje podobnosti in razlike med osebami v 
smislu vzorcev uporabljenih virov (formalne) pomoči. V analizo smo vključili 11 že omenjenih 
taksativno predvidenih formalnih ponudnikov pomoči, katerih prisotnost uporabe/omembe so 
označile intervjuvarke po opravljenih intervjujih. Za vsako mlado osebo smo torej pogledali, pri 
katerih ponudnikih je že iskala pomoč oz. bila obravnavana, nato pa prešteli, pri koliko osebah 
najdemo enak vzorec »uporabljenih« ponudnikov pomoči. Tabela 15 ima 93 vrstic, kar pomeni, da 
smo pri 143 osebah našli 93 različnih (strukturnih) vzorcev ustanov/ponudnikov, s katerimi so imeli 
izkušnje. 
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Tabela 15: Različni vzorci/strukture »uporabljenih« ponudnikov/izvajalcev pomoči v duševnih 
stiskah (N=143) 
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1.            5 3,5 
2. da           4 2,8 
3.  da          3 2,1 
4. da da          3 2,1 
5. da da da         1 0,7 
6.    da        1 0,7 
7. da   da        2 1,4 
8.  da  da        1 0,7 
9. da da  da        13 9,1 
10. da   da da       2 1,4 
11.  da  da da       3 2,1 
12. da da  da da       1 0,7 
13.  da da da da       1 0,7 
14. da   da da da      1 0,7 
15.       da     1 0,7 
16.  da     da     1 0,7 
17. da da     da     1 0,7 
18. da   da   da     2 1,4 
19.  da  da   da     2 1,4 
20. da da  da   da     2 1,4 
21.  da da da   da     2 1,4 
22. da   da da  da     1 0,7 
23. da da  da da  da     1 0,7 
24.        da    1 0,7 
25. da       da    3 2,1 
26.  da      da    1 0,7 
27. da da      da    1 0,7 
28. da da da     da    1 0,7 
29. da   da    da    2 1,4 
30.  da  da    da    2 1,4 
31. da da  da    da    6 4,2 
32. da  da da    da    1 0,7 
33. da da da da    da    1 0,7 
34. da   da da   da    1 0,7 
35.  da  da da   da    1 0,7 
36. da da  da da   da    2 1,4 
37. da da    da  da    1 0,7 
38. da da  da da da  da    1 0,7 
39. da      da da    1 0,7 
40. da   da   da da    1 0,7 
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41.  da  da   da da    4 2,8 
42. da da  da   da da    3 2,1 
43. da da da da   da da    1 0,7 
44. da    da  da da    1 0,7 
45. da da  da da  da da    1 0,7 
46.         da   1 0,7 
47. da        da   1 0,7 
48. da da       da   1 0,7 
49.    da     da   1 0,7 
50. da   da     da   1 0,7 
51. da   da da    da   1 0,7 
52. da da  da  da   da   2 1,4 
53. da da  da da da   da   2 1,4 
54. da   da   da  da   2 1,4 
55. da da da da da  da  da   1 0,7 
56. da da da da    da da   1 0,7 
57. da da da da da da  da da   1 0,7 
58.  da  da   da da da   1 0,7 
59. da da  da da  da da da   1 0,7 
60.          da  2 1,4 
61.    da      da  1 0,7 
62. da da  da      da  1 0,7 
63.  da da da da     da  1 0,7 
64. da da da da da     da  1 0,7 
65. da da  da  da    da  1 0,7 
66. da da     da   da  1 0,7 
67.        da  da  1 0,7 
68.    da    da  da  1 0,7 
69. da   da    da  da  1 0,7 
70. da da  da    da  da  1 0,7 
71.    da da   da  da  1 0,7 
72. da da  da da   da  da  1 0,7 
73.  da  da   da da  da  1 0,7 
74. da da  da   da da  da  1 0,7 
75. da  da da   da da  da  1 0,7 
76. da da da da   da da  da  1 0,7 
77. da  da da da  da da  da  1 0,7 
78.    da da    da da  1 0,7 
79.  da  da da    da da  1 0,7 
80. da da  da da  da  da da  1 0,7 
81. da da da da da da da  da da  1 0,7 
82. da  da     da da da  1 0,7 
83. da da  da    da da da  1 0,7 
84.    da da      da 1 0,7 
85. da   da da da     da 1 0,7 
86. da da  da da da  da   da 1 0,7 
87. da   da     da  da 1 0,7 
88. da   da da    da  da 1 0,7 
89. da da  da da    da  da 1 0,7 
90. da da  da da da   da  da 1 0,7 
91.          da da 1 0,7 
92. da da da da da     da da 1 0,7 
93. da da  da     da da da 1 0,7 

 
 
Tabela 15 kaže na zelo veliko različnost ali razpršenost vzorcev iskanja ali uporabe pomoči. To je 
gotovo tudi (statistična, matematično pričakovana) posledica tega, da smo v analizo vključili tako 



39 

 

veliko število (vendar ne vseh, le najpogostejše prisotne!) ponudnikov pomoči, verjetno tudi 
posledica pomanjkljivosti naših podatkov, po našem mnenju pa v veliki meri tudi »realna« posledica 
razvejanosti področja (institucionalnega sistema) nudenja pomoči v primerih duševnih stisk, in s tem 
povezanih različnosti individualnih poti (trajektorij) skozi ta sistem (v analizo katerega pa nismo 
vključili oblik neformalne pomoči, niti ne širokega polja zdravilstva, samopomoči in drugih 
dejavnikov v še manj preglednem »sivem območju« iskanja pomoči). 
 
V analizo na tem mestu tudi nismo vključili podatkov o tem, kako dolgo so bile mlade osebe 
vključene v proces nudenja/prejemanja pomoči s strani posameznega ponudnika, kako intenzivna je 
bila ta obravnava, še manj pa, kako so bile zadovoljne s to pomočjo in kakšne so bile okoliščine 
prejemanja te pomoči (npr. pritiski s strani staršev, partnerjev, šole; ali pa možnosti podpore, ki so jih 
imele). Vendar pa so bile vse te značilnosti pomembno povezane s razvijajočimi se potmi iskanja 
pomoči (trajektorijami); to je bilo velikokrat kar usodno povezano z zadovoljstvom s pomočjo.  
 
Označba, da je nekdo bil ambulantno obravnavan pri psihiatru, se namreč lahko nanaša na zelo 
različne situacije. Na enem koncu kontinuuma najdemo tako izkušnjo, da je nekdo prišel k psihiatru 
(bodisi na lastno željo z napotnico osebnega zdravnika, bodisi z urgentnim stikom brez napotnice), 
nato pa po enem ali dveh stikih zavrnil (praviloma takoj predpisana) zdravila in s tem tudi stike s 
psihiatrom. Na drugi strani kontinuuma so osebe, ki so imele s psihiatrom zelo (dolgo)trajne in redne 
in tudi pogoste stike, kar se je zgodilo predvsem po hospitalnih obravnavah in/ali ob večjih dozah 
predpisanih (različnih) psihofarmakov. Podobno velja za vse ostale ponudnike pomoči. A posebej pri 
psihiatrih smo opazili relativno pogosto izkušnjo samo enkratnega ali dvakratnega stika, podobno pa 
tudi pri psihoterapiji, in sicer pri brezplačni pogosteje kot pri plačljivi. 
 
V splošnem je obravnavanje v ŠSS in v primerih hospitalizacij v psihiatričnih bolnicah/oddelkih 
pomenilo dolgotrajnejše obravnavanje, stiki z osebnim zdravnikom pa so bili običajno v intervjujih 
omenjeni kot enkratna ali redka izkušnja. Obravnavanje v svetovalnem centru je bilo običajno dosti 
kratkotrajno, obravnava na centru za socialno delo pa je bila – posebej v primeru ranljivih družin 
(glej poglavje 8) običajno zelo dolgotrajna in je včasih potekala že skoraj od rojstva otroka dalje. V 
kategorijah »Ambulantna psihiatrična obravnava«, »Hospitalizacija v psihiatrični bolnici«, 
»Koncesionirana, brezplačna psihoterapija« in »Plačljiva psihoterapija« pa najdemo zelo različna 
trajanja obravnav – od ekratnega stika do večletnih rednih in pogostih obravnav.  
 
V tabeli 15 lahko najdemo nekaj zanimivejših (in pogostejših) vzorcev iskanja pomoči. V 1. vrstici 
najdemo pet oseb, ki niso nikoli iskale nobene formalne pomoči za svoje stiske. Pri tej skupini 
mladih oseb nismo našli nobenih jasnih posebnosti, ki bi jih jasno ločile od drugih, niti ne glede vrste 
duševnih težav ali njihove stopnje. Vse pa so težave še imele in (bolj ali manj) intenzivno razmišljale 
o tem, da bi si poiskale kako pomoč, pri čemer so bile vse že v letih (20-23), ko je bila njihova 
kompetenca/položaj tvornega in aktivnega subjekta že tolikšna, da jih ne bi mogel nekdo drug zlahka 
kar »odpeljati« k nekemu ponudniku pomoči ali jih k temu tako ali drugače prisiliti. Pri večni njih so 
intervjuvarke opazile anksioznst, slabo samopodobo, samopoškodovalno vedenje, itd. 
 
Najpogostejši vzorec iskanja pomoči, pravzaprav eden od treh, ki smo ga našli z omembo vredno 
frekventnostjo, je zajemal 13 oseb (vrstica 9), ki so imele stike s ŠSS, osebnim zdravnikom in nato 
ambulantno psihiatrično obravnavo. Tam so dobile predpisana zdravila (antidepresive, anksiolitike; 
ki so jih nekatere potem jemale, druge pa ne) in s tem se je bolj ali manj njihov vzorec iskanja 
pomoči izpolnil. Če k tem trinajstim 13-im še tiste, katerih iskanje pomoči se je z ambulantno 
psihiatrično obravnavo že izpolnilo, in to ne glede na to, ali so bile prej obravnavane ali ne pri ŠSS 
ali osebnem zdravniku (vrstici 7 in 8), pridemo do skupine 16 mladih oseb, ki predstavljajo največjo 
(sicer kombinirano; to je takšno, ki je sestavljena iz več posamičnih vzorcev iskanja pomoči) 



40 

 

podskupino vseh. 
 
Tretji najpogostejši posamičen vzorec iskanja pomoči obsega tiste, ki so po ambulantni obravnavi 
(ali poleg nje) imeli izkušnjo s psihoterapijo in sicer plačljivo. Takih je bilo 6 (po obravnavi pri ŠSS 
in osebnem zdravniku; vrstica 31), vse skupaj pa 10 ne glede na poprejšnjo obravnavo pri ŠSS in 
osebnem zdravniku (vključujoč še vrstici 29 in 30). Če pa pogledamo še brezplačno psihoterapijo, 
vidimo, da je bilo 6 oseb (vrstice 18, 19 in 20), ki so po ali poleg ambulantne psihiatrične obravnave 
imele tako psihoterapijo (ne glede na poprejšnjo obravnavo pri ŠSS in osebnem zdravniku). 
 
S tem smo opredelili dve najpogostejši skupini in vzorca iskanja pomoči pri mladih osebah: 
- 16 mladih ali 11.2 % vseh, ki se je njihova pot iskanja pomoči (doslej) konča z ambulantno 

obravnavo pri psihiatru (po morebitnih poprejšnjih obravnavah pri ŠSS in osebnem zdravniku), 
in ravno tako  

- 16 mladih ali 11.2 % vseh, ki se je njihova pot iskanja pomoči (doslej) konča z izkušnjo 
psihoterapije (pretežno) po ambulantni obravnavi pri psihiatru (po morebitnih poprejšnjih 
obravnavah pri ŠSS in osebnem zdravniku).  

- Obe skupini skupaj torej predstavljata 22,4 % ali skoraj četrtino vsega našega vzorca mladih 
oseb. 

Poleg teh dveh skupin pa smo našli še tretjo, in sicer tiste, ki so imeli izkušnjo s (plačljivo ali 
brezplačno) psihoterapijo brez poprejšnje ambulantne psihiatrične obravnave, vendar ob morebitni 
obravnavi pri ŠSS ali osebnem zdravniku, a brez vseh drugih obravnav (vrstice 15-17, 24-28 in 39). 
Takih je bilo 11 ali 7,7 % vsega vzorca. 
 
V zvezi s psihoterapijo, brezplačno ali plačljivo, se samo po sebi odpira še vprašanje, v kakšni zvezi 
je njena uporaba z ekonomskim in socialnim statusom družine. S tem v zvezi smo imeli na voljo tri 
pokazatelje: oceno družinskega socialnoekonomskega statusa družine (na tristopenjski lestvici) ter 
podatka o najvišji formalni izobrazbi mame in očeta. S pomočjo teh treh pokazateljev smo testirali 
njihovo povezavo z uporabo plačljive in brezplačne psihoterapije – ugotovitve kaže tabela 16. 
 
 
Tabela 16: Testiranje povezav med značilnostmi SES in izkušnjami z dvema vrstama psihoterapije 
 
 
 
 
Pokazatelj 
socialnoekonomskega 
statusa družine: 

Numerus vzorca, za 
katerega so bili 

podatki na voljo: 

Plačljiva 
psihoterapija: 

Brezplačna 
psihoterapija: 

Ocena SES s strani 
intervjuvarke: 

137 p = 0,016 ni povezave 

Dosežena stopnja 
izobrazbe očeta: 

100 
statistično nepomemben 

trend povezave 
p = 0,037 

Dosežena stopnja 
izobrazbe matere: 

107 p =0,100 ni povezave 

 
 
Vse statistično pomembne povezave in en ugotovljen trend kažejo v isto smer, in sicer da se višji 
SES ali izobrazba povezuje z pogostejšo uporabo psihoterapije. Povezave so močnejše in jasnejše pri 
plačljivi psihoterapiji, vendar prisotne tudi pri brezplačni psihoterapiji. To pomeni, da je dostopnost 
do plačljive psihoterapije pogojena s socialno ekonomskim statusom družine, ki je v zvezi tudi z 
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izobrazbo staršev (kar je razumljivo). Vendar pa podobno, čeprav v manjši meri velja tudi za 
dostopnost brezplačne psihoterapije, kar bi lahko tolmačili na dva načina: ali da je tudi pridobitev 
možnosti uresničevanja pravice do brezplačne psihoterapije pogojena (ali mediirana) s kakimi 
dejavniki, ki sestavljajo značilnosti višjega socialnoekonomskega statusa (mam), ali pa da je njeno 
stvarno uresničevanje povezano s kakimi skritimi stroški. O tem so nam razmeroma pogosto 
pripovedovali mladi iz oddaljenejših krajev in slabšega SES, namreč da so bili materialni in drugi 
stroški, povezani z brezplačno psihoterapijo, preveliki, da bi jo lahko obiskovali.  
 
Posebno skupino mladih iskalcev pomoči so predstavljali tisti, ki so bili kdaj hospitalizirani. Za njih 
je bilo velikokrat značilno dolgotrajnejše prejšnje (ali kasnejše) obravnavanje ter stik z več 
ponudniki pomoči. Podobno velja tudi za del tistih, ki so bili obravnavani na centrih za socialno delo, 
in seveda še posebej za skupino posebno ranljivih družin, ki pa v tabeli 15 niso posebej označene.  
 

5 Vstopne točke in konteksti iskanja pomoči 
 
5.1 Uvodna umestitev problema 
 
Namen tega dela raziskave je definirati značilnosti vstopnih točk mladih v proces iskanja formalnih 
oblik pomoči. S pojmom »vstopna točka« razumemo prvi stik mlade osebe s formalnim virom 
pomoči v zvezi z duševno stisko mlade osebe – torej začetek njene trajektorije iskanja oziroma 
prejemanja formalne pomoči.  
 
Pri tem nas je zanimalo kje (pri katerem viru formalne pomoči) so mladi prvič dostopali do pomoči 
in kdo je ta začetek prejemanja oziroma iskanja pomoči spodbudil. Ker smo pri pripravi raziskave 
izhajali iz teze, da dostopnost in iskanje pomoči nista samo objektivni, temveč najprej subjektivni 
značilnosti, nas je zanimalo tudi kako je do prvega dostopa k pomoči prišlo. V zvezi z vstopnimi 
točkami so nas posebej zanimali tudi konteksti iskanja pomoči, torej okoliščine, ki so mlade (ali 
druge osebe) spodbudile, da so začeli iskati pomoč. 
 
Oblikovali smo naslednja tri vprašanja o značilnostih vstopnih točk: 
1. Kakšne so bile okoliščine prvega iskanja pomoči? 
2. Kdo je začel prvo iskanje pomoči? 
3. Kam so mlade osebe prvič odšle po pomoč? 
 
Analizo vstopnih točk in kotnekstov iskanja pomoči smo naredili na podvzorcu7 (71) intervjujev, ki 
je bil izmed vseh intervujev izbran na slučajen način. V tem podvrozrcu je bilo skupno določenih 
179 enot kodiranja (kodiranih delov intervjujev), ki se nanašajo na značilnosti vstopnih točk in 
kontekstov iskanja pomoči mladih. 
 
5.2 Okoliščine prvega iskanja pomoči 
 

                                                             
7 Cilj kvalitativnega raziskovanja ni z reprezentativnim vzrocem poiskati ugotovitve, ki bi jih lahko posplošili 
na osnovno množico (v tem primeru na vse intervjuje, ki so bili vključeni v raziskavo), ampak je čim 
celoviteje spoznati proučevan pojav (Vogrinc, 2008: 54). Pomembno je, da je vzorec primeren oziroma 
relevanten za raziskavo (Engel in Schnutt 2005, po Vogrinc, 2008: 54). S slučajnim izborom približno 
polovice izmed vseh intervjujev smo ta kriterij uresničili. Izbrana polovica intervjujev je za raziskavo 
relevantna, saj zajema intervjuje, ki so bili opravljeni ciljno za namen raziskave. Kljub vsemu pa se v drugi 
polovici neizbranih intervjujev utegne nahajati še kakšna posebnost vstopnih točk in kontekstov iskanja 
pomoči, ki ga v analizi nismo zajeli in je torej ostala spregledana. 
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Za odgovor na prvo vprašanje (Kakšne so bile okoliščine prvega iskanja pomoči?) smo z 
induktivnim kodiranjem pridobili raziskovalno gradivo, ki je zajemalo: 
1. sklop treh kod, ki so bile povezane s šolskim uspehom oziroma vključevanjem v šolo 

(»okoliščine-dejanski šolski neuspeh, padanje ocen«, »okoliščine-opustitev šolanja«, »okoliščine-
strah pred šolskim neuspehom«), ki je skupno zajemal 9 citatov; 

2. kodo »okoliščine-psihosomatski kazalci/sporočevalci stisk«, ki je zajemala 26 citatov; 
3. kodo »okoliščine-strah pred izgubo nadzora nad življenjem«, ki je zajemala 13 citatov; 
4. sklop drugih kod, ki so se nanašale na okoliščine iskanja prve pomoči (»okoliščine-sprostitev 

bližnjih«, »okoliščine-težava je vezana na sramotno vedenje«, »razlogi za iskanje« in 
»okoliščine-drugo«), ki je skupno zajemal 19 citatov.  

Vsak od analiziranih intervjujev je zajemal več ali pa nobenega citata (razlogi za slednje bodo 
pojasnjeni v nadaljevanju). 
 
Določanje enot kodiranja (delov besedil), ki se nanašajo na okoliščine prvega iskanja pomoči, je 
močno podvrženo opredelitvi pojma »okoliščine« iskanja pomoči. Začetka nastanka okoliščin, ki 
kasneje definirajo neko posameznikovo odločitev ali pa dejanje (v tem primeru prvo iskanje pomoči) 
verjetno ni mogoče natančno opredeliti. Prav tako ni mogoče zajeti prav vseh dejavnikov, ki sodijo v 
pojem »okoliščine« iskanja pomoči. Pojem »okoliščine« se namreč lahko razteza v kompleksno 
zgodbo o tem, kdaj se je posamezniku (mladi osebi ali komu drugemu) porodila ideja o morebitni 
odločitvi za iskanje pomoči in kaj vse je v obdobju pred, med in po tem vplivalo ter sooblikovalo 
končno odločitev za iskanje pomoči.  
 
Za namen te raziskave smo pojem »okoliščine« prvega iskanja pomoči razumeli zelo ozko. Gre za 
tiste dogodke, situacije ali obdobja, ki so jih intervjuvane osebe opisale po vprašanju o tem, kako se 
je začelo iskanje oziroma prejemanje pomoči, ali dele intervjujev, ob katerih so intervjuvane osebe 
tipično povedale »in potem sem poiskala pomoč« ali pa »no in potem smo šli k zdravniku«. 
Okoliščine iskanja pomoči so torej razumljene kot nekakšne mejnice, ki so preusmerile tok 
dogodkov tako, da se je več ali manj neposredno začelo prvo iskanje pomoči mladi osebi. Povzeto 
rečeno – iskali smo opise o tem, kaj se je »moralo« zgoditi, da je šla oseba prvič kam po pomoč.  
 
Ob tem je potrebno izpostaviti tudi, da gre za dogodke ali obdobja, ki jih intervjuvane osebe same 
povezujejo z začetkom iskanja pomoči v zvezi z njihovimi stiskami. Iz nekaterih intervjujev izhaja 
pojasnilo intervjuvanih oseb, da se je iskanje pomoči v zvezi z duševno stisko začelo z na videz 
nepovezanimi oblikami iskanja pomoči (na primer z iskanjem zdravstvene pomoči zaradi somatskih 
težav, ki so spremljale duševne stiske). Definicije začetkov pomoči so zato v pripovedi intervjuvanih 
oseb močno podvržene tudi njihovi retrospektivni opredelitvi prvih dogodkov, ki so bili povezani z 
iskanjem pomoči v zvezi z njihovimi stiskami, pa tudi temu, kako daleč v preteklost in obdobje 
otroštva so s spomini in pripovedjo posegali.  
 
Prelomnice in trenutka prvega iskanja pomoči v nekaterih intervjujih ni bilo moč ugotoviti. To se je 
zgodilo denimo v intervjujih, kjer je vpetost mlade osebe v različne oblike pomoči tako nagnetena, 
da iz pripovedi ni mogoče jasno izločiti začetka iskanja pomoči. Nekatere interjvuvane osebe pa se 
teh časovnih točk sploh niso spomnile (ker so bile takrat premlade ali pa iz drugih razlogov). 
 
Enote kodiranja (citate) smo v nadaljevanju vsebinsko pregledali in spoznali, da smo se ob 
formuliranju imen oziroma tem (kod) prvotno osredotočali zlasti na dogodkovni vidik okoliščin 
prvega iskanja pomoči (kaj se je zgodilo?), manj pa na druge elemente opisov teh okoliščin (kako se 
je zgodilo?). Ob nadaljnji analizi se je pokazalo, da se enote kodiranja lahko razvrščajo tudi glede na 
»naravo okoliščin«, kar se je za nadaljnjo obdelavo zdelo pomembneje, zato smo jih v nadaljevanju 
ponovno razvrstili. Tako smo oblikovali tri skupine, in sicer: »stopnjevanje, kopičenje, neznosna 
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doživetja«, »izrazito vidni znanilci stisk – alarmi« in »nenamenska vključitev v pomoč«. Uvrsitev 
posameznega citata v eno skupino ni nujno pomenilo izključitev citata iz drugih skupin. 
 
Analiza je pokazala, da so mladi v proces iskanja formalne pomoči prvič vstopali, ko: 1. so se jim 
neprijetna doživljanja (telesna, čustvena, vedenjska) izrazito stopnjevala, kopičila oziroma postala 
neznosna; 2. so bila na njihovih telesih vidne spremembe – vidni znanilci stisk, ki so jih opazili drugi 
ali so se njihove stiske odražale tako intenzivno, da je bila potrebna nujna medicinska pomoč; 3. so 
do vira pomoči pristopili z drugim namenom. 
 
Stopnjevanje, kopičenje, neznosna doživljanja 
 
Mladi so s svojimi duševnimi stiskami povezovali telesne spremembe, bolečine oziroma druga 
stanja, ki so bila zanje fizično neprijetna in so bila povod za vstop v proces iskanja formalne pomoči. 
Telesne spremembe so mladi z duševnimi stskami povezovali v obdobju nastajanja telesnih 
sprememb (intervju 3 in 82) ali pa so to povezanost ugotavljali šele z refleksijo na takratno obdobje 
(intervjuji 1, 56 in 62). Pojavljale so se jim nenavadne telesne spremembe, ki si jih niso znali 
pojasnjevati in so bile zanje moteče (intervjuja 6 in 16), ali pa so se jim sicer bolj običajna telesna 
doživetja nenavadno stopnjevala, kopičila in postajala (zanje) neznosna (intervjuji 20, 30 in 56).  
 
Intervju 3: 
Kdaj si začela vidt problem v tem oziroma, se zavedla ''Ojej, js mam pa bulimijo''?  
X: Ma sm že takrt ubistvu, kmal po tem, k sm začela. Ne vem… k je blo pol eno obdobje, k sm mal 
pretiravala, pa sm vidla, da sm pač mal utrujena …  To je blo prvič, k sm vidla problem. Drugič je 
blo pa po tem, pač, po tem oktobru pa novembru, k sta bla ful grozna. K sm bla čist, pač tko… Zebl 
me je noro, noro, noro. Js sm bla oblečena tko, k sm šla na faks, sm mela tko pet plasti zgori 
najmanj, pa tri spodi. Pač, tok me je zebl. Tko komi sm stala, komi sm kšno eno predavanje zdržala. 
Delat sm pršla tko sam za 4 ure recimo. Pač ful … Spala sm. ne vem … ful spala. Pač tko izčrpal me 
je to bruhanje, ane. /.../ In takrt sm pol... Pol so mi začel še mal lasje izpadat. Pa ful so me začel 
zobje skelet. Pač to sm misnla, da je zarad tega, ne vem če je blo. Takrt sm pol tko ''Fak, js morm 
nehat''. 
 
Intervju 82: 
... v bistvu v eni točki sm takrat, pač pol je blo to lih v obdobju k js nism vedu a naj ostanem na 
pravni al kaj bom naredu in v eni točki sm js zbolu, pač prov tko fizično sm zbolu zarad vsega tega 
pritiska, zarad vse te živčnosti, fizično sm zbolu, tok da sm mogu it na infekcijsko kliniko, so me dal 
na infuzijo, ker sm ne vem, pač tok se mi je imunski sistem pač zrušu, da sm pač zbolu in takrt sm js, 
to je bla pač una točka k sm si js reku, okej, ne /.../ ti rabš pomoč, ker to ni normalno da se ti tok 
sekiraš in da si tok pod pritiskom in tok pod stresom in pač takrat sm spoznou da rabm pač pomoč in 
sm šou pol po napotnco k osebni zdravnici in mi je dala napotnco za študentsko psihologinjo. 
 
Intervju 1: 
Se pravi, kdaj ti je to postal problem?  
X: Ko se mi je začelo slabšati. Ko je začelo vplivati na srečo pa na občutke. Da nisem več čutila 
občutja zadovoljstva, pa ko nisem več mogla normalno funkcionirati v življenju, ne.  /… / Tako se mi 
je začelo stopnjevati in čez par tednov se mi je to, ta občutek, tako povečal, da sem mogla doma 
povedati, ker mi je bilo preveč in me je bilo strah, da je kaj narobe ne fizično. In potem smo šli k 
doktorci, k moji osebni zdravnici, ja. Da me je fizično pregledala, ne. Če bi karkoli videla. 
 
Intervju 56: 
Ja In kaj si potem poskusila naredit? 
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X: Ja pol sm pač probala poiskat pomoč pr psihologu oziroma najprej pač najprej smo misll da so te 
težave same po seb vzrok pač želodc, da ni nekipsihosomatskega uzadi, ampak pol ko smo pač 
ugotovil da dejansko je glava vzrok. 
 
 
 
Intervju 62: 
Takrat v tistem obdobju sem bila res utrujena in sem šla najprej k zdravniku, ker sem mislila, da je 
izvor težav nekje v telesu in je posledica te utrujenosti to da sem slabe volje itd. je bilo pa ravno 
obratno, vzrok in posledica. 
 
Intervju 6: 
Zato tudi jaz sem se ubistvu dosti časa pretvarjala da ni nič, da je to neki normalnega, da sm samo 
preveč čustvena oseba, ker sem že tko čustvena…in pol k je to, um, prešlo na to da je ratalo že 
večkrat, da je to ratalo vsakodnevno je ubistvu enkrat k sm mela, um, hud napad je pol moj fant k ni 
vedu več kej nardit je poklicu mojo mamo in tko se je začelo da sm se ubistvu js odprla, ubistvu 
najprej njemu ne, pol mami in pol še tatu in celi družini in da sem pol začela sploh govorit o teh 
stvareh in ubistvu sploh razmišljat o rešitvah.  
 
Intervju 16: 
Niso ble sam more, mene je dušil, reees sm misnla, da bom umrla. Pol tut več spat nism hotla it, dolg 
sm bla pokonc zvečer, čim dlje kokr sm lahko izvlekla časa od staršev. /.../ No, ampak so pogruntal. 
/.../ Pol k več kot en mesc ni blo kul, k so vročine še kar ustrajale, pa se je dušenje poslabšal so 
dognal, da najbrž nism to več sam žalostna, ampk da je neki druzga. No mislni, so da je nek 
zdravstvenga z mano narobe pa so me pelal pol zdravniku. 
 
Intervju 20: 
Se mi je začel pojavljat tut tko grozni glavoboli, ker me je skozi bolela glava sem tut nehala jest, 
sicer nisem bla nikol tko prou anoreksična, ker se mi je pol to tko res skos ponavljalo so me pol 
doma tut pelal k zdravniku in sem pol dejansko tut mogla it v bolnico za en teden in pol, kjer so 
ugotavlal ka je zej narobe z mano. Al mam pač nek… da bi mela v možganih pač kak tumor, al 
karkoli je.  
 
Intervju 30: 
Pač skus ka sm tk na malca hodu mi je pač skus tk niki slabilu pa /…/ pa sm mislu de je pač tu kr niki 
takga nevim mi je pač slabilu niki.  /… / neznosnu je blu že. Pač.. at some point. Ka nism vidu ki bi 
naridu druzga pač ka mi je jebalu use.. ciu lajf mi je grenilu. Pač nism vidu kua bi sploh naridu. /…/ 
mislem de sm najprej šou h duhtarc pač. 
 
Intervju 56: 
Pač vedla sm da to delam že kr neki časa, sam mi ni predstavlal neke ovire dokler nism ugotovila da 
pač iz tega kokr ti dejansko to analiziraš in se vsake stvari bojiš, da js to občutm na telesu že recmo s 
tem da me želodc začne bolet, da se ful slabo začnem počutt. Pol so še neki drugi znaki, niso sam v 
glavi.  
Takrat si se v bistvu zavedla, da ti to škoduje?  
X: Ja. In kaj si potem poskusila naredit? X: Ja pol sm pač probala poiskat pomoč pr psihologu 
oziroma najprej pač najprej smo misll da so te težave same po seb vzrok pač želodc, da ni neki 
psihosomatskega uzadi, ampak pol ko smo pač ugotovil da dejansko je glava vzrok. 
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Podobno so iskanje pomoči motivirale tudi druge »netelesne« spremembe v doživljanju, čustvovanju 
in vsakodnevnem funkcioniranju, ki so jih takrat ali med intervjujem povezovali s stiskami. Te 
spremembe so bile mladim (ali drugim) preveč nenavadne in neznosne (intervjuja 63 in 29), so jih 
motile, ovirale in jih zaradi svojega stopnjevanja ali vztrajanja (intervju 79) spravljale v stanje, ko 
»ne zmorejo več« (intervju 11), ko »morajo nekaj storiti« (intervjuja 56 in 31). 
 
Intervju 63: 
Prišlo je namreč pol do neke točke, ko nisem imela več nadzora oziroma sem mislila, da nimam več 
nadzora nad lastnimi mislimi, lastnimi vizijami in sanjami in se je nato to vse skupaj razvilo kot v 
neko psihozo, ki sem jo najprej čutila in jo živela le v zadetem stanju, kasneje, ko pa sem z uživanjem 
drog prenehala pa tudi v popolnoma treznem stanju. 
 
Intervju 29 (intervju z mamo): 
Ja, am, jst sm od začetka mislila da je trava kakšna vzrok ane, pustu je srednjo šolo, da kaaj too, dej 
no nehi in pa, mislim tko vse ležerno, tko kot da bi biu malo zakajen ane /…/ dokler nism jst pol tut 
doma ane, tm sm vidla čudne stvari, vidla sm svečo, nevem nekšno sol na mizi, nekje je biu ane. Kje 
je pa biu nevem, ker mi tut ni povedu ane. Pol sm mu pa rekla: »A ti duhove preganjaš al kaj?« /…/  
Pol se je začeu malo tut zapuščat, ne, niti počesat, preoblečt ne, prej se je, mislm on nikol se ni 
lišpou tko da je biu bolj tko, dolge lase, bolj tak ležern tip ane, ampak umit pa zobe oprat, to...zdejle 
pa tko, pol pa si je sončna očala dau, kolo vzeu, pa se kr vozu okrog. Pa sm šla za njim, na skrivaj, 
pa sm vidla, da se kr nekam pelje. Sem ga vprašala kam gre, tko je mahou z roko ane, nč. Pol sm pa 
rekla, kaj pa sončna očala maš, ja pa se skrivam da me ne vidjo. /…/ Sm to kolegico vprašala , mi je 
pa rekla ta CMZ /.../ tale psihiatrična klinika /.../ In pol sm rekla, k sm začela to... čedalje čuden, bolj 
raztreščen, bolj... me ni poslušal, več je govoru o teh stvareh - da mu sledijo, da ga hočejo... da ga 
uničujejo, da... jaz sm že določene stvari pozabila besede ane, skratka opisat, kaj je on meni govoru. 
Skratka, vedenje tak zgubljeno, neskoncentrirano, čudno, verjel je kokr v ene vraže, da mu nekdo 
škoduje in sledi in da bo on to vse uredil, bo to v roke vzel ane /.../  ubistvu sva šla na dežurno... in 
potem na CMZ. 
 
Intervju 79: 
... takrat je prišlo do točke, kjer sem bla na šihtu in sem že cel teden zapored jokala na šihtu in sem si 
to lahko privoščila ker sem bla sama v pisarni. In sem pač jokala in me je blo strah da bo ena 
stranka uletela noter jaz bom pa tam razbijala šalce al pa neki, ker nisem znala drugač ven dat teh 
neprocesiranih čustev. In sem takrat klicala na suicide center, a je na UKCju al neki. 
 
Intervju 11: 
... sm reko mamici, js ne morem več, js ne morem spat, ne morem spat... in sva šla do zdravnika. 
 
Intervju 56: 
... sm se odločla da bom šla k psihologu. Da ne morem več, da si želim sprememenit svoje življenje 
oziroma kako se odzivam na okolje in da pr enaidvejstih ne morem več tko živet da mam skos neke 
bolečine, da skos v nekem strahu živim, skos neko katastrofo prčakuješ. 
 
Intervju 31: 
Zakaj si pa potem sploh pomislila na to?  
X: Zato, ker se mi je v tistem že ftrgavalo od tega in ful sem se začela počutiti nenormalno, veš, ko da 
sem res že za neko umobolnico, s tem ko to delam. /.../ Ker sem pač htela nehat s tem, ker sem si pač 
želela nevem, ker včasih ti dejansko lahko nekdo neko tehniko ali pa karkoli nekaj ti pač pove nekaj, 
naprimer. Htela sem pa iti po neke antidepresive ali nekaj, ker sem se res .. tisto obdobje je pa bilo 
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res črno, tisto je bilo pa res sem bila v dreku, ne. /.../ sam se je pol ponavlalo, ponavlalo, ponavlalo 
/.../ sem se jaz po eni strani zavedala, da hočem luč, da hočem ven iz tega, iz te jame.  
 
Nemalokrat pa so začetke vstopanja v proces iskanja pomoči mladi povezovali s prepletom 
omenjenih dveh skupin sprememb. V teh primerih niso izrecno definirali posamezne težave, ki bi 
spodbudila odločitev za iskanje pomoči, temveč so kot prelomnico izpostavljali njihovo stopitev, 
prepletanje. Pri tem so bolj kot posamezne težave izpostavljali prav njihovo skupno kopičenje 
(intervju 62) oziroma stopnjevanje (intervju 81) in (zato) neznosnost vsakodnevnega bivanja 
(intervjuji 9, 21, 40 in 138). 
 
Intervju 62: 
... na začetku sem mislna, da je nek fizičen vzrok težave. Da ni neko psihološko al kaj ozadje, ampak 
je v telesu neki narobe, zaradi česa se jst slabo počutim ane. To da se jst slabo počutim, kot 
razpoloženje, je pa posledica tega, da sem utrujena, da me šola utrudi, da me treningi, takrat sem še 
ful trenirala, da me zmatrajo... Začela sem malo izostajat, sej ne neki velik, ampak mal od prjatlov. A 
se dobimo na kavici recimo, pa pol jst ja veš, ful sem zmatrana, neki se mi ne da. Ubistvu pa samo 
nisem bila razpoložena za to. Takrat v tistem obdobju sem bila res utrujena in sem šla najprej k 
zdravniku, ker sem mislila, da je izvor težav nekje v telesu in je posledica te utrujenosti to da sem 
slabe volje itd. Je bilo pa ravno obratno, vzrok in posledica. /.../ .... so že moji starši začel opažat, da 
slabše jem, shujšala sem in potem je mami rekla, ej greva mogoče k zdravniku zarad tega, ker si 
dejansko skos neki »čudna«, kot da sem žalostna pa to. /.../ Najprej je blo, kot... Mlajši si, mal 
pojamraš, rečeš joj mami, jst se morm učit, pa ful sem utrujena. Pa sva šli k zdravniku. Tokrat, je blo 
pa to, kopiči se, pa je ona rekla, dej pejva, morda pa je kej drugač narobe. 
 
Intervju 81: 
… naberejo se ti stvari in pol se ti že kaže, men je pač itak potem vse šlo na telo. Pol sem že 
zdravstvene težave mela, se mi je ravzila astma, mela sem pač z želodcem ful problem, spala nisem. 
Mislim tak ono da spiš, pol pa recimo zaspat ne moreš, pa pač sem te no, spalno paralizo, nočne 
more. Nočne more sem pa mela največ no, največ sem pa res mela teh nočnih mor, nisem mogla niti 
spat, ampak to so ble tak žive sanje, da neralno. Res, in sploh tista spalna paraliza, ko si, ko si ti, ko 
čutiš okrog sebe ko da si budn, ko vse dojemaš ampak ne morš telesa premaknit, ne morš luči 
prižgat, ne morš nič nardit in iz tistega res ven prit, to mi je blo najhujše. Pol pa se še začne s temi 
nerealnimi strahovi, pač pri meni je blo res samo stopnjevanje, stopnjevanje ne. Pol pa sem rekla, 
res zdaj pa morem nekaj nardit in sem ja, sem pač potem tudi, v bistvu je blo tak, da mi je zdravnica 
sama, osebna zdravnica mi je pač predlagala. Glede na to, da se mi je pač tolk teh zdravstvenih 
težav začelo kopičit, je sama mi predlagala, da bi kak pogovor mela ne. 
 
Intervju 9: 
…ne da mi dihat, ne morem spat, nočne more, nič ni funkcioniralo, jaz sem se zbudla komaj, kaj spet 
še en dan… kaj resno, ker moram pač vset se za knjige /…/ mela sm vse povsod problem, jaz nisem 
mela več te kontrole ne nad svojim življenjem, ne nad potekom življenja, ne nad tem am kakorkoli 
faksom kak morm pristopit, kak se morm lotit. 
 
Intervju 21: 
Kdaj si pa ti začela iskat neko pomoč?  
X: Am.. ja pol k je mene začeu nerealno bolet želodc. 
Kje pa si iskala pomoč?  
X: Pr osebni zdravnici. /.../ za zdravstvene težave k pač ona ve kakšne mam, ampak sej se mi je vidl 
tist k me je mau dlje gledu da js kul definitivno nism bla. Js sm pol kr rekla da sm js tok nerovzna 
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preveč da to tok vpliva na moje vsakdanje življenje da js ne morm funkcionirat. Js sm njej kr tko 
rekla, da pač ne gre tko več. Da ne morm. 
 
Intervju 40: 
Sam pol ku je blu enkrat pa ful prehudu, sm pa enkrat sred noči pršu čist objokan h mami, sm reku d 
pač d hočm it h zdravniki. Pol sm začeu govort, kaj se mi dogaja in sm res ful prosu, če loh kliče 
kšnga. Vem d me je ful prepričala, nej grem spat. Sm reku ne, js hočm it zdej na urgenco, js bi rad, 
da.. men se bo zmešalu /…/ In hvalabogu je takrt mama pol poklicala zdravnico in so mi dal 
napotnico. 
 
Intervju 138: 
... sm pol še enkrat dobila.. ta napad panike, pač tu kr sm mela k sm padla.. /.../ No pa sm še enkrat 
dobila ta napad me je Andrej pol na urgenco pelou. No in tu je blu pol tu. /.../  Pol sm šla pa dumu, 
pa sm ne vem kulk cajta doma samu ležala. Pa me je začeu pol še želodc bolt, pa ne vem kaj še use… 
ampak predusem želodec /…/ Pa babica moja je mela tale pomirjevala, te Helexe. Te sm dobila tut v 
bolnici se spomnm in pol sm kr od mame mau jemala, kdaj ku sm mela res krizo ne. Ku sm vedla, ku 
nism mogla dihat ne. Tko da… ja sm jih kr rabla. Pa ne da sm postala že mau odvisna, pa tut ku 
začneš... no na konc je blo tko da si brez Helexa nism nikamor upala it, res, zmerej sm ga mogla met 
v denarnici. /…/ Helexe vem da sm mela svoje, pač od mame. Vem da sm pol šla h zdravniku zrd 
tega… Sm pol šla h zdravniku zrd tega. 
 
2. Izrazito vidni znanilci stisk – alarmi  
 
Nekateri mladi so v proces iskanja pomoči vstopali, ko so druge osebe na njihovih telesih opazili 
nekakšne očitne »sledi«, ki so bile razumljene kot znanilke stisk. V teh primerih so se stiske mladih 
odražale izrazito navzven vidno: na primer s sledmi samopoškodovanja (intervju 97) ali izrazitim 
upadom telesne teže (intervjuji 42, 43 in 114).  
 
Prvi vstop v proces iskanja pomoči pa so nekateri mladi doživljali po izrazito vidnem, 
»alarmantnem« dogodku, ki je zahteval nujno ukrepanje: na primer samopoškodovalno zaužitje večje 
količine tablet (intervjuja 54 in 107) ali onemoglost gibanja zaradi igube telesne teže (intervjuja 15 in 
34). 
 
Intervju 97: 
Si svoje težave komi zaupala ali si se zaprla vase?  
X: Ja prvo sm bla bol tak zaprta ane… pa pol mm, ubistvu je blo tak, da smo šli k zdravniku, ker 
imam mal krivo hrbtenico ane... in sem se mogla slečit in itak je potem mamica vidla, ker je bla 
zravn, da mam cele noge porezane. Takrat se še nisem rezala po rokah ane, pač se je hotla pogovorit 
o tem. In mi je našla pedopsihiatra pa psihologinjo in vse. 
 
Intervju 42: 
Prej si rekla da te je zdravnica poslala k psihologinji…  
X: Ja, zdravnica me je poslala, kao zato ker sm bla tok suha, kao zrd te domnevne anoreksije. 
Kako je pa pršlo do tega da si šla sploh do zdravnice?  
X: Ja zrd tega kr sm bla pač skos pač ful taka, ne vem, ful sm bla suhcana, pa jih je skrbel, pa skus 
sm bla bolna, pa skus sm bla slabe volje, ane, pač tastari so itak vidl, da neki ne štima k sm bla skus 
pač taka dosadna ane, tečna pa žalostna in so me pelal k zdravniku ane. 
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Intervju 43: 
… in pole u drugem letniku je pa ruklno prou tko vn, da me je začelo pole pobirat ne. Sm mela pa 
prvo leto skozi neke probleme in pol ubistvu niti točno se ne spomnem, vem, da je k sm jst tok 
shujšala moja učitelca športne u drugem letniku, je tko me poklicala enkrat po športni, me je 
poklicala in me je pač prašala, da kaj se dogaja in tko ma jst sm takrat itak use zanikala, jst sm usem 
use zanikala, kukr, da je use super in to. Meni je blo še dobro, ko je nekdo opazu, da sm jst shujšala 
ne. In  doma pa je mama itak je medicinska sestra in je tkoj vidla, da sm shujšala in ko je blo tko pač 
že kr precej, je samo rekla naj se dam v spodnje perilo in takrat se je pol use začelo. 
Aha in kaj ste prvo naredili? 
X: /.../ je takrat bla mama odgovorna /.../ ona me ja pač h zdravniku napotila in tko in /.../ je mene 
ona peljala na vaganje k zdravnici. 
 
Intervju 114: 
Sm js tolko drastično shujšala, da so se začeli tudi v šoli, predvsem moja razdredničarka /…/ je rekla 
to ne gre več tko naprej, moreš si poiskat pomoč in me je nekako prislila do tega, da sm pač js stopla 
do psihologinje na šoli. To je bla prva oblika pomoči s katero sm se srečala. 
 
Intervju 54: 
Aha vmes sm bla že enkrat hospitalizirana zarad oziroma takrt so mi prvič postavl diagnozo 
anoreksija oziroma motnje hranjena.  
Kdaj pa je blo to?  
X: Bla sm pomoje 14, k sm bla prvič notr.  
Zakaj si pa bla hospitalizirana?  
X: Zato ker potem, k sm mami prvič probala povedat, je blo še par poskusov in pol se mi je pač zdel, 
da ne bo šlo več.  
Par poskusov, da ji poveš?  
X: Ja, ja. In sm se pač odločla, da ne bom več nobenmu govorila in sm požrla ful enih tablet in se mi 
je čist zmešal. In v bistvu pol ne vem, a je clo mami rešilca klicala al me je ona tja pelala, ne 
spomnm se. Al je blo pa ta drugič tko, da je bil rešilc. Kokrkoli na pedopsihiatrični oddelk, kjer maš 
pol tut oddelk za motnje hranjena pa adolescentna psihiatrija pa ne vem, vse možno. 
 
Intervju 107: 
Če se js prav spomnim sva ble midve z mami enkrat že pri splošnem zdravniku in da mi je ona dala 
napotnico za to kliniko /.../ ampak js sm mela pa umes še k sm že čakala na to kliniko. Js bi čakala še 
kr neki časa če nebi teh tablet požrla ne /.../ sm js pač z alkoholom vzela tablete /…/ in sm potem 
takoj klicala očija in pol on mami in mami reševalca /…/ No in pol sm bla na razgovoru pri 
psihiatru. 
 
Intervju 15: 
... prva je opazla trenerka na fuzbalu, k smo bili na pripravah, k je ugotovila da pač ne morm 
am...laufat pač nikamor. Da vse skupi z mano ni nč, am pa takrat je v bistvu že bilo tko, da sem imela 
sam še ne vem 38 kil pri 170 centimetrih, in je bilo že pač tko uno, res na koncu. Am... in ja v bistvu 
je ona sprožila vse skupi, in je klicala starše /.../ in ja ona je nekak rekla, da moram nujno do 
zdravnika in to, in potlej smo šli takoj naslednji dan k zdravniku. 
 
Intervju 34: 
Najprej teh težav sama nisem zaznala. Po 9 mesecih (bila sem profesionalna športnica, v 
reprezentanci, trenirala sem namizni tenis), sem se poleti na pripravah »sesula«, »padla skupaj« in 
našli so me v kopalnici nezavestno. Odpeljali so me v bolnišnico /.../, kjer so ugotovili, da so moji 
hormonski testi, kri in ostalo obupni. Še vedno nisem vedela za probleme. Potem so me v začetku 
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osmega razreda, jeseni torej, napotili na endokrinologijo v pediatrično bolnišnico v Ljubljani, kjer 
so mi postavili ultimati, da moram držati težo nad 50 kg. 
 
3. Nenamenska vključitev v pomoč 
 
Mladi so v proces prvega prejemanja pomoči sami vstopali tudi brez neposrednega namena reševanja 
stisk. Spraševali so se, ali so »normalni« in odgovore na to želeli poiskati pri formalnih virih pomoči 
(intervjuja 51 in 35), njihovi starši so želeli »zgolj« rešiti njihov šolski uspeh (intervjuja 92 in 107) 
ali pa so k virom pomoči odhajali s povsem drugim motivom, denimo urejanjem kakšne bolj 
»tehnične« oblike pomoči (intervjuja 93 in 96). Našteti stiki z viri pomoči so v kontekstu celotnih 
trajektorijev iskanja oziroma prejemanja pomoči, kljub odsotnosti namena poiskati pomoč, pomenili 
vstopno točko v nadaljnje iskanje/prejemanje formalne pomoči – ki se je torej zgodila kot »stranski 
produkt« prvega nenamenskega vstopanja. 
 
Intervju 51: 
... sem začela s tem psihiatrom, ane. Ko sem pač prišla noter.... začela sem razmišljat o temu, da si 
moram poiskat neko pomoč, kr pač neka nervoza in sem rekla ok, bom šla k psihiatru pa bomo vidli, 
kaj mi bo on reku, al je to normalno al pa pač ni normalno. 
 
Intervju 35: 
... u drugem letniku sem si poisku pomoč pri psihologinji... Razlogov je blo več. Biu sem agresivn, 
ammm... Pa pač... Na nek način mrtu inside. Aaaam... pol je blo... Sicer sem šu ke tut z namenom, da, 
da amm si razjasnem al sem sociopat al nisem sam pol do tega ni nikol pršlo, da sem karkoli omenu.  
 
Intervju 92: 
Pravzaprav je bila pobudnica moja mati, ker se je bala, da me bo naslednje leto na maturi pobralo 
od živčnosti. /.../ Zarad tega je pač šla k osebni zdravnici. 
 
Intervju 107: 
... sm dala ruleto dol in sm spala cele dneve. In potem je to ubistvu še dodatno poslabšalo moj odnos 
z mamo, ker ji sigurno ni blo ušeč da js nism hodila v šolo. No in sm ubistvu cele dneve preležala 
doma. /…/ Če se js prav spomnim sva ble midve z mami enkrat že pri splošnem zdravniku in da mi je 
ona dala napotnico za to kliniko, ker je mami rekla da ne hodim več v šolo, da sem depresivna in da 
je enostavno treba neki naredit.  
 
Intervju 93: 
Kaj pa pol še uno vmes, uno k si šla v srednji (op.: k psihologinji). A tist si šla sama? 
X: V bistvu sem šla sama ja, šla sem spraševat kako bi loh pedagoško pogodbo dobila, zato ker mi je 
bla muka sedet v šoli. Pač zarad vsega folka okol. Pol mi je pa ona kr rekla dej prid mi povedat, prid 
mi povedat, pol sva pa kr tko, kr ona je rekla da naj pridem če bom rabla kej za teste, če boš rabla 
kej za šolo, če boš rabla snov povej. 
 
Intervju 96: 
Men je v resnici ta sosed, ki je mel težave /.../ pa mu je Zveza prijateljev mladine pomagala, je men u 
resnic ZPM prvi omenu /... .../ je on takrat reku zakaj se pa ti ne obrneš na ZPM /.../  Js sm šla na 
center za socialno delo, ker sm bla v stiski... finančni in takšni in drugačni. Po mamini smrti se je to 
pač začel sesipat, js sm šla na CSD /…/  in sm rekla evo, zdej sm pa na podnu! Zaloge so pošle ane 
/…/ in pač takrt sm rekla zdej pa ane zdej pa nevem več kaj nej nardim. In sm rekla na CSD kaj pa 
Zveza prijateljev mladine, ane pa pač so mi povedal ja, ja je reku, bomo zrihtal, vi tle napište, amm 
in je on dal predlog naprej na ZPM.  
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5.3 Osebe, ki so spodbudile prvo iskanje pomoči 
 
Kot osebo, ki je začela prvi iskanje pomoči smo razumeli tiste osebe, ki so s spodbudo ali pritiskom 
na mlado osebo, njene starše ali druge osebe, prve aktivno prispevale k temu, da se je proces iskanja 
pomoči začel.  
 
Za odgovor na na drugo vprašanje (»Kdo je začel prvo iskanje pomoči?«) smo pridobili gradivo, ki 
je zajemalo: 
- kodo »na pritisk, pobudo staršev, bližnjih«, ki je obsegala 29 citatov; 
- kodo »so se sami odločili in iskali«, ki je obsegala 23 citatov; 
- kodo »so jih napotili šola ali strokovnjaki, zdravnik«, ki je obsegala 4 citate; 
- kodo »na pobudo prijateljca_ice«, ki je obsegala 3 citate; 
- kodo »aktivno iskanje-drugo«, ki je obsegala 2 citata. 
 
Oseb, ki so spodbudile prvo iskanje pomoči, iz podobnih razlogov kot smo jih omenili v zvezi z 
opisom okoliščin prvega iskanja pomoči, ni bilo moč določiti v vseh intervjujih. Vsak od analiziranih 
intervjujev je zato zajemal en citat ali pa nobenega.  
 
Mladi spodbude ali »pritiskov« za začetek iskanja formalne pomoči tipično niso bili deležni izven 
ozke »socialne meje«, ki jo prestavlja mlada oseba sama in njena družina. K prvemu iskanju pomoči 
so jih namreč tipično spodbudili (intervjuja 23 in 119) ali »prisilili« (intervju 102a) starši in drugi 
bližnji, denimo babica (intervju 95) ali sestra (intervju 149), enako tipično so se za iskanje pomoči 
mladi odločili sami (intervju 89). Manj tipično so v iskanje formalne pomoči mlade spodbudile ali 
»prisilile« osebe izven družinske mreže – denimo šolski delavci (intervju 72), zdravniki (intervju 
49), prijatelji (intervju 78a) in drugi (na primer športna trenerka – intervju 15).  
 
Intervju 23: 
… je takrat mami mi rekla, da če bi šel na pregled, pač ker je tudi sama imela, zaradi pregorelosti 
na delovnem mestu in je bila hospitalizirana in je potem nekako prepoznala podobne simptome. No 
ja in potem sem na podlagi te pobude šel, najprej do osebne zdravnice. 
 
Intervju 119: 
... in potem sem pač povedala moji mami, da… kako se počutim in ona pač mi je hotla pomagat, mi 
je probala, ma se je pač zavedala, da ona sama.. mi ne bo znala dovolj dobro pomagat, in potem je 
šla do moje amm.. zdravnice v zdravstveni dom. 
 
Intervju 102a: 
... so mi velikrat rekel, da naj grem k šolski psihologinji ane. /.../ Ja pač uglavnem in ja.. ubistvu so 
me oni pol zvlekel tja in šli z mano, zrt tega ker so itak vedel, da sam ne bi šu, ker bi mi blo bedno, 
ker to je blo prvič in sm si mislu da sm sam ane. 
 
Intervju 95: 
Z babi nisva ble za skup, ful sva se kregali, js sm bla ful uporniška, takrat je ful hotla, da si najdem 
eno pomoč, da grem k psihiatru, pol so me hotl v zavod dat, kr se ful nism neki držala pravil… 
 
Intervju 149: 
... mama in sestra pa sta mi predlagali, da poiščem tudi neko strokovno pomoč. 
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Intervju 89: 
In pol kmal za tem sem enkrt bral tko neko knjigo, v kateri je tip res najbolj skulirano napisu, da je s 
psihoterapijo razrešu isti nek problem, ki sem bil prepričan, da ga imam sam. Tko da sem se pol s 
tem odloču, da mogoče ne bi blo slabo probat pač. 
 
Intervju 72: 
... sm šla dol do šolske svetovalne blablabla.. in pol ta drugič k sm šla, sm ji govorila pač o depresiji 
in je rekla pa pač kako je stanje doma pa blablabla.. in pol mi je rekla, da mam en mesc časa, da 
povem staršom pa da si poiščem pomoč, da mi da neki časa, da rečm staršom, da rabm enga in sm 
pač povedala staršom. 
 
Intervju 49: 
Nazadnje, to pr 15ih k sem bil v bolnici, pa sploh nisem bil več pr sebi, sem bil pro ubogi, nism mogu 
hodit, je bla čist psiha...ma pol so na podlagi tega začeli me mal spraševat. 
Aha, v bistvu si bil sprejet zaradi dehidracije ampak so potem odreagirali in videli, da ni dehidracija 
sama po sebi ampak so pogledali malo globje, kje so vzroki?« 
X: Ja, tako ja. 
 
Intervju 78a: 
... in pol me pa prjatu kliče, ej kva pa če bi ti na PUM v Loko pršu, ti bojo oni inštrukcije za 
matematko zrihtal, da jih ne boš plačvov, pa tk. Lej fajn je, mogoče boš meu mal družbe, pa tko ne. 
In sm jst enkrat z njemu, tk sred tedna rendom, sm šou enkrat tja. 
 
Intervju 15: 
... prva je opazla trenerka na fuzbalu, k smo bili na pripravah, k je ugotovila da pač ne morm 
am...laufat pač nikamot./.../ Am... in ja v bistvu je ona sprožila vse skupi, in je klicala starše /.../ in ja 
ona je nekak rekla, da moram nujno do zdravnika in to, in potlej smo šli takoj naslednji dan k 
zdravniku. 
 
5.4 Organizacije in institucije, kamor so mlade osebe prvič šle po pomoč 
 
Iskali smo enote kodiranja, iz katerih je izhajalo, kje so mladi prvič iskali pomoč. S tem smo iskali 
odgovor na tretje vprašanje o značilnosti vstopnih točk (Kam so mlade osebe prvič odšle po 
pomoč?). Označene dele besedila smo označili z eno od naslednjih kod, ki se nanašajo na vrsto 
institucije oziroma organizacijo, ki je bila vir prve formalne pomoči ali je bila predmet napotitve 
mlade osebe: 
- koda »zdravstvo«, ki je zajemala citate iz 38 intervjujev;  
- koda »šola«, ki je zajemala citate iz 9 intervjujev; 
- koda »nevladne organizacije«, ki je zajemala citate iz 5 intervjujev; 
- koda »psihoterpavtske storitve«, ki je zajemala citate iz 4 intervjujev; 
- koda »psihološke storitve«, ki je zajemala citate iz 3 intervjujev; 
- koda »center za socialno delo«, ki je zajemala citate iz 2 intervjujev. 
 
Podatka o tem, kam so osebe najprej odšle, ni bilo mogoče najti v vseh intervjujih, razlogi za to pa so 
podobni kot so bili pri iskanju podatkov o okoliščinah in začetnikih iskanja pomoči. Vsak od 
analiziranih intervjujev je zato zajemal en citat, ki se je nanašal na prvi vir formalne pomoči, ali pa 
nobenega citata v zvezi s tem.  
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Tipično so mladi pomoč prvič iskali oziroma prejeli v zdravstvenem sistemu, zlasti pri osebnem 
zdravniku (intervjuja 27 in 41); manj tipično pa so prvi stik s formalno obliko pomoči predstavljale 
šole oziroma njeni zaposleni, zlasti svetovalne delavke (intervjuja 19 in 77) ali razredničarke 
(intervju 78a); pa tudi nevladne organizacije (intervju 12), psihoterapevtske storitve (intervju 105) in 
centri za socialno delo. Upoštevaje tipične okoliščine, ki so spodbudile prvo iskanje pomoči mladim 
(neznosnost in nujnost ter prepletenost s somatskimi težavi, ki spremljajo duševne stiske), in tipične 
osebe, ki so bili agenti pobude prvega iskanja pomoči (mladi sami ali njihove družine), se zdi pot do 
osebnega zdravnika kot prvega naslovnika iskane pomoči precej nepresenetljiva, saj gre za družini in 
mladi osebi že poznan vir pomoči, ki ga ni treba posebej specifično iskati, in ki je razmeroma hitro in 
enostavno dostopen. 
 
Intervju 27: 
In js sm to mami povedala za nočne more in tu in je ona rekla ja, da to ma tud ona, /…/ . Potem pa 
sm šla do svojga osebnga zdravnika amm.. /…/  Amm in sm šla do svojga zdravnika, če mi lahko da 
nekej, kar js zvečer uzamem in potem normalno zaspim. 
 
Intervju 41: 
Ammm, ubistvu poiskala sm pomoč na tak način, da mi je mama rekla, da naj se odločim naj grem 
na pregled k zdravnici al grem na infuzijo, k je mislna da sm že tolk podhranjena. Pol sm js rekla da 
grem rajš na pregled k osebni zdravnici in pol mi je ta rekla, da mi bo napisala napotnico za 
psihiatrinjo. 
 
Intervju 19: 
Am, prvič sm šla po pomoč; je blo, hm, na nižji stopnji še, peti razred sigurno ne, torej tretji pomoje, 
tretji al pa četrti, mislm da četrti, mislm, da četrti ja. Sm šla do svetovalne delavke. 
 
Intervju 77: 
Ampak, ko sami nismo več vedeli na kakšen način mu pomagati, čeprav smo poskusili vse, kar je bilo 
v naši moči, smo se obrnili na svetovalne službe v šoli. 
 
Intervju 78a: 
… to je enkrat doma mati poštudirala in šla na govorilne ure in to razredničarki povedala. 
 
Intervju 12: 
Drgač CPM je pa mat najdla, čist naključno. Je rekla lej, kle v Ljubljani je tole. Jaz sem bil takrat 
itak, ne vem kako bi ti to reku. Ni mi druga preostal, ker sem bil res na podnu. In vse bi naredu, 
karkoli bi mi kdo drug reku. In sem si reku nč, nimam kej druga za zgubit in sm naslednji dan potem 
tja poklical. 
 
Intervju 105: 
Si se sama odločila za ta korak ali te je kdo drug usmeril? 
X: V bistvu se kar dosti časa nisem zavedla. In so me starši pahnli v to in so me peljali k prvi 
psihoterapevtki za motnje hranjenja. 
 
5.5 Zaključki 
 
Akterji prvega iskanja formalne pomoči so bile tipično osebe, ki z mladimi niso povezane preko 
organiziranih in institucionaliziranih kontekstov in odnosov. Bolj kot »varovalne« institucije, v 
katere so mladi vpeti (denimo pedagoška okolja, kot je šola), so bili začetki iskanja formalne pomoči 
zasidrani v neformalnih kontekstih in odnosih znotraj družinskega okolja, oziroma v mladih samih, 
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ki so sami pričenjali procese reševanja svojih stisk. Treba bi bilo spodbujati, da bodo v iskanje 
pomoči aktivneje vpete tudi osebe izven neformalne mreže mladih. To je še posebej pomembno pri 
mladih, ki imajo šibkejše socialne mreže in pri mladih, ki bivajo izven družine ali v družinah, ki so v 
kontekstu prepoznavanja stisk in iskanja pomoči manj podporne. 
 
Mladi v prvo iskanje oziroma prejemanje formalne pomoči v splošnem niso vstopali, ko se je njihova 
stiska začenjala. S prejemanjem ali iskanjem pomoči so začenjali, ko so se njihove težave že 
nakopičile, stopnjevale ali postale (zanje) neznosne, ali ko je prišlo do dogodka oziroma stanja, ki ga 
je bilo treba nujno nasloviti oziroma reševati.  
 
Mladi (ali druge osebe, ki so zanje iskale pomoč), ki so vstopali v prve oblike formalne pomoči, so 
bili zato najverjetno naravnani predvsem na (hitro) razbremenitev od neznosnosti ali reševanja 
nekega nujnega stanja. Takšna naravnanost sooblikuje tudi pričakovanja in potrebe v zvezi z obliko, 
hitrostjo in načinom pomoči, ki naj jim bo nudena. Mladi, ki so vstopali v formalne oblike pomoči 
(ali druge osebe, ki so zanje iskale pomoč), so najverjetneje želeli pomoč, ki jih bo hitro in na precej 
enostaven način razbremenila težav, s katerimi se soočajo. Ker tovrstni načini reševanja duševnih 
stisk najpogosteje niso možni, je treba spodbujdati iskanje pomoči v zgodnejših fazah stisk mladih. 
 
Ob tem se odpira vprašanje dostopnosti pomoči tistim, ki so bolj na začetku doživljanja svojih stisk. 
Za spodbujanje zgodnejšega iskanja pomoči bi bilo treba ugotavljati, kakšna naj bo pomoč, da si jo 
bodo mladi sploh želeli ali jo bili pripravljeni iskati, v zvezi s tem pa tudi kako širiti mrežo 
raznolikih virov formalne pomoči, ki bodo mladim bolj približani. Ključno pri tem je torej 
ugotavljati (in odpravljati) ovire, ki mlade zadržujejo pred zgodnejšim iskanjem pomoči.  
 
6 Dostopnost pomoči, ovire in zadržki pri iskanju pomoči 
 
6.1 Uvodna umestitev problema 
 
Osnovni namen tega dela raziskave je preveriti dostopnost pomoči mladim. Popolnoma dostopno 
pomoč (zelo poenostavljeno) razumemo kot rezultat nemotene poti mlade osebe od nastanka duševne 
stiske do (uspešnega) koriščenja pomoči. Naš cilj je identificirati ovire, s katerimi se mladi (ali 
njihovi starši) na tej poti soočajo, in zaradi katerih je dostopnost pomoči manjša.  
 
Pri tem smo dostopnost razumeli kot seštevek vsaj dveh kvalitet. Kot dostopno smo razumeli pomoč, 
ki je objektivno dosegljiva. Takšno pomoč opisujejo denimo naslednje značilnosti: uporabniku je 
fizično dovolj blizu, na voljo je v trenutku oziroma obdobju, ko uporabnik potrebuje pomoč, 
finančno si jo lahko privošči, idr. Poleg objektivne dosegljivosti pa so za dostopnost pomoči ključne 
še druge, bolj subjektivne (a zato nič manj prisotne ali resnične) kvalitete pomoči. Zaznave, izkušnje, 
pričakovanja, ocene in predstave mladih (in njihovih staršev) o virih pomoči ter učinkih in 
posledicah koriščenja pomoči pomembno sooblikujejo pripravljenost in motivacijo mladih (in 
staršev) za iskanje in koriščenje pomoči. Kot pomemben temelj dostopnosti smo zato šteli tudi 
značilnost, da je pomoč s perspektive uporabnika takšna, da jo je pripravljen oziroma si jo želi 
koristiti. 
 
V tem delu raziskave so nas torej zanimale objektivne (npr. geografska oddaljenost virov pomoči, 
čakalni roki, predrage storitve), pa tudi bolj subjektivno zaznamovane ovire (npr. stigma, neprijetnost 
storitev, osramotitev staršev), s katerimi se mladi pri iskanju oziroma koriščenju pomoči srečujejo. 
 
Analizo dostopnosti pomoči smo opravili na celotnem vzorcu intervjujev (143), in sicer na dva 
načina. Prvi način je bil tak, da so intervjuvarke po intervjuju, na osnovi vseh informacij, 
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pridobljenih v intervjuju, ter celostnega vtisa o osebi označile, ali se je pri tej osebi pojavila kakšna 
od sedmih, vnaprej opredeljenih vrst ovir. Ta način je bil torej deduktiven, ker so bile dimenzije 
(vrste ovir) predvidene vnaprej in ni bilo možnosti dodajati novih kategorij. V levih dveh stolpcih 
tabele 17 je razvidno, da so posamezne vrste ovir ugotovile od 15 krat do 87 krat. 
 
Intervjuje smo kasneje tudi kodirali, pri tem pa uporabili induktiven pristop. To pomeni, da smo 
določili dele besedila, ki  so govorili o ovirah, nato pa glede na vrsto opisane ovire temu delu 
besedila pripisali kodo (poimenovanje te ovire). V nadaljnjem kodiranju smo lahko to kodo ponovno 
uporabili, ali pa na osnovi vsebine besedila določili novo. Kode ter njihovo pogostost kažeta desna 
stolpca tabele 17. Kode smo v tabelo razvrstili tako, da je razvidna relativna skladnost induktivno 
pridobljenih kod z vnaprej danimi dimenzijami (vrstami ovir). V zadnji vrstici tabele je vidno, da 
zelo pogosto pojavljajoče se ovire, namreč sramu in stigme, nismo naprej predvideli  kot možne 
ovire (zato je okence skrajno levo spodaj ostalo prazno). 
 
 
Tabela 17: Vrste ovir pri iskanju pomoči in njihova pogostost  
 

KATEGORIJE OVIR PRI ISKANJU POMOČI, DOLOČENE PO: 
deduktivnem načelu - intervjuvarke 
ocenjujejo prisotnost vnaprej določene 
ovire na osnovi celostnega vtisa 
intervjuja 

induktivnem načelu – koderji identificirajo del 
besedila, ga prosto poimenujejo in razvrstijo na 
osnovi prebiranja prepisov intervjuja 

doživljanje pomoči kot neustrezne 87 ne verjame, da je podpora ''pametna'' 19 
slabe izkušnje 7 
nestrinjanje z domnevno ponujeno pomočjo 5 
strah pred negativnimi posledicami 
prijave/iskanja pomoči 

6 

strah pred škodljivimi posledicami obravnave 5 
strah pred nerazumevanjem 1 

nedostopnost informacij o 
možnostih pomoči 

67 nima informacij kam se obrniti 27 

dolgi čakalni roki 54 dolgi čakalni roki 82 
problem plačljivosti pomoči 52 plačljivost pomoči 80 
geografska nedostopnost pomoči 34 geografska oddaljenost pomoči 19 
nihče jih ne želi sprejeti, nikamor 
''ne pašejo'', zavračali so jih, si jih 
podajali, neodzivnost služb 

15 ključitev iz programa/storitve zaradi 
neprimernega vedenja, nesodelovanja,.. 

7 

neodzivnost poiskane pomoči 6 
nikamor ne paše 2 
neizpolnjevanje formalnih pogojev za neko 
storitev 

5 

neusklajenost med različnimi viri 
pomoči, ki so imeli nasprotna 
pričakovanja ali zahteve 

28 v to skupino nismo umestili nobene kode 
oziroma citata, saj je bilo to značilnost moč 
prepoznati iz posamezne zgodbe kot celote, ne 
pa tudi jo prikazati s konkretnim delom 
besedila. 

 

-  stigma, kaj si bodo drugi mislili, sram 70 
starši so bili proti iskanju pomoči 11 
strah pred spremembo, če bi šla v proces 
pomoči 

4 
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ne želi bremeniti drugih (npr. staršev) 4 
noče iskati pomoči, ker hoče obdržati svojo 
avtonomijo s simptomom 

4 

ovire-drugo 87 
 
 
Skupno je bilo označenih 451 enot kodiranja (citatov). Zbirko citatov smo v nadaljevanju ponovno 
pregledali in ugotovili, da jih v grobem lahko razvrstimo v dve večji skupini glede na to, kje v 
procesu iskanja pomoči se pojavljajo. Kode (tipe ovir) smo razdelili v dve skupini: 1. ovire pri 
iskanju pomoči in 2. ovire pri koriščenju pomoči. Takšni delitvi bomo sledili tudi v nadaljevanju, ko 
bomo predstavili ugotovitve analize. V prvo skupino smo uvrstili ovire, ki so se nanašale na obdobje 
od nastanka težav do prvega stika mlade osebe s formalnimi oblikami pomoči (vstopna točka – glej 
poglavje 4). V drugo skupino smo uvrstili tiste ovire, s katerimi so se mladi (ali njihovi starši) 
soočali po začetku iskanja formalnih virov pomoči. 
 
Takšna delitev se nam je zdela posebej pomembna za nadaljnjo analizo dostopnosti pomoči mladim. 
Analiza začetkov iskanja pomoči (glej 4. poglavje) je namreč pokazala, da so mladi (ali njihovi 
starši) z iskanjem pomoči tipično začenjali precej pozno, ko so bile njihove stiske že precej zapletene 
in hude. Naš cilj je bil z analizo prve skupine (ovire pri iskanju pomoči) ugotoviti možne razloge za 
to. Zanimalo nas je, kaj je mlade zadrževalo, da pomoči niso iskali oziroma prejeli že prej. Z analizo 
druge skupine (ovire pri koriščenju pomoči) pa smo želeli ugotoviti, s kakšnimi ovirami se mladi 
srečujejo, ko so že vpeti v iskanje pomoči, s tem pa oceniti, kako dostopna je zanje bila pomoč, ki so 
jo (po)iskali. 
 
Večino od začetno ugotovljenih 19 kod smo lahko uvrstili v zgolj eno od dveh skupin ovir. Tako smo 
na primer citate s kodami »geografska oddaljenost pomoči«, »plačljivost pomoči«, »dolgi čakalni 
roki«, »izključitev iz programa/storitve zaradi neprimernega vedenja, nesodelovanja«, »neodzivnost 
poiskane pomoči«, »nikamor ne paše« in »neizpolnjevanje formalnih pogojev za neko storitev« v 
celoti uvrstili v skupino ovir pri koriščenju pomoči. Citate s kodami »nestrinjanje z domnevno 
ponujeno pomočjo«, »strah pred negativnimi posledicami prijave/iskanja pomoči«, »strah pred 
škodljivimi posledicami obravnave« in »strah pred nerazumevanjem« pa smo na primer uvrstili v 
skupino ovire pri iskanju pomoči. Nekatere od citatov smo ponovno vsebinsko pregledali in jih glede 
na novo oblikovani skupini vsebinsko smiselno razvrstili v eno od obeh skupin. Tako so se nekateri 
citati, čeprav označeni z isto kodo (na primer ovire pod kodo »ovire-drugo«), rapršili v obe skupini 
glede na to, v kateri fazi se je posamezen primer ovire pojavljal: pri iskanju ali koriščenju pomoči. 
 
6.2 Ovire pri iskanju pomoči 
 
V času iskanja pomoči so se mladi srečevali s štirimi oblikami ovir, ki so vplivale na njihov proces 
iskanja pomoči. Mladi pomoči niso iskali, ker se svojih težav niso zavedali (jih na primer niso 
prepoznali kot duševne stiske), pomoči niso znali poiskati (ker na primer niso imeli informacij o tem, 
kam se obrniti) in ker šolske svetovalne službe niso pozitivno doživljali. Še posebej izrazito pa je 
mlade pred iskanjem pomoči zadrževala želja, da bi svoje težave iz različnih razlogov skrili. 
 
A. Ne zavedajo se težav 
 
Nekateri mladi niso iskali pomoči preprosto zato, ker niso vedeli, da imajo težave (intervju 27), 
oziroma so vedeli, da nekaj ni v redu, vendar svojih težav niso prepoznali kot duševne stiske 
(intervju 43, 54, 129), so si jih razlagali kot le prehodno obdobje (intervju 78a) ali nek lastni 
''karakterni'' problem (129). 
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Intervju 27: 
… če bi men že takrt en povedu da ni dobr in da morš poslušat svoj telo in da če se ti usak zjutri 
zbudiš utrujen, da pol neki ni uredu ane, da ni normlano, da če se že dve leti nisi normalno naspau, 
da pol neki ni uredu ane. Js tkt tega nism vedla, če bi en men reku, da je to težava bi js drgač tkt 
gledala na to tkrt pa sploh nism gledala na to kd na težavo 
 
Intervju 43: 
Ma jst predn se mi je to zgodilo, pač predn sm zapadla u anoreksijo, jst nism poznala anoreksije, 
nism vedla pač kaj sploh pomeni anoreksija. Se nism niti zavedala, da lahko prije do takih težav kukr 
je pač dejansko pr meni pršlo. 
 
Intervju 54: 
Takrt sm js že v bistvu dojela, ker sm js vedno bla ful dojemljiva pa ful sm razumela, da neki ni okej, 
sam nism vedla kaj 
 
Intervju 129: 
Tkrt se mogoče nism zavedu, da je to psihološko. Veš kako je. Težko sem dihal in so mi rekli, da se 
izogibam testov. Sej je bil res to moj dejanski odziv na stres. Oni so misnli, da se izogibam. Nikoli 
nism šel h psihologinji v šoli. Se mi je zdelo, da je to moj problem. Da sm pička, da morm ratt bol 
močn sam od sebe. Nism niti vedu, da je to bolezen, da je to možno, da se to zdravi.  
 
Intervju 78a 
Pa si to komu zaupal, si se na koga obrnil? X: ja kva sm pa jst to takrt vedu… vedu sm, da mi neki ni 
vredu toj blo pa to. Jst sm mislu, da mam to eno oviro v seb in da bom dal pač to skos. Pač mislu sm, 
da je to ena kriza, glej v teh letih sm, bo šlo to že mim. 
 
B. Ne znajo poiskati pomoči 
 
Nekateri mladi si pomoči niso znali poiskati (intervju 20), na primer zato, ker niso vedeli, da bi si jo 
lahko iskali, saj jim poklici pomoči niso znani (intervjuja 58 in 118), ker so imeli premalo informacij 
o obstoječih virih pomoči (intervjuja 12 in 137) ali pa se, nasprotno, v prevelikem obsegu informacij 
niso znašli (intervjuja 60 in 113). 
 
Intervju 20: 
Ampak kam drgam, da bi šla pa prou v zdravstveni dom, pa nisem niti vedla kak bi to nrdila, ne. Al 
morem it zdej k osebni zdravnici in me da ona naprej al se lahko kej sama naročim al bom rabla to 
kej plačat. Pač takrat še ni,  je blo že velik informacij na voljo, ni jih blo še tuk ko zej in potem se pač 
raj odločla, da raj zadržim v sebi. 
 
Intervju 58: 
... ne predstavlam si, da bi jst kr šla do enga in rekla: »Ej jst bi šla pa zdej mal do psihologa, na en 
razgovor. Pač sploh nisem vedla, da ljudje hodjo. 
 
Intervju 118: 
Niti nisem pomisla, da bi poiskala pomoč, pa ne zaradi tega, mene ni blo sram al pa karkoli. Ni mi 
blo, neprijetno mi je blo ampak ne tak, tu se mi zdi, da v teh krajah sploh ni tak, da bi vedla aha k 
totemu se morem obrnat, recimo h kakemu psihologu al pa kaj, niti nisem vedla, niti se nisem tolko 
zanimala na koga bi se obrnala druga kot na domače in na sebe. 
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Intervju 12: 
Js sm sicer neki študiral pa kam bi šel pa to, ampak enostavno nisem vedel kam bi še, ker se prej 
enostavno nikol nisem ukvarjal s tem. Niti nisem vedel, da te organizacije obstajajo. 
 
Intervju 137: 
Mogl bi bit več teh informacij. Js takrat nism mela skor nč, nism vedla na koga se lahk obrnem in 
kako si lahk pomagam. 
 
Intervju 17: 
... pol k sm dobiu tist seznam in jest dobim na tistmu seznamu miljon imen, miljon krajev in 
telefonske številke.. jest ne vem koga nej zberem od unih, pač nimam pojma kdo so, ne vem, kakšn 
majo tko, background kot profesionalno ane, s čim se bolj ukvarjajo, ne vem kje so, kako zgledajo, nč 
ne vem.. niti tko, ne veš kaj prčakvat in je.. tko.. ni kul. 
 
Intervju 60: 
Jst bi to bolj na eno mesto dala. In da se odločiš, kaj tebi ustreza in kaj si želiš. Ne pa da pol iščeš 
pri zdravnici pa pri temu društvu pa tam pa pri prijateljih. Mislim, saj je fajn, da slišiš informacije, 
ampak, ja. Ful bi mi pomagal tk, neka shema, kje iščeš, kaj je tvoj problem in da se potem glede na 
tisto odločiš. Ker je težko iskat na internetu pri tolikih ponudbah, mislim, ponudbah, toliko različnih 
stvareh, no. 
 
C. Nedostopna šolska svetovalna služba 
Vsakodnevno prisotna in zato navidez zelo dostopna šolska svetovalna služba nekaterim mladim ni 
predstavljala dejansko dostopnega vira pomoči, kar jih je oviralo pri začetkih iskanja pomoči. 
Zaposlene v tovrstnih službah so doživljali kot nedostopne, saj so ustvarjali vtis, da se ne ukvarjajo s 
tovrstnimi težavami mladih (intervju 56), delovali so zlobno (intervju 91), bili zaprti v pisarni in 
dajali občutek, da mlade ne bodo sprejeli oziroma jih bodo obsojali (intervju  144) ali pa so dajali 
vtis, da preprosto niso prijetne osebe (intervjuji 17, 56 in 84). 
 
Intervju 56: 
ja.. pač vem iz osnovne šole naprimer kakšni so bli pač te socialni pedagogi k so bli tm pa da niso se 
neki lih s tem ukvarjal, so se ubistvu z vsmi drugimi stvarmi ukvajal k pa pač dejansko z nekimi 
takimi problemi. Pomoje že zarad tega mi niti na misu ni pršlo da bi k nekom takmu šla. 
 
Intervju 91: 
... če bi se šla jaz pogovarjat k svetovalni delavki /.../ pač fejst je bla nedostopna, mislim, da je bla 
socialna delavka, nisem ziher, ampak noben ni nikoli šel k njej. Sicer je povedala, da lahko greš k 
njej pa se tam pogovarjaš, ampak je že zlobno delovala in noben nikoli ni hoto. In ker mi je bla 
čudna, tut jaz nisem hotla tja. 
 
Intervju 144: 
Sem pa definitivno občutila neke vrste stisko in iz različnih razlogov nisem pristopila po pomoč. /… / 
Prijateljem si nisem upala ničesar povedati, saj sem se bala obsojanja (bila sem na katoliški srednji 
šoli, imela pa razmerje z 12 let starejšim moškim, seksala pred poroko in podobne stvari, ki ne sodijo 
na katoliško šolo), prav tako je bilo s šolsko svetovalno delavko. Bila je izredno prijazna, a zaprta v 
pisarni in nedostopna, hkrati pa ni dajala občutka, da bi me sprejela. 
 
Intervju 17: 
Vemo vsi, da lahko gremo do socialne delavke pa to, ampak, vsi vemo kakšna je in mislim da tut 
nekdo s podobnimi problemi kt jih mam jst, na šoli se nebi obrnu nanjo, tko da ja. Glede tega bi 
lahko definitivno kej zbolšal. 
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Intervju 56: 
Pač tista k je bla pr ns ta pač svetovalka ni bla zdej neki najbl taka prijetna oseba in če bi k uni šla 
ne bi nč povedala. 
 
Intervju 84: 
Ja, men se zdi, da se je men psiholog zameru takrat, ko smo se vpisoval v srednjo šolo in npr. on je 
bil, ne znam opisat, ampak on je takrat,… vem da jst sm bla ,… nisem imela samih petk, mislim da 
sm mela eno stvar 3 zaključeno, in je on v tem smislu reku da jst nism za na gimnazijo. Da za 
gimnazijo morajo bit same petke. /…/  tut na splošno je bil tko,… ko je pršu so se zmeri vsi norčeval 
iz njega in pač nekak ga nimam v dobrem spominu in mogoče zarad te izkušnje, zarad vpisa v 
gimnazijo me je vse to tok potolkl. 
 
Č. Svoje težave so želeli skriti 
Posebej izrazita ovira, ki je mlade odvračala od iskanja pomoči, je bila njihova želja, da svoje težave 
skrijejo. Niso želeli, da bi starši izvedeli za njihove težave; bali so se odzivov in posledic psihiatrične 
obravnave; skrbeli so jih ukrepi centra za socialno delo; predvsem pa so težave skrivali zato, ker so 
razkritje stisk preko iskanja pomoči povezovali s stigmatizacijo in osramotitvami.  
 
Ne želijo bremeniti ali prestrašiti staršev 
Mladi so svoje težave skrivali pred starši, da jih ne bi bremenili oziroma prestrašili s svojimi 
težavami (intervjuji 2, 21, 22 in 79). 
 
Intervju 2: 
Potem je blo pa v moji glavi zmerej, da ne obremenjevat staršev še s tem, ker mogoče če boš pa 
pridna, se pa ne bosta več kregala, pa bosta mogoče še skp ostala. 
 
Intervju 21: 
Preveč bi se sekiral pa ne bi razumel. Oni bi mogoče misll da je neki hudo narobe z mano, ne vem, 
ne bi razumel. Ustrašl bi se pa ne bi razumel. 
 
Intervju 22: 
... js še zdej ne bi mela srca povedat mami, ka se je mn pač dogajalo v Lublani al pa kirkol. 
 
Intervju 79: 
Nisem se pa hotla na nobenga obrnt od mojih bližnjih, ker zakaj bi moriu enga s tem da ti se pa 
hočeš ubit. 
 
Bojijo se ukrepov ali posledic psihiatrične obravnave 
Mladi so svoje težave skrivali, ker so se bali psihiatrije. Skrbeli so jih njeni morebitni represivni 
ukrepi kot je (prisilna) hospitalizacija (intervjuji 40, 63 in 67) in učinkov pripisa diagnoze  (intervju 
137). Skrbele so jih (ali njihove starše) tudi »obsodbe«, ki so posledica zapisa podatkov o obravnavi 
v zdravstveno kartoteko (intervjuji 94), ker si na primer niso želeli imeti težav s kasnejšim iskanjem 
službe (intervjuja 16 in 22) ali biti obravnavani kot bolani ali ne-normalni (intervju 62). 
 
Intervju 40: 
Mama je takrt ful ful hotla pomagat, d bi šou d kšnga zdravnika, d bi šou na kšn pogovor. Sam sm se 
ful bau, nism vedu kaku me bojo sprejeli, kaku me bojo gledali, kaj bodo rekli. Bal sm se, d če grem 
zdravnika, d mi bojo rekli, zdej boš šou pa tud ti na polje ane. K js sm takrt dejansku mislu d se mi 
meša. 
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Intervju 63: 
Bila sem v zelo veliki zagati, saj sem se bala, da če bi iskala formalno pomoč v obliki psihiatra, 
psihologa, da bom diagnosticirana s shizofrenijo ali nečim takim in da bom poslana na Polje. Res 
sem se tega bala.  
 
Intervju 94: 
In se spomnem ku je mama rekla, pač. A si to ti res želiš? Š: Kaj, če si želiš? X: pač u smisli kao. zdej 
boš mela pa kartoteko, pa nevem kaj.. 
 
Intervju 67: 
Če bi šla k zdravnici bi dobila te antidepresive al bi me pa zaprl. /…/ sm vedla, da če bom zaupala 
bom dubla antidepresive. To je še najmanj kar bi dobila, verjetno bi me kr v psihiatrično poslal. Sem 
pa res nočem. Nočem ne antidepresivov, ne na psihiatrijo. Nočem, da mi govorijo kaj je narobe z 
mano. /…/ Če bi šla k zdravnici bi dobila te antidepresive al bi me pa zaprl.  
 
Intervju 137: 
Ker sem mela strah pred zdravniki. Da bi se mogla it tam z enim pogovarjat in bi si on zraven delu 
zapisnik, na konc pa reku, joj vi ste pa depresivni. To ti da spet eno nalepko. Depresivna sem, 
depresivna, depresivna sem. Pol bi spet vidla sam to in sama sebe definirala s to nalepko. 
 
Intervju 16: 
..., je predlagala psihiatra. Starša sta se potem neki med sabo mal pogovarjala in nista hotla sprejet 
te ideje. Pač bla sta zaskrbljena, ker bi mi to za vedno pisal v kartoteki, in ker sem bla še dost 
majhna nista želela tega. Mislna sta pač na to, da bi mi mogoče v prihodnosti, to kok škodl, da 
mogoče nebi zaradi tega dobila službe al pa nevem. Pač nista hotla, da bi me to kr zaznamoval za 
lajf, al pa vplival na njega pol. 
 
Intervju 22: 
Sam pač pol itak, ko pogledaš.. nisem pa hotla, da bi blo to v moji kartoteki. Aveeeeš.. ker pač mn je 
mama govorla doma, da pač to, kar se tbi tk dogaja v življenju, pa če greš..ne vem.. am, 
psihiatru. Karkoli, se ti zapiše v kartoteko in pol, ko iščeš šiht.. maš to v kartoteki. 
 
Intervju 62: 
Aja, da bi šla pa do osebne zdravnice, pa mi je ta k jo mam zdej dejansko kul, res rajš se vržem čez 
klif. Ker sem razočarana nad zdravstvom zdej. Pa tut ne bi hotla, da bi mi to v kartonu pisal. Tega ne 
morš več nikol zbrisat. Ne vem. To bi me motil, ker še vedno nedolžno upam, da sem normalen in 
zdrav človek. 
 
Bali so se ukrepov centra za socialno delo 
Mladi so svoje težave skrivali tudi zato, ker so se bali odzivov centra za socialno delo v smislu 
odvzema otrok iz družine (intervjuja 65 in 95). 
 
Intervju 65: 
V tem času, ko so se te stvari odvijale, mami ni želela iskati pomoči na centru za socialno delo, saj se 
je zaradi razmer doma bala, da me bodo vzeli. 
 
Intervju 95: 
Js sm vedla, da če bom šla komu to govort, k je na kakšnem višjem položaju, se bo vse doma 
spremenil. Pač vse bi blo drgač. Odpelal me bojo, ne bom mogla bit več z mami. K js sm vedla, da je 
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bla situacija tok hardcore, da ne bom ostala doma in bi me zihr odpelal nekam v kašn zavod al pa 
neki. V zavodu pa itak veš kako je. Za zmeri si pol v zavodu, če veš kaj mislm. Tako da v bistvu 
nočeš, da bi kdo slišu, nočš, da kdo vrta vate, kr pač veš kaj bo sledil, če bo kdo zvedu. /…/ Sej na 
koncu pol tko al tko, kr nism mela dnarja, nikol nism šla nikamor na nobeno pomoč, govort o temu 
pa tut nism šla, ker me je blo strah, da me bojo odpelal. 
 
Strah pred stigmo in sram 
Mladi (ali njihovi starši) so izrazito skrivali svoje težave tudi zato, ker so razkritje stisk preko iskanja 
pomoči povezovali s stigmatizacijo, osramotitvami in drugimi povezanimi negativnimi posledicami. 
Mladi (ali njihovi starši) so predvidevali, da bi jih iskanje pomoči negativno označilo. V svojih ali 
očeh drugih bi postali ne-normalni (intervju 109), »psihiči« (intervju 21), šibki (intervjuja 2 in 40), 
zdelo bi se, da je z njimi nekaj narobe (intervjuja 20, 21, 45, 84, 105), da so bolani, norci »za v 
Idrijo« (intervju 45), so tisti, ki jim gre slabo (intervju 84), so slabe osebe (intervju 45), zaničevanja 
(intervju 31), izogibanja (intervju 45), izločanja (intervju 20) ali obsojanja vredni (intervju 105) – 
skratka negativno drugačni in slabši od drugih ljudi. Skrivanje je predstavljalo obrambo pred 
tovrstno stigmo (intervju 143) ali sramoto – »da ja ne bo noben ne karkol, da bi kdo vedu« (intervju 
111), »saj bo boljše, sam tiho bodi« (intervju 51); »se umikaš /.../ ker se bojiš, da boš stigmaitziran« 
(intervju 40). 
 
Intervju 109: 
...  nisem se obrnila na nobenega profesorja in svetovalno služno. Profesorji tak niso vedel, v kakšni, 
da se moji doma ločujejo, da mi je težko, nisem hotela v šoli, da mi popuščajo, da dajejo boljšo 
oceno samo zaradi takšnih stvari. /.../ jaz sem hotela biti normala. 
 
Intervju 21: 
... men se tud zdi da so te stvari še useen v naši družbi tabuizirane in mam tud sama neko distanco do 
njih in se jih tud iz tega vidika ne bi posluževala. Aveš, uuu, zdej greš pa ke pa ke, pač psihička si. Pa 
lej sej tud noben ne bi rabu vedt ampak že sama bi se mau počutla uuu, neki je narobe z mano in pol 
bi se tud sama prepirčala da je neki res ful narobe z mano.  
 
Intervju 2:  
Kaj pa mogoče v osnovni šoli, k so te tud zafrkaval, da še mal na to preidem, zakaj takrat nis šla do 
svetovalne delavke al si šla? X: Ne, to je bla podružnična šola in ns je blo vseh skp 45 in potem nism 
hotla, da kdorkol ve, k je blo zmer tko, da »Lojzka« je tista, k more bit zmer močna, ona ne sme nč 
pokazat, more bit trdna … 
 
Intervju 40:  
Tu je dejansku spet okoliščine veš, k ti tu predstavijo na srednji šuli. Sam veš takrt si v tistih letih, k 
si frajer, k je un lej »aaa, tu je un k kliče na pomoč«, veš unu. In tu tud tu v celotni družbi je tu ful 
tku. /.../ Ampak tu, k se ti zdi, da si edini in da si prfuknjen in se umikaš in se umikaš za brezveze in 
sam zarat tega, ker se bojiš, da boš stigmatiziran zarat tega, a veš. /.../  Ker se ti zdi, da se nobenmu 
drugmu tu ne dogaja. 
 
Intervju 20: 
... nisem hotla, da bi se sploh karkoli vedlo, da je z mano narobe. /.../ Ja. sem si pač želela povedat. 
Ja, tut dejansko ne doma, bolj da bi poiskala bol res neko strokovno pomoč, ampak me je v bistvu res 
ta strah pred tem, da…me bo pa pol res družba čist izločla…si pol zarad tega dejansko nisem upala, 
no. /…/. Konc koncev tut kakemu od kolegov, k sem mu pol kasnej povedala za te težave, k sm jih 
mela, ampak takrat dejansko nisem upala, ker kak bojo pa oni na mene gledala. /…/ tut ko si v tem 
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nekem malem okolju, je mogoč spet mal ta strah, ne, sej jst pa tle itak vse poznam, pa vsi mene 
poznajo, pa mojo družino pa vse. 
 
Intervju 45:  
Pri nas to, da hodiš k psihologu je stigmatizirano, si takoj nor, nisi dobra oseba ali karkoli in se te 
morajo ljudje izogibat dokler ne boš ok. /…/ Nobenemu nisem povedala, ker me je bilo sram, ker so 
duševne stiske stigmatizirane, to je tabu, in če komu omeniš da je nekdo imel depresijo to pomeni, da 
je neki narobe s to osebo, da je za v Idrijo pač, da je nora seba na ta način, po pravici povedano me 
je bilo sram in pol v srednji so se eni sošolci zajebavali iz samomora sej pač vem, da niso vedli moje 
zgodbe ampak vseeno se počutiš da te je sram, ker so to norci ali duševno bolani ljudje a v bistvu lih 
ti rabijo pomoč. 
 
Intervju 84: 
... pač to da greš k eni šolski svetovalki je bil to tabu tam, s tabo je neki narobe, ti nisi ok, in pač jst 
tut pomislila nisem da bi šla, /../ Tut zarad tega ker bi me kdo vidu, da sem šla k njej in mi je blo to 
čist tko /.../ To je blo zmeri za tiste, ki jim je ful slabo šlo in pač itak si nisem želela bit med tistimi. 
Tko, da jst v šoli nisem iskala nobene podpore. 
 
Intervju 105: 
Tu je taka bolezen, da te je strašno sram tega in ti je težko zaupat. Še posebi v taki obsojajoči družbi 
in tko majhnem kraju, kjer te vsi poznajo. Sem se bala, da bi me obsojali zarad tega. Že zarad 
depresije, kaj šele zarad bulimije, ku je u naši družbi še zmeri nek tabu. In folk takoj misli, da je s 
tabo neki ful narobe, če greš iskat pomoč.  
 
Intervju 31: 
Tisto obdobje, je bilo ful ono, če si se rezal si bil emo, ful je tak bilo. In meni je že zaradi tega bilo 
težko priznati , ker jaz sem dejansko čisto nasprotje tega.. In spomnim se, da smo meli eno punco, ki 
je tudi to delala in pol je šla s šole v, mislim, da je šla prav na psihiatrijo. In vem, kak so vsi govorili, 
kao da ona dela to. /.../ Ampak ful je bilo to tak, da so zaničevalno na to gledali, 
ona kao to dela, samo zato, ker je emo, ne. Ampak pač ful ljudi dela in nevem, pač vidiš, da punca je 
pol na psihiatrijo mogla it. 
 
Intervju 143:  
V srednji šoli sem potem nekajkrat govorila s šolskima psihologinjama, a sem čutila, da se jima ne 
morem odpret v celoti. To ni bilo to. Sta sicer krasni ženski, dali sta mi dober občutek, me sprejeli, a 
meni ni bilo to to. V sebi sem sicer čutila grozno močno željo po tem, da me nekdo sliši in potolaži, a 
ni šlo. Zakaj? Ne vem točno. Morda ker je bilo na šoli, kjer je bilo kar stigmatizirano, če hodiš na 
pogovore, morda ker sem mislila da bi za to lahko izvedel kdo od profesorjev, ali kaj podobnega. 
Enostavno nisem začutila tega. 
 
Intervju 111:  
... je še vedno ta stigma ane, ne boš k psihiatru hodu ane in to je tut moja mama bla. Men je blo 
useen recimo če bi takrat, men je blo tok hudo da mi je blo vseen tut če bi me pred celo Sevnco k 
psihiatru pelala. Pač res dol mi je visel, vseen mi je blo. /…/ Ona je bla pa tko ne ne bomo, pa js 
delam tam, pa bojo govoril, to je še vedno pač to je res poudarek velik na tem. In je moja mama pač 
ja te bom js u Lublano pelala, da ja ne bo noben ne karkol, da bi kdo vedu /../  da bi šla js z mamo tja 
pa da bi vsi pač bi po mojem blo, je blo pa mogoče bolj njej neprijetno k pa men. 
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Intervju 51:  
... kr itak sem iz vasi, kr je neki, neki neodročno in v tem: »tiho, tiho, tiho«, ne, »ne govori, saj bo 
boljše, sam tiho bodi, ne smeš nazaj odgovarjat«, pač tok moraš bit, to je neka stvar, neka stara pač 
nisi smel govorit o temu, kr se ni reševalo takrat pač to so vse, to potišlo pri meni, ne ammm... /.../  je 
bla ena zadeva, če pač smem omenit moj brat, on je mel neke stvari. Jaz se spominm, v glavnem v 
osnovni šoli je mel nek pritisk v glavi, je rekel, da ma tak pritisk v glavi, da se mu bo pač zmešalo, da 
on ne more tko. Tko da sma mela dejansko z bratom obadva te neke stiske, v bistvu se spomnim, da z 
bratom so hodili v mesto nekam, to, ampak so pač opazli da neke je narobe z njemom...ammm... 
Ampak on ni to šel nikamor naprej, ker pač foter ni govoru, spet ono, kaj bodo drugi ljudje rekli, ne, 
to je blo dejansko. 
 
6.3 Ovire pri koriščenju pomoči 
 
V času koriščenja pomoči so se mladi srečevali z osmimi oblikami ovir, ki so negativno vplivale na 
njihovo prejemanje pomoči. Zaradi gneče v sistemu formalne pomoči, plačljivosti drugih oblik 
pomoči, geografske oddaljenosti virov formalne pomoči, neodzivnosti virov pomoči, izključevanja iz 
storitev in nepovezanosti procesa pomoči so mladi manjkrat prejeli pomoč ali pa obupali in prenehali 
z iskanjem. Mlade so od koriščenja pomoči odvračale tudi slabe izkušnje z obliko in načinom prejete 
pomoči, pa tudi starši, ki koriščenja pomoči niso podprli. 
 
A. Gneča v sistemu formalne pomoči 
Premajhno število formalnih virov pomoči se je odražalo v obliki dolgih čakalanih rokov in 
preredkih oziroma prekratkih pogovorov in obravnav, ko so mladi le prišli na vrsto pri viru pomoči.  
Dolgi čakalni roki so mlade ovirali pri koriščenju nudene pomoči. V upanju, da bodo našli kaj 
hitrejšega, se na storitve z dolgim čakalnim rokom sploh niso naročali (intervju 1); seznanitev s 
čakalnimi roki jim je odvzemala motivacijo za nadaljnje iskanje pomoči (intervju 21); čakalna 
obdobja pa so doživljali kot nasprotje od nudenja pomoči. Sporočali so, da tega obdobja brez prejete 
pomoči sploh ne bi preživeli (intervju 33) ali pa bi, brez druge pomoči v tem času, lahko storili 
samomor (intervjuji 53, 54 in 103). Pri koriščenju pomoči je mlade ovirala tudi premalo intenzivna 
vpetost v obravnave. Premalokrat so imeli možnost priti k viru pomoči (intervju 29) ali pa so bili 
njihovi stiki in pogovori prekratki (intervju 29). Takšno pomoč so doživljali kot nesmiselno 
(intervjuja 43 in 91), kar jih je demotiviralo za nadaljnje koriščenje pomoči (intervjuja 43 in 138). 
 
Intervju 1: 
... je pri njej čakalna doba eno leto. Kar se mi je zdelo preveč, ker sem se v tistem tako počutila, da 
rabim pomoč čimprej, ne pa čakati še eno leto v takem stanju kot sem. Potem sem iskala še druge in 
pod pol leta čakalne dobe nisem našla. /…/ Potem se zaradi tega nisem niti naročila, ker sem hotela 
čim prej, ne. 
 
Intervju 21: 
Js sm bla na točki k sm hotla takoj neki, ne pa čakat pou leta. /.../ Mene je to tok nekak odvrnl od 
vsga, ker itak mi je blo že tko, da se mi ni blo mar, pol pa še te ovire. Nekak se ti zdi da ti negdo 
ponud roko ampak ti jo stegne na daleč, a veš kaj mislm. 
 
Intervju 33: 
... sem dobila datum šele zdle oktobra. V tem času bi pa umrla, to pa je dejstvo.  
 
 
 
 



63 

 

Intervju 53: 
... so mi rekli, da je enoletna čakalna vrsta.  Ja ti se lhk ubiješ v tm leti. Pa mi reče, da sej majo tut 
številko za nujne primere.  Sm reku: » Gospa, a bom jst klicu, ku se bom hotu ubit pa jim reku, jst se 
bom ubiu, prite hitru sm, tle čakam pred oknom…?!! 
 
Intervju 54: 
In sm bla na čakalni in pač kaj mi bo ta čakalna. Tko da pol vmes je blo še par poskusov samomorov 
in ne vem ful je blo enga rezanja in kr enih stvari. /…/ pridm na uno tapravo čakalno in pol pa tm 
lahko do ene pol leta, ponavad. Do pol dela leta umre človk k ma resn problem. Lej sj tko k za 
operacije. Maš sepso pa ti rečejo čez 14 dni, kaj bom js čez 14 dni, pokoplete me lah. 
 
Intervju 103: 
Ker prvo ko prvo imaš ti čakalno dobo tko ful časa, ker so pač ne vem. Tut če maš na napotnico boš 
ti čaku pol leta, da boš ti prišu na vrsto k psihologu. Med tem se pa ti lahko že vržeš iz stolpnice ane 
če tko pogledaš.  
 
Intervju 29: 
Mark je bil najprej noter tri minute, je priletu vn, pol sem šla jaz noter, komaj sem začela tri stavke, 
kok sm povedala, je imela telefon. Je govorila in govorila na telefonu ane. Pol pa joj...ja, je rekla 
veste, zdej pa mam jaz že drugega naročenga. Sem rekla, jaz vas nimam niti časa kaj vprašat. Prav, 
ja žal, dejte rečt sestri, pa se naročte za kdaj drugič. K da je to...ej! A ti rabiš pomoč v hipu! V 
trenutku! In pol te naroči za tri mesce. Halo!  
 
Intervju 43: 
U glaunem jst sm bla tm ene, pomojem ene trikrat, štirikrat recimo sm bla in pol je blo enkrat umes, 
da je on šla na dopust, potem mene ni blo k sm šla u tujino in bi pršla na vrsto šele čez 4 mesce. To 
je skori pou leta, ma kaj ti to pomaga. In ni in pol sm kr končala hodit, pač nima nobenega smisla.  
 
 
Intervju 91: 
... se je moje srečanje skrajšalo na 45 min, ker smo mele še 15 min potem z mamo skupaj. Tak da je 
blo res malo, verjetno bi mi bolj pomagalo, če bi mela večkrat na mesec, pa bi lahko nekak sproti to 
reševala pa se bi verjetno tudi hitreje vse skupaj razrešlo… /…/  
 
Intervju 138: 
... rabila sm enkrat na teden da bi hodila. Pa sm bla itak sprejeta sm enkrat na mesc, k ženska ni 
mela več časa zame.. jst sm rabila enkrat na teden, ona je mela cajt zame pa sm enkrat na mesc.. pa 
sm pol tut zrd tega nehala hodt, kr se mi je zdelu use skupej brezveze.  
 
B. Problem plačljivosti pomoči 
Mladi so se s problemom plačljivosti pomoči soočali v kontekstu gneče pri brezplačnih virih pomoči. 
Znašli so se v »luknjah brez pomoči«, ki je nastajala med dolgimi čakalnimi roki in njim 
nedosegljivimi plačljivimi oblikami pomoči  (intervjuja 51, 71 in 73). Posledično so mladi ostajali 
brez pomoči, ker si je niso mogli privoščiti (intervjuja 3 in 43) ali pa na splošno obupali in nehali 
iskati pomoč (intervju 95). Ker gre za mlade osebe, še finančno odvisne od staršev, so se ovire v 
zvezi s plačljivosti pomoči nanašale tudi na njihove starše. Mladi so se soočali s stiskami, ker so jim 
pomoč plačevali starši, saj jih niso želeli s tem bremeniti (intervjuja 15 in 60), starši sredstev 
enostavno niso imeli (intervju 78b) ali pa ker jim je bilo neprijetno »žicat« starše za denar (intervju 
129). 
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Intervju 51: 
... v bistvu jaz sem začela si iskat psihiatra. Okej, klicala, ne morete prit, dolga čakalna vrsta. Okej, 
kaj zdaj, kako dobit pravega, komu boš zaupal, to je blo to vprašanje... nič nisem mogla dobit, kr je 
blo vse zasedeno, neko privat si nisem mogla privoščit, kr je na obisk ne vem like petdeset evrov al 
kolk... /…/ In pač dejansko mi ni potegnlo, kr mi je pač petdeset evrov mam jaz lahko pač za hrano 
pač. 
 
Intervju 71: 
Sej to je res super, sam da si pa ti v neki socialni stiski pol pa ne morš lih plačevat 40€ na uro ne, ne 
pride v poštev, potem si mal v riti po domače povedano. Pač greš po napotnico in čakaš na psihiatra.  
 
Intervju 73: 
No, pol sm šla k tej psihiatrinji in ona mi je to ponudla: te dihalne vaje, pogovor ali antidepresive. 
/.../ In za pogovor ni bila ravno navdušena, ker pri njej lahko pogovor samo enkrat na mesec imaš po 
45 minut. Ker je to edina stvar zastonj! 
 
Intervju 3: 
Sam plačat morš. /…/  Sam to je problem.  /…/ K drgač se mi ne zdi nč narobe psihoterapija, sam 
pač morš najdt enga, k ti bo ustrezu verjetn. /…/ Sam js nimam tok dnarja, da bi mal pr enmu 
sprobala, mal pr drugmu.  
 
Intervju 43: 
... en obisk si pri psihoterapiji privat tko je od 30-50 eurou, ma si ne more to usak privoščit. In taka 
oseba ku sm bla jst, ne morem imet pogovora enkrat na tedn, bi jih mogla met konstantno in kje naj 
jst dobim usaki dan 50 eurou.  
 
Intervju 95: 
Karkoli si poisku na internetu, je blo vse za plačat od 30 do 60 € na uro, pa mogoče trije od 30 
psihologov al pa psihiatrov so mel prvo uro brezplačno, k pa po možnosti še bliz niso bli, tko da to je 
bla takoj ovira. /…/ Ne vem… nad psihiatri sm pol obupala, k sm itak vedno bla brez keša. /…/ Sej 
na koncu pol tko al tko, kr nism mela dnarja, nikol nism šla nikamor na nobeno pomoč.  
 
Intervju 15: 
... vse skupaj je trajalo 20 minut, zaračunala 80 evrov, in js sem se počutila še bolj krivo, da oči zdej 
tle zgubla dnar zarad mene ker da bova hodila na te psihoterapije in da bo vsakič dal 80 evrov za 
vsako uro in sem rekla ne oči, pač to ne bova hodila, ker js ne mislim, da boš ti zarad tega 
bankrotiral.  
 
Intervju 60: 
Problem je bil v tem, ker jst itak nisem imela svojega denarja in so mi to itak starši financiral. 
Problem je pa še v tem, ker pač ata deloholik. In sem jst pač mislila, da njega ni nikol doma, dela po 
12 ur na dan, med vikendi in prazniki, da lahko financira mene, moj študentski dom, hrano pa kar si 
bom pač jst zamislila. /.../ Ampak ravno zaradi tega mi je takrat bilo bedno plačevati terapijo. Ker 
sem bila sigurna, da ata tok dela zato, da bo men lahko plačeval stvari pa te terapije. In se mi ni 
zdelo fer, da bom jst dala za eno uro 45 evrov, ata pa nikoli ni doma in skojs dela. 
 
Intervju 78b: 
Kar je blo predragu, ker ubistvu starši že tko niso mogl, k sta bla narazn, mt je itak mela minimalca, 
pa vmes je bla še brezposlna. 
 



65 

 

Intervju 129: 
Ena ura je 50€, zdej sm itak brez službe, si ne morm tega privoščit. Fotr ne bi razumel lih kaj mi rabi 
to, če že hodim h psihiatrinji. Malo mi je tudi bad žicat za dnar. 
 
C. Geografska oddaljenost 
Mlade je pri koriščenju pomoči ovirala tudi geografska oddaljenost pomoči. Ta ovira se je prepletala 
z vprašanjem financiranja pomoči, saj je prevoz k oddaljenemu viru pomoči lahko predstavljal 
nedosegljive stroške, zaradi česar so pomoč opustili oziroma je niso korisili (intervjuja 3 in 129). 
Geografska oddaljenost je pomenila tudi prevelik poseg v vsakodnevni potek življenja, v katerega 
dolge vožnje ni bilo mogoče umestiti (intervju 126). Zaradi grografske oddaljenosti so mladi ostajali 
tudi brez pomoči (intervju 144). 
 
Intervju 3: 
Ful mi je blo dobr se z njo pogovarjat, sam bi mogla v Kranj hodt, pol se pač odločla, da mi ni lih 
ane, k bom mogla še za prevoz dajat za tja, pa za njo, ane.  
 
Intervju 129: 
Sej v Sežani so itak kaj, dve psihologinje al kolk. Kaj če se z nobeno ne poštekam? Do Sežane mam 
10 minut vožnje. Če hočm it v Novo Gorico, Koper alpa Postojno jih je takoj 40.  Tud benz stane, js 
sm brez službe.  
 
Intervju 126: 
Pa nemren jes skous v Maribor oditi, sicer je 1x mesečno, samo ka či glij te man skous nekaj, al 
delan al ga moren kama pelati. To mi je največji problem, neman nikoga ka bi se z njin srečala, pa 
ka bi izmenjala izkušnje. 
 
Intervju 144: 
Ker živim na podeželju tudi nisem imela možnosti kakšne vsaj na videz neformalne pomoči kot so 
npr. strokovni delavci v mladinskih centrih ali v svetovalnicah za mlade in podobno. 
 
Č. Izključitve iz storitve, ker mlada oseba ne ustreza kriterijem pomoči 
Mlade je pri koriščenju pomoči oviralo tudi to, da niso ustrezali pogojem ali kriterijem, ki so jih viri 
pomoči postavljali za vključitev v njihove storitve. Takšni kriteriji so bili povezani na primer s 
starostjo uporabnika. Mladi so ob polnoletnosti morali zapustiti vire pomoči, v katere so bili 
vključeni (interjvuja 2 in 10), kar je povzročilo ponovno iskanje in raziskovanje možnosti pomoči 
(intervju 17). Poleg starosti so bili mladi izključeni iz pomoči tudi zaradi njihovega vedenja, ki ni 
ustrezalo kriterijem ustanov. Te izključitve so se pojavljale v kontekstih zavodskih oblik pomoči. 
Mladi so bili na primer izključeni, ker niso želeli sodelovati (intervju 135), so kršili pravila vedenja v 
ustanovi, na primer tako, da so šli čez ograjo zavoda (intervju 135), se kregali (146), pili alkohol 
(intervju 147). Mladi so bili odslovljeni od virov pomoči tudi zato, ker so bile njihove težave po 
oceni institucij ali posameznikov prehude, da bi se viri formalne pomoči z njimi ukvarjali. Na 
primer, dekle je imelo premalo kil, da bi jo sprejeli na obravnavo v zvezi s težavami pri 
prehranjevanju (intervju 43) ali pa se izvajalci pomoči niso čutili dovolj kompetentne oziroma 
premalo specializirane (intervjuja 73 in 93). 
 
Intervju 2: 
5 al 6 mescou sm bla tm in potem pa do 20. leta si uhka, pol pa ne morš bit, k zdravstvo je pa ful 
alergično, k enkrat prekoračš mejo, ne morš bit več, recimo na pediatrični, k tm je pa otroška 
bolnca. 
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Intervju 10: 
Takrat sem že hodila k eni psihologinji v Spodnjo Idrijo ampak je imela koncesijo samo do 18 leta. 
 
Intervju 17: 
... ne vem, zdej sm biu  glih, sm dopounu 18 let ne, tk da zdej ne vem točnu h kateri pač kam 
pripadam ane. A so to še spadam pod to adolescentno al pol že odrasle ane. Tko da sm tut več klicu 
tko, za mlajše, pa so ubistvu rekl naj grem za odrasle, pa sm klicu tm, pa ni blo nekga odziva, tko da 
ne vem. Iščem no. 
 
Intervju 43: 
Ja ma meni je blo to, mene je to ful pokopalo, mislim pokopalo, prou potouklo me je zato, ker jst sm 
se več ku dva mesca priprauljala, da bom jst tja poklicala in pole mi rečejo, da me ne morejo uzet k 
moj ITM ni dovolj visok, da bi la sposobna jst razmišljat u tej smeri, d bi ozdraula. Ma jst sm si pač 
že pole želela it tja ne in in pole je rekla, da bom bla na čakalni listi. K maš čakalno listo in pole nč 
druzga nism mogla, druzga mi ni preostalo in pole sm šla domou. 
 
Intervju 135: 
V Rakitni je bijo, ampak so ga po štirih dnevih poslali dumu. Ker ni želejo sodelovati pa oni s  
takšnim otrokom ne morejo delati, ne. /.../. Ni želel sodelovati. Sem rekla, čakejte malo, či pa ste zato 
vi tam, ke ga motivirate. Ja glejte gospa, če otrok ne želi delati z nami, ga mi tu nebomo meli. 
 
Intervju 135: 
Ampak iz vzgojnega zavoda Planina, je on bijo zaradi pač nevzgoje, ne vem česa vse, nameščen tam, 
ne. In tam pa je zavod zaprtega tipa. Tam se vrata učilnice razreda zaklenejo, tam nemrejo vun. In to 
so zej bom rekla dečki, deklice, tam stari 14, 15 let, morti še keri malo več pa še hodi v OŠ in 
potrebni svobode malo za sebe vun, ne,.. in ker tega nega blo, so si včasih šli, pa so izven ograje šli 
tam vun. In to je za jih že pobeg. Če prestopi tisto ograjo, je za jih pobeg. In to se je dvakrat, trikrat 
tam dogajalo, ke so dečki šli pač za ograjo vun, ke so ne bili v jihovem prostori notri, ne… In so mi 
totega otroka oni izpisali iz zavoda in ga poslali dumu. Zato ker je pač šo iz ograje vun. /.../  pač ga 
poslali dumu, ke oni z jim tam nemrejo delati, ke on ne upošteva pravil, ke krši pravila, pa bla bla, 
ne. 
 
Intervju 146: 
... pol smo se pač nekaj skregali. Eem, pač to je bla…, sem šla v dom… mal je blo eem…Tam se je 
zgodila ena neprijetna izkušnja zaradi katere sem bila izključena. Pol se je pač vmešalo sodišče, pol 
pa pač sem šla domov. 
 
Intervju 147: 
Pol sem šla pa v Smlednik. V zavod. Tm je blo tut tko, ne vem. Ni blo neki velik napredka al pa kej. 
Sicer so me pol itak vn vrgl, sej ne vem kok cajta sem bla. Skor dve let pomoje, pol so me pa vrgl vn 
/…/ Sedm pa osm razred sm nardila. Ja, pol bi mogla pa še devetga, pa sm bla sam dva tedna pol so 
me pa vrgl vn, pač iz zavoda. /.../ ne vem točn kaj je sploh blo takrt, z enmu, k je bil isto tm, z enmu 
unmu gojencem. Eem… Sva bla, mislm pila sva alkohol in so polcaji pršl in ne vem kaj je blo, pač jst 
sm se ful z uno polcistko tm skregala in pol so pač rekl, da je dost. Da… Takrt je sam reku vzgojitelj, 
da grem lohk spakirat stvari in da me pridejo starši iskat.  
 
Intervju 73:  
In pol sm v gimnaziji tudi kontaktirala to našo psihologinjo /.../ In sem tudi k njej šla parkrat na 
pogovor, ampak mi je rekla da ona ni specializirana za to.  
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Intervju 77:  
Ko je sina spoznal in je slišal za težave, se nam je opravičil, da z njim ne bi delal. Kot razlog je 
navedel to, da se ne počuti dovolj kompetentnega in se boji, da bi bolj škodil kakor koristil. 
 
Intervju 93: 
Čaki, v bistvu enkrt sm šla k eni v Kamnik in je bla ful mlada k je lih začela delat. In ko sem js njej 
povedala tko k sm tebi začela govort ane /.../ je rekla, da mam ful problemov, in da me ona ne upa 
zajebat in če bi šla loh h keri drugi k ma več izkušenj. /.../ Pa je rekla ta mlada da so te moje težave 
preveč za njo in da je začetnica in da noče nč narobe narest z mano ker se še uči in pač zarad tega. 
 
D. Nepovezanost procesa pomoči 
Mlade je pri koriščenju pomoči ovirala tudi menjava zaposlenih pri določenem viru pomoči, kar je 
zanje pomenilo, da so morali proces pomoči ponovno začenjati od začetka in vso svojo zgodbo 
ponovno pripovedovati. To jih je od koriščenja pomoči odvrnilo (intervjuja 35 in 91). 
 
Intervju 35: 
Aaam, nehu sem pa hodit zato, k je ona pršla iz pobolševalnega doma u Radečah, ko je tam delala, 
pa je pol šla nazaj in /.../ Nismo vse stvari rešl, oziroma jes nisem vseh stvari omenu, sem se pa 
odloču da pol ne bom več hodu zarad tega, ker bi mogu pol spet k novem psihologu in pol spet jovo 
na novo kar se mi po pravici ni dal.  
 
Intervju 91:  
… je dala tut neko številko od dežurne službe v zdravstvenem domu, kjer majo svetovalni center, 
samo jaz tega nisem nikoli uporabla, ker mi je bil spet problem to, da bi morala celo zgodbo na novo 
govorit in mi do tega ni blo.  
 
E. Starši ovirajo koriščenje pomoči 
Mladi se za ponujeno pomoč niso odločali tudi, ker so predvidevali negative odziv staršev (intervju 
10). Starši so zanikali obstoj težav (intervjuja 34 in 109), z negativnim vedenjem izrazili, da ne 
podpirajo vključevanja v pomoč, na primer tako, da so mlado osebo okregali (intervju 64), izražali 
užaljenost in ponižanost ali “grozili” z opustitvijo stikov (intervju 143) ali pa ocenili, da pomoč ni 
potrebna in jo nehali omogočati (intervju 136). 
 
Intervju 10:  
... mi je takrat dejansko prišla ful naproti, je rekla, ne vem, a te damo v ta dijaški dom v Idriji, so ga 
lih obnovili, da si lahko čez teden gor. sem rekla ne vem, če res ne bo druge, pridem, ker /.../ kdo ve 
kaj bi bilo če bi čez teden bila gor, ali pa če bi fotr zvedel, da hočem it stran, ker ne, o njemu se ne 
bo grdo govorilo ker on ni takšen. Sem rekla okej, dejmo potrpet.  
 
Intervju 34:  
... tata pa ni priznaval možnosti, da ima njegova hči lahko duševne motnje. 
 
Intervju 64:  
Meni je bilo super, ampak nisem pa upala doma povedat.  A veš, ko je moj očim to zvedel, se je pol 
drl na mene. 
 
Intervju 109:  
Na koncu nismo šli, najprej sem to predlagala doma, moj tata je na začetku še sprejel, na koncu pa 
je reku da je to metanje denarja stran. In on da ni v nobenem problemu in da imamo probleme z 
njim, da midve delava probleme in kreganje, da midve morava it po neko pomoč, da on tega ne rabi 
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in da je tipo metanje denarja stran, da želimo da bo šel. Ampak je imel grd odnos, in potem nisem 
hotla. 
 
Intervju 143: 
Bila sem vesela, da se bo končno nekaj spremenilo, čeprav je želela v to vključiti starše, jaz pa nisem 
vedela, kako bosta to sprejela. Mati je sprejela slabo, grozno slabo – bila je ponižana in užaljena, da 
sem šla govoriti te stvari nekomu na šoli. Rekla je, da ne bo nikamor hodila in da  
naj pazim, kako bom povedala očetu, ker potem zagotovo ne bo več želel imeti stikov z menoj in spet 
bom na istem kot par let pred tem. Rezultat? Nisem šla več nazaj, ker nisem želela poslabšati 
odnosov z mamo ali izgubiti stik z očetom. 
 
Intervju 136: 
Šla sm trikrat. /.../ Sicer, bi mogla večkrat hodit v Ljubljano a veš. Ene trikrat sm bla, pol me pa 
rejniki pač niso več vozli, ker so rekli, da ni potrebe ane.  
 
F. Neodzivnost poiskane pomoči 
Oviro pri koriščenju pomoči je mladim predstavljala neodzivnost pomoči, ki so jo poiskali in 
kontaktirali (intervjuji 1, 5 in 17). 
 
Intervju 1:  
To sve klicale in je rekla da bo poklicala nazaj. Ampak klica ni bilo in midve tudi nisve več klicale. 
 
Intervju 5:  
... je ona rekla, da bo mene poklicala.. pa ja je rekla. Ampak od tega je zdaj že dva tri tedne. Ker zdaj 
od tega ni nič... nobenega feedbacka. To se mi glih najbolj fer ne zdi.  
 
Intervju 17: 
... meu sm kokretno idejo kam, pa sm klicau, pisu sms, mejl, vse, pa nism dobu nobenga odgovora 
sploh, niti javl se niso na telefon.  
 
G. Nezadovoljstvo z že prejetimi oblikami pomoči 
Vidik nezadovoljstva bomo sicer natančneje predstavili v poglavju 7.3, v kontekstu ovir pri 
koriščenju pomoči pa je pomembno izpostaviti, da so slabe izkušnje s prejetimi oblikami pomoči 
mlade tudi odvračale od nadaljnjega vključevanja v pomoč, saj so jim negativne izkušnje močno 
zmanjšale zaupanje do virov pomoči (intervjuja 29) ali pa zamajale vero v smiselnost pomoči 
(intervju 42). 
 
Intervju 29: 
Pa je on kdaj izrazu, kakšno oblike pomoči bi si on želel? Kam bi se lahko obrnu, če bi imel 
priložnost?X: Ja, brez tablet, da brez tablet... da kam gre, da... da... Ampak ne med ljudi, kateri  
imajo take hude težave. /.../ Pejt noter, pa boš vidla po sobah. To ležijo ljudje, fantje ležijo po 
pojstlah ko zombiji, sploh niso pri seb. /.../ Nobenmu nč ne zaupa. Nobenmu, od prvega dne nobenmu 
psihiatru nč ne zaupa, zato k so mu dal...prva beseda kaj je, ko si me v CMZ spravila, so mi dali 
tablete. Ful na hard, da so me sfukal, da nisem se mogu vstat in od takrat on nima. 
 
Intervju 42: 
In pol so me uni psihologi sprašval še od tega pa če to kej vpliva name pač jst sm pa sam hotla 
povedat da jst ne razumem tega nasilja, zakaj so ljudje prasice, pač tu me je ful zaznamovalu pomoje 
in zato tut nikol ne grem nikamor po pomoč, kr me je una ženska tam pou leta eno in isto sprašvala 
in nč nismo napredval ne.  
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6.4 Zaključki  
 
V tem delu raziskave nas je zanimalo, kaj mlade zadržuje, da z iskanjem pomoči ne začnejo prej – še 
preden njihove težave postanejo precej hude. Ugotovili smo, da je mlade pred iskanjem pomoči 
zadrževalo to, da se svojih težav niso zavedali; da pomoči niso znali poiskati; da so bile šolske 
svetovalne službe nedostopne in to, da so svoje težave želeli skrivati, saj so se bali ukrepov 
psihiatrije ali centrov za socialno delo; predvsem pa so se bali stigmatizacije in osramotitve zaradi 
razkritja svojih težav. 
 
V luči spodbujanja hitrejše pomoči mladim, bi bilo treba krepiti področje prepoznavanja njihov težav 
in informiranja o možnih oblikah iskanja pomoči. Tovrstna prizadevanja bi bilo treba zagotavljati 
tako med mladimi samimi in njihovimi starši, še posebej pa med formalnimi mrežami, v katere so 
mladi vpeti, na primer v šoli. Analiza začetkov iskanja pomoči mladim (glej poglavje 5) je namreč 
pokazala, da se je iskanje pomoči tipično začenjalo tako, da so jo mlade osebe začele iskati same, ali 
pa so jo začeli iskati njihovi starši, precej manj tipično pa so proces nudenja pomoči začele formalne 
podporne mreže, v katere se mladi vpeti (na primer šola). Šolo lahko razumemo kot institucijo, ki 
poleg izobraževalne zavzema tudi vlogo zaščitnega in podpornega okolja za mlade. Za boljšo  
dostopnost pomoči mladim v stiski bi bilo koristno krepiti to drugo, »ne-izobraževalno« vlogo šole, 
pri tem pa ne spregledati večplastnost pojma dostopnost pomoči. Ne samo, da bi bilo treba krepiti 
objektivno dosegljivost pomoči mladim v kontekstu šole, temveč zlasti tudi njen bolj subjektiven 
vidik. Mladi v intervjuju tipično niso sporočali, da jim pomoč v šoli ni bila na voljo, ker svetovalne 
službe v šoli ne bi bilo, temveč so bolj poudarjali njeno subjektivno nedostopnost (mladi so 
zaposlene v teh službah doživljali kot ne-sprejemajoče, tudi zlobne, nezainteresirane, idr).  
 
Osrednja tema, ki bi jo bilo v luči spodbujanja hitrejšega iskanja pomoči med mladimi treba 
nasloviti, je področje stigmatizacije duševnih stisk. Mlade je od iskanja pomoči precej izrazito 
odvračal strah, da bodo ob iskanju pomoči deležni negativnega zaznamovanja s strani okolja. Zaradi 
svojih stisk niso želeli biti označeni kot norci, ne-normalni, »psihiči« ali šibki, manj uspešni, in biti 
posledično izločeni, zaničevani, obsojani. Ta ovira zelo izrazito odraža kulturno pogojenost načinov 
iskanja pomoči, ki močno presegajo vprašanje objektivne dosegljivosti virov pomoči. Zadržki mladih 
v zvezi z njihovo stigmatizacijo zelo jasno kažejo na potrebo po destigmatizaciji stisk med mladimi 
in razvoj služb, ki delujejo na nestigmatizirajoč način. Skrbi v zvezi s stigmo so verjetno tesno 
prepletene tudi s favoriziranjem vidika uspešnosti in storilnosti mladih v šolskem prostoru, pa tudi  
diskurzom individualizma, v katerem se duševne stiske pojmujejo kot osebni poraz ali »trajna 
okvara« posameznika. 
 
Ugotovili smo tudi, da se mladi pomoči ne upajo iskati, ker se bojijo nekaterih ukrepov formalnih 
virov pomoči (prisilne hospitalizacije, odvzem otroka iz družine, zaznamovanost v zdravstveni 
kartoteki, idr). Vprašanje, kako odstranjevati tovrstne ovire pri odločitvah mladih, da bi iskali 
pomoč, je precej zapleteno. Nesporno pa je, da tovrstnih ukrepov, kljub njihovi  deklarativni 
pomočni naravnanosti, ne moremo razumeti zgolj kot take – ti ukrepi so obenem tudi tisti, ki mlade 
odvračajo od tega, da bi pomoč iskali.  
 
V tem delu raziskave nas je zanimalo tudi, kaj mlade ovira pri koriščenju pomoči, ko jo že poiščejo. 
Ugotovili smo, da jih ovira premajhno število razpoložljivih virov formalne pomoči, ki se odraža z 
dolgimi čakalnimi roki in preredkimi oziroma prekratkimi možnostmi obiskov virov pomoči. Ta 
ovira je še posebej problematična ob upoštevanju, da so se mladi v formalne pomoči tipično 
vključevali šele, ko so bili že v »krizi« in so si najverjetneje želeli hitre in intenzivne pomoči (glej 
poglavje 5).  
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Mlade je pri koriščenju pomoči ovirala tudi plačljivost oblik pomoči, ki so alternativa pomoči z 
dolgimi čakalnimi roki. Tako so v »luknji« brez (ali z zelo malo) pomoči ostajali zlasti mladi, ki si 
plačljive pomoči niso mogli omogočiti. Pri koriščenju pomoči je mlade ovirala tudi geografska 
oddaljenost virov pomoči. Ta ovira je še posebej problematična, ponovno, za mlade, ki si stroškov 
prevozov do virov pomoči niso mogli omogočiti. Ta preplet ovir (čakalni roki-oddaljenost-
plačljivost) še posebej prizadane mlade s šibkejšim socialno-ekonomskim statusom, kar kaže na 
ekonomsko pogojenost dostopnosti pomoči. 
 
Dostopanje do pomoči so mladim ovirale tudi raznovrstne oblike izključevanja iz storitev pomoči, 
ker mladi niso ustrezali kriterijem, ki so jih postavljali viri formalne pomoči (starost mlade osebe, 
teža mlade osebe, njeno sodelovanje, vedenje, prehude ali ne dovolj hude težave). Mlade so od 
koriščenja pomoči odvračale tudi njihove slabe izkušnje z že prejetimi oblikami pomoči (vidik 
nezadovoljstva s pomočjo je podrobeneje predstavljen v poglavju 7.3). Za doseganje cilja večje 
dostopnosti pomoči mladim bi bilo treba iskati možnosti za večjo prožnost oblik pomoči ter 
približevanje oblik pomoči mladim z razvojem služb, ki so mladim blizu in so »user-centered« v 
smislu prilagajanja pomoči mladi osebi (in ne obratno).  
 
Za oblikovanje pomoči, ki bodo mladim bolj dostopne, pa je treba vselej misliti tudi dostopnost 
pomoči za njihove starše (oziroma družine). Posebnost razumevanja pomoči mladim je seveda 
njihova odvisnost od staršev in mladostnikova vpetost v dinamiko družine. Mlade je od iskanja 
pomoči odvračala skrb, da bodo s svojimi težavami obremenili ali prestrašili starše. Ob iskanju 
pomoči so bili odvisni od zmožnosti staršev, da plačajo storitev (in stroške prevoza), predvsem pa 
tudi od njihove podpore in odobravanja, da se v storitve pomoči vključujejo. Vse ugotovljene in 
naštete ovire pri iskanju in koriščenju pomoči je zato treba razumeti v kontekstu družine, ukrepe za 
večjo dostopnost pomoči pa vselej načrtovati tako, da bo zagotovljena tudi podpora družinam 
mladostnikov. 
 
7 Doživljanje prejete pomoči  
 
7.1 Uvodna umestitev problema 
 
V prijavi pričujoče raziskave smo tematsko področje, ki ga obravnava to poglavje nakazali z več 
stavki: 
- »Osnovni namen raziskave je izvesti pilotsko, eksplorativno, pretežno kvalitativno študijo, za 

oblikovanje hitre okvirne ocene kazalcev stanja glede sistemskih ponudb pomoči,njihove 
dostopnosti ter prilagojenosti potrebam mladih oz. njihovih družin.«  

- »… preveriti … ponujene oblike pomoči.«. 
- »Znotraj tega nas bodo posebej zanimali naslednji elementi: značilnosti okoliščin, ki so mlade 

spodbudile, da so začeli_e iskati in kasneje dobili_e pomoč, napotovanje, dostopnost, 
zadovoljstvo …«. 

- »… pilotni vpogled v to, kako mladi/starši zaznavajo ponudbe podpore ter pomoči .. in kako 
različne oblike podpore vrednotijo«.  

- »Identificirali bomo tudi, kaj pogrešajo oz. iz katerih razlogov se določenih oblik podpore ne 
poslužujejo«.  

Pri vsem tem pa naj analizirali predvsem dojemanja uporabnic_kov oz. raziskovali tim. uporabniško 
perspektivo. Ta perspektiva oziroma dojemanja mladih prejemnikov pomoči  so seveda vsebovala 
več dimenzij, vendar smo se za potrebe te analize odločili največji poudarek dati osnovni evalvativni 
dimenziji, torej pozitivnemu ali negativnemu dojemanju (formalne) pomoči, ali nezadovoljstvu z njo. 
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Ta naloga – analizirati in prikazati (ne)zadovoljstvo mladih, s pomočjo se je izkazala kot zelo težka. 
Najprej zaradi zelo omejenega časa analize ter obsega gradiva. Potem zaradi zapletenosti in 
heterogenosti gradiva ter na koncu zaradi večplastnosti, relativnosti in kontekstualnosti pojma 
»zadovoljstvo«. 
 
Zbrano gradivo, to je 143 zapisov intervjujev, smo analizirali sledeč postopkom gradnje utemeljene 
ali prizemljene teorije (po Straussu in Corbinu). Z uporabo induktivnega kodiranja intervjujev smo 
prišli do: 
- 15 kod, ki so se nanašale na dogajanje in izkušnje v šolskem prostoru; te so se nanašale na 183 

citatov (ki so zajemali vsak od nekaj stavkov do nekaj odstavkov) v skupnem obsegu 50 gosto 
tiskanih strani ali 168.500 znakov; 

- kode »nezadovoljstvo s pomočjo«, ki je zajemala 397 citatov na 100 straneh v obsegu 356.000 
znakov; 

- kode »zadovoljstvo s pomočjo«, ki je zajemala 265 citatov na 60 straneh v obsegu 217.500 
znakov; 

- kode »odnos do zdravil« zadovoljstvo s pomočjo, ki je zajemala 157 citatov na 35 straneh v 
obsegu 122.500 znakov; 

- ter še dveh kod (»prekinitev pomoči, ko je ocenila, da ni več koristna« ter »preredko 
srečevanje«), ki sta se nanašali na manjši obseg citatov in v bistvu predstavljata dve podvrsti 
nezadovoljstva s prejeto pomočjo. 

 
Gradivo je vsebinsko zapleteno predvsem zaradi heterogenosti vsebine, ki jo zajema; intervjuvane 
mlade osebe so imele veliko različnih vrst težav in njihovih pojavnih oblik; živele so v veliko vrstah 
različnih družinskih in socialnih okoliščin; intervju je potekal v različnih fazah njihovega iskanja 
pomoči; nudene so jim bile zelo različne oblike pomoči; pa tudi posamezni deli njihovih pripovedi so 
se nanašali na različne dele njihove osebne poti iskanja in prejemanja pomoči. Naše v nadaljevanju 
zapisane posplošitve bodo zato nujno - v večji ali manjši meri - »storile silo« individualnosti in 
edinstvenosti teh osebnih zgodb.  
 
Značilnost tega poglavja o zadovoljstvu s pomočjo, je, ne nazadnje, de se ukvarja z življenjskimi 
situacijami, za katere je morda še najbolj značilno nezadovoljstvo. Predvsem nezadovoljstvo s samim 
seboj, s svojim doživljanjem, s svojimi mislimi, s svojimi odnosi, s svojim telesom, pa tudi s svojim 
vedenjem in dosežki. Vsemu temu se pridružuje še celotno polje tega, s čim pri teh mladih osebah 
niso zadovoljni drugi, ter polje nezadovoljstva mladih s tem, kar jim delajo drugi. Vsa ta 
nezadovoljstva so bila, v različnih kombinacijah in stopnjah značilna za mlade, ki so iskali pomoč, in 
so bila pravzaprav vzrok, da so iskali pomoč – sami ali njihovi bližnji za njih. Dober del 
nezadovoljstva se je povezoval ali nanašal tudi na to, da mladi niso mogli dobro ubesediti svojega 
nezadovoljstva ali si ga zadovoljivo pojasniti. Vprašanja, kot so: Kaj se mi dogaja? Zakaj se mi to 
dogaja? Kakšni bodo izteki tega dogajanja? Ali lahko kaj s tem storim? so velikokrat ostajala brez 
odgovorov, kar je gotovo prispevalo k nezadovoljstvu. V tem pogledu so bili na boljšem mladi iz 
zelo nefunkcionalnih družin z veliko nasilja, ki so se pogosto dosti jasno zavedali tega, da so njiihve 
težave močno povezane z družinskimi okoliščinami, nasiljem, zanemarjanjem, družinsko 
nestabilnostjo, »presajanjem« in podobnimi pojavi.  
 
Vse te okoliščine, predvsem zunanje pa tudi notranje, se precej pogosto v tem obdobju pojavljanja 
duševnih težav, ki ga je pokrival intervju (ki je največkrat obsegalo od nekaj let pa do kakih 15 let), 
niso povsem in enoznačno izboljšale ali odpravile ali bistveno spremenile, ali pa so pustile sledove, 
ki niso bili povsem izbrisljivi. Zato ne preseneča, da so se pri mnogih duševne težave in stiske 
nadaljevale tudi do časa intervjuja, ali pa da se vsaj niso povsem rešile ali odpravile, medtem ko se 
pri drugih dobro kompenzirale ali pa so se pri mladih vzpostavila takšna duševna ravnotežja, ki so 



72 

 

omogočala razvoj razmeroma dobrih spoprijemalnih strategij oz. shajanje s pogoji svojega življenja. 
Vendar pa so ta, recimo jim »preostala nezadovoljstva«, vplivala tudi na izražanje zadovoljstva 
mladih s prejeto pomočjo. Vsak bi si namreč želel dobiti pomoč, ki bi mu na magičen način 
odpravila vse probleme, vendar pa take pomoči praviloma ni. Zato je pogosto ostal še del 
nezadovoljstva s pomočjo, ki ga lahko pripišemo tudi takim iluzornim pričakovanjem. To dejstvo, 
sicer zelo razumljivo in človeško običajno, pa nam je otežkočalo nalogo jasnega razumevanja in 
interpretiranja pripovedi mladih sogovornikov. 
 
V nadaljevanju poglavja prikazujemo tematiko doživljanja pomoči in zadovoljstva z njo v treh 
poglavjih. Poglavje 7.2 prinaša pregled in povzetek izjav mladih, ki se povezujejo s šolo, in sicer 
ločeno glede na različne vidike oz. subjekte v šolskem prostoru. Vse druge izjave naših 
intervjuvancev, ki so se nanašale na druge subjekte in kontekste formalne pomoči (torej razen šole) 
prikazujemo in povzemamo v poglavjih 7.3 in 7.4, ki se ukvarjata z nezadovoljstvom in 
zadovoljstvom s prejeto (drugo) pomočjo, torej tako, ki večinoma ni povezana s šolo, ampak z 
zdravstvom, s psihoterapijo in drugimi polji nudenja pomoči. 
 
7.2 Izkušnje s šolo in v šoli 
 
Ta sklop tematike obsega pripovedi o dogajanju v šoli in v zvezi s šolo. Kat smo že zapisali, je bila 
tema šole v nekaterih intervjujih močno prisotna, pri drugih pa sploh ni bila omenjena. Praviloma ni 
bilo omenjena takrat, kadar je – za posameznika - tema šole in šolanja ostala že »daleč zadaj« in ni 
bila več aktualna8, ali pa kadar posameznica ni imela s šolanjem nobenih težav, niti ni imela takih 
težav, ki bi bile v interakciji s šolskim življenjem. Tema šole pa je bila – nasprotno - zelo aktualna 
takrat, kadar so se posameznikove težave kazale ali aktualizirale tudi ali prav v šoli, ali kadar je bil 
šolski prostor v neki pomembni interakciji z družinskim prostorom in drugimi dejavniki, ki bi jim 
lahko pripisali vzročno vlogo pri nastanku duševnih težav.   
 
Informacije v pripovedih o šoli smo razvrstili v šest področij in pri vsakem od njih evidentirali 
vsebine (citate), ki so govorili o tem področju na pozitiven, negativen ali mešan način. Slednji je 
pomenil, da je oseba v svoji pripovedi obenem govorila o nečem, kar ji je bilo stresno in nepodporno 
skupaj z nečem, kar je doživela kot podporno. Tabela 18 kaže, koliko kakšnih citatov smo našli. 
 
 
Tabela 18: Število izbranih citatov glede na to, o katerem vidiku šolskega življenja govorijo in glede 
na to, ali svoje izkušnje ocenjujejo kot podpirajoče ali ogrožajoče 
 
Področje izkušenj: Pozitivne vsebine Mešane vsebine Negativne vsebine 
Izkušnje s profesorji 20 12 34 
Izkušnje z razredniki 9 0 4 
Izkušnje s svetovalnimi delavci 22 3 36 
Izkušnje z vrstniki 1 0 23 
Izkušnje v odnosu šola-starši 2 0 0 
Izkušnje s šolo nasploh 13 0 3 
Skupaj 67 15 100 

                                                             
8 Podobno kot v nekaterih prejetih intervjuje ni bila primarna družina omenjena niti z besedo, smo našli druge, 
v katerih šola ni bila omenjena niti z besedo. Večkrat so bile to življenjske zgodbe, ki so kazale, da je bila šola 
in šolanje za osebo že pred časom povsem opuščen in/ali zavrnjen »projekt«, in z njim povezane izkušnje 
odrinjene daleč stran od aktualne zavesti. Take primere smo našli pri osebah, katerih življenje se je vrtelo 
okrog uporabe drog ali pa ki so v veliki meri sprejeli »kariero duševnega bolnika«. 
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V nadaljevanju navajamo izbor značilnih citatov iz intervjujev in sicer za tri področja šolskega 
življenja, ki so se najpogosteje pojavljale. Prvo področje (A) bo zajemalo citate izkušenj s profesorji 
ALI razredniki, ki so bile vsebinsko precej podobne, le da so bile v celoti gledano izkušnje z 
razredniki nekoliko pogosteje pozitivne kot izkušnje z drugimi profesorji, kar je bilo povsem 
pričakovano. Drugo področje (B) pokriva izkušnje s šolskimi svetovalnimi delavci, ki so se v 
obravnave vključevali ob pojavu kakih težav. Tretje področje (C), večkrat izjemno travmatsko, je 
bilo področje odnosov z vrstniki. Slednje področje seveda ne moremo opredeliti kot obliko formalne 
pomoči, vendar pa so vrstniki za mlade sestavljali del celote šolske izkušnje, torej nekaj, na kar so 
bili »obsojeni« z obiskovanjem šole in česar – v nekem smislu – niso mogli izbirati.  
 
Pri prikazovanju vsebin (citatov) vsakega od treh področij navajamo najprej pozitivne vsebine, nato 
mešane in na koncu negativne. 
 
A. Izkušnje s profesorji 
 
V nadaljevanju navedeni citati govorijo o tem, da je po mnenju mladih oseb kot podporno v šoli 
delovalo to, da so jih profesorji: 
- opazili in prepoznali kot posameznike s individualnimi značilnostmi in v individualnih 

okoliščinah.   
- z njimi vzpostavili osebni in/ali zaupni stik,  
- da jim ni bilo vseeno zanje, da so pokazali interes in skrb zanje, 
- da so si vzeli čas za pogovore z njimi, da so bili dostopni,   
- da so imeli do njih in njihove prihodnosti pozitiven in optimističen, vzpodbuden odnos,  
- da z njimi niso delovali na način pritiskanja in ustrahovanja,  
- da niso zmanjševali pomena njihovih težav in jih banalizirali, 
- da so varovali zaupnost podatkov in informacij o mladih osebah, 
- da so razumeli njihovo vedenje v kontekstu njihovih življenjskih okoliščin,  
- da so bili do njih strpni in potrpežljivi,  
- in bili vztrajni v prizadevanju za iskanje njihovih moči in pozitivnih točk. 
 
Zgornji seznam lahko razumemo kot seznam splošnih ali univerzalnih vodil za podporno delovanje z 
ljudmi, ki ni bil nič kaj posebno specifičen za šolsko okolje. Kar je bilo specifično, je bila v neki 
meri problematika ocenjevanja znanja, obvezne prisotnosti in še morda vedenjskih težav, pri kateri 
pa so v poštev prišle prav iste zahteve, ki jih izražajo zgornje alineje. 
 
Intervju 16, koda »razredničarka-pozitivne vsebine«:  
Pol k se je to stopnjeval, pa sm se mal pogovarjala z eno od profesorc sm povezala, pač kr občutki so 
bli podobni ne. No pač ne spomnla sm se jih. Pogovarjala si se s profesorico…bi lahko rekla, da je 
bila tudi ona nek vir pomoči ali si jo iskala še kje drugje? Najprej sm se z njo ja. Sj sm rekla, padu 
mi je uspeh, počas se je slabšal use povsod, ocene pa to ne so šle itak dol. Ona mi je bla pa 
razredničarka, pa itak me je pol hmal k je vidla velko spremembo in v ocenah in tko pač u men. Amm 
zgledala nism najbl naspano, pa pač taka čudna sm bla. Sj si znaš predstavlat no. No pa me je 
večkrat poklicala k seb..prvo mi je blo itak tko ne…sm neki glumila. Sj veš, kdo pa se bo pr teh letih 
pogovarjou z učitlom. Mislm zakaj bi se ne. No ampk je bla zlo taka..amm..sj nevem kok čm se 
izrazit. Življenska. Nč uno očitki al pa kaj glede ocen. No in k sva začele mal govort o teh mojih 
problemih sve pršle tut na to, da se mi je nek podobnga že dogajal. No pa na zdravstevno sm hodila 
ne, tok da najbrž je mela mal pojma o tm. Pol mi je ona rekla mal, da bi bla to mogoč tesnoba, al pa 
kake anksiozne motnje, pa me spodbujala naj poiščem pomoč. 
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Intervju 41, koda »razredničarka-pozitivne vsebine«:  
Samo tko… tut k se je depresija poglobila, je sicer razredničarka mi stopla u pomoč, se zmenla s 
profesorji, da če ne morem pisat testa, ga pišem drugi dan, u kabinetu… se je to dalo pač nekako 
zmenit. 
 
Intervju 47, koda »razredničarka-pozitivne vsebine«:  
Moja razredničarka, pač mi je pa res bla v oporo, že prej me je mela rada, tko k sm res zlo sodelvov 
pr biologiji, men je blo zlo top an in mi je pa res bla v oporo, to sm…to mi je pa res mau žou, da sm 
to pozabu, ampak ja, pač ona je pač, zlo tud tko, skos sm biu na govorilnh z mojo mami an in sva se 
zlo pogovarjala, dostkrat mi je svetovala in me je že takrt, ona je bla med prvimi, k zj o temu berem, 
mi je povedala o pravi moči amm, psihe in upanja, pač res, če ti v neki vrjameš, da to res lah 
dosežeš, o mentalni moči, pač ona je izmed prvih k mi je res o temu tko svetvala kt laična oseba in zj 
k o tem berem, res tko mi je čist, vau an in res sm ji hvaležn, ko je že to zgodi, kok je to povezan, kok 
je to zanimiv ta življenje, ko te lahk, ko da nekak ni naključno, kot da ni, pač res zmeri mn vrjamem, 
da je naključno, amm…tk da moja razredničarka se je res tko vključevala potem v moj, v mene, pač 
mi je bla v oporo, je bla zlo pomembn del mojga razvoja, amm… 
 
Intervju 61, koda »profesorji-pozitivne vsebine«: 
Aha, to se prav osnovna šola, srednja šola.. takrt si že začela sama pri seb opažat, da določene stvari 
niso kukr bi si želela. Mislm takrt se nism glih zavedala tega kukr se zdj k pogledam nazaj. Pač jest 
sm misnla tko pač je… am… ena vzgojiteljica je bla v dijaškem domu, k je pršla v mojem četrtek 
letniku.. z njo sem se lahko tko pogovarjala, sicer ni blo tolk časa, da bi se lahko vsak dan, ampak 
tko.. njej sem lahko povedala kaj me teži in sem pač ob njej prvič se mogoče začela zavedat da 
mogoče pa ni vse uredu. Mislm vse okej, tko.. da recimo mam doma kkšne probleme in da ni tko kukr 
bi mogl bit.  
 
Intervju 81, koda »razredničarka-pozitivne vsebine«:  
Koncentracija je zlo pešala. Kakšen pa je imela odnos šola s tem vsem? So oni zaznali, da imaš 
težave? Ja so. Recimo pri, pa dosti, pri.. To je blo v srednji šoli al osnovni? V srednji. Prvo je pri 
slovenščini profesorca opazla, pač razredničarka, kar se tiče ko smo spise meli no. Ne vem tak ko sm 
bla tak cela razštelana, pa pač sploh ta moj miselni vzorec, pa ne vem kr spuščala sem neke besede 
in črke pa je bla pač ni to nekaj ok. Pol sva se itak z njo malo pogovorile, so mi bli tud pripravljeni, 
so mi rekli da lahk mam to odločbo, da če rabim več časa da se skoncentriram ne. 
 
Intervju 97, koda »profesorji-pozitivne vsebine«: 
Enkrat sem v 3. Letniku sem skoraj imela popravni pri zgodovini. Sem spomnem da sem šla k 
profesorici in pač sem rekla, da sej sem zmožna se učit, se nisem učila, se ne morem skoncentrirat, 
da imamo doma težave in pač ona je popolnoma razumela, mislim ni razumela situacijo, je rekla, da 
ja zdej ma da dovolj, časa da se naučim, in da bom odgovarjala, da verjame vame, da se bom uspela 
naučit, da ne bom imela popravnega. T: Ti je kej pomagalo, ta pogovor? E: Ja definitivno. Ni bilo lih 
tako vseeno, tko.. je pokazala malo čustva, oziroma razumevanja.  
 
Intervju 119, koda »profesorji-pozitivne vsebine«:   
B: Ja.. smo bli ful blizu z enim profesorjem od risanja, ko sem js prišla noter, ki je blo ko so mi 
ukradli izdelke na rastavi, in ni da sem bla ful žalostna, bolj jezna sem bla.. ampak ni da sem bla 
wow nevem kaj..samo tko malo sem bla… in sem razmišljala o tem, kdo bi lahko bil in on me gleda.. 
kaj je narobe? In js tko ga gledam.. kaj kaj je narobe.. in on kaj si še vedno žalostna zaradi tistega? 
In js.. ja ja.. in pol je biu.. ma dej sej ni nič kaj takega.. in dejansko mi je on.. razumeš, je pristopu za 
nekaj, kar.. je takoj opazu a sploh ni blo nekaj hudega.. ni da bi se jokala, ni da bi se tresla.. nič.. 
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samo sem sedela tam in čakala da začne ura in dejansko je pristopu in me prašal če je use uredu.. in 
takrat sem se počutla wow, lej ki dejansko so takšni profesorji, samo sem očitno naletela na takšne 
da niso.. In čeprav ni, da bi takrat potrebovala, da sem uno rabla njegov pristop… mi je pa ful 
pomagal za nazaj rešit probleme.. ki sem vedno mislila, da, če js neki.. ki sem se počutla nevidno, lih 
zato, ki me noben ni opazu, noben ni nič reku.. sem mislila dobro, kaj noben ne vidi, al kaj je 
narobe.. ampak to mi je lih nekako popravlo pogled, sem bla.. ne, sej verjetno so opazli, samo on je 
edin pač takšen človek… in pol sem ga mela še rajši kot profesorja lih zaradi tega.. pač dejansko je 
vprašal.. A: Ga je zanimalo.. B: Ga je zanimalo (smeh).. in to je to, ga briga, bi lahko bil samo okej, 
lepo.. ampak ga je brigalo, razumeš.. to je blo to, ja valda.. on je bil res… 
 

* * * * * 
 
Intervju 64, koda »profesorji-mešane vsebine«:  
A: V prejšnjem razredu na primer, sem imela ful slabe izkušnje, ko so izvedeli, da imam shizofrenijo, 
so se me ful izogibali, da se kao ne bi nalezli tega, pol sem pa šla do ljudi pa se jih dotikala, evo 
shizofrenijo maš (smeh) I: (smeh) Sam kaj so pa učitelji na to rekli? A: Nič, pač noben ni reagiral. 
Pogovarjali so se z mano, v bistvu sem imela od polovice profesorjev telefonsko, da jih lahko 
pokličem, če bom spet imela glasove in so me ful sprejeli, tko da s profesorji nisem imela nikoli težav 
 
Intervju 82, koda »profesorji-mešane vsebine«:  
Ker js pač vem kako sm se počutu z učitlco k je bla prjazna in dostopna in me je razumela in se je 
hotla pogovarjat, kot pa z učitlco k je bla res grozna, kokr ta za nemščino k sm se pač tresu in nism 
mogu spat en dan predn sm biu uprašan in pač res folk se ne zaveda kok pritiska ti loh enmu daš sam 
s tem k pač delaš neki 
 
Intervju 98, koda »profesorji-mešane vsebine«:  
In ja pol k se je razvedl da mam pogodbo je blo z mano konc, kšni profesorji so bli ful uredu, res 
uredu, res sončki, k jih res pogrešam, k še zdej. Eni pa ful niso bli kul. Recimo Jessi, ful ni bla kul. 
Men so šle u drugmu letniku recimo ocene še 100x bl dol.. aaa… pol pa tut k se je razvedl, je bla 
strupena, čist je bla strupena! Toj blo »ja, ti si itak depresivna«, toj blo vsako uro, vsako uro… 
 

* * * * * 
 
Intervju 2, koda »profesorji-negativne vsebine«:  
To se prau, da je bla šola, najprej osnovna šola vir pomoči al vir težav? LOJZKA: Vir težav. Ker so 
v šol ful prtisk name zganjal, tist je blo v 9. razredu, februarja, k sm dobla drugo štirko in je 
razredničarka klicala domov, pa rekla: »gospod Marko, kaj se pa z vašo hčerko dogaja, to ni več 
normaln, drugo štirko ma, pa smo šele februarja« 
 
Intervju 38, koda »profesorji-negativne vsebine«:  
»Potem se nisi z nobenim od učiteljev?« »Edino pri biologiji, je učiteljica vprašala o tem, sem rekla 
da je umrl brat in me je vprašala kaj je bilo, zakaj je to naredil. Sej smo se neki malega pogovarjale, 
ampak to je bilo med poukom, pred vsemi. Sej sem bila v prvi vrsti in me niso vsi slišali, ampak 
nismo razvile debate samo tko mi je dala vprašanje.« »Pa ti je bilo hudo ko te je tako vprašala?« 
»Malo me je stisnilo, ker noben ne ve, kaj je bilo. V unem momentu ko te vpraša ali pa zdej tudi ko je 
to tako stigmatizirano ta samomor, ker recimo pri zgodovini je učiteljica enkrat rekla, da kako lahko 
nekdo nardi samomor, ker je izhajala iz sebe, ker je bila hardcore katoličanka in je to predstavila kot 
hud zločin in da je to nekaj narobe. 
 
Intervju 45, koda »profesorji-negativne vsebine«:  
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Če smo povedali kaki učiteljici me pa noben ni vprašal kako sem, noben se z mano ni pogovoril ali 
mi ponudil neko pomoč, če bi rabla. Ni imelo to nobenega vpliva takrat, ampak zdej čedalje bolj se 
kaže, da mam nerešene probleme zaradi tega, komplekse. 
 
 
 
Intervju 49, koda »profesorji-negativne vsebine«:  
Že v osnovni šoli, amm, tako no, imel sem tudi profesorico tako in okolje vaško, je bilo že pred tem… 
sovrstniki a ne. V bistvu izhaja, iz vrstnikov ne. Že starši v vasi niso bili priljubljeni in izhaja iz tega, 
pa potem prihaja do medvrstniškega nasilja, ne. To je bilo prvo. Drugo je, da sm tudi malo taka 
oseba – drugačna. Drugačen sem bil od ostalih. Tretje je pa to, da smo imeli tako učiteljico, strogo. 
Mislih strogo, ona nas je tudi kar tepla. 
 
Intervju 57, koda »profesorji-negativne vsebine«:  
… grdo rečeno ampak na nek način ti profesorji dajo vedet, da si neumen. In to me je prizadelo, ker 
je to dosti časa trajalo. Ne moreš, misliš da tako je. Ne moreš pri sebi razmislit če je res tako, če 
traja toliko časa. V bistvu je to pri meni trajalo celo osnovno šolo. 
 
Intervju 85, koda »razredničarka-negativne vsebine«:  
Pa pol tut vem, da me enkrt ni blo na razredno uro in vem, da so mi pol sošolke povedale, da je naša 
razredničarka, ta k je na valeti po tem, ko ns je mela šter leta rekla … L: Kaj je rekla? O: Na valeti 
mi je rekla, da ji je mau žou, da je kr mal pozabla name, ampak kao »zdej je, kar je« (smeh). Neki v 
tem smislu. L: A pozabla, v tem smislu, …? O: Ja ni mi blo čist jasn, kaj je mislla, verjetn, da je 
pozabla name … L: Mogoče, da je pozabla nate, da ni bla pozorna nate in ni opazila, da maš kakšne 
težave? O: Ja, jst sem jo tko razumela. Zgledal je, kokr da ma mal slabo vest, da se ni bl ukvarjala z 
mano, pa me kdaj mal bl spodbujala, recmo, da bi se mal bl vklučla v razred. Pa tut tko, da bi šla 
mogoče kdaj na kakšn tekmovanje, glede na to, da sem bla učno dost pridna. Tko, v tem smislu. Pač 
jst sem bla bl sama sep prepuščena, »I guess«, k nisem bla lih tok glasna. Pač, če si ti otrok, k ne 
delaš problemov in ne opozarjaš nase … 
 
B. Izkušnje s šolskimi svetovalnimi službami 
 
Rezultati kažejo (tabela 18), da so izkušnje mladih, ki doživljajo duševno stisko, s šolskimi 
svetovalnimi službami različne, tako dobre (22 citatov) kot slabe (36 citatov) a nekoliko pogosteje 
slabe. Podobne rezultate smo našli v ocenah intervjuvark (glej tabelo 9), ki so ocenile, da so na slab 
odnos šolskih delavcev (torej profesorjev in ŠSS) naletele pri 21 mladih, na dober pa pri 27 mladih, 
dodatno pa pri 30 na izkušnje, ki so vključevale pozitivne in negativne elemente.  
 
Na osnovi citatov, ki so govorili o tej temi, v splošnem zaključujemo, da so zahteve za delovanje 
ŠSS, če naj bi jih mladi doživljali kot podporne, v načelu podobne zahtevam, ki smo jih našli v 
poglavju o profesorjih in razrednikih. V tabeli 19 smo zbrali najpomembnejše dele citatov in njihovo 
sporočilo ubesediti iz besedo ali dvema, ki naj sporočata, kako bi bilo potrebno delovati v vlogi ŠSS. 
Tabela kaže, da je za doživljanje podpornosti ŠSS koristno, če deluje na način, ki ga opisujejo 
naslednja gesla: angažma, intenzivno ukvarjanje, odprtost, pogovarjanje, posvečanje časa, 
praktična/neposredna pomoč, praktični nasveti, profesionalna distanca, razpoložljivost, sočutje, 
sprejemanje, trajnost odnosa, zavezništvo. Nasprotno pa so bila za primere, kjer so mladi doživljali 
ŠSS nepodporno, značilna naslednja gesla: banaliziranje težav, dajanje prednosti ocenam, iskanje 
šibkih točk, izdajanje zaupanja, kontrola, neangažiranje, nesodelovalno delo, nesprejemanje, 
neznanje, odklanjanje, podcenjevanje (močnih točk), površinsko obravnavanje, predalčkanje, prisila, 
pritiski, stigmatiziranje, zaničevanje. 
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Tabela 19: Kako je potrebno delati, če želimo, da nas mlade osebe doživljajo kot podporne ali pa 
nepodporne  
 
IZJAVA MLADE OSEBE: POIMENOVANJE ZNAČILNOSTI 

ODNOSA: 
Kako je potrebno delovati, če želimo, da nas učenci/dijaki doživljajo podporno: 
Ampak takrat ko sem jo zares rabila mi je pa 
nekak edino ona prišla nasprot… 

zavezništvo 

Pa z pedagoginjo smo se ful pogovarjali. Ona je 
res, ful se je ukvarjala z njim. 

angažma,  intenzivno ukvarjanje 

Mislm men se je zdelu kukr d je ona en moj ful 
močn zaveznik no … 

zavezništvo 

Aha pogovor ti je tiskrat največ pomenu pogovarjanje 
Ona je edina bla neka taka, k mi je znala neke 
praktične napotke da.t 

praktični nasveti 

Enkrat sm se sam zlomu, prov razjokov sm se in 
začeu razlagat … 

odprtost in sprejemanje 

Jaz sem bila pri njej vsak drugi, tretji dan, kakor 
je ona mela čas. 

trajnost odnosa in posvečanje časa 

…. in tko me je pelala na sprehod pa tko iz šole 
ne… 

praktična/neposredna pomoč 

… mogoč mu je tko pomagala, da ga je mal v 
red spravla no, al kako bi reku, da nima tko 
razmetan v glavi. 

praktični nasveti + praktična pomoč 

… pač usak tedn hodm k tej neke vrste šolski 
svetovalni … 

trajnost odnosa in posvečanje časa 

…tut z njo sm se poštekala, me razume pa vse to, 
posluša me in pomaga mi, pa pač ful dobr je! 

odprtost in sprejemanje 

Njena sočutnost, a hkrati distanc iranost, je 
name očitno precej blagodejno vplivala. Stvari 
se niso zdele več tako težke. 

sočutje + profesionalna distanca 

Vzela si je čas zame in mi pomagala. posvečanje časa 
Drgač pa tko prijazna. sprejemanje 
Rekla je, da se lahko vedno oglasim pr njen, če 
bom kej rekla. 

sprejemanje, razpoložljivost, posvečanje časa 

Sam men se zdi, da se je res potrudila. angažma 
Kako je potrebno delovati, če želimo, da nas učenci/dijaki NE doživljajo podporno: 
… da me je hotla kontrolirat… kontrola 
…pa mi je izdala zaupanje in pol sm sam bejž 
stran od nje… 

izdajanje zaupanja 

… da nej sploh ne grem v te vode, da js tega 
nisem sposobna narest, da nej si izberem neko 
frizersko al pa kej podobnega … 

zaničevanje, podcenjevanje 

Rekla mi je, da ma ona tut težave.. da mamo usi banaliziranje težav 



78 

 

težave, da ne rabm iskat pozornosti… 
…bi si samo želela , da bi me nehali obravnavati 
kot nek problem… 

stigmatiziranje, predalčkanje 

… ker pač je mela tud ene mela na čez, ene 
slabe slabe učence … 

stigmatiziranje, predalčkanje 

… tebi pa sam reče, da si zberi kkšno poklicno 
šolo, da ne bošmeu tuk probelmou, kr na 
gimnaziji jih boš ziher meu. 

podcenjevanje, iskanje šibkih očk 

… pa je to vzela z unimnajvečjim odporom..ok 
če že morm te bom poslušala. 

odklanjanje, neangažianje 

Prou unu pod prisilo. prisila 
Ful je blo površinsko, uno okej ja, bla bla bla, 
kul si, uno to je gimnazija. Pač 45 minut, ena 
seansa in to je blo to. 

odsotnost angažmaja, površinsko 
obravnavanje 

Sami pritiski name v smislu … pritiski, nesodelovalno delo 
… se mi zdi da se je osredotočala sam na ocene 
in na to, da se hočm izpisat. 

dajanje prednosti ocenam 

»Ja, depresijo mam« »Aha, no uredu, a zej si pol 
na zdravilih, ja no fajn. Lej če boš kej rabila 
prid do mene. Drgač pa ne se sikirat, pou 
zbornce itak jemle tablete, pač antidepresive«. 

banaliziranje težav + neangažiranje 

… in je pač ona poklicala moje starše in to njim 
vse povedala. Kar se je men zdel ful neumno, 
mislim ja no, njihova dolžnost je to da pač te, da 
če vidijo da koga ogrožaš to javjo tvojim 
nadrejenim, al »what ever«. Ampak pač, bi blo 
fajn da bi pred tem se vsaj malo z mano 
pogovorila, me vprašala gor dol, pa me ni ane 
… 

nesodelovalno delo 

… pol sm js mogla vsako jutro hodit najprej k 
njej pred pouko.m 

kotrola, prisila 

Eh, dej, sej si še mlada, to so pač brezvezne 
stvari.” Mislim, pač na tak dismissive način. 

banaliziranje težav 

Pa kaj mi pomaga, da je opazila, da mi je bilo 
hudo, če pa tega nikoli ni nakazala in nikoli ni 
ničesar zares naredila, da bi mi bilo 
lažje?!?!?!?!?!?! 

neangažiranje 

…ki ni imela pojma, kaj naj z mano počne. 
Namesto, da bi se posvetila moji situaciji, je 
govorila o težavah mojih sošolcev. 

nesprejemanje, neznanje  

 
 
Intervju 10, koda »šolska svetovalna služba – pozitivne izkušnje« 
JAZ: Ko si bila pri njej, si o njenih težavah poslušala? INTERVJUVANKA: Dejansko pač. Tut ko nas 
je poučevala se ful nisva razumele, nikoli nisem povedala tako kot si je ona zamislila. Ampak takrat 
ko sem jo zares rabila mi je pa nekak edino ona prišla nasprot, kar nikoli ne bi rekla, ko bi dala roko 
v ogenj da je ta ženska posebna, da to ne bo šlo. Ampak je, je!  
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Intervju 14, koda »šolska svetovalna služba – pozitivne izkušnje« 
Q: No kaj sem prej misla. Kak ste sodelovali s šolo? A: Meli smo tote time (strokovne). Tak ma 
odločbo za dolgotrajno bolknega otroka. Pa z pedagoginjo smo se ful pogovarjali. Se je ful 
o+ukvarjalaz njim, je dala dosti na njega. Dosti smo se pogovarjali o tem, kak oblažit te težave, 
tresenje, grizenje pa to. Ona je res, ful se je ukvarjala z njim.  
  
Intervju 40, koda »šolska svetovalna služba – pozitivne izkušnje« 
U: Se ne spomnim.. A pa ti je blu uredu, tku d je ona nardila, pač ta socialna delavka. X: Ja men je 
blu takrt, mislm men se je zdelu kukr d je ona en moj ful močn zaveznik no. U: Ja ja ja. Ubisrtvu si jo 
občutu tku. X: Ja. U: A pa se ti je zdel, da ti je še kej mankal pr tem, kaj bi ona loh nardila? Če si še 
kej pogrešu. X: Ne vem. Mislm. Pač ona mi je, razn psihiater, ona je edina bla neka taka, k mi je 
znala neke praktične napotke dat, kaj bo. Vsaj mal, a bo vredi, al.. Ampak ona pa dejansku je bla tku. 
Mislm me je tku, d zna bit ok. U: Aha pogovor ti je tiskrat največ pomenu. X:Ja, js sem se dejansku 
začel ful odpirat no. Ona je tud rekla nej si pišem stvari.  
  
Intervju 47, koda »šolska svetovalna služba – pozitivne izkušnje« 
AU: Se prav niti razmišlov nis, da bi poiskov kšno osebo tko za pomoč? AM: Ne, pač, enkrat v 
osnovni šoli, tud vem k je…zarad neuspeha se je sam šlo, ne vem pač, ne vem pač zakva je ta 
neuspeh tok škodovov mojmu egu, ampak prov vem, da sm šou do socialne pedagoginje, enkrat sm se 
sam zlomu, prov razjokov sm se in začeu razlagat, ko mi ne gre v šol pa te zadeve, ampak potem je 
ona klicala še mojo mami in smo se vse pogovoril o tem, amm…tk da ja, u bistvu, sm se znou, znou 
sm jst seb najdt pomoč, sam glede, ker se je šlo tud za foro v tem, da sm gej pa res nism upov se 
pogovarjat o tem.  
  
Intervju 64, koda »šolska svetovalna služba – pozitivne izkušnje« 
A: Jaa, in že to, ko sem bila izločena iz družbe zaradi stila, nisem mogla jesti, ker sem bila tolk 
psihično potolčena, da te nekdo ne sprejemna, da je neki s tabo narobe in sem imela pač v glavi 
zmeri to, da sem predebela, pa nikoli nisem bila. In motnje hranjenja imajo ful veliko vplivov na 
tvoje zdravje, na psihosomatsko. In pol sem, pol pa me je razredničarka opazila, da imam brazgotine 
na rokah, na zapestjih in me je poslala svetovalni delavki. Jaz sem bila pri njej vsak drugi, tretji dan, 
kakor je ona mela čas.  
 
Intervju 69, koda »šolska svetovalna služba – pozitivne izkušnje« 
X: Ja, ampak res tko, kdr sm bla slabo, me je vidla, da sm slabo, nism včasih tut dihat mogla in tko 
me je pelala na sprehod pa tko iz šole ne, pač tko vau.  
  
Intervju 71, koda »šolska svetovalna služba – pozitivne izkušnje« 
V šoli ubistvu šele, ko smo pršli do te faze, da ma tole duševno stisko psihične težave, pol šele smo se 
začel mal pogovarjat z razrednikom in posledično pol tut s tole, kaj je že, psihologinjo. Tko, da z njo 
smo pol komuniciral. Bolj mu je pomagala v smislu pomoči v šoli, kot pa psihično. Tko, da sta nekak 
namozgala, kako bo lahko popravljal ocene pa to, mogoč mu je tko pomagala, da ga je mal v red 
spravla no, al kako bi reku, da nima tko razmetan v glavi. Torej v ponedeljek se pripravi, ker čez par 
dni pišeš, v tem stilu.  
  
Intervju 72, koda »šolska svetovalna služba – pozitivne izkušnje« 
Jaz: Aha torej si v bistvu hodila k psihiatrinji in isti čas tut k svetovalni delavki v šoli? X: Ja in tut še 
zdej mam, pač usak tedn hodm k tej neke vrste šolski svetovalni k pač tut z njo sm se poštekala, me 
razume pa vse to, posluša me in pomaga mi, pa pač ful dobr je!  
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Intervju 126, koda »šolska svetovalna služba – pozitivne izkušnje« 
Odločila sem se, da poskusim še s šolsko svetovalko. Z njo sem se srečevala nekaj mesecev v svojem 
četrtem letniku gimnazije. Velikokrat me je na pogovorih z njo spremljalo dekle, ki je bila ves čas v 
oporo. Od takrat so se stvari začele izboljševati. Besede nekoga, ki je bolj izkušen in zrel od mene, so 
mi pomagale. Njena sočutnost, a hkrati distanciranost, je name očitno precej blagodejno vplivala. 
Stvari se niso zdele več tako težke, spopadla sem se z maturo in jo opravila zelo dobro. Volja do 
življenja se mi je vračala.  
 

* * * * * 
 
Intervju 58, koda »šolska svetovalna služba – mešane izkušnje« 
Če prav razumem si potem socialni delavki na šoli zaupala svoje samomorilne misli? Ne. Kaj pa si ji 
zaupala? Povedala sem ji, da se režem. Kako pa ti je ona potem pomagala? Vprašala me je, če je to 
kakšen modni trend, ker je rekla, da ima sedaj na šoli vsaj pet takih. Povedala mi je tut, da vsi iz 
naše šole hodjo do btcja na stranišče in se tm režejo. Zame to ni modni trend, mogla sm dat bolečino 
vn iz sebe. Aha, bi se ji upala drugače zaupati tudi svoje samomorilne misli? Ja bi. Sam nisem hotla, 
da neb to tko kdo vedu. Sploh kkašni učitli. Že tko je blo pol dost tko no. Kako si bila pa zadovoljna z 
njo? Se ti je dovolj posvetila? Si se ji lahko zaupala? Men je bla drgač ful uredu. Vzela si je čas 
zame in mi pomagala,. Takrt je bla bolj razumna k tastari. Pa še na PUM me je poslala za en teden. 
Drgač pa tko prijazna. Rekla je, da se lahko vedno oglasim pr njen, če bom kej rekla. Tut pogovorila 
sem je z mano pol o rezanju. Čeprav se mi zdi, da ni neki velik vedla o tem. Bla je kr prestrašena k je 
vidla brazgotine. Sam men se zdi, da se je res potrudila. Tut z učitli se je ful dogovarjala itd., če sm 
kej manjkala.  
 

* * * * * 
 
Intervju 2, koda »šolska svetovalna služba – negativne izkušnje« 
Na začetku sva ble zmenjene, da takrat pa takrat prideš, lahko pa tud, če bo kdaj kriza vmes. Potem 
je pa pršlo, da sm na primer hotla, pa me ni vzela in mi rekla, da pejt k pouku al je pa pršlo do tega, 
da me je hotla kontrolirat pa mi je izdala zaupanje in pol sm sam bejž stran od nje, ona bo klicala 
domov, pol jih bom pa spet slišala in bo samo še večja štala …  
  
Intervju 13, koda »šolska svetovalna služba – negativne izkušnje« 
- Ko smo imel razgovor pri psihologinji in si ji mogu povedati svoje želje, da te je potem ona lahko 
mal usmerla za naprej, se prov spomnim, da sem že takrat ji povedala, da mi je največja želja 
študirati nemščino in, da sem se o tem že mal pozanimala, ampak da ni druge opcije kot ta, da greš 
na gimnazijo. No in sem ji povedala te svoje želje in je ona men tko čist suvereno rekla, da nej sploh 
ne grem v te vode, da js tega nisem sposobna narest, da nej si izberem neko frizersko al pa kej 
podobnega. To je stvar, ki je psiholog ne bi nikoli smel na osnovni šoli reči otroku, ki ima neke želje 
in sanje. Js sem si res visoke cilje postavla, ker me je to veselil. - Psihologinja, ki jo omenjaš pa 
tvojih težav z branjem ni opazila? - Ne, nikoli!  
  
Intervju 32, koda »šolska svetovalna služba – negativne izkušnje« 
B: Ja, pa tut socialna delavka.. ona ni bla za ta šiht…rekla mi je, da ma ona tut težave.. da mamo usi 
težave, da ne rabm iskat pozornosti…  
  
Intervju 36, koda »šolska svetovalna služba – negativne izkušnje« 
JAZ: Če lahko sedaj še tako na kratko, kaj bi si ti želela, da bi oni takrat naredili? Da bi te takoj 
napotili na pomoč?...Pač če si si sploh kaj želela z njihove strani, razen tega, da si pač nekomu 
povedala za te težave. DEKLE: Aaaaa najprej bi si samo želela , da bi me nehali obravnavati kot nek 
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problem, ker sem to ful čutila, poleg tega pa zdaj vidim, da so bili ful premalo usposobljeni za to. 
Pač sploh ker pač vem, da isto oni niso sploh vedeli (rahel smeh), tko da to no mogoče , da bi več 
vložili hendlanje s takimi problemi. Aaaammmm ja, pa mogoče to, ad bi bolj mene vključevali v to, 
ker jaz sem bila takrat že polnoletna in tudi želela sem si zelo sodelovat v vsem, kar se dogaja z 
mano, ampak oni so rajše pisali staršem, ker niso, ne vem, vedeli, koliko sem prištevna ali kaj jaz 
vem, pač to no, da mi mene jemali bolj resno, no.  
  
Intervju 47, koda »šolska svetovalna služba – negativne izkušnje« 
AU: A na srednji šoli si sploh vedu, da je kšna svetovalna delavka na katero se lohk obrneš? AM: 
Bla je ena, ampak je bla bitch, pač prov tko ena, ena zlo taka ne za to delat je bla, res… AU: Se prav 
si jo doživlov kot tako osebo, h kateri ne bi šou? AM: H kateri res ne bi šou, res, taka je bla, preveč 
je bla stroga, ne vem, ona je bla men se zdi tud za profesorco, ker pač je mela tud ene mela na čez, 
ene slabe slabe učence, to se prov spomnem, k je poj G. dobila, k je…in ona je prov mela njegov 
razred in to so bli res uni sami taslabi in že pred temu sm jo doživlov tako kot eno prstjeno, ne bi se 
hotu z njo pogovarjat o tem, u bistvu ona bi res mogla takrt pobudo prevzet, za kar se je zgodil takrt 
an in mogla bi neki narest pa ni, jst se takrt res nč ne spomnem, da bi meu takrt z njo pogovor, 
nč…jst mislm, da je to razredničarka takrt nardila pobudo in se takrt pogovorila z mojo mami vrjetn 
tud o temu, kašna, če mam zj zdravljenje, ne vem pa…  
  
Intervju 53, koda »šolska svetovalna služba – negativne izkušnje« 
S svetovalno službo pa praviš, da nisi imel nikoli preveč dobrih izkušenj? Ne, res nikoli.pač se 
spomnem,k sm se vpisovu na srednjo šolo. Takratna razreničarka mi je rekla, da sem izreno 
sposoben, bil sem pač ta nadarjen učenc, pa se spomnem da je svetovlana pršla h nm v razred, da 
nam bo neki predstavla za te šole, povedala, se posvetoval, kam naprej. In se pomnem, da niti ni šla z 
mnao vn, ampk mi kr pred vsemi rekla, ja *** ** tebi pa sam reče, da si zberi kkšno poklicno šolo, 
da ne bošmeu tuk probelmou, kr na gimnaziji jih boš ziher meu. Takrt sm tu sam probu preslišat. Pol 
se pa spomnim v rednji šoli, sem emu tut enkrat neke probleme,pa sm šou h svetovlani, k je na začetk 
leta rekla, da je pač ful prpravljena use poslušat in pomagat in ni važno kdaj prideš h njej. Sam 
nkrat sm pršu h njej, pa sm meu neke učne probelme, ne drugač, pa je to vzela z unimnajvečjim 
odporom..ok če že morm te bom poslušala. Prou unu pod prisilo..tko da s temi svetovalnimi…  
 
Intervju 82, koda »šolska svetovalna služba – negativne izkušnje« 
Ja, mislm enkrat sm šou v srednji šoli k šolski psihologinji, ampak to je blo tko okej ja, am organizeri 
si urnik in to je to, pač dejansko ni blo sploh uno, niso se poglablal, ful je blo površinsko, uno okej 
ja, bla bla bla, kul si, uno to je gimnazija. Pač 45 minut, ena seansa in to je blo to.  
  
Intervju 83, koda »šolska svetovalna služba – negativne izkušnje« 
S: ja ka pa šolska svetovalna služba? Si bla kdaj tam? I: ja valda.. sam to je blo še huj! Sami pritiski 
name v smislu da zakaj se bom izpisala, se mi zdi da je mela psihologinja ogromno predsodkov do 
izrednega študija, pa bol k sm ji dopovedovala, da morm služit keš kr od staršev nimam finančne 
podpore, bolj me je zejbavala v glavo… a veš stare je hotla klicat na razgovor, js pa sm se temu 
upirala! Če bi fotr zvedu da sm povedla ka se doma dogaja… eh… stouko bi me  
  
Intervju 083, koda »šolska svetovalna služba – negativne izkušnje« 
I: če ti povem iskreno se je psihologinji na šoli gladko jebal, se mi zdi da se je osredotočala sam na 
ocene in na to, da se hočm izpisat.  
 
Intervju 98, koda »šolska svetovalna služba – negativne izkušnje« 
In kaj tut na Kranski, nikol te niso pošilal, no sej iskreno tut jst nikol nism vedla kera sploh je naša 
svetovalna delavka. So me, tja enkrat poslal. Sam toj blo tok čudn. Toj blo, toj blo tok slabo. In ja 
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ona »kva je, kvaj s tabo?« »Ja, depresijo mam« »Aha, no uredu, a zej si pol na zdravilih, ja no fajn. 
Lej če boš kej rabila prid do mene. Drgač pa ne se sikirat, pou zbornce itak jemle tablete, pač 
antidepresive.« In js pol »ja, tenks«.  
  
Intervju 103, koda »šolska svetovalna služba – negativne izkušnje« 
Za začetek če lahko kronološko poveš kakšne so bile težave, kako je zgledalo. Amm, predvidevam da 
sem nekje pri 12ih letih začela s samopoškodovanjem, v resnici še zdej ne vem točno zakaj se je šlo, 
vrjetn klic na pomoč, vrjeten sm se čutla da imam premal amm, kako bi rekla temu.. ne podpore, 
ampak bližine. Neki med tem. No in potem sem, pol sem imela še eno prijatelco, ki je bla v istem 
sranju kot js in pol se je to tko lepo izšlo, da sva obe skupi pač počele neumnosti. No zdej gledam na 
to tko. Amm, pol je bla pa moja najboljša prijatelca, ki je to zvedla in itak je iz tega nardila ceu bau 
bau, ker se jim je to zdelo ful nesprejemljivo, kokr da sm prfuknjena, gor dol, ampak nobena pač ni 
vprašala kaj je s tabo dejansko narobe. Edino kar je nrdila je blo to, da je šla do šolske psihologinje 
in ji je povedala pač za to da se js samopoškodujem. Nakar me je ona poklicala k seb in sm ji mogla 
pokazat pač roke svoje pa tko, da je pač vidla kako kaj, in je pač ona poklicala moje starše in to njim 
vse povedala. Kar se je men zdel ful neumno, mislim ja no, njihova dolžnost je to da pač te, da če 
vidijo da koga ogrožaš to javjo tvojim nadrejenim, al »what ever«. Ampak pač, bi blo fajn da bi pred 
tem se vsaj malo z mano pogovorila, me vprašala gor dol, pa me ni ane. Je blo ful nerazumevanja s 
te strani. In tooo.. pol sm js mogla vsako jutro hodit najprej k njej pred poukom, da sem ji pokazala 
svoje roke, da je vidla če je kej nouga.. in itak pač sm najdla druga mesta na telesu ane (smeh). Ja to 
se je pol kaj, pol sej ne vem točno, ene dva mesca sem ziher mogla k njej hodit. Amm pač ja da sem ji 
to kazala. Enkrat so bli moji tastari in so bli itak čist paf zakaj pa kako pa kaj je naorbe, ane. In itak 
ne moreš povedat kaj je narobe, zaradi tega ker niti sam ne veš. Ti hočeš da bi ljudje vedel, pač, ne 
vem te poslušal, te probal sami prebrat, pač ti pomagal, uno razumet, iz oči prebrat kaj je narobe. 
Ampak pač ne, ane. Zaradi tega ker ob takih novicah sam dol padeš in ti ni nč jasn ane. Amm, no in 
potem pač sm nehala hodit h uni psihologinji šolski, pač stanje se itak ni nič izbolšalo umes, sam še 
bl sm začela plavat ane, sama pač v seb in... čak to je blo sepravi v ene petem razredu..  
  
Intervju 140, koda »šolska svetovalna služba – negativne izkušnje« 
Ja to se ful spomnim no, enkrat pač, whatever, saj brez veze...neke pač punce smo na šoli se ful 
skregale, pač meni je blo to ful grozen in sem imela kva in ah, se mi je mešal, o fak! In zdaj me vsi 
sovražijo in uno tretje. Pol pač valda grem jst k neki socialni delavki, ne, tam ne...kao, dej dej, pa mi 
zdaj povej, meni je grozen, ahmm...in je bla ona sam tko: “Eh, dej, sej si še mlada, to so pač 
brezvezne stvari.” Mislim, pač na tak dismissive način. Mislm, k veš, ok ja se strinjam, It’s a 
perspective, ne pač kao in the long run bo pač vse minil, pač te modrosti starejših ljudi. Ampak ne 
vem, se mi zdi vseeno tud pomembno, da se, ne vem, resno jemlje človeka...pač ja, v neki stiski. Tud 
če je brezvezna, tud če je od nekoga druzga.  
  
Intervju 129, koda »šolska svetovalna služba – negativne izkušnje« 
Zelo me je prizadelo, ko mi je v sklopu prakse v 2. letniku SP (ki sem jo opravljala na svoji matični 
šoli) svetovalna delavka (ki pa ni bila moja mentorica) povedala, da je, ko sem bila še učenka, 
velikokrat opazila, da mi je bilo hudo. Pa kaj mi pomaga, da je opazila, da mi je bilo hudo, če pa 
tega nikoli ni nakazala in nikoli ni ničesar zares naredila, da bi mi bilo lažje?!?!?!?!?!?!  
  
Intervju 129, koda »šolska svetovalna služba – negativne izkušnje« 
Mama me je peljala k šolski psihologinji, ki ni imela pojma, kaj naj z mano počne. Namesto, da bi se 
posvetila moji situaciji, je govorila o težavah mojih sošolcev – zaradi tega sem bila pri njej le enkrat. 
K sreči sem se po nekaj mesecih uspela izvleči iz svojega depresivnega »mehurčka« tudi brez 
strokovne pomoči.  
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C. Izkušnje z vrstniki 
 
Izbrani citati iz pripovedi mladih oseb o vlogi vrstnikov - z eno izjemo – kažejo na negativno vlogo vrstnikov. 
Našli smo 23 pripovedi o vrstniškem zlorabljanju, nasilju ali ustrahovanju, nekatere od njih prav ekstremne. 
Dejstvo, da nismo izbrali več citatov, ki bi govorili o dobrih izkušnjah z vrstniki, je povezano s tem, da ta 
tema v pogovorih z mladimi osebami ni bila potrebna posebne obravnave ali pozornosti v tistih primerih, ko 
vrstniški odnosi niso bili problematični. V tabeli 8 v tem delu raziskave smo navedli, da so intervjuvarke sicer 
opazile problematiko vrstniškega zlorabljanja pri 25 osebah. Ta je obsegala celoten nabor ravnanj, ki jih 
poznamo iz študij vrstniškega zlorabljanja, in sicer fizično, psihično in socialno nasilje in diskriminiranje. 
Konkretneje zbadanje, zmerjanje, pretepanje, spletno nasilje, izogibanje in izoliranje, zaničevanje, 
stereotipiziranje in stigmatiziranje (tudi zaradi socialnih razlik),  izsiljevanje, nepravično 
obravnavanje, itd. V nekaterih primerih je bilo vrstniško zlorabljanje povezano s siceršnjo 
stigmatiziranostjo in odrinjenostjo družine v lokalnem okolju, v drugih pa z omenjanjem nemoči 
šolskih delavcev, da bi v zvezi s tem vrstniškim nasiljem kako konsgtruktivno ukrepali. 
 
Naj dodamo, da imajo težave v vrstniških odnosih – po ugotovitvah mnogih raziskav – pomembno 
diagnostično in prognostično vlogo, ter da po ugotovitvah drugih raziskav predstavljajo pomembno 
področje hudih travmatskih dogodkov, ki imajo lahko zelo dolgoročne in obsežne negativne 
posledice za posameznika. So torej potencialno eden izmed nespregledjivih virov stresorjev in s tem 
duševnih težav. Zato delovanje v smislu preprečevanja ali ustavljanja vrstniškega zlorabljanja mora 
predstavljati enega od prioritetnih področij strokovnega delovanja v šolah v smeri preprečevanja 
duševnih težav. 
 
Intervju 65, koda »vrstniki-negativne vsebine«:  
V šoli so me sošolci zbadali, spomnim se, ko sem prišla nazaj, in smo odšli v šolo v naravi, so me 
klicali anoreksična kurba, veliko se jih sprva ni želelo več družiti z menoj. Klicala sem starša, da 
prideta po mene, vendar sta me vedno učila, da zdržim vsako situacijo. Profesorice tukaj niso kaj 
dosti storile, čeprav sem jim povedala, ampak je bilo le še hujše. Ko so opravile pogovor s sošolci, 
sem za dodatek bila še izdajalka. Menim, da nimajo ustreznih sredstev in pooblastil za preprečitev 
takšnih dogodkov 
 
Intervju 2, koda »vrstniki-negativne vsebine«:  
Začel se je vse, k sm bla stara 10 let, potem pa so me v osnovni šoli fizično pa psihično spravlal 
name in sem konstantno hodila polna črnic domov 
 
Intervju 2, koda »vrstniki-negativne vsebine«:  
… je bil pa povod, da sm trenirala atletko in hip hop in je hotla met sošolka nadzor nad najino 
višino in težo in k je šla ona pol kile dol, je mene zmerjala s konj, slon, vosu (»osel«), vse, pač vse sm 
bla in mi je prek messengerja, al kaj je blo to včasih, MSN, pošiljala slike čokolade in pujsov in je 
blo v moji glavi, sej če pa neham jest, se pa v šoli ne bojo več name spravlal in mogoče me bo meu 
ati kej rajš in bo dejansko kej doma, da ne bo samo na šihtu. 
 
 Intervju 2, koda »vrstniki-negativne vsebine«:  
…k sm tud plezanje mal trenirala in so me starejši, k so bli tm, tolkl v kopalnci in me zaprl v uno 
kovinsko škatlo za žoge in takrat je učitl, k je pršu, me je vidu, js k sm pršla domov črna, je blo prvič, 
k so doma vidl, da je mt vidla, da so me tepl. 
 
Intervju 2, koda »vrstniki-negativne vsebine«:  
Kot na primer, ko sem spala pr pouku konstantno, mi je blo zlo nadležno, k je razred skos: »pa spet 
spi, spet spi«… In se profesorju stalno opravičevat: »joj, se oproščam, spet so mi tableti prijel«, 
medtem ko je blo pr men tko, da sm pet minut normalno funkcionirala, pol so se mi pa oči začele sam 
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zapirat, postale težke in sm pol samo še padla na mizo in pol se ne spounem nč več naprej. Ker so me 
tableti tko močno prjel, js takrat dejansko nism bla sposobna nč delat. Ker ne vem, sej sm zaspala 
dobesedno v sede na koncertu, zaspala sm takrat, k smo šli v Vatikan, sm sred maše zaspala pred 
celo množico ljudi, k so me tableti tolk prjel … In potem konstantno so me sošolci: »joj sam išče 
pozornost, ma nč se ji ne da, sam spi« in takrat je blo res ful gadno, pismo, js sm hotla bit budna, 
sam fizično nism mogla zarad tablet. In to bi blo pomojm treba mal, ne sicer na tak način, da se 
sošolcem pol sam smilš, ampak da bi zaposleni povedal, da so to stranski učinki in da ni to iskanje 
pozornosti … 
 
Intervju 12, koda »vrstniki-negativne vsebine«:  
Mojca: So ti kdaj tudi drugi dali vedeti ˝ti si pa drugorazredna roba˝? Jaka: Ja, je blo, je blo. 
Mislim, vedet. Tam v našem okolju je to, dost takih nadutih ljudi, ki mislijo kva so in enostavno se 
drkajo eden drugega. Bom reku, vse bi nardil, šli preko trupel. A zastopiš? Samo druga v drek 
potisnal, samo da bi sebe dvignal. Pač ja, okolje je velik na mene vplival. So bli sošolci in sošolke, 
sam so bli že njihovi starši takšni. 
 
Intervju 25, koda »vrstniki-negativne vsebine«:  
Ampak v gimnaziji je pa blo tako, da sem se zdej če pogledam za nazaj, takrat sem bla tudi res u 
bistvu slabo, res veš uno k se že zbudiš zjutraj in nočeš it, uno bi se nazaj u sobo in spau, veš uno oh 
spet to življenje ne nekako. Ampak tako sem takrat misnla, da zaradi sošolcev in sošolk ne, ker so bli 
res, niso bli uredu. Am, tko da u bistvu so se tudi, mislim na neki točki je bilo že uno skoraj veš 
»bullying« na mojo najboljšo prjatlco in pol posledično tudi na pač na najboljšo prjatlco od 
najboljše prjatlce in tko useh okoli ne. 
 
Intervju 42, koda »vrstniki-negativne vsebine«:  
In pač te kolegice so ble vse tko normalne, razen ena je bla ful twisted ane, ena je bla že takrat 
potencial za psihološkega bolnika. Pač nimam druzga izraza in je tut pol kasnej v lajfu ful scen 
delala, še veno jih dela ane. No in takrat ko smo bli mulci pač tega noben ni prepoznal, da je ona 
mal psihopatska ne, in je zanalašč pisarla, um, ne vem, taka grda pisma, recimo, um, temu mojmu 
fantu, kao ne, in pač mene je to ful przadelo ane. 
 
Intervju 49, koda »vrstniki-negativne vsebine«:  
Omenil si tudi medvrstniško nasilje – a to je bilo tudi v fizičnem smislu ali…? Amm, ma ja no. Na 
začetku je bila paralelka – od prvega do četrtega – in je bilo bolj v smislu nekih žaljivk, bolj iz strani 
starejših – pa ni bilo tako hudo, vendar so bile stiske, tudi ker izhaja iz vaškega okolja, pa si hodu k 
verouku in sm čutil ta pritisk. In jaz sem se takrat s tem obremenjeval, pa tudi sam sem bil tak da sem 
se zanimal za stvari za katere se mi ne bi bilo treba, npr. probleme drugih in tako, in to za otroke ni 
ravno najboljše. No, to je bilo od prvega do četrtega in potem … kašnega fizičnega nasilja ni bilo.. 
potem pa ko sm prišel v peti in šesti razred, pa sem bil sploh drugačen, je bilo pa to 
psihično/verbalno nasilje še bolj konkretno, res zelo na žaljiv način. Potem pa enkrat pride socialka 
in namesto, da me bi dala v b razred so me potem dali v a razred. V a razredu smo bili pa sami 
problematični, ti ki so prej pocepali in ki so delali probleme. Tako sm iz najbolj pridnega razreda, 
šel v najslabši razred. In tam se je potem začelo to vsakodnevno fizično nasilje, pretepanje in tako 
naprej. To je bilo zares eno najhujše obdobje mojega lajfa. 
 
Intervju 85, koda »vrstniki-negativne vsebine«:  
O: Ja … No uglaunm, pol takoj na začetku, ko smo prišli v peti razred, smo se še vedno družle, 
ampak pač … takrat se že začne uno, a veš … višji sloj, pa nižji sloj kokr … med sošolci … pač bl 
popularni, mn popularni, pač ona se je umes tut z unimi družla, k so bli bl. 
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Intervju 88, koda »vrstniki-negativne vsebine«:  
ŠTUDENTKA: Zaradi jezika? INTERVJUVANEC: Ja pa ocen. Sem včasih mislil, da sem nor. Pa 
nisem si upal približevat drugim. Vedno sem v šoli tam neki sam sedel. En sošolec je bil edini, ki je 
bil tak, eh se bom pa zraven tebe vsedo. ŠTUDENTKA: Kak so te pa sošolci sprejemali? 
INTERVJUVANEC: Eni so me tak čudno gledli, ena me je najbol dov tlačla. ŠTUDENTKA: Kak so 
pa učitli, svetovalna odzivali? INTERVJUVANEC: Drugi so ful negativno vidli na meni, da mam 
pomoč pa to. So se začeli delat norca, da sem nepismen, pa take fore. To je pa tisto, ko dobiš pomoč, 
te tudi uniči, na druge to vpliva. Bil sem izločen. Celo šolsko leto brez prijatlov. 
 
Intervju 93, koda »vrstniki-negativne vsebine«:  
Maja: Ok, pč k sm bla tok stara sem nekak zapadla v depresijo in pol je blo skos k da bi šlo neki mal 
na boljš, d je blo zmer neki hudga pol, d je šlo neki narobe. Pač v prvem letniku sem začelu z enmu 
tipom in sm ga pol prevarala. In pol so moje tri najboljše prjatlce me hotle izsiljevat, in pol so 
celemu Kamniku raztrosle da sm cipa in pač pol je blo to problem itak pač petnajst let stara, srednja 
šola na novo in ne, pač se nobeden ni z mano pogovarju. 
 
Intervju 114, koda »vrstniki-negativne vsebine«:  
Vem da sm pole na koncu k je blo res kritično, k sm se vrtela okrog tiste 40ke na vagi... am... Da so 
mi tud rekli ˝Lej kak okostnjak si...˝, sm bla prov zmerjana s te strani. A: Kdo te je zmerjal? L: Več 
ali manj sošolci. 
 
Intervju 135, koda »vrstniki-negativne vsebine«:  
To je bilo enkrat med vlkim odmorom in so bli v telovadnici.. Te pa veš kak je… Vsi so, pa smo bili 
nemarni pa vse ne… In te so se enih pet dečkov med sobom tam kotalo pa to, ne in je seveda Patrik 
bijo polek ne,.. te so nekšo kolebnico meli, ne, te pa je Patrik, so pač to, ke so enemu sošolci s 
kolebnico noge zvezali, kda so se kotali tam ne.. In seveda te ker je Patrik bijo polek, avtomatsko…, 
jaz ga ne branim, avtomatsko si krivec glih tak kak vsi ostali, ampak v očeh učitelov pa cele šole pa 
staršev pa je bijo edini krivec Patrik. Nobeden ovi, ki so bli polek. Nobeden. In te je Patrik dobjo iz 
šolske strani kazen, ke je dva dni ne smejo v šolo iti.. To ne vem po kerem členi je, ker to sem jaz 
potlam začela raziskuvati, v tistem šoki sploh sem ne…. …ja seveda.. To.. Pa deset dni je mejo, am, 
eno učiteljco, ki je tisto krat bila na razpolago, frej, kot spremljevalko.. Ke je bila non stop z jim, non 
stop ga za roko gonila.. Kda sem ga jaz prignala v šolo, ga je ona od mene prevzela, potlam ga mi je 
predala. K kosili, na malco sta šla tisto krat kda nega bilo nikoga v jedilnici, sta bla sama… 
 
7.3 Nezadovoljstvo s pomočjo 
 
Naslov tega podpoglavja je obenem tudi naziv/ime kode, ko smo jo najpogosteje  uporabili v naši 
analizi intervjujev. Pri tem je treba povedati še to, da s to kodo nismo zaznamovali citatov, ki so 
govorili o nezadovoljstvu v zvezi s šolo. Vse take citate smo obravnavali v prejšnjem poglavju 7.2.  
 
Razlogov za tolikšno pogostost teh kod, ki kažejo na pripovedi o nezadovoljstvu s prejeto pomočjo, 
je več. Eden je morda ta, da so imeli naši mladi sogovorniki veliko več za povedati o nezadovoljstvu 
kot o zadovoljstvu. Morda je bila tudi naravnanost naših intervjuvark taka, da se jim je zdelo temo 
nezadovoljstva v intervjujih pomembneje eksplorirati kot temo zadovoljstva. Morda je tudi obdobje 
adolescence tako, v katerem so osebe bolj nagnjene h kritičnosti. In ne na koncu je morda v 
delovanju slovenskega sistema (ali sistemov) pomoči mladim v duševnih stiskah marsikaj takega, kar 
upravičeno povzroča nezadovoljstvo. Vsekakor smo kak del pripovedi, ki je govoril o nezadovoljstvu 
s pomočjo našli pri 127 mladih osebah, kake dele, ki so govorili o zadovoljstvu, pa le pri 94 od 143 
intervjuvanih oseb.  
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Pripovedi mladih, ki jih obravnavamo v tem poglavju, se nanašajo v največji meri na zdravstveni 
sistem, in znotraj njega na psihiatrične in pedopsihiatrične obravnave, tako ambulantne kot 
hospitalne, obojne približno v enakem deležu. V precej manjšem deležu se nanašajo na (klinično) 
psihološke obravnave in še v manjšem na obravnave pri splošnih/osebnih zdravnikih. Poleg precej 
prevladujočega zdravstvenega sistema se drugi največji delež odgovorov nanaša na zasebne 
psihoterapevtske obravnave, koncesionirane ali plačljive (in zelo redko še na kako s tem povezano 
NVO). Najmanjši del citatov se nanaša na pomoč, ki je bila osebi nudena s strani policije, CSD in 
sodišča.  
 
Precej očitno je, da se več nezadovoljstva nanaša na javni del nudenja pomoči kot na nejavni del. In 
ker se več citatov nanaša na delovanje javnega sistema, je le-teh veliko. V tem podpoglavju pa nismo 
toliko pozornosti posvečali nezadovoljstvom s plačljivostjo in težko dostopnostjo nekaterih oblik 
pomoči (predvsem psihoterapevtske in take, ki ne bi temeljila na medikamentih), ker smo ta 
nezadovoljstva večinoma posebej kodirali in obravnavali že v poglavju 7.6.    
 
Dobili smo vtis (glej poglavje 7.6), da mladi in njihovi starši iščejo v primeru duševnih stisk pomoč 
šele takrat, ko so težave že velike in ko so že dolgo trajale. Iskanje pomoči je torej velikokrat 
potekalo v nekem kriznem stanju, neredko tudi v situacijah, ko je bilo lahko ogroženo tudi njihovo 
življenje (motnje prehranjevanja, poskusi samomora, …). Zaradi pogoste tovrstne dolgotrajnosti 
obstoja in razvoja težav je - morda – logično, da dejavnosti pomoči niso bile vedno (oz. bolje rečeno 
- skoraj nikoli) povsem uspešne, tako da so tudi po bolj ali manj intenzivnih obdobjih nudenja 
pomoči lahko neki vidiki ali značilnosti težav obstajali še naprej, kar je verjetno lahko prispevalo k 
nezadovoljstvom (v medicinskem diskurzu bi temu rekli, da so bile bolezni ali motnje kronične).  
 
Za nekatere vrste težav pa je značilno, da so bile njihove obravnave »prisilne«, oz. izvedene v zelo 
»nesvobodnem prostoru odločanja« mladih, če lahko s tem izrazom zaobjamemo celoto pritiskov 
šole, družine in zdravstva. Tak kontekst smo zelo pogosto našli pri težavah s prehranjevanjem, še 
posebej v tistih primerih, kjer so bile (najpogosteje) mladostnice  hospitalizirane. V takih primerih 
smo našli nadpovprečno mero nezadovoljstva in kritičnosti. Podobno pa tudi pri drugih psihiatričnih 
hospitalizacijah, ki so bile večkrat obeležene z večjo stopnjo prisilnosti (tem je namenjeno posebno 
poglavje 7.9). 
 
Razlog, zaradi katerega so bile težave mladih pogosto dolgotrajne, je tudi ta, da so bili  vezani na 
svoje družine oz. starše. Velikokrat smo ocenili, da je razreševanje njihovih težav povezano z 
osamosvajanjem od družin, ki so bile za njihov razvoj še posebno neugodne. V takih primerih seveda 
osamosvajanje ni bilo stvar enega trenutka, ampak več let, kar je lahko prispevalo k vzdrževanju 
duševnih težav.  
 
Poseben primer so bili mladi, pri družinah katerih je šlo za kopičenje mnogih raznolikih ogrožajočih 
dejavnikov. Poimenovali smo jih ranljive družine ali posebno ogrožene družine/mlade ali družine z 
več težavami ali s kopičenjem težav. Te so bile praviloma tudi socialne, povezane z alkoholom, 
nasiljem, revščino, itd. Njim je v tej raziskavi namenjeno posebno poglavje  7.8. 
 
397 citatov, označenih s kodo »nezadovoljstvo s pomočjo« smo ponovno in podrobneje kodirali v 9 
podkategorij, spodaj označenimi s črkami A do I. V pripovedih so se pogosto pojavljale kompleksne 
vsebine, zaradi katerih bi sicer citate lahko razvrstili v več različnih podkategorij. Torej je bila 
razvrstitev izjav v le posamezno od podkategorij večkrat v precejšnji meri arbitrarna. Oblikovali smo 
naslednje podkategorije nezadovoljstev, ki se nanašajo na: 
A. predpisovanje in jemanje zdravil, 
B. odnos med strokovnjakom in mlado osebo,  
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C. režim obravnave, 
D. nasilje in prisilo, 
E. izključevanje iz programov, 
F. nedelovanje ali nedoseganje učinkov  ob uporabi določenega ukrepa (a brez zdravil), 
G. preredko obravnavo (premalo stikov), 
H. posebej na policijo, sodišče in CSD, 
I. druge vidike pomoči. 
 
Zaradi kompleksnosti citatov in prepletenosti njihovih vsebin jih nismo preštevali ali kako drugače 
kvantitativno analizirali. V nadaljevanju te podkategorije nezadovoljstva na kratko opisujemo in 
ilustriramo z izbranimi citati. 
 
A. 
Daleč največ izjav o nezadovoljstvu smo našli v zvezi z zdravili, s katerimi je sicer imel opravka 
zelo velik del našega vzorca. Osnovni vidik teh nezadovoljstev bi lahko povzeli s tole oceno: v vsem 
vzorcu 143 oseb ni bilo niti ene, ki bi se pritoževala nad tem, da ne bi dobila zdravil, ko jih je želela, 
ali pa da bi jih dobila premalo; prav vse, ki so se pritoževale v zvezi z zdravili, pa so se nad tem, da 
so jih dobile prehitro, ali preveč, ali da so bila nekoristna, ali da so imela prehude stranske posledice, 
ali da so dobile samo zdravila in zraven nobene druge oblike pomoči, ali pa da se je kakršna koli 
druga pomoč pogojevala s tem, da začnejo jemati zdravila. Po mnenju več intervjuvank so zdravila 
(antodepresivi) »potuha«, ki reševanje in prepoznavanje pravih vzrokov le odloži ali prikrije. Po 
mnenju drugih moraš zdravila sprejeti, če želiš »priti ven« (v tem vidiku se tema zdravil povezuje s 
temo prisile, točka D v tem poglavju). V mnogih primerih je bilo sicer ob pogovoru o zdravilih 
prisotno tudi tehtanje dobrih in slabih strani jemanja psihotropnih zdravil (poleg tega, da je bilo pri 
kom prisotno tudi samomediciranje z dovoljenimi, farmacevtskimi ali prepovednimi učinkovinami).  
 
Intervju 27, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
I: Amm in sm šla do svojga zdravnika, če mi lahko da nekej, kar js zvečer uzamem in potem 
normalno zaspim in mi ni hotu dat nobenih uspaval pa nč, ker to je zasvojljivo in a-a sicer me je 
sprašvou tud tko o počutju amm in je baje že on opazu neke znake pr men je reku da to ni nespečnost, 
če mam js nočne more, ampak je neki druzga ne. In očitno je neki druševnega, psihološkega al kkrkol 
a-a in mi je predpisou ene antidepresive a-a katere nj bi jemala en mesec in če naj bi se stanje potem 
izboljšalo, ker če bi se men kao druševno stanje izboljšalo nej bi potem tud spanc ne k tu je vse 
povezan a-a ker js nism bla nespečna js nism ponoč bulila v luft js sm bla utrujena ful ful ful 
utrujena, ampak nikol se nism pa naspala pa vedno se mi je sanjal nočne more in nism bla tku 
nespečna ne d ne bi sploh mogla zaspat alpa kakrkol in je reku d ni to ane in mi je pol dau ene 
antidepresive in js sm tist jedla ampak mi ni blo nč bolš in je reku da očitno zdej on ni strokovnjak za 
to in d amm da bi vedu kaka zdravila mi dat in d najbolš d mi napiše napotnco za psihiatra in d bom 
šla js tja na pogovor in bojo tam pol povedal.  
In pol mi tableti niso kej pomagal, mi jih je sicer zamenjala amm čeprou js sm umes ratala že kr 
skleptična glede teh zdravil pa če je men to res treba jest pa če to dejansk pomaga zdravila ne, zdej 
sej ona je rekla da nima zdej magične palčke alpa magične tabletke da bo men dala pa se bom js 
zjutri zbudila k nova a-a ja in mi je zamenjala ene dvoje alpa troje tablete amm zdej sva nekak najdle 
eno kombinacijo enih tablet k mi sicer ustreza amm ni stanje tako kd bi moglo bit ampak ni pa več 
tistih res krutih pa res ta krutih nočnih mor k bi mi uničle ceu nasledn dan.  
 A-a ja sej moja zdravnica je uredu ne, si vzame čs, ampak še vseen so zdravniki natempirani in majo 
tok pacientov na uro al kkrkol in se mi zdi da mava vedno tm premal časa, da bi vse skupej 
predebatirale, sploh je pa tku, da ona je sicer psihiatrinja ane in oni naj bi bli tisti ane, ki majo 
zdravila na čez ane amm in ja če bi mi zdele en reku ja, če želiš lhka greš k psihoterapevtu bi rekla 
ja, ker mislm da je pogovor tist, da izveleče iz tebe tist, kar ti pr teh stvareh pomaga in ne tiste ene 
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magične tabletke, sej sj že lahko mal bolš spim zarad teh tablet, ampak k jih bom js nehala jemat bo 
vretn ta razlog biu še skoz tm ne. To je zdej sm amm potuha nekak se mi zdi.  
 
Intervju 29, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
In taprvo ka je dubu, ko je prišel v CMZ, so mu dal, je reku 700 gramov eno...antipsihotik al kaj že, 
ne vem. Zyprexo al kaj, ne vem točno. Skratka je ležal celi dan v sobi, omotičen ves in je reku kam si 
me spravila, tle jaz se sploh niti vstat ne morem, ne bom tle not, ne bom pil tablete, niti slučajno to, 
da se grozno počuti in to… No, pol so mu dali manjše, zdej ne vem kok manjšo, skratka, jaz sem 
sestri rekla, da taka močna zdravila, da to ni vredu in da zakaj ne poskusijo z manjšimi ne, ne pa 
tko… 
 
Intervju 34, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Študentski psihiater me je sprejel in ko sem prišla noter je vprašal, kakšne probleme imam (v smislu, 
»motnje hranjenja, aha ok to je to«) in pri komu sem že do sedaj bila. Naslednja stvar, ki jo je 
povedal je bila: » ok, to bi šlo z antidepresivi«). Ful me presenetilo, da me sploh ni vprašal o mojem 
počutju, kakšni so odnosi doma, in drugo … Povedala sem mu, da antidepresivov ne sprejmem, ker 
ko sem prišla iz pedopsihiatrije, mi jih je predpisala že novogoriška psihiatrinja v zdravstvenem 
domu, ampak sem se po antidepresivih počutila, kot da nisem več jaz, kot da lebdim dva metra nad 
samo in gledam sebe kako motorično izvajam neke funkcije. Zdi se mi, da odsotnost čustev na 
antidepresivih nič ne popravi, zato sem antidepresive odklonila. … Psihologinja je povedala, da me 
bo poslala na obravnavo k študentskemu psihiatru, torej temu, ki me je poslal k njej. Videla sem, da z 
njihovo pomočjo nebom prišla nikamor, razen do antidepresivov, ki jih nočem. … Na antidepresivih 
nisem čutila nič. Ne rečem, da sem pogrešala žalost, ampak sem bila prej na trenutke vsaj lahko 
vesela.  
 
Intervju 36, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
DEKLE: Ok, ammmm ja, od tiste prve psihiatrinje se ful nič ne spomnim veliko, ammm res se jo 
imela redko, po mojem na kakšen mesec, pa lih tako je bilo, da sem povedala tistih par simptomov in 
da si jih je ona zapisala pa da mi je pač zdravila dala, pa da jih je pol višala pa nižala. 
 
Intervju 40, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Ful me je tku, ku se menva, kaj pa kej v življenju, pa kaj dela, se mi zdi tku normalna, pol pa k 
prideva na te teme, se mi zdi pa tku drgač. Ku d nehi se smilit sam sebi. U: A rees? X: Ja. In pol se 
tud js tku, »sej zdej sem uredi«, pa kaj pol unu, »kaj ti dam še ene tri škatle zdravil?«, »no pa dej, 
okej kul.« Js pr njej vednu sm tku, pet minut če sem.  
 
Intervju 43, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
In pole sm šla na tablete no, meni so mi že takrat govorili za tablete, ne spomnem se več kšne, ma 
pač antidepresive sm dobila. Sm mela antidepresive in že prej so mi ponujali, če bi šla na tablete, no 
to je blo prvo k sm jst pršla h prvi zdravnici že v Gorici, prva rešitev tablete, pomojem nism bla na 
dveh srečanjih, ko je ona meni rekla za antidepresive. To je prva pomoč k oni tebi ponudijo, ne se ti 
ne vem potrudit na kšn drug način al karkoli, ne prvo so ble tablete in jst sm jih itak zavračala in 
zavračala, zto k jst sm mela u glavi to, da se ti od tablet zrediš in jst se zarad tega nism hotla več … 
In aa tudi, ko sem bla pri tej psihiatrinji v Ljubljani, na prvem pogovoru je ona omenla tablete, tudi 
ona isto. In jst sm bla samo a res. Usakemu zdravniku k greš na prvi pogovor ti ponudi antidepresive 
in jst sm ji rekla, da pač nočem k jst se useh stvari zavedam. Jst točno vem kaj je prou, kaj ni prou, 
kaj je zdravo, kaj ni zdravo, kaj bi mogla delat, kaj ne smem delat, jst use točno vem, ma psiha mi ne 
dovoli učasih. In ona je prvo rešitev vidla u tabletah. Da bi mi tablete pomagale, da jst od tega ne bi 
ratala odvisna, da to bi me sprostilo. Da se niti ne potrudi kej, kšne druge rešitve al karkoli, takoj te 
tablete, tablete, tablete, ku da danes rešujejo svet tablete. No pole sm jih šla uzet, amm neki Persen , 
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sm jih šla kupit na recept, ma nism uzela niti ene. K mi je dala recept, sm jih šla iskat, sm prvo rekla 
mogoče pa res, k sm bla pri njej mi je tolko ucepala u glavo to pač, da bi probala s tabletami, da mi 
bo to pomagalo al ne vem kaj in sm šla pole jih iskat in pole k sm se doma pogovarjla z mamo, moja 
mama je rekla »ma jst mislim, da ti nisi potrebna tablet.  
 
Intervju 46, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Mhm, hvala. Se ti zdi, da so ti tableti kaj pomagali? Oziroma koliko so ti pogovori s psihiatrinjo?  
Amm, pogovori niti ne bi rekel, da so kej. Tableti pa so mejčkeno to utišal, ampak so bli tut stranski 
učinki. To da sem težje zaspal pa to da sem mogu en tablet zvečer pa en tablet zjutri vzet, mi je bilo 
večino cajta slabo.  
Zanima me še, ali ti je oziroma vama je z mamo psihiatrinja povedala, katere vse možnosti so za 
terapijo? Je dala več opcij ali je omenila samo tablete?  
So ble več, no ble sta dve opciji. Al tableti al pa kokr nek sirup al tablete v prahu. Pa sem raj tablete 
izbral, ker sem bolj navajen na tablete.  
 
Intervju 49, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Kaj pa zdravila, tablete? Si jih imel? Ja, sem imel. Pa ne vem če mi je koristlo. Rabiš dosti menjevat 
da dobiš prava, pa pol ma posledice, pa ne vem se mi je ful spalo med poukov v šoli pa tko..  
 
Intervju 53, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
No potem skos cajt se je tut ta moja terapija začela mau poznat, bil sem tut na enih zdravilih, ampk 
spomnem se, da sm ratu po njih izredno agresiven, pa smo jih mogli zamenjat.  
 
Intervju 57, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Takrat mi je predpisala visoko dozo Risperdala, ki mi ga je zmanjšala, ko se mi je stanje nekoliko 
izboljšalo. Potem smo probali drugo zdravilo Zoloft, po katerem se mi je poslabšalo… Zakaj smo 
menjali zdravila ne vem, ker se sploh nič ne spomnim. Tudi recimo, ko sem to končala sem bila tako 
utrujena psihično, da sem samo še zaspala. Mogoče še pojedla in zaspala, ker nisem niti pila nič 
vmes. Žejna sem bila ful, se spomnim, da sem imela suha usta. Tle sem se ful zgubila ja, tudi pri 
prijateljih. Tle me je bilo prav res sram, ker to vedenje je bilo prav ful očitno. … in ja pač tle so mi 
ful pomagala zdravila. Na kratki rok so me umirila, na dolgi rok pa ful škodovala. Itak takrat ni bilo 
druge možnosti, ampak tiste 2 leti, ko so bila zdravila, so izgubljeni… So me tako umirila, da se 
drugih stvari sploh nisem zavedala. Potem, ko sem končala z zdravili - ta motnja je šla na neko 
minimalno stopnjo v bistvu in so mi počasi zdravila ukinili. Potem sem se začela zavedat sebe, 
okolice in to, da se počutim še bolj grozno, ker sem se zredila za 10kg, zaradi zdravil.  
 
Intervju 69, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
A: Čist nč ti ni pomagal? A so ti kakšne tablete dal? X: Ja pač ja, mi je zdravnica predpisala. A: Kaj 
pa pol po dveh mescih je blo bolš al..? X: Ne.. A: Nč nč bolš? X: Čist nč niso pomagal, na konc sm se 
pač..če si ti hotu pridt vn, si mogu bit u redu, si mogu kazat to, da… jst sm se mogla delat, da sm 
uredu ane.  
 
Intervju 73, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
J: Ne, mislim teh antidepresivov nisem nikoli jemala ker se mi je zdelo brezveze.. Tudi zdej ki mi jih 
je ena psihiatrinja ponudila, sem rekla da rajši poiščem druge možnosti.. Sm šla zdej, ene dva tedna 
nazaj, v Izolo k njej.. In mi je rekla, da imam tri možnosti: neke dihalne vaje, da me sproščajo, pol 
pogovor ali pa antidepresivi… In glede na to da vem d bi meni bolj pomagal pač pogovor kot pa 
dejansko tablete.. Zato ker pri tabletah, bo pol še vedno ostalo v meni, ni glih.. mislim, v času ko bom 
tablete jemala, bom bla boljša, če ne bom postala taka lena (tudi to so rekli da je možno).. Samo pol 
ko bom nehala jemat tablete, se zna zgodit da bo to vseeno ostalo v meni in čez pet let ko neham 
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jemat, se lahko spet vrne, ne.. Mislim, to mi je rekla ena druga psihiatrinja, ki sem jo samo 
kontaktirala.. Zdej sm si našla eno psihologinjo, da mam te pogovore…  
 
Intervju 77, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Najprej se pozanimajo o tvojih simptomih in predpišejo zdravila. Vse težave pripišejo »bolezni«. 
Primer: Bolijo te zobje in psihiater ti pove, da so to tvoje psihotične zaznave. Po pregledu pri 
zobozdravniku pa se izkaže, da je potrebno zdravljenje zob.  … 
Zaupaš postopkom, ki jih zdravnik vodi in t.i. »zdravilom«, ki ti jih predpiše. Učinki pa niso željeni, 
težave se nadaljujejo in si še bolj zmeden. Povejo ti, da so težave simptomi bolezni, ki jo imaš in ti 
predpišejo zdravila. …  
Vsako »zdravilo« ima tudi škodljive stranske učinke. Dobiš antipsihotik. Stranski učinek so prebavne 
težave. Dobiš zdravilo za odpravljanje le teh. Antipsihotik ne odpravi simptomov, dobiš še enega, ki 
izzove tresenje in sindrom nemirnih nog. Dobiš zdravilo za umirjanje tresenja. Ker po antipsihotikih 
postaneš depresiven, dobiš zraven še antidepresiv in pomirjevalo. Vsako zdravilo ima neželene 
stranske učinke, ki se jih blaži z drugim dodatnim zdravilom. Tako padeš v začaran krog s celim 
kupom medikamentov, če si ne spomagaš sam na drugačne načine. Nihče se v resnici ne poglobi v 
tvoje težave in tudi nima časa za to, nihče ne išče in pomaga odpravljati vzrokov, vsi le skušajo 
blažiti simptome. Pomoč je v medikamentih in nasvetih. Nihče se v resnici ne pogovarja s tabo in ti 
skuša pomagati osmisliti zaznave, ki jih imaš. …  
Pri mojemu sinu je vse imelo negativne učinke. S povečevanjem števila medikamentov, so se težave le 
slabšale in slabšale. Mi pa smo postajali vse bolj nemočni, ker ni nič delovalo. Sin je bil tudi tri 
mesece v psihiatrični bolnišnici, vendar je bilo stanje le še slabše. Po njegovih besedah je tam, le 
čakal, kako minevajo dnevi in si želel da bi čim prej prišel nazaj domov. To smo mu tudi omogočili. 
… 
 S psihiatrom smo dosegli konsenz o zmanjšanju medikamentov, saj je bilo očitno, da ne delujejo.  
 
Intervju 82, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Ona mi je kr dala oboje in js tko okej in js pošlm obe napotnci in psihologinji in psihiatru in 
psihiater bi bil pa lahko na voljo tko takoj, pač k za psihiatra pa sploh ne rabš napotnce sm ugotovu, 
greš pa loh takoj, ampak js sm pa bil uno ne pač js nočm bit na tabletah, js nočm jest tablet in mislt 
da sm dobr in je pač to to, pač sej ti pomaga, sam js sm hotu sam pridt do tega kar nardijo tablete 
ane in sploh nism šou pol do psihiatra ane, ker pač sm si reku js hočm s psihologinjo to rešt, ne vem, 
očitno psihiatra loh dobiš takoj in ti dajo tablete in je to to, za psihologinjo, k pa dejansko rešuje in 
se pogovarja s tabo, k psihiater se mi zdi da sam prever tvoje simptome in pol ti napiše recept za 
tablete in je to to in ja, to je valda laži, sam...  
 
Intervju 93, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Drugač men je blo ful dobr k si se tm loh pogovarju. Mi je šlo pa ful na živce, k mi je v bistvu, k ni 
psiholog ampak je psihiater, in mi je že takoj na prvi dan po eni uri napisala tablete. K: Kaj ti je pa 
napisala? M: Ene antidepresive. Zdej sem jih že ful zamenjala, tko da se niti imena ne spomnim. K: 
A ti je blo to ful bedno da so ti takoj napisal? M: Pač ne, js sm drugač hotla met tablete, ampak tko, 
ne vem, se mi zdi da je prehitr napisala glede na to, da me je pač 45 minut poslušala. Pač to še ne 
pomen da ve kaj js rabm ane pač. Tko, na to sceno.  
K: A drugač odnos do zdravil v tem smislu maš ti dober, al se ti zdi pač v tvojem primeru bolj, da bi 
jemala tablete al da jih ne bi? M: V bistvu zdej jih jemljem, najprej sem mela tablete Acentra, in men 
se je zdel da je blo boljš ampak pol mi je sestrična, moja najboljša kolegica, rekla, da sem ful nehala 
kazat kako se počutim. Da sem bla skos kukr da bi bla nekam zagledana pa da se nisem ne 
nasmejala, ne pogovarjala, da sem pač samo bla. In je rekla da to ne vpliva dobr name. Da bi blo 
boljš če bi nehala.  
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Intervju 29, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Je rekla pač da se bo zmenla amm s tem psihiatrom, k je delu takrat v XXX, amm sta se tko pač 
poznala, ampak sm šla tko zasebno v YYY, k ma tut on. E: Aha, aha. L: Tko da ma ubistvu, se prav 
on dela v zdravstvenem domu v XXX je delu, ampak je meu pač tut zasebno svetovalnico v YYY, tko 
da smo šle k njem. Amm in, kaj, prvič sm šla k njemu in je reku da amm da pač ubistvu sm šla k njem 
zarad tega kr me je blo strah, da se mi meša in pol me je on končno pomiril, da pač ni nič, da je to 
sam anksioznost oziroma strah. Je reku “konkretno ti ne bom povedu za čem, za kaj se gre, amm 
ampak pač, ti bom pa dal zdravila” in sm dobila škatlco xanaxa, kar je pomirjevalo in amm pol je 
blo to to. Dejansko mi ni povedu pač, nč. In sam zdravila mi je dal. In to je blo tko… okej. Pač znajdi 
se sama zdej. In pol sm amm pač uno pomirjevalo sm pomojem tko dvakrat vzela, ker pač to je tko… 
ful sam zaspan rataš pa nereaktivn pa nism hotla res žvet od pomirjeval al neki pač.  
 
Intervju 113, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Kaj pa pol pr psihiatru, mislm kako je vse to zgledal? Ne vem. Ja pol maš tko na vsak mesc pa pol al 
pa vsake dva mesca pač greš, ne vem za tiste pol ure na pogovor no. To pomen premal? Ful mal ja. 
Ful mal, pa dolg čakaš na spet. Ja ja drgač sm ful računu na to no pa sčasoma sm se nauču pač ločt 
kolk, kaj sploh prčakvt od psihiatra no, kaj sploh lahko prčakujm sej s časoma sm pol ugotovu, da bl 
mal, da je to bl sam za zdravila, več pa ne, da ostalo morm pa sam.  
 
Intervju 126, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Inači pa prej v Sloveniji je zdravljenje, tak ka je več zdravil, kombinacija nekša. Zaj pa nanč ne 
vejmo, či un dober odmerek dobijvle al nej. Ka zaj pa uni tak delajo pri ton pedopsihiatri, ka njemi 
on odmerek zvijša, te pa jes pravin ka se mi ne vijdi tak dobro, te pa un odmerek sprejemenij. Te pa 
je skous, ja šče en mesec naj jemle, pa te mo vidli ka bou. Namesto toga mučenja pa sprobavanja bi 
pa lejko bole preglede napravili pa zaključili tou vse, či bi to bilo možno. Jes pa zaj pejneze ta mečen 
za te zdravila, pa sploj neven či so dobre zanjega al nej.  
 
Intervju 136, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Jaz: Se lahko vrneva še na izkušnjo Vojnika…si šla na svojo lastno pobudo al je bil kakšen 
dogodek… N.M. : Oni so mi pač predlagal, da grem ane…in sm pač šla ane… Jaz: oni? N.M.: 
Zdravnik…ker sem imela psihične težave. Jaz: To je ureju samo osebni zdravnik? N.M.: Ja ja, samo 
on. Jaz: Si imela kakšne pogovore tudi, psihiatra? N.M.: Ne…no in sm šla, pa tistih par dni ko sm 
bla tam, nisem niti zdravnika vidla, nič. Šibal so me s tabletam, zjutri, zvečer, pest tabletov. Ko si to 
loh sam v filmu vidu. Pol sm pa rekla, da grem domov. Pa so mi rekli, da prvič je z lahkoto not 
pridit, drugič pa več ne. Jaz: Potem nisi več imela izkušnje Vojnika za tem? N.M.: Ne, ne bi več! Šla 
pa sem leta 2013 tule k enmu psihologu al psihiatru no. Uglavnem v zdravstvenem domu je en moški. 
Ko maš stisko greš k njemu, se naročiš pa pol čakaš celo večnost…te že vse mine. Že ne čutiš več 
nobene stiske. No pa sm šla k njemu, mu povem svojo zgodbo, pa je blo tak, ja ti bom dal ene tablete 
za stisko. In kamorkoli sm šla, sm dobila sam tablete.  
 
B.  
Drug najbolj pogost razlog nezadovoljstva se je nanašal na značilnosti odnosa med strokovnjakom 
in mlado osebo. Mladi so bili kritični do tega, da so bili strokovnjaki do njih distancirani, zanje ne 
imeli časa, bili avtoritarni in nesodelovalni, nespodbudni, se ne posvečali razvoju odnosa z njimi, itd. 
Nekaj mladih je povedalo,  da so njihove osebne zdravnice, psihologi ali psihiatri njihove težave 
banalizirali, jih dajali v nič in jih na sploh ne jemali resno. Ta zamera se je večkrat povezovala  z 
nestrinjanjem z načini obravnave, predvsem z obravnavo, ki je dajala prednost (ali celo edino 
pozornost) zdravilom (točka A), ter s tem povezanim pristopom, ki je videl funkcijo pogovora samo 
v  diagnostični uvrstitvi mladega človeka v ustrezen »diagnostičen predalček«. To nezadovoljstvo se 
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je v veliki meri povezovalo ali prehajalo tudi v splošnejše nezadovoljstvo z načinom ali režimom 
obravnave (točka C).  
 
Intervju 8, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Pač ta psihiatrinja je bila taka hladna, verjetno moraš bit malo, sej itak bog ve kaj vse srečajo, 
ampak če ti človek ne zaupa, ni nič vredno da si tam. Ker pač tut če ti hočejo pomagat ti ne bodo, ker 
maš odpor.  
 
Intervju 11, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Na kakšen način to misliš, da so strogi? Kaj zate pomeni, da je nekdo strog? Pač strogi so, no.. Taki 
so, kar mal nesramni. No.. v bistvu, kako bi reku... prideš tam po tablete, a oni ti rečejo: A SI SPIL? 
(povzdiguje ton glasu), a veš, a si spil, a si pojedu..  
 
Intervju 13, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Sem bila pa tudi pri osebni zdravnici in sem ji to omenila, da če kej ve, kam bi lahko šla po dodatne 
informacije. Dost arogantno mi je rekla, da se ji zdi, da js s tem nimam nobenih problemov, ampak 
da, če me pa zanima kej glede tega, da nej si pa na internetu kej najdem, kar ti pa danes reče vsak, ki 
nima pojma. Zdi se mi, da je ful premalo informacij o disleksiji in kam po pomoč, ker s tem ko, maš ti 
več informacij, več veš in s tem tudi lažje rešiš svoje težave. 33. Se ti je zdel pristop osebne zdravnice 
primeren? Čist napačen! 
Intervju 15, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Te sestre so bile prej zlobne, ko pridejo starši pravi sončki, nasmejani, to itak, ne, dobr tud ta moja 
zdravnica je bila pa res katastrofa ker tud na prvem razgovoru mi je rekla, da je moja prognoza tok 
slaba, da tud bolš da bi imela raka. In moji starši so bili že takrat na dnu, ko so to slišal so šli še 
malo dol, pač in so že vsi itak skoz jokal in vse … 
 
Intervju 19, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
In to je blo prvič. In to me je discouragal, hudo, hudo, da bi še poiskala pomoč. Kr se spomnm, to 
svetovalno delavko, to je blo katastrofa. Js sm jokala in ona mene ni nikoli več poklicala u pisarno, a 
veš kaj mislm… Mhm… Da bi me čez tri mesce poklicala » ja X a je zdej vse v redu?«… A tut na 
hodniku, če te je vidla, nč, da bi te vprašala »kako pa si, a si kej bolš?«? Neee, nč. K, da se to ni 
zgodil? K, da se to ni zgodil. In js se prou spomnm njene face… js takrt nism to znala razbrt ampak, 
ker se dogodka tko spomnm. Js se prou spomnm njene face, da je bla… čist kokr, » Fuck, is this my 
job?« kokr, js tega ne znam.  
 
Intervju 29, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Ampak, kaj je najhujš...nobenga, da bi se vsaj eno uro, pa pou ure s kom pogovarjou. Psihiatri 
nimajo časa. Majo paciente 15 minut. Če si koga hotu danes ne more, jutri ne more, pojutrišnjem. 
Pojutrišnjem je bil telefon vmes dvakrat, jaz sem bla trikrat pri temu predstojniku, ne morem se zdej 
spomnit, dostikrat je na televiziji. Trikrat, lih noter sem prišla, ja oprostite, zdele morem...mam en 
nujen telefon. Ven. Čakam noter, pridem noter, komaj se nekaj skoncentriram da kaj vprašam, da 
povem, je že un telefon imel. Pol je...k je vidu da ne more reku dejte še Marku, sm rekla, da bi rada 
bla najprej jaz noter, pa da povem, pol da vprašam za Marka, pa pol da z Markom skupaj. Skratka, 
prav ja, ne bom mogu, ker pol mam že eno konferenco in ma že, ob 7h mam to, uno tretje, nak Marka 
pokličemo noter. Pol Mark pride noter ves jezen, kaj...kaj mam za govorit, tablete, to je edin kaj tle 
lahko dobiš. In, kaj...in se je zjezu in šou vn. 
 
Intervju 34, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
…je psihiatrinja mojo mamo konkretno oštela, da kako ni vedela, da so odvisnosti gensko pogojene 
zaradi česar se je moja mama potem kvečjemu po vseh teh obravnavah slabo počutila. Tako, da na 
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pogovorih jima je bilo katastrofalno. Tata se ni odprl, da bi nanj lahko kaj vplivalo. Mama pa se je 
počutila krivo, tako da tukaj nista nič profitirala. Drugje pa nista imela nobene podpore ali seans.  
 
Intervju 49, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Pa preko zdravsta imaš možnost izbire med različnimi vrstami pomoči? Maš ti kej besede pri tem? 
Da poveš kaj bi? Se odločiš?  
Ma niti ne kej dosti. … tko to je blo v Ljubljani, nikoli nisem bil nič v Idriji… ampak ti psihiatri ti 
dajo tko mal vedet, da oni so super in oni vse vejo, in da on lahko dela s tabo kar hoče, v končni 
fazi,… ..v smislu, da nimaš ti nobene pravice do odločanja. Ja, to. Ne moreš nič. Zahtevan je ful red, 
točni urniki … sej ti prostori so bli prej vojašnica, mogoče malo bolj simbolično, ampak nekako kr 
tko :) .. pa ja predvsem je samo na tabletah.  
 
Intervju 51, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
prišla na to ammm k psihiatru. Mi je on pač povedal za te skupine ammmm... in tako so mi bli pač 
predstavljena ta skupina, kr to je blo dejansko v bistvu ta skupina, kr jaz se nisem strinjala s 
tabletami, po moje je to tud en pomemben podatek zate, nikoli nisem pristala na tablete. Jaz: Pa ti 
jih je kdo ponudil? Lana: Mi je ponudu, če potrebujem, sem rekla ne, hočem si prvo sama pomagat. 
Je reku vredu, spoštuje mojo odločitev, nikoli me ni ammm nikoli me ni prišlo do tega enkrat, ko sem 
se ful slabo me je še enkrat vprašu in sem rekla ne in od takrat me nikoli več ne sprašuje po 
tableti...psihiater...kr sm izrazla željo, da hočem si sama pomagat brez kakšnih zdravil, spoštuje 
mojo odločitev. 
 
Intervju 54, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
X: »Ja. Ja. Popolnoma nekvalificirani za kakršnokoli pomoč. Ker pr men, pa sm jih res velik dala 
skoz. Eden mi ni pomagu. Eden mi ni reku ene stvari k bi mi olajšala zadevo, izmed ne vem 30ih 
ljudi, k so specializirani na tem področju. Mislm 'Who are you kidding?' aveš.. Tko je sistem narjen, 
da ti postavi diagnozo ti da tablete in te pošle domov. Se prav, zdravi simtome ne pa bolezni, ne pa 
vira.  
 
Intervju 77, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Mama: »Pomoč bi moral dobiti takoj, ko zanjo zaprosiš, saj je že čas od začetnih težav pa do 
trenutka, ko prepoznaš, da potrebuješ pomoč, dovolj dolg in težave se že razvijejo, postanejo akutne. 
V tej fazi je verjetno potrebno umiriti psihotične simptome z medikamenti. Kasneje pa to ni dovolj.  
Najprej se pozanimajo o tvojih simptomih in predpišejo zdravila. Vse težave pripišejo »bolezni«. 
Primer: Bolijo te zobje in psihiater ti pove, da so to tvoje psihotične zaznave. Po pregledu pri 
zobozdravniku pa se izkaže, da je potrebno zdravljenje zob.  
Vsako »zdravilo« ima tudi škodljive stranske učinke. Dobiš antipsihotik. Stranski učinek so prebavne 
težave. Dobiš zdravilo za odpravljanje le teh. Antipsihotik ne odpravi simptomov, dobiš še enega, ki 
izzove tresenje in sindrom nemirnih nog. Dobiš zdravilo za umirjanje tresenja. Ker po antipsihotikih 
postaneš depresiven, dobiš zraven še antidepresiv in pomirjevalo. Vsako zdravilo ima neželene 
stranske učinke, ki se jih blaži z drugim dodatnim zdravilom. Tako padeš v začaran krog s celim 
kupom medikamentov, če si ne spomagaš sam na drugačne načine. Nihče se v resnici ne poglobi v 
tvoje težave in tudi nima časa za to, nihče ne išče in pomaga odpravljati vzrokov, vsi le skušajo 
blažiti simptome. Pomoč je v medikamentih in nasvetih. Nihče se v resnici ne pogovarja s tabo in ti 
skuša pomagati osmisliti zaznave, ki jih imaš.«  
Pri mojemu sinu je vse imelo negativne učinke. S povečevanjem števila medikamentov, so se težave le 
slabšale in slabšale. Mi pa smo postajali vse bolj nemočni, ker ni nič delovalo. Sin je bil tudi tri 
mesece v psihiatrični bolnišnici, vendar je bilo stanje le še slabše. Po njegovih besedah je tam, le 
čakal, kako minevajo dnevi in si želel da bi čim prej prišel nazaj domov. To smo mu tudi omogočili.  
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Intervju 80, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Ne vem zdi se mi da ne morš ti začet zdravljenja enga duševnega bolnika s tem da mu postavš 
ultimat. Al boš jedu antidepresive al pa n. ne morš, k js vem da se da brez antidepresivom. K pač 
vem, da antidepresiv samo lajša simptome to ni zdravilo. To je tko kt. Mislm za duševne bolezni 
nimaš tko kt če maš angino. K vzameš antibiotik, jemleš ne vem 10 dni pa si zdrou. Ni pač ni. S tem 
lajšaš simptome in se mi zdi, da če sm ji js pač rekla, ne želim si ane. Nočem. Mislm vsaj pogovorila 
bi se z mano tko pa tko pa tko je men se zdi da je to v redu, ne boš postala odvisna ne boš se ne vem.. 
takoj k pogledaš za antidepresive stranski učinek da se zrediš. A veš kaj ti to nardi k si v takem 
stanju. K se ti kr zdi ja fak zdej bom pa lahko sam to jedla pa nč več ne bom jedla pa se bom zredila 
od tega. Nč nč nč se mi ni no. Tko sm se počutla kt da me ne razume pa kokr da se ji zdi da ti maš 
zdej to bolezen, v bistvu ti sploh nč ni, to je vse sam v tvoji glavi, neki jokat pa se pozdrav. Ne vem 
mogoče da bi blo bl osebn odnos al pa da bi se mi bl , ja no ne da bi se mi hotla prbližat kot 
zdravnica, pa ane sej js vem antidepresiv druzga ni, ampak da bi se mi kt oseba mi ane. Pa da bi 
začela s kaj pa kako pa da bi vidla ne vem pr recimo enmu mescu da mi preprost pogovor ne koristi, 
pol bi pa rekla glej zdej pa vzam, zaupi mi, jemli jih pol leta, če ti ne bo ok pa nehi. Ne pa da mi 
ultimat postavš k me že takoj zmot. Pol ne vem kaj še. Tko ne vem no, sej o njej mam razn teh slabih 
stvari nimam.. k itak se ti pol vtisnejo tisto kar te je zmotl ane. 
 
Intervju 91, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
… samo tista psihologinja, ko sem delala teste, je bla obupna. Pač ni znala sploh prit do mene, vse je 
blo tak površinsko, ti pogovori z njo… v glavnem, sploh nobenega odnosa pravega.  
 
Intervju 93, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
… zarad samomorilne ogroženosti. Tko da me je takrt pol poslala, je pač šla z mano do tiste stavbe, 
kjer je bolnica notr. In da so me tm pol sprejel, in sm bla tm notr. K: Kok časa si pa bla pol notr? M: 
Tri dni samo. Mi je blo pa ful… Tm je blo spet tko, tm sm bla v bistvu zarad samomorilne 
ogroženosti. In tm se spet niso pol s tabo ukvarjal. Ampak je v bistvu pršla zdravnica, »a jemlješ ta 
zdravila, a ti ta zdravila odgovarjajo, a še kej druzga rabš? Ok, adijo.« Pač pr njej si bil res 5 minut 
notr. Pač na oddelku jih je blo nevem 15, s tremi drugimi sm bla v sobi in v bistvu sem bila najmlajša 
ker so vse ostale ble stare mame. Ker so ble v bistvu tm.. Ena je bla dementna, pa je čakala na dom 
ostarelih. In sm pol tm recimo pomagala oblačt pol une mame, k se niso mogle same sklont, al pa pč 
tko… Mislm zdravnice pa nč ni blo tm na oddelku.  
  
Intervju 105, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
JAZ: Kaj te je motlo? A: Ja ne vem. Tku samo formalno sem opisala svoje težave in mal razmere 
doma, kašn mam odnos do svojih staršev… In pol ni noben vzpostavu nobenga odnosa. JAZ: Ma tu 
govoriš na splošno al prou konkretno od te psihiatrinje ku si rekla, da nisi bla zadovoljna z njo? A: 
Na splošno. Mislm sej ni blo pr vseh tku, sam pr večini sem mela tak občutek.  
 
Intervju 107, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Čeprav je pa res ane, da tiste 2 minute, dejansko 2 minute k jih maš s psihiatrom na dan. Js vrjamem 
da psihiatri zlo dobr prokužijo človeka ane, ampak vseen se mi zdi da bi mogl mal bol ozadje poznat, 
kaj se je dogajal pred boleznijo in ne samo simptomov. Ker oni zdravjo samo simptome.  
Veš najhujš pr tem je, da ti oni dajo neko diagnozo in potem se ti počutš kt da je tvoje življenje v 
njihovih rokah aveš. Ja ubistvu oni odločajo, kdaj boš šel, kaj boš delu. Kdaj bo šel, kaj boš delu, 
kolk časa morš tablete jemat pa tko naprej ne. Tko da to je hudo. To ti povem da 9 mesecev je bilo 
moje življenje praktično v njihovih rokah.  
 Js bi rabla to, da bi se s psihiatrom usedla pa da bi se eno uro pogovarjala. Tok da bi on spoznal 
ozadje mojih težav ne pa samo simptome. Sej js vrjamem da marsikaj kar bi js njemu pvedala bi blo 
banalno. Ampak to da bi js njemo povedala kaj se dogaja z mano, kaj se v moji glavi dogaja, zakaj je 
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prpelal zdej do tega kjer sm bla. Ampak tega nobenga ni zanimal. To bi js kvečemu lahko sestram 
povedala pa še to. Ubistvi me noben nikol ni vpraš  
 
Intervju 111, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
E: Ti ni pač… L: Ni mi on niti reku, da bi mi on mogoče svetoval pač k psihologu še treba, ne, on 
samo ves čas se je o odmerku zdravil pogovarju ne  
E: Ok, pol kaj sm še hotla rečt? Aja, pol bi rekla ubistvu da si bla nad tem psihiatrom ubistvu 
razočarana, zato ker je sam tablete. Ti je blo tko neosebno al pa neki? L: Ja to je tko main point. Ja, 
čist neosebno je blo. Pač on je bil tko ja ja bomo zrihtal, ampak pač samo o tabletih ves čas ane. 
Namest da, kr pač obstaja ful tehnik k jih lahk še ubistvu še predn lahk ne, kr zdravila so ubistvu 
neka zadnja opcija ne. Moja mama je bla tko pa what the fuck, ne bomo zdej na antidepresive na, 17- 
letnga otroka pač ne, kr še vedno je neka stigma, čeprou so dost varni ne, mislim ni tko kokr pa 
pomirjevala povzročajo zasvojenost, lahko ane, antidepresivi pa ne, pač lahko nehaš kadar hočeš, 
tko da to ni panike ne.  
 
Intervju 112, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Jaz: Se ti je zdela pomoč, k si jo dobila ustrezna glede na tvoje težave?  
Ona: Nism čist sigurna, mislm da mi niso dobr prisluhnl, tko da nism dobila lih tistga kar sm res 
rabla. Jaz: Bi znala povedat al pa opisat kašna pomoč bi bila koristnejša? Ona: Ubistvu še sama ne 
vem, samo, da bi bil nekdo ob men k bi mi bil predan takrt, k sm bla na obisku. Ker se je velikrat 
zgodil, da ko sm bla na seansi, so mele psihologinje skos umes telefone, al pa je kdo uletaval v sobo 
in podobno.  
  
Intervju 115, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Pač js sm hotela met ful nek… pač sem pričakovala, da bo bil bolj… nek bližnji stik, da me bo vsaj 
prašala, da se predstavim, da me bo vsaj.. karkoli, veš uno malo topel sprejem… ker meni lih to, tujci 
in tuji ljudje in tuje okolje, uno je kar mi največ amm.. največ vzbudi to pač… depresivno 
razpoloženje … 
… pač me je spraševala ful stvari takšnih ki sploh niso ble vezane, sploh se ni pozanimala, kaj je 
tisto… mi je kr dajala neke stvari… razumeš? Sem se ful počutla, kot da… ni osebno dovolj. Da ni 
osebno dovolj se poglobila, kaj je narobe, je kr neke take površinske stvari uglavnem me 
spraševala… na začetku … 
… je blo vedno bolj.. kaj je narobe in ji povem kaj je narobe, ma js to že vem… js vem kaj je narobe z 
mano.. js sm rabla nekoga da mi pomaga to pozdravit al karkoli, razumeš.. in pol ko mi je dala une 
tablete, sem si mislila.. okej.. kot da se hoče čimprej me rešit, mi da neke tablete in čau…ampak se 
nisem počutla, da mi bo to pomagalo.. in pol pač dejansko po temu sem dala use u svoje roke.. in mi 
je dejansko uspelo… Ne takoj… mi je rablo kr dve leti, ampak.. zdej je uredu..  
 B: Ne ona mi nikoli ni povedala, kaj ona misli, da je narobe z mano, samo tablete mi je dala.. Mi je 
rekla, js ti bom to predpisala… In js sm jo gledala.. niti me ni prašala, če hočem, ki js tega ne bi 
hotla, na primer..bi zavrnila.. A: Ma ti si bla mladoletna takrat.. B: Ja.. A: Ma bi lahko komot ji 
rekla da nočeš tega… B: Ja sej jih nisem pol uzela… Samo ona me niti ni prašala.. kaj mogoče bi 
hotla probat? Kot da nisem imela izbire.. ja evo tablete, če ne se ne boš mogla pozdravit… Tako mi 
je izpadlo. Kot da ja, js ti ne morem več pomagat, na ti tablete. Niti me ni prašala, kaj si js mislim o 
tem.. niti mi ni povedala, kako delujejo, kakšni so stranski učinki, na primer.. ne? In.. amm.. sem 
rekla, da ni šans, da bom js to uzela… Neke tablete sem rekla, to nebom. A: Niti enkrat jih nisi 
uzela? B: Ne.. Ona mi je uno dala in js sm šla domov in nisem več prihajala k njej.. niti poklicala je 
nisem, nič.. samo nehala sem prihajat. In ona dejansko, da bi js vedla, ni da je kaj klicala…  
 
Intervju 140, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
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Jah, nezadostno. Sam sej pravim, mogoče niso oni tam zato tam, za kaj sem pač jst rabla. Pa ne vem, 
sam pač ja. Mislm...men je zmeraj blo pač to ful tuje, ko prideš do teh strokovnjakov in potem rečeš: 
“Ok, saj ti si strokovnjak za te psihološke fore, ampak pač vseeno ne rabiš zmeraj izhajat iz tega in 
to potrjevat z mano v pogovoru.” Mislim men gre to ful na jetra, da se pol s strokovnjakom 
pogovarjaš in te on kar naprej v neke kategorije umešča in neke svoje predalčke tam...predpostavlja 
neke svoje stvari, mislm...Ne vem, mene je zmer to razočaral no, da ne mormo met pač nekega 
normalnega pogovora in pač dej ti že zase delaj svoje sklepe pa une tretje stvari, ampak pač ne rabiš 
me tko kategorizirat, k to rata men ful toga stvar, ki nima veze z realnim življenjem in s tem, kar pač 
jst doživljam kot kompleksno bitje, whatever, ane. Ne vem, men je to zmeraj ful motil, sploh pa pač 
pol prideš do the psihiatrov in tretji stavk, ki ga izreče je, da ti bo tablete napisal. In rečeš tko hvala 
lepa nasvidenje, ane, mislm, to no. 
 
C. 
Naslednjo podkategorijo smo poimenovali nezadovoljstvo z režimom ali sistemom obravnave. 
Vsebino tega nezadovoljstva je težko ločiti od nezadovoljstva z odnosom (točka B), ali z zdravili 
(točka A), ali s prisilo (točka D), in pogosto se se v izjavah na nerazločljiv način mešali vsi ti vidiki. 
Sem smo uvrstili nekaj izjav, ki so v večji meri vsebovale nezadovovljstvo s celoto obravnav in le z 
njihovim posameznim vidikom. V priemru intervjuja 2 je intervjuvanka menila, da je bila napačno 
napotena, torej da okolje, kamor je bila poslana (in tamkaj veljavna pravila), ni bilo primerno in 
prirejeno zanjo. Take očitke, ki so nekako ciljali na celoten koncept obravnave (oz. na dejansko na 
njegov »režim« oz. razmeroma jasno postavljena pravila) smo večkrat našli pri dekletih, ki so bila 
hospitalizirana na pedopsihiatričnih oddelkih zaradi težav s prehranjevanjem. 
 
Intervju 2, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Edin enkrat so me pa hotl dat v popravni zavod in bi mogla pač jt na eno poklicno pa tko, edin v 
tistmu primeru bi pa skos tam za stalno živela, ampak takrat na srečo se je pa tud mami zame 
postavla in rekla, da ne grem. JAZ: Aja, ti je bolš, da nisi šla v tist zavod? L: Ja, tm je tko, da maš 
pol poklicno izobrazbo. Js nism pač taka, da bi mela učne težave, kar bi pomenil, pa nimam 
problemov z alkoholom in drogo. Tud v stanovanjski skupini sm komej zdržala. K tm je tko, da skos 
vodjo nadzor nad učenjem. Js pa nism mela teh težav, k realno, če si na Škofijski gimnaziji, nimaš 
problemov z učenjem. Tm so mi pa govorl, kaj se morš učit, kdaj se morš učit, kdaj maš uhka pavzo. 
Tm so ble učno-vedenjske težave, problemi z drogami … 
 
Intervju 29, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Otroci nimajo kam it, nimajo se s kom pogovorit, nimajo niti možnosti za službe... Prvo ti vsi rečejo 
tablete. Ja, ampak tablete...pri tabletah oni najprej za ziher ane, taprvo tahudo dozo k jih takoj 
odbije in ko takoj zasovražijo, pa problem je tudi ta, ker oni k se njim stvari malo poboljšajo, nimajo 
več teh prisluhov, k se malo vse to umiri, prenehajo tablete pit, k mislijo da je brezveze. Ampak uredu 
ni. Ker si otopel in si k zombi. Aveš to je ful težko. Ampak zame mi je vseen, ker jaz se itak hitr 
poberem, ker grem mal hodit, pa je bolš. Ampak ta misel da...kok je on vsega prikrajšan, kak si 
škoduje ko kar naprej hodi. Pa tablete...on je blazno proti. On je tut prebral kako tablete da jim 
dajejo samo zato da zdravniki služijo, da čjo met prodajo, jebe se njim za njih, da ti tablete. In pol je 
odpor do teh tablet, pa da je otopel, pa da je utrujen, da nemore nč...da mu za nč ni, da nima nobene 
volje ane. Zdej, če je prevelka doza se tako počuti, če je premala doza pač ne prime. Ampak, če bi to 
blo, da on psihiatru lahko zaupa, pa da mu pove, kako se počuti, pa kaj ane... Ampak ne more 
zaupat, ker itak jim nič ne verjame, ker prvo k pride: »A jemlete tablete?«  
 
Intervju 103, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Kaj pa prej, ko si bla pri unih psihologij, si se počutla kdaj tko dobro, sprejeto slišano? Ne pač, 
ubistvu, vse je zgledal tko prisiljeno, tut če sm js na lastno pobudo pršla tja, pač so se mi je zdel kokr 
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da to kar js govorim niti ne zanima njih tok, pač sej pravm, oni so iz tega sam šolo izluščl. Pač na 
primer, če sm js povedala js imam ta pa ta problem s svojim … s tistim tipom k sm bla, me so s se tko 
obnašal do mene da sm se počutla nonstop ko kup dreka, pol pač iz tega, pa ja glej, se boš pa mogla 
pa na kej druzga preusmer, na primer na šolo. Pač vse se je vrtel v istih krogih. Pač nobena ni bla 
tko da bi me zares poslušala kaj je z mano narobe. Pač sej so si zapisval in vse ampak sej tut vidiš po 
očesnem kontaktu da jim je čist vseen za to.  
 
Intervju 103, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Kaj najbolj kritiziraš? Ja največji problem pr teh psihologih je to, da dejansko sploh nimajo čuta. 
Pač del, mislim, ubistvu kokr, če jih opišem, jih opišem kokr ene sofisticirane učenjake, ki mislijo, da 
velik stvari vejo in da ne bojo poslušal nobenga druzga. In pač, prvo kot prvo, bi mogl iz teh peščice 
ljudi, ki se študira za psihologijo, izločit tiste z ne vem kakšnimi testi, pač nej se spomnejo, nej to 
nardijo zdej v teh resrčih, da bojo odkrili kateri ljudje imajo dejansko čut za sočloveka. Zaradt tega, 
kr ti ko si v stiski, ti rabiš nekoga da se boš lahko h njemu opru. Ne pa sam da pač prideš tja in ti on 
govori neke nebloze o temu kako pač on misli da bi moglo bit. Prvo ko prvo so prestari, drugo ko 
drugo se niti ne ukvarjajo s tem kaj današnja mladina počne. Pomoje se njihovi tej, kako se že reče, 
seminarji, o temu kakšne so metode nove, ne pa dejansko o temu kaj pač ne vem 16letni otrok 
potrebuje za to da se spravi k sebi. Kr tega pač ni. Nikjer nisem zasledila, da bi dejansko predlagal 
kaj js vem, terapijo z barvanjem mandal, al pa what ever z glasbo, al karkoli. ne. Zdej maš sam te 
pristope, ne vem, dejmo ga na tablete, zih mu bo pomagal. Pač ni stika za sočloveka in to ful manka 
pr takih. 
 
Intervju 105, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
A: Am ja, pri vseh teh psihologih in psihiatrih so meli moji starši na začetku dosti vpliva, koga bom 
zbrala. Koga bojo oni zbrali v bistvi. Keri se zdi njim najbolj primeren. In prvo psihoterapevtko sem 
menjala zarad njih, ker se niso strinjali z njo, ker se mojmu očetu ni zdela taprava, on je mislu, da 
me ne podpira dovolj in da podpira moj problem, ne vem. Reku je tudi, da se preveč vtikava v naše 
družinsko življenje. To se mu ni zdelo kul in me je pač prepisu drugam.  
 
Intervju 132, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Amm … potem sem šla pa še h kliničnemu psihologu, ker sem šla k osebni zdravnici šolski. In mi je 
dala napotnico, ker sem pač povedala, kakšne težave imam. In moram povedati, da ona je v bistvu 
kar v redu pristopila k temu, pač, nič ni komplicirala, sploh me ni nič spraševala, zakaj, kako, kako 
pa to, kako pa jaz to lahko imam, ko sem tako mlada, zato ker pač, ane, vedno so taki komentarji. In 
potem, ko sem prišla h kliničnemu psihologu, je rekel, »kako se pa lahko smrti bojiš?! Ne moreš se 
smrti bati!« In sem ga tako gledala: »Kaj?« In potem nekaj skozi pogovor je ugotavljal, da kakšne 
psihološke logične napake imam jaz sama pri sebi, ne vem, dvojne standarde, črno-belo razmišljanje 
itd. Ampak to je bil samo en obisk, ker si mi ni več dalo ubadati s tem, ker ni pač to … ne vem, če bi 
mi mogoče rekel: »meditiraj« ali pa »ti bom dal zdravilo« ali pa kaj jaz vem, nič mi pač ni, nič 
konkretnega, morala bi kao hodit še na ful velik srečanj in to. Ampak nisem se počutila nekaj ful 
prijetno. 
 
Intervju 153, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«: 
Mama: Potem se je moj sin sam odločil da gre v psihiatrično bolnico <ime kraja>. Na internetu sva 
našla, da imajo tam likovne in duge kreativne dejavnosti … ker on rad slika in riše. Ko sem ga prišla 
čez nekaj dni pogledat, sem videla da cele dneve smao sedi v dnevni sobi in kadi, ker nimajo čisto 
nobenih dejavnosti. Ko sem vprašala po tem njegovo zdravnico, mi je rekla »Gospa,  tu imamo 
medikamentozno terapijo. Če želite kaj drugega, morate to samo poiskati zunaj in tudi plačati«.   
 
D. 
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Eno od razmeroma redkih vrst nezadovoljstva se je nanašalo na nasilje in prisilo. Ta je bila prisotna 
pri nekaterih vrstah hospitalizacij, predvsem (oz. po definiciji) na zaprtih oddelkih in se je nanašala 
na omejitve prostega gibanja, omejitev ali prepoved uporabe telefona, na prepoved uporabe interneta 
ali facebooka (ali odsotnost za to potrebnih računalnikov). Posebej pri dekletih, ki so imele težave s 
prehranjevanjem in premajhno telesno težo, smo našli veliko nezadovoljstva povezanega z 
uveljavljanjem strogih pravil  v zvezi z vnosom hrane in telesno aktivnostjo. Vendar smo taka 
nezadovoljstva poimenoval raje s kodo »nezadovoljstvo z režimom obravnave«. Nekaj 
nezadovoljstev je bilo povezano z ravnanji, ki so jih mladi doživljali kot neupravičeno kazen. Vsaj v 
enem primeru je mlada oseba doživela kot nasilen telesni stik s psihologinjo. Slednja dva primera 
ilustrirata spodnja citata. 
 
Intervju 2, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
… ko sm bla na zaprtmu oddelku na Polju sm vn spizdila enkrat in sm šla v trgovino kupt žiletke in 
ko je sestra vidla, da sm se rezala, me je dala pod mrzu tuš, sm bla pod ledenmu tušem in me je 10 
minut notr držala in me ni vn spustila. JAZ: Zakaj je blo pa to dobr? LOJZKA: Zarad tega, k a veš, k 
mrzla voda nate pride, te boli. In je rekla, da boš probala, če ti bo to pomagal, če uhka to delaš, 
namest da se greš rezat.  
 
Intervju 97, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
L: Največje razočaranje glede pomoči… kje si ga doživela? Pri pedopsihiatru… al je blo še kej 
hujšga? Te je še kdo bolj razočaral.. I: Hm… ja je bla ena… ko sm mela eno prej, tamlado 
psihologinjo na psihiatriji. Fajn sma se mele skupi, pol me je pa krneki začela obtoževat, da sm lena 
pa neki, pa pač da ne hodim v šolo zato pa zato pa zato…, ker pač nočem it. Ne pa zato, ker mam 
težave. Pa kr neki je začela govorit. Pa sm se vstala, pa hotla it iz sobe. Pa me je tak prjela za roko 
pa me potegnila nazaj v prostor. In pač… to me je tak mal.. od kod se mal ti mene pravico dotikat? 
Pač sploh vlečit kamorkoli. To mi je blo brezveze. Tak da sm rekla, da js nje ne bom prenašala, nje 
pa njenih izmišljenih stvari. Sem spakirala stvari pa mamo poklicala pa je prišla po mene. Pa sem 
šla.  
 
Intervju 107, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Ubistvu js k sm bla 9 mesecev na zaprtm oddelku sm bla kr velik zaklenjena notr ane. Ubistvu 
zaklenjen si notr in tisti 2 uri pa pol na dan maš samostojnih izhodov in lahko tečš lahko ustvarjaš na 
delovni terapiji, ampak ostalo si pa zaklenjen notr ane. In hvalabogu so nam po kakih 4 mesecih k 
sm bla js tm so nam vsaj računalnik montiral, da smo mel vsaj do maila dostop. Facebook je bil 
povsod blokiran. Nikol v nobeni sobi nism mogla dostopat do facebooka 
 
Intervju 147, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Mami je pol, mislm mami sem itak prosila, da nej podpiše, da grem lohk iz tm vn, ker so me hotl še 
za ful dolg cajta obdržat tm. Ker sm ne vem kakšne prekrške nardila pa ne vem še… V bistvu tm je 
blo, ne vem, tm je v bistvu vse. Zvečer recmo, ko sm jst ke pršla, k so me itak, pač ne vem… Skor 
celga dneva se skor nč ne spomnem, sam pol se spomnem, da sem bla kr naenkrat v Begunjah v 
unmu prislinemu jopiču. In isto tm k sm prosila, če lahko starše pokličem, pa to, me sploh niso postil 
in so rekl kao, da če ne bom tih, da mi bodo dal ne vem kakšen pomirjeval pa inekcijo. Pol takrt sem 
itak pač, čaj so mi dal, sam druzga itak nisem mogla takrt k mi je blo skos slabo. Pa sem šla spat, pa 
je pol boga mami zjutri pršla in pač podpisala, da lahk grem.  
 
E. 
Še ena vrsta nezadovoljstev je bila povezana z izključitvami. Te so bile sicer največkrat povezane s 
šolami, dijaškimi domovi ali vzgojnimi zavodi, v zdravstvu pa se je to nanašalo na izključitve iz 
hospitalnih programov v primeru kršenja pravil. Kot tudi veliko drugih nezadovoljstev, je bilo tudi to 
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pogosto ambivalentno in ne povsem jasno, oziroma se je izražalo v »utesnjenem« življenjskem 
prostoru zelo omejenih preostalih možnosti, med katerimi je bilo težko najti kako očitno boljšo, kot 
je bila trenutna. Tema izključitev se povezuje tudi s temo groženj (z izključitvijo; intervjuja 2 in 79), 
zaradi česar bi take izjave lahko uvrstili tudi v podkategorijo nezadovoljstva z odnosom ali režimom. 
V nekaterih primerih je bila tema nezadovoljstva  z izključitvijo predvsem nezadovoljstvo mam, ki 
so pač želele najti ustrezuno obliko (rezidenčne) obravnave za svojega otroka (intervjuja 120 in 135). 
In v nekaterih primerih je bila verjetno izključitev del življenjskega vzorca ali kariere mnogih 
izključitev, torej nekaj že poznanega in doživetega, kar je imelo morda tako slabe kot dobre strani. 
 
Intervju 2, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
ONA: …je tud v dijaškem domu že pršlo do groženj, oziroma da so me iz dijaškega vn metal in so 
rekl, da mogoče me vzamejo nazaj, mogoče me ne bojo …  
JAZ: Zakaj so te pa vn metal?  
ONA: Zarad rezanja, bruhanja … Sm bla ene 10-15x izpisana iz dijaškega doma pa pol nazaj 
sprejeta. Na konc me pa pol sploh niso več vzel nazaj.  
 
Intervju 97, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
L: Ti pa si sodelovala v procesu, si šla tja, normalno, ne z odporom… si želela pomoč? I: Na 
psihitrijo nisem hotla it nikol. Ker pač smo mogla neki podpisat, da če se porežem, me lahko ven 
vržejo. Pa tak js nisem bla glih za to, ampak tut domov nisem hotla it, ker smo takrat mel neke težave 
pa neki. L: Kaj pa imaš od tablet? I: Antipsihotike,… sej zdej mi zmanjšujejo. Sem rekla, da se 
hočem čimprej losat tega. Pač 2, 3 leta že pijem te tablete pa itak sam zvišujejo. Zdej sem pa rekla, 
al mi znižate al pa jih ne bom več sploh jemala. Pa so pač rekl, da mi bojo znižal.  
 
Intervju 120, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
V Rakitni je bijo, ampak so ga po štirih dnevih poslali dumu. Ker ni želejo sodelovati pa oni s 
takšnim otrokom ne morejo delati, ne. Aja, celo to je bijo razlog… Ja.. Ni želel sodelovati. Sem rekla, 
čakejte malo, či pa ste zato vi tam, ke ga motivirate. Ja glejte gospa, če otrok ne želi delati z nami, ga 
mi tu nebomo meli. Prvi den kda pa prideš ta, pa si na skupnem razgovori, ne, te pa ti tam povejo, ja 
glejte gospa, če otrok ne želi sodelovati, pa se ne drži ne vem česa vse, pač pokličemo starše, ke 
pridemo po jega. Poleg dece to razlagajo. Ja kej se te takšni devetletni otrok nede, joj zej pa jaz tega 
nebom delo gnes pa zutra, ne, te pa bode tak mama prišla po mene pa grem dumu. Mislim takšni, ki 
so še bolj nabriti pa to izkoristijo. Pa on je to odkrito povedo. Meni je že bilo predugo pa sem pač ne 
štejo delati…  
 
Intervju 120, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Ampak iz vzgojnega zavoda Planina, je on bijo zaradi pač nevzgoje, ne vem česa vse, nameščen tam, 
ne. In tam pa je zavod zaprtega tipa. Tam se vrata učilnice razreda zaklenejo, tam nemrejo vun. In to 
so zej bom rekla dečki, deklice, tam stari 14, 15 let, morti še keri malo več pa še hodi v OŠ in 
potrebni svobode malo za sebe vun , ne,.. in ker tega nega blo, so si včasih šli, pa so izven ograje šli 
tam vun. In to je za jih že pobeg. Če prestopi tisto ograjo, je za jih pobeg. In to se je dvakrat, trikrat 
tam dogajalo, ke so dečki šli pač za ograjo vun, ke so ne bili v jihovem prostori notri, ne… In so mi 
totega otroka oni izpisali iz zavoda in ga poslali dumu. Zato ker je pač šo iz ograje vun. Izpisali, ker 
je šo iz ograje vun? Ja pač ga poslali dumu, ke oni z jim tam nemrejo delati, ke on ne upošteva 
pravil, ke krši pravila, pa bla bla, ne.. (sem rahlo začudena, ker še tega nikoli nisem slišala in tega 
nisem mogla verjeti) In kaj ste te vi, ko je…?..Nič. Bijo je doma, te pa sem ga, to je bilo, on je tisti 
krat začejo tam že prvi letnik delati, ne, te pa se je to zgodilo, novembra, negi tu, so ga pač, glejte tak 
pa tak, dobro sem bila klicana parkrat na sestanek zaradi tega, ne, ampak tam si enostavno ne mogo 
dopovedati, takšni otrok rabi malo svobode. Ja pa či mu ti ne boš nikoli zaupo, kak de on živjo 
naprej.. 
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Intervju 131, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Pol smo se pač nekaj skregali. Eem, pač to je bla…, sem šla v dom… mal je blo eem…Tam se je 
zgodila ena neprijetna izkušnja zaradi katere sem bila izključena. Pol se je pač vmešalo sodišče, pol 
pa pač sem šla domov 
 
Intervju 132, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Ja tm sm sedm razred. Sedm pa osm razred sm nardila. Ja, pol bi mogla pa še devetga, pa sm 
bla sam dva tedna pol so me pa vrgl vn, pač iz zavoda. 
Zakaj pa? A zarad šole, al so ble kakšne druge… 
Ne, ne vem točn kaj je sploh blo takrt, z enmu, k je bil isto tm, z enmu unmu gojencem. 
Eem… Sva bla, mislm pila sva alkohol in so polcaji pršl in ne vem kaj je blo, pač jst sm se 
ful z uno polcistko tm skregala in pol so pač rekl, da je dost. Da… Takrt je sam reku 
vzgojitelj, da grem lohk spakirat stvari in da me pridejo starši iskat. To je bil izpisnik. 
 
Intervju 135, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Aha.. Kej pa v Stični, Rakitni je ne nič bijo? 
V Rakitni je bijo, ampak so ga po štirih dnevih poslali dumu. Ker ni želejo sodelovati pa oni s 
takšnim otrokom ne morejo delati, ne. 
Aja, celo to je bijo razlog… 
Ja.. Ni želel sodelovati. Sem rekla, čakejte malo, či pa ste zato vi tam, ke ga motivirate. Ja 
glejte gospa, če otrok ne želi delati z nami, ga mi tu nebomo meli. Prvi den kda pa prideš ta, 
pa si na skupnem razgovori, ne, te pa ti tam povejo, ja glejte gospa, če otrok ne želi 
sodelovati, pa se ne drži ne vem česa vse, pač pokličemo starše, ke pridemo po jega. Poleg 
dece to razlagajo. Ja kej se te takšni devetletni otrok nede, joj zej pa jaz tega nebom delo 
gnes pa zutra, ne, te pa bode tak mama prišla po mene pa grem dumu. Mislim takšni, ki so 
še bolj nabriti pa to izkoristijo. Pa on je to odkrito povedo. Meni je že bilo predugo pa sem 
pač ne štejo delati… 
 
F. 
Mladi so nekajkrat izrazili tudi nezadovoljstvo s tem, da jim kako drugo – poleg zdravil - predpisano 
ali izbrano ukrepanje (pogovorna terapija ali kaj tretjega) ni delovalo oz. jim ni prineslo želene 
spremembe. Podobno nezdovoljstvo se je seveda največkrat pojvilo v zvezi z jemanjem zdravil, kar 
smo piazalki v točki A. V tej točki navajamo nekaj citatov,  ki izražajo nezadovoljstvo z drugimi 
ukrepanji  in sicer enkrat s hospitalnimi zdravljenji v celoti (intervju 11), dvakrat s 
psihoterapevtskim/pogovrnim obravnavanjem celoti (intervjuja 15 in 134), enrkat pa z »vsemi 
institucijami in vsemi strokovnjaki«.  
 
Intervju 11, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Nism mogu zdržat, ker so vse stene ble bele. Pa nism maro teh bratov pa sester. Tehnikov tud nism 
maro, kr so bli pa ful strogi. Oni so pa taki; pejt sm pa vzemi (misli na zdravila) in če ne boš vzel oni 
kr te lahko dajo na zaprti oddelek, ne. Veš, na ta način. Blo bi pa lepo, če bi se kaj uredil. Men bi blo 
fajn, če bi šel v bolnco in bi me pozdravil. Meni niti enkrat niso pozdravil. Mogoče zarad tega, kr sm 
js neho jemat tabete. Bi blo pa lepo, če bi šel v Polje in bi zdrav pršo vn. To bi pa blo lepo. To bi blo 
super. Zdaj kaj je treba za to narest, pa ne vem. Mogoče bi bilo boljš, če bi kaj preštrihal, ne. Kaj 
preuredili, ne vem. Men je blo tko, no. Pač, sm mogu preživet tam let pa pol pa še na zaprt oddelek 
sm šou, k sm se tok slabo pučutu tle na odprtmu. Sm šel na zaprti oddelek kr majo mal barv tam 
noter. Majo mal modre pa mal rumene, kr nism mogu več zdržat. Sm bil najprej gor, tm pa je blo vse 
belo, pol sm pa šel na tale zaprt, tam pa majo barve.  
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Intervju 15, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Psihiatrinja?  
 Ja in, pač brez pomena no, tko.. (smeh) Ja..  
 Seprav, kok časa si hodu k njej?  
 Eno leto, neki tazga..  
 A pa je blo še kej druzga tko, konkretno kar te je motilo? 
Ja, pač, prou tko, grozn, kr čakala je tm.. Pač, nism vedu točno kaj hoče od mene. In pol mi je na 
vsako tako stvar pač z nekim takim filozofskim vprašanjem odgovorila, k ga ubistvu sploh nism 
razumu... (smeh) večino časa..  
Pa tut k sva mela nevem kšne teme bl obširne k sva se pogovarjala ne vem o enem, je ona do druzga.. 
ne vem, tut če je mela vse zapisan pa use zabeležen, je ona do druzga ne vem al pozabila al.. Kr tko 
se ni več pogovarjala z mano, takoj sva neki na neko drugo temo naslednč, tk da nikol nisva mogla 
nč do konca ker je pač blo premau cajta, umes je pa pozabila..  
O waw, seprav.. Ja, a si se sploh počutu kot da jo zanima kar govoriš pa misleš? Al pa tk, da bi za 
naslednč sploh prpravla kej, kar bi se navezvalo na zadnjič?  
Ne, niti ne. Pač, vidu sm da ji je useen in da pač. mi ne pomaga in da bom probau kje drugje najdit.  
Mhm, a pa pol si bl konkretnu vedu kaj iščeš, k si vidu da to ni to? A si pol bl tko, vedu kaj iščeš al si 
sam iskau neki pač, nekoga druzga?  
Ne, sam vedu sm da mora bit drgač. Nekak nimam občutka, kko nej bi blo to pr psihiatru ker razn te 
izkušne, nimam nobene ; vedu pa sm da ni uredu, da pač pomaga mi ne, tko da.. Zakaj bi pač hodu.. 
Vedu sm pač da rabm neki druzga in če bi mi uno pomagal, super, če ne pač ne vem..  
 
Intervju 134, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Pa v teh dveh letih, nisi šla nikamor po pomoč, kako si zdržala?  
Šla sm parkrat k psihoterapevtki, k sm jo sama plačala. 50 eur sm plačevala na uro, pa dvakrat na 
mesec nej bi jo mela. To je pa zgledal tko, da sm pršla tja, tm se usedeš na en kavč, ona se s tabo 
pogovarja o tem kako mamo ljudje več osebnosti, k jih različni življenjski dogodki oblikujejo bla bla. 
To sm šla na kognitivno psihoterapijo. Pač js realno nism neki odnesla od teh njenih terapij, razen 
tega da sm zapravla tm okol 400 eur v ene 4 mescih, pač nč od tega. Hodila sm tja z nekim 
prepričanjem, da mi bo to pomagal, pa mi pač nakonc ni. Pa definitivno je to premal. Sploh za 
človeka k ma tok intenzivne napade,k jih ma tokrat pa tok časa že, kokr sm jih mela js, je to pač 
definitivno premal. Pomoje bi blo tko enkrat na teden tko res potrebno, zato da bi pač to bla neka 
ustrezna pomoč. 
 
Intervju 140, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Jaz: Al pa neke vire moči, recimo pri seb?  
Z: Ja ne vem, pač na neki točki mi je pač to neke razne te ročne spretnosti mi ble tak terapevtski 
moment, zagotovo. Potem šport, čeprav pač šport je bil pri men zmer mal mejni zarad the pač nekih 
družbenih standardov izgleda ženskega telesa...ampak tko ja, recimo je bil tudi to en moment, kjer 
pač je pomagal. Kaj še…? Ja ne, ne vem, kar se mi zdi nujno, da pač povem v tem kontekstu je, da 
vse stvari, ki so ble...kao eksplicitno namenjene temu, pač so me vedno znova razočarale in me še 
danes. Vse institucije, vsi strokovnjaki. To res je pri men odpovedalo na celi frontni liniji. Edin kar 
sem pač mela od enga psihiatra je to, da me je pač tok razpizdil, da sem pač dejansko pol mela spet 
neko voljo v smislu: jebite se…  
 
G. 
Z bolj »tehničnimi« nezadovoljstvi, kot so nedostopnost ali plačljivost pomoči (kar smo obravnavali 
že v poglavju 7.6 in drugje v tem poročilu), je povezano  še nezadovoljstvo s preredko obravnavo. 
Te pritožbe so se nanašala samo na pogovorne terapije oz. pogovorno podporo. Kar nespregledljivo 
mnogo mladih je v času, ko so bili v hudih krizah, čutilo, da bi potrebovali bolj intenzivno in pogosto 
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spremljanje, kot pa je bilo tisto, ki so jim ga predlagali ali lahko omogočili. Ta problem se je 
pojavljal seveda pri tistih, ki si niso mogli privoščiti plačljive psihoterapije, in je bil zato pogosto v 
zvezi z očitkom, da jim je ponudena samo medikamentozna terapija brez drugih oblik obravnavanja.    
 
Intervju 120b, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Pred tem sem probala pri umm šolski psihologinji… hodit k šolski psihologinji in pa k psihiatrinji, k 
me je naročila ubistvu samo enkrat na mesec, kar je blo zame čist premalo in mi to ni nč pomagalo,  
T: Pa se ti zdi, da če bi oni vedeli, bi bilo kej boljše, al slabše? Slabš ne. Sigurno ne. Pač lažje bi mi 
blo vsaj s tega vidika, da ( daljši premor) nekomu povem. Sicer pa ne vem kok lažje bi mi blo. Pač če 
bi se s to osebo res lahko pogovarjala o tem in bolj pogosto, pol bi mi blo sigurno velik lažje.  
T: Aha, kako pa se ti je zdela ta psihiatrinja? Um, pri psihiatrinji je blo pa… ubistvu je blu pr 
psihologinji useen boljš, zrt tega ker pri psihiatrinji je blo sam enkrat na mesec. To mi ubistvu vse 
skupej ni nč pomagalo, ker pač je komej vedla, kako mi je ime. Ni blo konstantnega srečan  
T: Kaj pa drugače, se ti zdi, da te je poslušala, ti dala neke možnosti za odločanje? Ja men se je 
zdelo, da pač je glavna stvar... pač drugač se mi ni zdela slaba psihiatrinja. Ampak pač tko, zdelo se 
mi je, da glavna stvar k jo ona hoče je, da mi da zdravila in potem ona vid, kako to name deluje, ne 
pa da hoče eno resno terapijo.  
 
Intervju 138, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
rabila sm enkrat na teden da bi hodila. Pa sm bla itak sprejeta sm enkrat na mesc, k ženska ni mela 
več časa zame..jst sm rabila enkrat na teden, ona je mela cajt zame pa sm enkrat na mesc.. pa sm pol 
tut zrd tega nehala hodt, kr se mi je zdelu use skupej brezveze.  
 
H.  
Nezadovoljstva s policijo, CSD-ji in sodišči so bila v glavnem povezana s kompleksno družinsko 
problematiko v povezavi z družinskim nasiljem (tudi spolnim), alkoholizmom, duševnimi težavami 
staršev, revščino, ločitvami in ločitvenimi postopki, pa tudi oddajanjem otrok v rejništvo. 
Najpogosteje smo srečali nezadovoljstva, povezana z oceno, da vse te ustanove niso nič naredile v 
zvezi s hudimi kriznimi situacijami, ali pa da so delovale zelo počasi in prepočasi, pa da v 
kompleksnih konfliktnih situacijah niso zmogle nuditi nobene podpore žrtvam. Ta tematika je sicer 
podrobneje obdelana v poglavju 7.8. 
 
Intervju 109, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
T: In kako je zgledalo ko so prišli policaji? E: Ja pač pridejo k tebi domov, moreš opisat dogodek, 
potem pa pač. V tem primeru niso napisali nobene kazni. So rekli, da naj zlika do konca in potem gre 
domov. T: Ko si opisovala dogodek, si bila sama, s prijateljico? E: Ne to je posebej, najprej jaz 
povem mojo plat in posebej pove mama. T: In to ste bli pri vas doma E: Ja ampak nisem slišala kar 
je ona rekla, in ona kar sem jaz rekla, torej je ločen. T: Kakšen odnos so imeli do tebe, kako si se 
počutila, ti je kej pomagalo, ko so bili tam, je bil moški ali ženska? E: V tej situacija je bila ženska in 
ta ženska je tako malček mene nadrla, da zaradi kakšnih stvari kličem policijo. Ampak ker sem 
klicala policijo že enkrat prej in je ona dobila kazen in me dejansko bilo strah, da mi bo ona kej 
dejansko naredila. Pač ni hotela razumet moje situacije in pač itak za take stvari naj ne kličem. 
Ona je šla za mano, skočla namene, na posteljo in me začelo lasat, brcat, praskat in ne vem še kaj 
vse. In takrat sem tudi poklicala policijo. Ki sicer rabijo od pol ure do 45 minut, in včasih 1 uro da 
pridejo…. Enkrat ali celo dvakrat sem se tako jokala po telefonu, ker mi je bilo tako grozno. Na 
primer pri tej anteni sem se s sestro zaklenila v sobo. Sem rekla, da ne vem kaj naj naredim, ker me 
je strah, ker me je kar napadla. Mene je bilo dejansko strah za svoje življenje. Ker kr čez noč se je 
obrnila proti meni in začela take zganja. Pol ko je policija prišla ji je napisala kazen. T: In kako so 
se obnašali do tebe? E: V bistvu mi niso kej svetovali, dali so ji kazen. In to je to. Tak je kao njihov 
postopek. Pol pa ne vem točno pri kirem primeru … mislim da pri tem, to je bil zadnji primer. T: 
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Zadnji pimer čes… E: Ko je intervenirala policija.. hmm možno da je bilo zamenjano tisti nakit in 
antena. V glavnem sem imela vidne poškodbe. Ona me je nabila v štok od vrat. Me je bolelo, sem 
mela črnice, sem bila popraskana po rokah. In moj tata je vprašal, če mora mladoletni otrok to 
doživljat in oni ne naredijo nič. In policaji so rekli, da je v njihovi pristojnosti to da napišejo kazen 
in da vse drugo, se moremo obrnit na csd.  
Na koncu je to vse padlo v vodo. Noben kazenski postopek se ni začel. Kar zdej vidim, da je bila 
velika napaka s strani policije. Mislim, da je bilo več kot očitno, da se je nasilje pri nas doma 
dogajalo. Ne samo psihično, tudi fizično. Zame kot 16, 17 letno punco ful težko. Definitivno si nisem 
želela, da bi šla moja mam v zapor. Tudi te denarne kazni ki jih je dobila, niso nič pomagale. Ona je 
samo plačala in to je bilo to, še vedno ni nehalo.  
 
Intervju 122, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
No pred vstopom v šolo sem se ločila od petrovega očeta zaradi alkoholizma, to sem naredila precej 
hitr, teh stvari nismo vlekl v nedogled, ko se je pojavlo prvo nasilje sem razmerje tut prekinla, zato 
ker nisem želela, da otroci odraščajo pač z alkoholom v družini. Veste in tu sm tut naletela na zlo 
zanimiv odziv, ker ko se je prvo nasilje pojavlo sm šla takoj na policijo in center za socialno delo, tko 
k tut sami oglašujejo na vsh plakatih. Ampak ko sm pršla tja mi sploh niso vrjel, da se je to zgodil 
prvič in so mi znova in znova govoril, da lahko povem kok let se to že dogaja in da me ne rab bit 
sram. In poj so mi še rekl, da naj še mal počakam. Amm ampak potem ko sms kor zgubila živce, da 
sm jim dopovedala da je blo res prvič in potem ko je blo še drugič ko sm tut pršla so me začel jemat 
resno… oh, to je tut zgodba zase, očitno te mora kle res en do smrti pretepst, da te vzamejo resno..  
  
Intervju 136, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
No pr petih letih, je pač fotr mene začel zlorabljat ane, v mali šoli sm bla. In to je pol čist poniknl, jz 
itak nism vedla za kaj se gre, no in pol sm šla pr osmih letih v rejništvo. Me je spet socialna vzela, 
češ da mama preveč pije ane in so me vzel. In sm šla v rejništvo in sm bla pr rejnikih tri leta. Ubistvu 
center za socialno delo sploh ne pogleda kam te da, sam da te en vzame. Dajo te tja, nič se ne 
pozanimajo o družini, nič ne kontrolirajo, nikol ne pridejo pogledat…nič! In pol so mel tam svoje tri 
otroke in sm bla nek tujek v familiji in so me deval na stran. In so se oni pač po treh letih odločl, da 
me dajo stran ane, drugam v rejništvo. In so rekl socialni, da nej me vzamejo, in so me dal naprej v 
rejništvo v eno vas mal stran, kjer je bil tut moj polbrat v rejništvu. Sva istočasno šla v rejništvo ane. 
Jaz: Polbrat po…? Ž.G. : Po fotrovi strani. (jaz: aha) In tam ubistvu si mogu predn si šou v šolo 
mogu krave molzit, aaam v štalo si mogu it ane, pol ko si pršu iz šole si mogu it delat do večera, pol 
si šou pa nalogo delat ane. In socialne niti enkrat ni blo tja! Ubistvu mene so dal od družine, od 
mame, k je ful pila, dal so me pa k družini, kjer je bilo še več alkohola. (jaz: aha) Jaz sm bla pri 
družini devet mesecev in tistega moškega, rejnika ane, nism jaz en dan vidla treznega. ON je že zjutri 
pil šnops in ko smo mi vstal, je že bil pijan ane. No…pol sma pa z bratom midva pobegnila. K fotru 
ane. No a veš, fotr je pa k nam itak že tja vmes hodu na obisk. In to z avtom, pa tak ko da se je kao 
ful pobolšu. In sva se odločla po devetih mescih, da greva z bratom živet k fotru.  
Jaz: In kakšna je bila podpora ko si prišla v rejniško družino…kakšni posveti? Ž.G. : Nič, čisto nič. 
Nobeden me niti pripravu ni na to, pa tut prvič ko sm šla v rejništvo, me niso…ubistvu so kr pršl po 
mene domov, da grem ane. Ubistvu sploh nism vedla za kaj se gre, nič. Kr grem. In takrat ko so pršl 
po mene, pa sm pobegnla pa sm se skrila. In me un dan niso mogli vzet. Pa so pršli drug dan po 
mene, pa me niso dobil, tretji dan, sem pa obupala in sm šla. 
 
Intervju 136, koda »nezadovoljstvo, kritičnost do oblike pomoči«:  
Ona kliče, pa je rekla da kliče anonimno, ker ne ve kam nej kliče in da je kr prvo številko vtipkala 
ane. Pa je rekla kaj nardit, v primeru, če oče zlorablja hčero? In so takoj na csd rekl a se gre za 
Ž.G.? ubistvu oni so vedli ane. Aaaaam, tak da še prej pa je fotr ko sm še pr njemu živela zahtevu, 
ker je bil on prej na koroškem poročen in je mela njegova žena od prej otroke, je fotr zahtevu, da 
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grem na policijo in povem, da me on mož zlorablja. In sm pač rekla da ne grem, ker ni res ane. In je 
reku da morem it. Drgač me bo stovku. In grem jz na policijo. Bil je policaj, k ga v življenju ne bom 
pozabla. Se usedem notr in je reku, kaj mi imaš za povedat, pa sm rekla nič. Ane. Je reku sej vem, 
zakaj se gre ane. K so ga dobro poznal. Sm rekla, ja nimam kej povedat ker ni res, sam mi je fotr 
reku da morm rečt, drgač me bo stovku. In je reku zmenma se tak…greva skupi vn, pa bom reku, da 
si vse povedala in da bomo ukrepal naprej. In mi je fotr pol dal mir, oni so pa zavlačeval, pa take 
fore. Fotra so se itak vsi bal, ker je mel kao papirje, da je nor. (jaz: aha) To je on govoru, kok je res, 
pa ne vem. Aaaaa uglavnem pol sm bla pa jz dol na počitnicah in sm mogla v torek it v Celje, me je 
njen sin pelju, na policijo. Dat izjavo, da so nardil zapisnik. In se prpeleva pred policijo pa sm vidla 
fotrov avto tam in me je skor kap zadela. Ubistvu njega so klical pod pretvezo, da more tam neko 
izjavo dat, nevem kva je neki blo…kot neka priča. In je pač on šou sam tja. V tistem so pa oni šli 
domov, so nardil doma preiskavo, pobral men cel kup dnevnikov, ker sm ga vsak dan pisala, vzel so 
vzorce tam iz posteljnine…mene so takoj k ginekologu peljal, aaaam tam sm mogla dat v tistem 
dnevu 6 krat šetim ljudem izjave. Ane? Pisat na list vse kar se je dogajal, od začetka do konca, vse 
sm mogla napisat, da so vidl, če je kje kej tk da ne klapa. Pol smo mel pa na sodišču…ubistvu to so 
pol kr na sodišče dal, men so oblubl, to vem da njega na sodišču ne bom rabla vidt. Ko bo 
obravnava, ane? In jz čakam pred dvorano ane, in pride on v lisicah. In stoji zraven mene ane. Notr 
recimo ko sm jz devala izjavo, ko sm pričala, za tistim ko je, je on tkle en meter stran od mene stran 
sedel v lisicah, pa dva policaja zraven. Mislim, to je bil za mene tak občutek…lej oblubl so mi, da ga 
v življenju ne bom več rabla vidt…ajde če bi ga kje čez 20 let sračala, ampak takrat, lej se niso tega 
držal. Vedno sm ga vidla. Pol je pa pač dobil 4 leta. 1 let je bil v priporu, pol je dobu vse skup 5 let 
vse skupi. Amoak je pršu po treh letih vn, pogojno. Vmes je dvakrat pobegnu… so mene policaji sam 
domov klical, ko sm šla spet v rejništvo…so me klical domov, nje se pač mal pazim, kje hodim, ker je 
on na prostosti ane. On je meni iz aresta ful grozilna pisma pisu. Ane. Ko pravjo, da oni to vse 
preberejo, kar gre vn ane…on je pa očitno enga mel, ko mu je to vn nosu ane. In ful grozilna psma 
ane, pa sm šla spet na policijo…da nej ustavijo to, nej neki nardijo. So pa rekl, da dokler mi kej ne 
nardi, ne morjo nič. SPET NIČ 
 
I.  
V pogovorih smo našli še več drugih nezadovoljstev. Eden ali dva sta izrazila nezadovoljstvo, da sta 
bila deležna »samo pogovarjanja«, ne pa tudi drugih obravnav, ki jih sicer nista znala opredeliti 
(vendar  tem nista mislial na zdravila). Trije so potožili, da jim je bilo sodelovanje v samopomočni 
skupine nekako prezahtevno oz. neprilagojeno njihovim potrebam. Drugi so take skupine pogrešali, a 
so jim bile nedostopne. Še nekaj mladih se je pritoževalo nad tem, da niso bili obravnavani (v 
pogovornih terapijah ali na oddelkih) v svoji starostni skupini, temveč skupaj z veliko starejšimi 
ljudmi.  Kar nekaj jih je iz obravnav »prineslo« sporočilo in spoznanje, da jim zdravila (in s tem tudi 
»tradicionalne« institucionalne obravnave) ne bodo pomagala razrešiti izvorov njihovih  težav, 
ampak da se morajo zato sami angažirati in potruditi, tudi z vztrajnim iskanjem dejavnosti in oblik 
pomoči, ki jim bodo »ležale«.  
 
7.4 Zadovoljstvo s pomočjo 
 
Kot smo omenili v prejšnjem poglavju, smo skoraj pri vseh intervjuvankah našli kake izjave, ki so 
pričale o nezadovoljstvu s prejeto pomočjo, izjave o zadovoljstvu pa smo našli pri približno dveh 
tretjinah intervjuvank. Citatov na temo nezadovoljstva je bilo po številu in obsegu približno 60 % 
več kot citatov o zadovoljstvu. V tem poglavju obravnavane izjave o zadovoljstvu se – tako kot v 
poglavju 7.3 - nanašajo v daleč največji meri na zdravstveni sistem (praviloma javni; psihiatre in 
pedopsihiatre, osebne zdravnike, tudi posamič medicinske sestre, in v majhnem številu psihologe), v 
manjšem številu na zasebne ponudnike psihoterapije, in le redko na druge ali nevladne organizacije 
(PUM, vzgojni zavod). Izkušnje s šolami  in šolskim osebjem pa so obravnavane v poglavju 7.2. 
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Identificiranih 265 identificiranih izjav o zadovoljstvu s prejeto (formalno) pomočjo smo v 
naslednjem koraku ponovno kodirali oziroma razvrščali v podkategorije. Teh smo našli 9 in jih v 
nadaljevanju označujemo s črkami A do I. Nanašale so se na: 
A. dober in ustrezen odnos strokovnjakov z mladimu uporabniki, 
B. zadovoljstvo s predpisanimi in uporabljanimi zdravili, 
C. prejete informacije, nasvete in druge vsebine pretežno kognitivne narave, 
D. koristnost in uspešnost psihoterapevtskega procesa,  
E. obstoj zaupanja strokovnjakom, 
F. zadovoljene potrebe po pogovoru kot pomembne potrebe, 
G. pridobitev razbremenjujočih srokovnih priporočil in dokumentov, potrebnih za prilagajanje 

pogojev šolanja, 
H. posedovanje in delitev moči med strokovnjkakom in mlado osebo, 
I. druge vidike zadovoljstva pri prejemanju pomoči 
 
A.  
Med vsemi izjavami o zadovoljstvu je bilo z naskokom (skoraj 60 % vseh takih izjav)  največ tistih, 
ki so govorile o dobrem in ustreznem odnosu med mlado osebo in strokovnjakom. Vsebino tega 
dobrega odnosa bi lahko na kratko opisali z naslednjimi besedami: obstoj odnosa oz. prisotnost, 
bližina (a tudi nevtralnost in ustrezna distanca), odprtost, dostopnost, sprejemanje, prijaznost, 
neobsojanje, angažma, sodelovalnost, spoštovanje mlade osebe, fleksibilnost, spodbudnost in 
optimizem, razbremenjevanje ter tudi proaktivnost v vzpostavljanju odnosa. Te značilnosti najdemo 
v spodaj navedenih kratkih izsekih iz izjav mladih: 
- Tko sproščen, pršla je v sobo zravn k men, pa k sm mela krizo, pač panične napade je bla ob 

men, se je usedla na postlo zravn mene, pa je bla tm. Pa mi ni pametovala, ampak rekla, vem, 
kako je … 

- Zaradi tega mi je psihologinja bila odlična, taka topla, dostopna, hotela je sodelovati.  
- Zdaj mam pa čist odnos z doktorjem. In se dobr štekava. In to nucaš. Če hočeš premagat to 

bolezen, to nucaš. Odnos? Tako. Dober odnos. To je, to more bit. Če nimaš tega, ni.. ne moreš 
nč. Ne ješ tabletov, ne moreš nč.  

- Potem sem dobil termin za, se pravi za osebno psihiatrinjo in ne vem, tam mi je bilo pa v redu se 
z njo pogovarjat, mislim je tudi tako, se posveti in…  

- Imam tako, da kar posluša paciente, da se tudi posveti, tako da do sedaj imam vedno pozitivne 
izkušnje. 

- Sej zato ker ti se moreš v prvi meri varnega počutit tam, da veš da res lahko vse svoje misli daš 
ven, da te zato noben ne bo obtoževal, da boš razumevanje no dobil. In se mi zdi, da je res 
najbolj pomembno, da je varno, udobno okolje pri psihologu. Pa ta zaupanost, da tud ti njega 
malo pač spoznaš, da nena se zaj, on ti je itak tujec. 

- Ja men je blu takrt, mislm men se je zdelu kukr d je ona en moj ful močn zaveznik no. 
- Skupaj z mano je delala. In sm bla vključena. Nism samo razlagala in me ona poslušala kkr v 

filmih. Ni delalal nekaj nevem kaj kkr je delal tist v B <ime mesta>. Iskale sva skupaj rešitve in 
vzroke. Potem je tudi meni šlo na bujš. 

- Jim je blo vredno, so se zavzeli zame. 
- Tko no tak en odnos mava k ne vem mi je všeč. Pa se počutm tko varna tm, k nikol se nism 

počutla pr teh k mi jih je oči zrihtu varna. 
 

In še nekaj daljših citatov na temo odnosa: 
 
 
 



106 

 

Intervju 2, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Prvič k sm šla k eni terapevtki v študijsko- raziskovalni center za družine, sm dobla res eno dobro 
terapevtko, res ful uredu. Takrat mi je tud srce začel odpovedovat zarad stalnega bruhanja in sm bla 
konstantno na urgencah v nevarnosti, da mi srce odpove, me je poslala v Stično, kjer so mel 
individualno obravnavo in različne aktivnosti pa tko, se je pa dejansko ful izboljšal. Sm sicer ful 
manj jedla, ampak bruhala nism, rezala se nism, takrat 5 mescou. JAZ: Ja, in kaj je blo takrat tolk 
drugač, kako je ona pristopla do tebe? L: Tista psihologinja je bla tko, mlajša, pa tud pol mi je 
povedala, da ma panične napade, pa ni blo tist, je blo tud sproščen, včasih sva sestavlale tiste stolpe, 
pa tko mi je rekla, a mi boš pomagala okrasit sobo tole, pač pisarno? Tko sproščen, pršla je v sobo 
zravn k men, pa k sm mela krizo, pač panične napade je bla ob men, se je usedla na postlo zravn 
mene, pa je bla tm. Pa mi ni pametovala, ampak rekla, vem, kako je, ti samo dihej, pa se probej 
osredotočt na to, da sva zdej tuki, pa se probej name osredotočt. In je blo tist, ne vem, pa okrog sm 
mela mlajše otroke, pa učil so te take zabavne stvari, smo mel športne stvari skupej in je blo tist, bl 
sproščen.  
 
Intervju 15, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
M: Mislim, imela sem v redu psihologinjo. To je bilo enkrat na teden. Kar je še zmeri ful premal, v 
takih primerih, ampak ja, ona me je naučila, da je res fajn dat vse od sebe, mislim, vse iz sebe, vsaj 
nekomu. In ker sem vedla, da ona res nobenmu ne bo povedala sem ji lohk povedala res vse, to mi je 
bilo fajn. Pa lohk sem se zjokala. Pa to, da me je prepričala, da sem si pustila jokat. Ker js si nisem 
pustila jokat, ona me je pa naučila, da sem si pač pustila zjokat, pa da, to mi je bilo fajn. Ajda: Ful 
dobr, okej. K si prej rekla, da si vedla, da si ji lahko zaupala, kaj pa je recimo nrdil to, da si ji lahko 
zaupala? M: To, da tud ni povedala zdravnici, kar sem rekla, naj ne pove, ker pač sem vedla, ji 
večino more povedat, ampak pol ni povedala. Pa to, da mi je res, ful je bila prijazna, ful je bila 
odprta, tud ona mi je povedala svoje stvari, pač kere je rabla, znala je, pač res je znala pristopit, pa 
ni sillila vame, to mi je bilo ful všeč. Ker večina teh terapevtov ful sili vate, ona pa ni, ona je pa 
počakala, da sem jaz sama hotla povedat, to mi je bilo res ful všeč. Pa znala je ta prava vprašanja 
vprašat takrat k je bilo treba. To je bilo ful fajn. Edin podrl se mi je pol na koncu, ko je rekla, da mi 
da študentski popust, pa bom imela sam 45 evrov na uro, pol k je bilo konc. Ajda: Aha. M: A veš pol 
k je bilo konc, bi js z veseljem z njo nadaljevala, samo ne za 45 evrov na uro, ker bankrotiram. Pač 
sori. Res tud če grem samo enkrat na teden, je to 180 evrov na mesec. Pa enkrat na teden je ful 
premal. Če bi hotla intenzivno delat na seb.  
Intervju 27, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
No me je pa kr naročala kr na tri tedne pa vedno ob koncu obiska je rekla d če bo karkoli, če bo 
karkoli nujnga d pridem dirket tja do nje al jo polličem al kkrkol, da morem in mi je dala kontakte 
ane za te urgentne primere ksšna dežurna ambulatna alpa tu amm tku sm se počutla da me je d me je 
resno vzela no tud če nism mela nekih takih hudih težav me je še vseen reno vzela ker je rekla da še 
vseen, da to da člouk na dalši rok slabo spi ni dobr ne, ker začne telo ne funkcionirat več dobr ne in 
take zadeve amm…  
Ja amm nč ta zdravnica se je a-a vedno predn sm js pršla v ambulanto, sm vidla d si je uzela prej čs, 
da je pogledala katerga pacienta ma, ka kdr sm js pršla notr amm je vedla zakaj gre, zakaj js k njej 
hodm pa tu in je am tku, da se kr osebno zavzame za nekoga ne, ker pacientov ma itak velik ne, 
ampak da sm js pršla notr pa d je rekla no kako sva, kej bol spite ane mi je povedal da je ona že prej 
si je prebrala moje diagnoze pa take stvari.  
 
Intervju 36, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Aaaammm pač ja no, tam ti dodelijo enga psihiatra, ki je pol zate in jaz sem imela to pol enkrat na 
teden pogovore. Ful sem se počutila razumljeno pri njej in ful je zmeraj znala poslušat in reči 
tapravo stvar. Tako da, meni je bilo to zares v redu, edino mogoče, da sem se malo preveč navezala 
nanjo, kar je bilo pol malo težje, ampak ajde. Pol pa, mislim, jaz sem imela pol odkar sem šla not, 
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sem imela tako obdobja, da nikoli nisem bila več kukr en mesec zunej, ampak sem bila tako noter 
ven, noter ven in pol je bilo tudi tako, včasih samo za vikend noter pa tko...in pol sem bila zmeraj na 
vezi z njo , da če je bilo karkoli slabše, sej ji pač napisala po mailu in sva se potem zmenile, kaj da 
pridem na pogovor ali pridem tja in če je bilo treba it čez vikend tja, ko nje ni, potem se je ona 
zmenila z dežurnimi, da me pač vzamejo in vse. Hmmmm ja, kar sem bila pa zunaj sem vseeno hodila 
k njej vsak eden na pogovore paaaa...ja, mislim sej to je to v bistvu, skozi je bilo tako mešano.  
 
Intervju 38, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
R: Potem pa je bila druga ta terapevtka? Zaj je še ta druga? Bi rekla da si z njo zadovolnja? M: Zj je 
pa the shit ne. Pač fajn je. Fajn je. Ja ful je...ful je topla. Všeč mi je da je hkrati topla in da je tam 
zame, ampak hkrati ma neko distanco, a veš? Ni, da smo zaj, mislim, smo na ti in ogromno naredi in 
vem, da se lohka kadarkol zanesem nanjo, ampak ma neko mejo. Zelo je jasno postavljena. Js recimo 
je nikol nisem mela, k tut moja mama...zmeri sva se ji smilila z Aljažem in pol je zmeri nama ful 
popuščala stvari. Ona ma pa ful mejo in mi je to, všče mi je da ma to neko trdno mejo. To mi je ful 
všeč. In mi je sam fajn, ker točno vem kar lahko pri njej. Pa ne vem tko, ene par odkritji sem mela pri 
njej k si jih nism zavedala pa so mi ful pomagale.  
 
Intervju 41, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Ubistvu ful všeč mi je blo… mislim zlo so mi pomagalo, všeč mi je blo da so meli nek vljudn in 
spoštljiv odnos do mene in hkrati vsako stvar, k sm jim jo povedla, je niso jemali ku, ahhh sej to je 
neka malenkost, ampak so vsako malenkost k je mene motla, hotli razrešit. Jim je blo vredno, so se 
zavzeli zame, mi poiskali kam bom zdej naprej hodila. Pač tko so bli res ful angažirani, da se 
pozdravim in ful majo neko željo, da začneš govorit, se odpreš in tko…  
 
Intervju 53, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
No in ja ti problemi so šli vedno naprej naprej naprej..Pol pa en dan,no razredničarka se je tut ene 
parkrat zdrla name. Nakar je psihologinja v Šempetru čist ponorela in je pred mano in pred materjo 
poklicala na mojo šolo v svetovalno službo in je rekla, da zahteva to pa to prfokso. No in v svetovalni 
so itak ustrajali, da oni to mirijo, da so oni zato tm. In jim je ta psihologinja pač povedala kar ji je 
šlo, ker niso bli nč sposobni tm narest. Res se ej ful zavzemala za svoje paciente. No ampk od tkrt 
naprej je bla moja razredničarka do mene vsa prijazna, čist preveč, v momenti se je kar spremenila.  
 
Intervju 54, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Zdej sm ene pou leta pr njej. Najprej je blo enkrat na tedn, pol sva šaltale enkrat na dva tedna, pol 
enkrat na mesc, zdej k je pa spet mal tako obdobje* se pa mal večkrat dobiva.« ... Y: »Se prav 
prilagodiš svojim potrebam.« X: »Ja sj vidva kako je na terapiji pa učasih še vedno rečeva recimo 
'Dejva drug tedn kr ponovit pa bova pol magar čez en mesc šele spet.'. Tko je ful... Am… Ne vem 
kako nej rečm. Na voljo je no. In to je uno, k je ful važn, da je tm zate. Da tut če ga v nedeljo ob 10h 
zvečer kličš 'Ej Ivana ful mam slabo uro, a lahko mi kej rečš, kaj lahko nrdim?' in te sam vpraša neki 
pa je kr uno 'Okej, hvala ti.'. 'Point' je to, da se jau. Al pa da, če napišš mesič, ni da ti odpiše v 
pondelk 'Ja živjo je bil vikend pa nisem, oprosti, zdej pa lahko, kaj je?'. 'Ja ne rabm te več, hvala!' 
(smeh) Tko, da je to mi je kul pr njej«.  
 
Intervju 57, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Pa tudi če sem začutila neko sestro, ki se mi je zdelo, da ji lahko zaupam – je moji mami celo rekla, 
ker je pač zdravnica moji mami rekla, naj mi da sladkor v slivovo kašo in je potem ta sestra rekla 
moji mami, da ne rabi dat cukra. In ko je to rekla moji mami, sem čutila, da je to njeno delo ki ga 
more opraviti, ampak da nas razume, je tudi prišla do nas in se pogovarjala z nami. Tako da, ja pri 
tej sestri sem nekaj začutila nekaj. Sicer malo, ampak sem začutila da je drugačna od drugih, teh, ki 
so vsi neki uliznjenci, ki sam pametujejo … 
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Intervju 60, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Ta se mi je pa zdela zlo fajn in je bila tut zlo razumevajoča. In zato mi je blo tut dost lažje do nje it. 
S: Pa veš, katere so ble te značilnosti pri njej, zaradi katerih si jo opisala kot tok fajn, da si lahko šla 
do nje? I: Nek tak človeški odnos, ne hladen pa birokratski. Tak, da te razume. Ker prejšnja 
zdravnica sem imela občutek, da tvoje probleme ne jemlje dosti resno. Ta se mi pa zdi, da je tko dost 
razumela, kaj občutim. Je bila pa dost taka skulirana, ni nič, da bi kaj zapretiravala. Tako čist mirno 
je povedala, kaj mi priporoča. Pa kako se počutim, me je spraševala. Tko čist resno, nisem se 
počutila kot da bi bla samo ena številka za njo ampak pač oseba zase. Ne sam ena izmed pacientov, 
tk bom rekla.  
S: Si videla pol razliko v pristopu tvoje zdravnice in v pristopu psihiatra, kljub temu da sta oba 
doštudirala medicino, isti faks? I: Ja, sem ja. Ta moja zdravnica se mi je zdela dosti bolj sočutna. Pa 
kako naj rečem, eeeem… topla oseba. Ker ta psihiater mi je pa deloval… Sej mogoče se motim pa 
sem samo jst dobila tak vtis. Ampak mi je bolj tak, hladen deloval. Kot da nekaj rutinskega počne in 
sem jaz tam samo ena izmed tistih, s katerimi mora nek proces zapisan opravit in je to to. 
 
Intervju 61, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Te je blo kej strah ko si šla prvič k njemu? Kako si se počutla k si šla tja? Nevem, ne spomnim se. 
Mal me je blo pomoje. A si se počutila sprejeto, dobrodošlo tam? Ja, to pa ja. Zelo. Že takoj sem 
začutila, da ga zanimam, da ga zanima kako sem. Da je tam tisto uro zame. Kolk pogosto si ga 
potem obiskovala? Eno uro na teden. Načeloma sem šla vsak teden. Kaj ti je blo pa najbolj všeč na 
teh srečanjih? Hm… pač glih to k sm rekla, da se je zanimal zame, da am.. mi je prisluhnu, pa tud to 
no, da se nisem počutila, da me obsoja, ampak tko, me je poskušal razbremenit. Mi je dal vedt, da 
nisem kriva za vso to težo. Ubistvu sem se prek njega zavedala, da men je res težko ane. K mi je dal 
en odziv, da je res težko. Tud to no, je reku da se mu zdi najtežje pri meni to, da nimam enga 
sogovornika s komer bi se lohk tko vsakodnevno no pogovarjala. 
 
Intervju 61, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Medicinski brat al kaj je… no, tam je biu ta brat, mislm zdravstveni delavec no in me je sam tko na 
hitr prašou zakaj sm pršla, glih tolk da zapiše. Je reku da lahko povem vse, lahko nič.. no in sm se 
pol že z njim začela ful pogovarjat in mi je on povedou, da je imel tud izkušnjo depresije. Tko no, mi 
je pol ful od sebe povedou, da je njemu psihoterapija pomagala, pa da se on ni odloču za zdravila, 
ker je čutu da zmore brez. Tko no, res mi je blo fajn se z njim pogovarjat takrt.  
 
Intervju 61, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Pač on me je pol vprašou.. pač dau mi je na razpolago dva zdravila, eden je bil ta antipsihotik in je 
reku če mi da to. In sm rekla ja nevem ane.. pol drugo je blo pa to pomirjevalo. In pol me je sprašvou 
kaj naj mi da in sem bla samo tko, ja nimam pojma ej. Mislm nevem, tko no… pol na koncu mi je 
uglavnem dal sam ta pomirjevala, če bom kdaj tko v stiski, pač, da mi bo recimo tko težko kukr mi je 
blo tist dan. Pol sem ga vprašala, če se mu zdi neumno, da sem pršla tist dan. In je reku da ne, da se 
mu zdi v redu da sem pršla in da bi blo fajn da bi že prej. 
Intervju , koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
 
Intervju 67, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Povedala sem ji vse kar se dogaja pri nas doma, pa kaj se z mano dogaja pa tko. Jaz sem se ji čisto 
izpovedla od peteka razreda do drugega letnika, do takrat, ko sem imela težave. Povedala sem ji kaj 
se z mano dogaja. Rekla je, da bova skupaj poiskali dobre odgovore. Se pravi, če prav razumem sta 
imeli zelo zaupen odnos in ti je ustrezala? Ja Kaj ti je bilo pa pri tej pomoči najbolj všeč? To da me 
je res poslušala. Vidla sem, kako ji ni vseen. Pa pomagala mi je. Sta še vedno v kontaktu? Ja.  
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Intervju 80, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Sm pa spet prosila za pomoč. Pa vedno je šlo vse prek očija. K je pač zdravnik, pa sm pol vedno 
rekla njemu če lahko še koga najde. No in potem je najdu eno gospo s katero sm bla oz sm ful 
zadovoljna. Je pa ubistvu mladinski psihoterapevt/psihiater. Vod psihoterapije. Sej ne vem če mi 
pomaga tko, da bi prou rekla ja zdej sm pa boljš zarad nje pa tko. Se pa ful dobr počutm k hodm k 
njej. Najine senanse ne potekajo tko. No ona me vpraša kako sm in pol mam js eno uro da govorim o 
biločem. Če nočm govort ji ne vem povem bla bla bla in potem ona reče a maš še kej za povedat in 
rečm ne in ok bova nadaljevali naslednjič. Tko no tak en odnos mava k ne vem mi je všeč. Pa se 
počutm tko varna tm, k nikol se nism počutla pr teh k mi jih je oči zrihtu varna. Ker jih velik poznam 
ane.  
 
Intervju 81, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Recimo tud za tablete – ja ali ne, si bila del odločitve? Nič ti ne vsilijo, čisto nič. Vse se skupaj, pač 
res ti tak lepo razložijo, da je to dobro za tebe, pač da moreš to ne, mislim oni ti nena ti ob prvi 
stvari ko zaškripa ti poturijo tablete ne. Prvo mi je res blo všeč, da se je hotlo s pogovorom vse rešit, 
potem pa tablete ne komaj. Vedno pa je blo tud tak, točno to da se je mene, če se jaz s tem ne bi 
strinjala, s kakršnokoli obliko, tud kakršnegakoli testa reševat, pogovora, bilokaj ne. Pač če se nebi 
hotla, ne bi hotla. Nič mi ni blo vsiljeno.  
 
Intervju 82, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Ne, pač vedno je blo ful profesionalno, js sm vidu, da ta ženska res obvlada svoje delo in vedno je 
ona želela, da se pogovarjava o stvareh k jih js hočm povedat, nikol mi ni vsiljevala nobenga 
mnenja, nikol mi ni karkol govorila ne tko morš razmišljat, vedno je poslušala mene in se pol 
odzivala na moje odgovore in pol mi je tut postavljala vprašanja na moje odgovore in tut spomnm se 
da pač, js sm takrat pač js sm začeu še z meditacijo in sva meditirala skupi, še to mi je pokazala, res, 
pač res, ne vem če mi je šla na roko ampak pač, res je hotla da js rešm probleme pr sammu seb, 
nimam sploh nobene kritike, pač ful sm zadovoln z njo, tko da pač … 
 
Intervju 93, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
M: Ja, pr uni stari sm bla pol, ja. Pač z njo sm se ful pogovarjala tko, pač ful mi je… Pač boljš je 
blo, pač ful si je napisala o men,  sam pč preden sem k njej pršla, pač una k sm v Ljubljani bla prej 
pr njej je tko takrt pred mano brala: »aha, sej res ti si pa že to, ti si pa to…«. Sploh nč ni vedla, ta si 
je pa dejansko prej kej prebrala pa me je pol direkt spraševala, ni bla uno: »kdo si že ti?«, ane… 
Pač tko, sej se je vidl da ma več izkušenj pa vsega ane… Tko da ja, ta je bla uredu.  
 
Intervju 103, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Zdej pa hodm tm pri <ime ulice> k je za študente, hodm h <ime terapevtke>, to sm pa začela pr 19ih 
letih hodit, sepravi na začetku nosečnosti sm se odločila da sm rabm bit mal bl stabilna ane, in pač 
zato zdj hodm k njej in je končno ene oseba, ki me ne tretira tako da morem sam šolo narest, ampak 
dejansko se pogovarja z mano o mojih problemih, o temu kako doživljam svet in tko naprej. In pač 
morem rečt da je končno ena k mi je pomagala. Zdej pa ne vem a je to zarad tega ker me ne tretira 
več kokr otroka, la je to zarad tega kr sm bla takrat noseča in sm res sama interes pokazala in, ne 
vem čist točno. Amapk pr nej edino vidim rezultat kakršnkoli je že.  
 
B. 
Po pogostosti naslednjo podkategorijo izjav o zadovoljstvu  bi lahko imenovali zadovoljstvo  z 
zdravili, ki smo ga našli v 20 % vseh citatov. Intervjuvanke v spodaj navedenih citatih učinke 
zdravil opisujejo takole: »… se mi je močno izboljšalo stanje …«, »… osvobojena sem …«, »… ful 
energija mi je šla na sky high …«, »…mi pomaga pri migrenah …«, »… se mi je potem izboljšalo 
stanje …«, »… zdaj nisem bil v Polju že tri leta …«, »… nekak so mi vseen pomagala …«, ».. prvič 
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sem se naspala po enih dveh mesecih …«, »ne 100 % ampal tko da je pomagal …«. In ena dodaja, 
nekoliko sarkastično,  da zaradi zdravil »ful prišpara na alkoholu«. Med avtoricami teh izjav jih je 
sedem, ki so jemale – kolikor je to moč razbrati -  predvsem antidepresive in anskiolitike, druge tri, 
ki pa so imele vse izkušnjo hospitalizacije pa tudi antipsihotike. 
 
Intervju 6, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Mi je zrihtala da sm šla k njej na pogovor in mi je ubistvu to tudi ful pomagalo in mi je pol 
predpisala antidepresive…Ma sm bla ful skeptična najprej in tud starši se niso strinjali s tem da bi 
jemala…In pol sm se, niti nism dosti razmišljala, sm čutla to v sebi da mi bo to pomagalo. Sm 
zaupala tej zdravnici. Če bi bla kakšna druga niti ne bi vzela, ampak mi je tko vse lepo razložla da 
mi bo ubistvu to povrnlo energijo ki mi je primanjkuje in da ko se bom enkrat spravla k sebi bom 
lahko tudi opustila te tablete in pol se nisem niti več bala da bi padla v kakšno zasvojenost. V:Koliko 
časa si jemala tablete? O:Zdaj jih jemljem kakšne 1 leto. V:Kaj pa učinek? O:Učinek, se mi je 
ubistvu stanje ful izboljšalo, prvi mesec je bilo tam-tam ker mora še začet delovat in potem se mi je 
močno izboljšalo stanje in so potem tudi napadi izginli. Nisem mela več napadov. Oziroma če je 
pršlo do tega da me je neki razkurlo sem se prav takoj pomirila in se nekako prepričala da bo vse 
uredu…In se pravi po enem dobrem mesecu jemanja teh zdravil se je stanje ful poboljšalo in čez 
kakšna dva mesca pa je ratalo spet podobno kot prej… ne tko hudo nikoli, se ni nikoli vrnlo na tko 
hudo kot je blo, ma zdej se spet pojavljajo tej napadi.  
  
Intervju 9, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
No pol se je začelo 1 jemat.. zjutraj. Po enem tednu pa se ful uživo spomnm, da sm pršla domov in 
rekla mami: Mama, I am free! rav ne morm vrjetn, amapk meni se je zgodilo, prav en dan, ko je bil 
prav presek.. ker jaz se spomnim, meni je ona rekla, ja veš, to bo začelo delovat komaj po enih treh 
tednih.. ne in tak po tednu dni je bil dan, ko je bil presek S: uau! L: ja, ker ti tak pade vse, prav 
odprla sem se tisti dan.. in mami rečem: ej to je! ne morš verjetn amapk osvobojena sem.. in ona tak: 
ah, to je samo nekaj začetno.. in eh, ko bo ti vedla, sem si jaz misla.. ko bi tiživela v mojem telesu, ne! 
S: hehe ja L: ja in sem rekla, da dam temu še naprej priložnost.. in sem jih še naprej jedla. pol grem 
na drugo seanso .. in pač sem ji rekla, da se ful vredo počutim, samo da pa čutim, da.. mi popoldan, 
pade.. am.. ta konstanta ne.. da če bi lahko še eno popoldan. in je rekla, ja, ni problema, bova 
probale dve ne. 
 
Intervju 9, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
L: saj to je zaj! da je ful energija mi šla na sky high.. men je vse začelo delovat S: aha, pa bi se 
šenkrat odločila za to, če zdej pogledaš nazaj na to obdobje? L: Ja. ker sem jih zdaj začela ponovno 
nazaj uvajat, ne.. ker sem rekla, da vidim, da ni enostavno toto,  
  
Intervju 10, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Plus migrene so se takrat tako povečale in sem bila na tabletah, ki jih še zdaj jemljem. To je nek 
antidepresiv ampak meni dajo 1/4 tega, ker mi pomaga pri migrenah. Da nekak nadzoruje to, to mi 
je ful takrat pomagalo da sem sploh kolk tolk normalno delovala. Ker me tolk bolelo da mi je šlo na 
bruhanje, nisem mogla govoriti, napol mi je bilo zamegljeno. Pol 3 ure spiš pa se zbudiš in si okej.  
 
Intervju 11, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Tablete jemljem zdaj že tri leta, redno jih jemljem. Zdaj sem že deset let, ma ne, sedem let no, pač. 
Desetkrat sem šel v bolnco. Se pravi, tri leta so zdaj minila, od kadar redno jemlješ tablete? Redno, 
ja, redno jih jem. Tko, zdaj nism bil v Polju že tri leta. To je dobr, to je dobr. 
Vzamem še kakšn Kineton, to pa rad vzamem. Aaaaaaaa... če me s pikicami nadleguje. Vzamem 
Kineton in je boljš. 
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Intervju 78a, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
… zdej zdravila, kako bi reku, na začetku sm bil ornk počen no, k sm mel močna zdravila ampak ne 
vem no, nekak so mi vseen ful pomagala. Jaz: a v tem obdobju so ti jih že zmanjševal? On: ja, ja čez 
čs k se je vidu napredek ne. 
 
Intervju 94, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
ku so vidli kok sm napeta, nism vedla kaj sm dobila no in sm, pač sestre ne smejo govort kaj dajejo, 
kr to zdravnik odloči, in vem da sm bla tok zaspana po njej, tko dejansko prvič sm se naspala v tistih 
parih urah po enih dveh mescih pač ful me je pomirilo in to.  
 
 
Intervju 98, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Amm… sm velikrat omenla. Sam ponavad tkrt k je neki ful slabo, sm jst ful happy. In to je tut ona 
nekak dojela. In ja je tist, ja morš, tkrt k boš prpravlena, je fajn, da to poveva. Pol mi je tut povedala, 
da velikrat so kšne ure k bl bolijo. In se počutš k da si nag, pred ulco ane. Amm in tko, pol sm se 
odločla, da ji morm povedat. Enga sm popila predn sm šla tja. Poj sm ji povedala. Tut zrd tega mam 
zdej, zarad bulimije in to, najvišjo dozo. Ful pršparaš na alkoholu, ful pršparaš na alkoholu (smeh). 
 
Intervju 113, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Kako si bil pa zadovoln s pomočjo? Kaj ti je blo všeč, kaj ti je ustrezal, pa kaj pomagal pa nasprotno 
stran kaj ti ni blo všeč, kaj ni blo vredu? Rečmo da prava kombinacija zdravil je nrdila nek učink, ne 
100 procentno ampak tko da da je pomagal 
 
Intervju 129, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Mi je pa zdravnica dala neke tablete potem za anksioznost, približno pri 15/16. Te tablete spet 
jemljem (solatcit). Mogoče je ona mami rekla za tega psihologa. Ne spomnim se, malo mešam. Eno 
leto sm jemal te tablete. Tkrt je blo malo bolj uredu.  
Tkrt me je udarlo, neka anksioza, anksiozni napad, glava, dihanje… Out. Mislu sm, da je zrd kokosa, 
kr sm jemau tablete, da mi je udarlo v glavo. Pol sm se tku čudno počutu in sm šel h zdravnici in je 
rekla, da nej še naprej jemljem tablete. Da sm anksiozn mi je pa povedala kar na enem sistematskem 
pregledu. Večkrat sem šel k njej zaradi problemov. Kadar je pršlo do hujših fizičnih problemov se je 
ona odločla za tablete no. Vem, da je blo to grozno obdobje, sm se počutu kot da je nekej hudo 
narobe z mano. Kot da sm nekje u nekmu mehurju proč od ostalih. Da gledam cel svet skozi nek 
monitor, da nisem zares tam. Še zmeri se mi to dogaja, ne tko izrazito, kot takrat. Tkrt nism vedu 
zakaj se gre, zdravnica je itak sam tablete dala, nč ni kej več vprašala o meni. Neki je narobe z 
mano, grem h zdravniku…Ne ve kaj bi rekla. Dostikrt me je bolela glava, zmeri je blo neki narobe z 
mano. Recimo tudi v osnovni še sm šel domov, ker sem težje dihal. Sej s tabletami se mi je potem 
izboljšalo stanje, stabiliziralo bol. Ampak itak sem jih potem mal neredno jemal, pil tudi alkohol. 
Dala mi je tudi helex, najprej sem to jemal kadar mi je bilo res hudo, če sem imel kak hud napad. 
Pol, ko sem mal prebral na internetu me je malo ustrašlo, pa sm nehal to jemat.  
 
C. 
Tretji najpogosteje identificiran element zadovoljstva pa se je nanašal na dobre/koristne nasvete in 
navodila, prejete informacije, spoznavanje in učenje zelo konkretnih veščin, torej v glavnem na 
kognitivne vsebine (medtem ko bile pri podkategoriji A. pomembne predvsem  konativne). Videti 
je, da so ti pozitivni elementi prejete pomoči bili v spodaj navedenih citatih  prisotni predvsem pri 
osebah z intenzvino anskoiznostjo in paničnimi napadi. Med temi informacijami, nasveti in 
naučenimi tehnikami najdemo različne načine spoprijemanja z negativnimi mislimi, telsno 
orientirane tehnike (avtogeni trening, progresivna mišiučna relaksacija),  enostavne vedenjske 
strategije in preoblikovanje stališč.  
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Intervju 10, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
In ja takrat sem prišla do teh psihiatrinj in psihologinj, ki so mi te vzorce predstavljale, kako te 
negativne misli, ki so avtomatske, kako na primer ujet recimo joj ne danes je slab dan, dež je, ne, 
slab dan je bom pač obula škornje vzela dežnik in bom uživala. Da ti tisto negativno misel pretvoriš 
v pozitivno. in sem se to naučila kontrolirat, da pač ko sem šla na avtobus sem sedela na tej strani 
kjer bo sonce vame svetlelo, zakaj bi bila v temi. zmeraj sem tako gledala, ampak se nisem zavedala 
teh avtomatskih negativnih misli. In to mi je ful pomagalo, tudi v šoli, da sem to pretvorila, da se ti 
sploh zavedaš te majhne negativne misli, ki ti gre čez možgane, in ti zaznamuje celi dan. To mi je bilo 
top, še zdaj to prakticiram.  
 
Intervju 25, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Pol okej mi je dala kakšne zanimive zadeve na primer kako dihat pravilno s prepono, na primer če te 
prime kakšn tale napad tega anxietija al pa panike, kako preštet do 10, do 5, do 3 tko. Am med 
dihanjem in take zadeve rečeš okej, sej sem rekla ja, do neke točke absolutno, sej tudi to pride prav 
in te njeni pogovori do neke točke so pršli prau, ampak… Več ko tolko, mislim… mislim ni mi uspelo 
pa rešit dokončno teh težav kar sm jih js mela ne. Nekako sej neko okno se mi je odprla, ja mogoče 
tam bi blo treba… ampak pravim ne, do neke točke, potem ni šlo več naprej ne. In nič pol js sem 
vidla okej do te točke medicina uspe in pol tko. Tko da sem potem tudi povedala kar sem, kar naj bi 
povedala in ona je bla zadovoljna je rekla okej, očitno pol zdej si razumela, sem ful vesela, pač uau, 
sem nardila velik korak, ampak to so ble zame stvari, ki niso ble velik korak.  
 
Intervju 40, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Psihologu sem pol dejansku sem pol h obema hodu. Ku sem pol že šou h psihiatrinji, ubistvu pol pr 
psihologu sva nadalevala ta avtogeni trening naprej. In psiholog me je ful pogovarju in dejansku na 
podobn način, ku ta psihologinja na šoli no. Sam je poznal pa dost več teh, stvari mi je dal. Recimo 
da mi je dal nek čaj, k mi je pol ful pomagu zaspat. Mislm ni mi ga on dal osebno, ampak mi je 
povedal, kaj nej vzamem. Tu vem da je blu, pol kaku za učenje, kaku nej se organiziram, pa te stvari. 
 
Intervju 34, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Pri teh paničnih napadih, kot sem že omenila mi je pomagala psihologinja s progresivno mišično 
relaksacijo, da sem se lahko naučila kontrolirati napade.  
  
Intervju 44, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Všeč mi je blo to da je zlo konkretno skupi z mano iskala neke konkretne rešitve za neke situacije v 
katerih sem. Kaj bi men takrat pomagalo. Recimo da sm mela vedno s sabo telefon, tud ko sm bla v 
avtu, da če se je to začelo, sm se lahko ustavla in nekoga poklicala za pogovor. To je men takrat ful 
pomagalo. Je rekla da ga ni treba nujno uporabljat, mej ga pač s sabo..uzem ga kot eno varovalko, 
imej ga s sabo in ga boš v sili uporabila. Všeč mi je bil njen pristop, sej je tko praktično z mano 
iskala neke rešitve za določene situacije. Zraven vsega pogovora itd. Tudi o morah sva se 
pogovarjali…rekla je lej če si mela moro, to pomen da se je neki predelalo. To pomen da je šlo neki 
skoz, mimo….tko zlo praktično je blo 
Intervju , koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
 
Intervju 47, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Ne vem, ne vem…aja predvsm me je pa tud naučila, takrt me je učila, kako nj jst se pomirim, ko mam 
občutk, da mi gre vse iz nadzora, to se prav, rešvala je te moje ideje o tej besedi gej in kaj to pomen 
za okolico, se prav te moje motene predstave, toj rešvala pa reševala je pač amm…moje impulze 
amm, o amm občutku nekontrole.  
 



113 

 

Intervju 93, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
M: Pač ja, ona mi je povedala kako delujejo ti panični napadi ane. In mi je povedala da v bistvu 
negativne misli pol… K ti negativno razmišljaš… Da se to pozna na tvojem telesu in zarad tega maš 
pol panični napad. Zarad tega ker misli pol nadzorujejo čustva in to se pol pokaže na ven ane. In je 
pač ona rekla da če ne bom namest da ne vem… Pač primer: če en, ne vem, zamuja namest da 
razmišljam »o šit, kaj če je umrl na cesti«, da razmišljam »aha, mogoče je pa na semaforju ostal«. 
Pač da s temi negativnimi mislimi pol to vse sprožiš. Pa je v bistvu rekla naj probam to najprej dat 
na nevtralno, da ne dam takoj iz negativnega na pozitivno, ampak na nevtralno. Da naj preusmerim 
misli nekam drugam. Da naj npr. štejem po 7 nazaj od 100. Poslušam kaj vse slišm, zvoke okol sebe. 
Pač da se preusmerm nekam drugam, da neham razmišljat o tem. Pač to je ful pomagal drugač, ja.  
 
Intervju 134, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
C : samo to je vbistvu dobro vedet, če nekako že veš, kaj lahko pričakuješ po takem tednu oz. da 
pride do kakšne spremembe. A : ja sej vbistvu me je moj osebni zdravnik nekak prpelju do teh 
odkritij o sami seb. In zakaj se mi to dogaja. In me je tut nauču kako si ne planirat vsega v življenju, 
ker ne more it vse do zadnje sekunde, tko k si js splaniram in da nism živčna k neki ne gre po planu. 
Sej veš kakšn je recimo moj fant, pride k pride, gre k gre in mi je tut on ful pomagu, da sm se na nek 
način bl sprostila, ne pa bla vezana samo na nek urnik pa to.  
 
D. 
Precej izjav je govorilo o uspešnosti ali koristnosti psihoterapevtskega procesa. Za razliko od 
podobne teme koristnosti zdravil, so se izjave o psihoterapiji nanašale na neke bolj dolgoročna 
dogajanja in notranje, spoznavne procese, ki so vodili k bolj kompleksnim in celovitim 
(dolgoročnim) spremembam. V spodnjih citatih najdemo izjave, da je osebo psihoterapija »… 
spodbudila, da začne nazaj živeti življenje…«, »… da ji je pomagala in bila na nek način 
uspešna…«, »…da jo je navadila deliti občutke in zaupati …«, »…da se je počutila 100 kil lažjo«, 
»… da je to najboljša izkušnja v njenem življenju ...« in »… da ji pomaga, da prepozna in rešuje 
svoje težave …«. Delovanje in spoznanja v psihoterapevtskem procesu  pa so taka, da »ni čudežno 
bolje po hitrem postopku« (intervju 143) ter da »vzbuja novo tematiko  in probleme za razmišljat«. 
Gre torej pretežno za dolgoročne agažmaje ter za pogoje, ki omogočajo »delo na sebi« na dolgi rok. 
 
Intervju 47, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Pr poskusu samomora sm meu psihoterapijo in mi je to tud zelo pomagal, ampak ta psihoterapija je 
pa pršla takrt šele an, predn se je lahko še kj hudga zgodil.  
 
Intervju 63, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Hmm. Po njegovih besedah je bil on tam kot ogledalo, da je v vlogi povsem nevtralnega človeka, ki 
ne bo vpleten v mojo zgodbo, ki sem jo jaz napletla. Torej ta nevtralnost bi meni predstavljala 
ogledalo in z njegovo pomočjo in nalogami bi me poskušal nazaj prizemljiti. Začela sva npr. tako, da 
sem morala zapisovati moja opažanja iz sveta, da sem morala biti pozorna na svet okoli sebe, da sem 
se odcepila od teh mojih notranjih zgodb in da sem res probala čimbolj opazovati zunanjo okolico. 
Naložil mi je nato tudi nalogo s kreativnim risanjem, da sem začela nazaj ustvarjat, saj v stanju 
psihoz nisem bila sposobna tega. Spodbujal me je, da začnem dejansko živeti, da se odcepim od te 
zveze z Juretom in da začnem živeti nazaj vsakdanje življenje, da postanem nazaj aktivna, saj me je 
ravno ta krog pasivnosti ubijal, ker sem ravno v tem času brezdelja imela največje težave z slišanjem 
tega glasu in si dejansko nisem upala imeti stika z realnim življenjem, pa tudi nisem znala več 
sodelovati z ljudmi okoli sebe.  
 
Intervju 44, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
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Skozi leta sm srečala kr neki ljudi ka so šli skozi..ne lih tko hudo intezivno izkušnjo, ampak vsaj 
blažjo obliko. Vidla sm da se s takimi sitiskami sooča ogromno ljudi. Tudi zaradi stresa, prisitiska in 
hitrega načina življenja. O tem se še zmeri ne govori. Sama sem ratala skozi izkušnjo,…blo je zlo zlo 
težko, ampak po drugi strani če iščem svetlo plat v tem… sem zlo močnejša oseba. Dejansko me je 
ojačalo. Vsaka huda stvar ka se zgodi, in jo daš čez, tii da neko moč. Ti da vedet da sm sposobna. In 
če mi je ki ostalo od tega, je to da sm močna oseba in da lahko veliko več prenesem. Ko sem srečala 
ljudi s stisko sem jim rekla…tisto tud kar sm jz rabla. Lej v redu je, tudi sama v bla v tem. Več nas je. 
Šlo bo mimo. Da človek sliši da se to dogaja in ni sam.  
 
Intervju 63, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Pač jaz mislim, da sem se pravilno odločila, da sem šla na to terapijo, ne obžalujem tega, saj mi je 
pomagala in rabla sem nekaj takega in je bila na nek način uspešna, ampak mi je vzbudila novo 
tematiko in probleme za razmišljat, saj mislim, da so vzroki za vse skupaj bolj globoki, ampak ja saj 
se celo življenje učimo sami o sebi, odkrivamo nove stvari in to. Tako, da ja za takšno vrste terapije 
mislim, da ni lih za vsakega, recimo jaz sem šla lih za glih skos, nekdo, ki pa bi bil bolj v ranljivem 
stanju, bi pa lahko doživel šok ali pa sploh ne bi razumel nekih stvari. Drugače pa ja res sem vesela 
da sem se rešila ne, vsaj za neki cajta (haha).  
 
Intervju 105, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
JAZ: Kašne oblike pomoči pa si bla deležna? Je blo to svetovanje, terapija, zdravljenje z zdravili? A: 
Ja svetovanje in terapija. Najdaljšo terapijo sem delala pri eni ku se je specializirala za odvisnosti, 
nekemične odvisnosti od hrane, od odnosov in teh stvari. In sem bla v eni podporni skupini in sem se 
ful ful naučila tam, tko sem se navadla delit svoje občutke z ljudmi in si 100% zaupat v temu krogu. 
JAZ: To je bla skupinska terapija? A: Ja. Je blo kr fajn. Tam sm res dosti odnesla. Mi je pomaglo pri 
mojih težavah. In ful lpu so me sprejeli. Tudi ta terapevtka je ustvarla tku sproščeno vzdušje, varno 
pred kašnim posmehovanjem al predsodki.. Res tak dobr odnosje mela bolj na osebni ravni. Ful taka 
topla in razumevajoča je bla.  
 
Intervju 106, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
T: Pri psihologinji si se počutla sprejeto? X: Ja, ful. Ni bla vsiljiva, kar je blo fajn. Ona me ni 
direktno nč vprašala, sama sm pršla do tega skoz pogovor, da sm ji sama povedla ka je problem. Ni 
silila v mene, ni nekega svojega mnenja devala, nč nasvetov. Se je pogovarjala z mano in sm se 
končno počutla kot, da dajem končno ven to nekomu, ki vem, da ne sme nikomur povedati in da mu 
lahk čist vse povem. In sm res dala vse ven. Kak se počutim, kak se ne počutim. Sto kil lažjo sm se 
počutla. 
 
Intervju 142, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Za terapijo sem se odločila, ker sem bila mnenja, da to potrebujem. Da sama ne bom zmogla. 
Kontakt svoje psihoterapevtke sem dobila od asistentke, ki je vodila vaje pri enem izmed predmetov v 
prvem letniku faksa. Gre za geštalt družinsko terapevtko, ki je v tem trenutku še vedno pod 
supervizijo. Ne glede na to, je bila ta izkušnja zame osebno najboljša izkušnja v življenju. Eno leto 
terapevtskega procesa sem doživela kot veliko več od zgolj popravljanja svojih miselnih lukenj in 
napačnih prepričanj. V tem letu sem spoznala tudi osebo, ki mi je spremenila življenje. Je moja 
najboljša prijateljica in nekdo, s komer imam zelo močno duhovno vez. Ona je tista, ki je 
pripomogla, da se je moj terapevtski proces še poglobil. Čeprav zdaj ne obiskujem več terapij, je ona 
še vedno ob meni. Še vedno mi pomaga da se vsakodnevno spopadam s svojimi strahovi in skušam 
odgovarjati na vsa neodgovorjena vprašanja, ki se mi porajajo v glavi.  
 
Intervju 143, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
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V času začetka študija pa je postalo najtežje. V tem času sem prišla še v hudo čustveno izčrpajoče in 
poniževalno razmerje in nekje proti koncu prvega semestra so se pojavile misli na samomor. To me 
je prestrašilo. Vedela sem, da ne zmorem več sama in da niti nimam več moči se s tem spopadati 
sama. Začela sem obiskovati psihoterapijo (po geštalt pristopu). Obiskujem jo že skoraj dve leti. 
Plačujem si jo sama (po dogovoru s terapevtko kolikor zmorem). Hodim (največkrat) enkrat 
tedensko. Nisem odnehala, čeprav sem potrebovala skoraj leto dni, da sem se popolnoma odprla in 
se soočila s svojim največjim strahom: kaj če me ta oseba resnično spozna in ne bo več želela imeti 
terapije z menoj? Sprejela me je. Pomaga mi, da prepoznam svoje težave, občutke in da jih rešujem. 
Ni čudežno bolje po hitrem postopku. Prekleto težko je in velikokrat imam občutek, da vsak dan 
bijem izčrpno bitko. Ampak jo, še vedno in ne mislim odnehati.  
 
 
Vse ostale v nadaljevanju naštete podkategorije vsebin pa smo našli v izjavah mladih manj pogosto, 
le pri nekaj, 3-6 intervjuvancih.   
 
E.  
Posebno vrsto odnosa opisujejo citati, ki govorijo o zaupanju do strokovnjaka, brez kakega drugega 
opisovanja dobrega odnosa ali kakih posebnih značilnosti odnosa. Razumeli smo, da lahko človek 
strokovnjaku zaupa, čeprav odnosa z njim ne ocenjuje kot izstopajoče dobrega.  
 
Intervju 11, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Tko, zdaj nism bil v Polju že tri leta. To je dobr, to je dobr. To je res pozitivno in grem do doktorja, 
mu povem vse, on nardi tm plan, itak ne. In se pač poštekava in greva pač domov. No, on gre po 
službi, js pač grem domov. Aaaaaa in nooo.. pač se vidi, da na boljš gre. 
 
Intervju 6, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Ma sm bla ful skeptična najprej in tud starši se niso strinjali s tem da bi jemala…In pol sm se, niti 
nism dosti razmišljala, sm čutla to v sebi da mi bo to pomagalo. Sm zaupala tej zdravnici. 
 
 
Intervju 17, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Ubistvu, hotu sm nekak da bi se zbolšalo in zato sm tut reku zdej pa dost, bom probu neki da mi bo.. 
Bom probu karkol, zato sm tut šou sam od sebe k svoji zdravnici no.. In tko da ubistvu k so mi dal 
tablete, sm reku ubistvu pač, že vejo ane.. Mogoče če mi pač pomaga, pol ni problem..  
 
Intervju 81, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
To je ravno blo tisto pomembno, zato ker sma tolko časa, sem bla navajena na njo, je bla že ta 
povezava med nama, da sem se jaz počutla varno se tam, da ji lahko zaupam. V tem stilu.  
 
F. 
Podobno specifično je bilo omenjanje možnosti pogovora kot glavni element zadovoljstva. Več 
oseb je omenilo, da so potrebovale kratko malo pogovor, možnost govora o tematiki svojih težav, 
posebej v primerih,  kadar druge take osebe niso imeli. V citatih, ki smo jih uvrstili pod to točko F, ni 
bilo omemb kakih bolj zapletenih postopkov obravnave, niti ne specifičnih ciljev pogovora, temveč 
predvsem možnosti imeti (podporen in sprejemajoč) stik z nekom. Zato bi lahko te citate uvrstili tudi 
pod točko A (ustrezen odnos). 
 
Intervju 10, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  



116 

 

… psihologinja je pa bila una za pogovor, dostopna, je rekla če kaj rabiš napiši mi mail, bova 
narisale vzorce, z njo sem delala te pozitivne misli...pač res je bila za pogovor, na prijazen način, 
tolk sem bila srečna da sem na njo naletela. Res je bila top.  
 
Intervju 47, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Ja, ja, je bilo vsega boljše. Sam ne vem zakaj, se mi zdi, da mi je psiholog dosti bolj pomagal, tam 
lohko dosti bolj se razgovoriš in razčistiš, ti je v pomoč. Psihiatrinja ti da bolj zdravila.  
 
G.  
Nekoliko bolj pogosto j bilo omenjano zadovoljstvo s tem, da je oseba lahko brez težav in zadreg 
prejela strokovno-administrativno pomoč pri doseganju odločb o posebnih potrebah, pedagoških 
pogodb ali opravičil. Mladi so to večkrat ocenili kot zelo potrebno in zelo koristno pomoč, ki je 
lahko tudi spremenila potek njihovega življenja, kar ob vlogi šole kot enega od ključnih 
institucionalnioh dejavnikov družbene mobilnosti - ni presenetljivo. 
 
Intervju 9, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
L: jaz sem vedla, da bo ta faks propau, in je vedno mogu bit plan B. Kupim status, grem delat. 
Ampak potem pa mi je na prvi seansi rekla, glej, jaz sem mela že tolko primerov študentov, ki so 
rekli, da tega ne zmorem, in sem jim podpisala odločbo, so odnesli na faks, je rekla..am.. pravo 
izdelovali z desetkami. Jaz sem bla tak: What?” to je rekla: samo to, glej L., odneseš potrdilo in jim 
razložiš, da maš težave in te bodo razumeli in ti bo lažje. In pol sem še o tem odlašala, če bi jaz to 
sploh dala na faks.. S: Kaj a se ti ni zdel fer al kaj ti je bla ovira? L: ja, malo ne fer, al pa jaz bom 
posebna, al pa veš.. pol pa sem rekla, tud s tem bom šla do konca, dana mi je bila priložnost, tud s 
tem bom šla do konca, dost je blo S: aha L: am.. tud pač tud sama sem dovolj pretrpela, in pač res bi 
rada prišla do te fucking diplome, ne kaj jaz vem.. S: mhm L: no in sem nesla to potrdilo,vložla vlogo 
za podaljšanje študenta iz upravičljivih razlogov S: mhm. L: je bla sprejeta.. 
 
Intervju38 , koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
R: Pa si od tega, si kdaj iskala kako bolj strokovno pomoč al pa mogoče kakšno ustanovo? M: 
Dejansko je blo to, da ne bom, milsim, da nisem faksa naredila in sm šla prosit, recimo za emm, da 
mi opravičijo ure, ker mam, mislim depresijo, js ne vem kako čem temu rečt, pač motnje. In sm šla 
prosit, na, zdravnico, svojo osebno in mi je blo ful zanimivo, ker bilokomu poveš, da maš depresijo, 
te ne jemlje resno, ker dost ma itak vsak depresijo, sam pol pa prideš te, ko bi si pa res mislo, da 
rabijo un nek kliničen preizkus al ne vem kaj in je sam štekala in me je takoj napisala napotnico za 
psihiatra, za psihologa, karkol, če rabiš tablete, če rabim tisti, če se hočem pogovarjat in si je 
dejansko vzela ful časa in se je ful tko pač ful je rekla, "če kakršnekoli probleme prit nazaj bomo 
napisal nov upravičil za faks, bomo napisal to" in mi je blo sam avvvv ful zanimiv, ker nisem še prej 
doživela takšnega odziva od nekega, od nekoga, ki je usposobljen za te reči.  
 
Intervju 78a, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
On: no te preiskave… zdej na začetku čist točn ne vem…mislm da sm v lublan delu, zato k mati tm 
pozna ljudi in sm pač mal hitrej pršu na vrsto. No aaa… in to sm jst dal skoz in sm dubu pač to 
pedagoško pogodbo al kakrkol, da mam… za dijaka oziroma učenca s posebnimi potrebami. In 
nekak smo bli pol z učitelji zmenen, da nej ne bi pred razredom naglas brov, da če je potrebno, če 
mam probleme z učenjem in tko naprej, da bi po pouku se z učitelji dubu, da bi mi mal pomagal dela.  
 
H. 
Nekaj izjav je izrecno omenjalo moč, ki jim je bila mladim osebam pripisana (ali dovoljena) v 
odnosu s strokovnjakom, torej možnost soodločanja (kar je verjetno v zvezi z že omenjenim 
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sodelovalnim odnosom, ki smo ga omenjali v točki A), kar so mladi doživljali kot podporni in 
spodbudno, - ali pa obratno, moč strokovnjaka, kot nekaj, česar se je treba – bolj kot ne  - bati.   
 
Intervju 11, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Mam zdravnika na vsake dva mesca in to vzdržujem. Zdaj če bi kaj tacga blo, on pač spremeni al 
terapijo, al te povabi pačč u Polje. On ma tisto moč da lahko reče zdaj bi pa js tkole pa tkole, če 
slučajno misli, da bi tko blo bolš. Da kaj ne štima. Zdaj pa najbrž ne bom šl več v Polje. Zdaj pa tko..  
 
Intervju 12, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
M: Si imel potem a CPMju občutek, da lahko odločaš pri tem, kakšno pomoč boš imel?  
K: Ja, vse je blo na možnost izbire. Tole pa tole je, možnosti, odloč se. Ali si za to, da se spoznaš s 
tem pa s tem? Nič mi ni bilo pa vsiljeno. Lej, tvoja odločitev a ne.  
 
Intervju 121, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
V: Pa so ti bile ponujene in dovoljenje kakšne odločitve o vrsti, naravi, kraju in času pomoči? B: 
Hmm to moram pa malo razmislit. Mislim pri psihiatru na začetku se mi zdi, da niti ne, zdravila so 
bila nekaj tako kr samoumevnega, sicer tudi jaz še zdaj misli, da je bilo to čisto ok, takrat so se tudi 
starši strinjal pa to in da pač tudi tako tam mi ni bilo čisto ponujeno kako poteka pogovor, pa kdaj 
ali kaj takšnega. Pri psihoterapevtu je bilo tega nekaj več, tam smo se skupaj dogovorili kdaj bi se 
dobivala in podobno. Mislim, da imaš tam na nek način več moči, kot pri psihiatru.  
 
I. 
Ta podkategorija zajema citate, v katerih se omenjajo še drugi vidiki ali dejavniki zadovoljstva. Med 
njimi so: 
- zadovoljstvo, povezano z lastno okrepljenostjo in celovitejšim vpogledom (intervju 44), 
- zadovoljstvo, povezano z odnosom in podporo prijateljev (intervju 47), 
- zadovoljstvo, povezano s ponudbo še drugih dogodkov in dejavnost (poleg zradvil ali svetovanja) 

(intervju 66), 
- zadovoljstvo, povezano z udeležbo na skupini (intervju 78a, 93 in 113), 
- zadovoljstvo, povezano s širitvijo socialne mreže (intervju 99), 
- zadovoljstvo, povezano s podporo partnerja (intervju 134), čeprav je bilo s partnerstvom v 

celotnem vzorcu  sicer povezano nekoliko več težav kot pa dobrobiti. 
Posamični vidiki zadovoljstva, ki smo jih v intervjujih opazili, pa jih spodaj izbrani citati ne 
ilustrirajo, so še: 
- zadovoljstvo z informacijami, pridobljenimi na forumih in domačih straneh, 
- zadovoljstvo s priročniki na temo posameznih duševnih stisk in motenj, 
- zadovoljstvo s tem, da je bila kaka vrsta pomoči zastonj, ali pa celo, da je bila oseba plačana za 

udeležbo na kakšni vrsti programa (preko sektorja zaposlovanja), 
 
Intervju 44, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Skozi leta sm srečala kr neki ljudi ka so šli skozi..ne lih tko hudo intezivno izkušnjo, ampak vsaj 
blažjo obliko. Vidla sm da se s takimi sitiskami sooča ogromno ljudi. Tudi zaradi stresa, prisitiska in 
hitrega načina življenja. O tem se še zmeri ne govori. Sama sem ratala skozi izkušnjo,…blo je zlo zlo 
težko, ampak po drugi strani če iščem svetlo plat v tem… sem zlo močnejša oseba. Dejansko me je 
ojačalo. Vsaka huda stvar ka se zgodi, in jo daš čez, tii da neko moč. Ti da vedet da sm sposobna. In 
če mi je ki ostalo od tega, je to da sm močna oseba in da lahko veliko več prenesem. Ko sem srečala 
ljudi s stisko sem jim rekla…tisto tud kar sm jz rabla. Lej v redu je, tudi sama v bla v tem. Več nas je. 
Šlo bo mimo. Da človek sliši da se to dogaja in ni sam.  
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Intervju 47, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
AM: Takrt sm se jst zlo psihično močnega počutu, ker amm, to so pa mel vlogo moji prijatelji, pač jst 
sm biu takrt prpravlen, prpravlen sm biu tud njim obrnt hrbt zarad sebe, pač takrt k sm jim povedov, 
sm jim povedov s ponosom, pač toj biu zlo močn vpliv, zlo močn trenutk in res sm ponosn nase, da 
vejo to in da me sprejmejo, ker pač…to je prava ljubezn, tk da ja… 
 
Intervju 60, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
S: Mhm, okej. In zdej si rekla, da si pa šla na še eno srečanje…? I: Ja, zdej mi je pa ena prijateljica 
priporočila eno društvo nevladno, ki ima zastonj terapije. Oziroma ni prav psihoterapija, ampak je 
bolj posvet. Ampak sem si rekla, da bom probala, ker izgubit nimam kaj. Lahko me samo napotijo 
drugam, če vidijo, da moj problem ni za njih. Ja, in sem tudi bila na tej terapiji danes. Mislim, 
terapiji… posvetu 
 
Intervju 66, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
biu samo pač nek pogovor, ampak učasih so mel tut neke evente, na način, nvem, pač »hej, dons bi 
šli na Šmarno goro, a prideš pač z nami?«. Nikol ni blo tko uno, d »morš pridt z nami«, ampak pač 
»prit, da vidš še drugačne izkušnje ljudi«. In pač šla sm enkrat na Šmarno goro, pa clo enkrat smo 
mel bazen polet, pa tko res, js sm res spoznala ljudi, k so mel še hujše težave, kt js sama. K dejansko 
nekateri otroci so bli tut taki, da so jih mogl oni dejansko lovit s policijo, da so sploh u šolo hodil, k 
eni pač so se temu ful izogibal … Tko da pol k enkrat spoznaš, kako drugi ljudje živijo, pač spoznaš, 
da ubistvu teb ni tok hudo, no … Tko da na splošno res dobri vtisi. Res trem ljudem, svaka jim čast, 
tem, k so mi pomagal, pa tut te, k so delal tm. Res delajo dobro delo, no …  
 
Intervju 78a, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
 No ja, lej no na pumu je blo res fajn, pozitivni ljudje, velik je ljudi s podobnimi težavami kt sm jih jst 
mel, al pa mogoče še clo hujših, pa no an, tk ni blo problem se pogovarjat, delavnce so ble zanimive. 
Zdej ena od mentoric je celo psihologinja in sm z njo mel razgovore.  
 
Intervju 93, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Zarad paničnih napadov je bla v bistvu ta skupina posvečena. Če prehitr govorim povej, k js ful hitr 
govorim. K: Ne, kul je lej, če te pa ne bom razumela te bom pa ustavila pa vprašala, a je prav? M: 
Zmenjeno. K: Super. M: Ja in mi smo se ful poštekal med sabo in vsi so bli »oh, ti si nam kot 
hčerkica«. In tut če smo se tko pogovarjal, k je ena pr skos pizdila ne vem, da sin nč ne dela doma, 
pa da reče da jo to mot pa da on tega ne umakne, sm js pol iz drugega vidika povedala. Pač da naj 
sama umakne, mislm zakaj bi js neki premikala če njo mot. Pač tko, ful smo se razumel. Tut k smo 
končal skupino smo se dobil pol na pijači, pa tut tazadn dan ko smo mel skupino smo šli pol še za tri 
ure skupi na pijačo. Pač ful smo se poštekal, vsi so bli tko skulirani. En drug je reku, k je bil že prej 
na skupini, da se niso tok ujel pa da se nč niso… Ona je rekla da je že bla pa da ji ni blo fajn. Smo 
ble take osebnosti skupi, pač res smo se ujel. Pogovarjal smo se tut vmes med malco.  
 
Intervju 99, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
Kako si prišel do Cpmja (opomba: sogovornika, sem dobila preko Društva CPM)? Prek produkcijske 
šole, k smo šli enkrat na ogled in sm se še isti dan prjavu k sm vidu, da majo trening socialnih veščin. 
Ful mi je blo dobr, timbilding pa to, pa nov folk spoznaš, novo okolje, men kokr je nova stvar mi je 
ful dobr.  
 
Intervju 113, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
hmmm sm mel dost tut teh skupinskih terapij čes pač k delo u skupinah no rečmo da smtko tm 
napredvou k pr teh težavah je pogosto da se člouk čist tko umakne, tko da sem bil skos nekak 
prisiljen v interakcijo z drugimi tko da to se mi zdi da kokr je blo težko, da je blo dobr, pomagal mi je 
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tut k ta doktor mi je dajal tut tko literarne vire. Je vedu da ti je to ustrezal in ti je pol tut to… Ja na ta 
način predstavu kokr je blo men blizu no to je blo vredu, tut mal to o čuječnosti no, pa mal povezan z 
meditacijo no s tem sem se tut ukvarju pa mi je pomagal, pa šport rečmo hmm. 
 
Intervju 134, koda »zadovoljstvo s pomočjo«:  
C : oprosti, ker prekinjam, ampak ti si mela torej prov diagnozo napadi panike? Ja s strani osebnega 
zdravnika pa še pol psihiatrinje. Napisal so mi, da gre za anksioznost z močnimi napadi panike. No 
in takrt sm se js pol vključla na ta forum ne boj se.si, ful dobr forum res. Dejansko bi ga priporočala 
vsakmu k ma probleme, ker tm so dejansko ljudje z dejanskimi težavami, ki te razumejo. Lahko 
naprimer sred noči napišeš, da ne morš spat, da maš probleme, miljon skrbi, pa bo vedno nekdo tm, 
k ti bo odgovoru na post, pa se bo s tabo pogovarju pa tko vidš, da majo ljudje dost grozne zgodbe v 
življenju, pa da se dejansko nimajo kam zatečt. Js sm s strani fanta mela blazno podporo, js če ne bi 
mela njega, bi se mi po moje zmešal itak v prvih treh mescih (premor).  
 
C: Oprosti, ker prekinjam, ampak ti si mela torej prov diagnozo napadi panike? - Ja s strani 
osebnega zdravnika pa še pol psihiatrinje. Napisal so mi, da gre za anksioznost z močnimi napadi 
panike. No in takrt sm se js pol vključla na ta forum ne boj se.si, ful dobr forum res. Dejansko bi ga 
priporočala vsakmu k ma probleme, ker tm so dejansko ljudje z dejanskimi težavami, ki te razumejo. 
Lahko naprimer sred noči napišeš, da ne morš spat, da maš probleme, miljon skrbi, pa bo vedno 
nekdo tm, k ti bo odgovoru na post, pa se bo s tabo pogovarju pa tko vidš, da majo ljudje dost grozne 
zgodbe v življenju, pa da se dejansko nimajo kam zatečt. Js sm s strani fanta mela blazno podporo, js 
če ne bi mela njega, bi se mi po moje zmešal itak v prvih treh mescih (premor).  
 
7.5 Zaključki 
 
(Ne)zadovoljstvo mladih z duševnimi stiskami s prejeto (predvsem formalno) pomočjo oziroma 
njihovo dojemanje prejete pomoči smo proučevali preko analize treh sklopov njhovih izjav: o 
izkušnjah v in z šolo, o nezadovoljstvu ter o zadovoljstvu s tem, kar so dobili od subjektov formalne 
pomoči (to je strokovnjakov in institucij).  
 
Sodeč po številu s šolo povezanih pozitivnih in negativnih izjav in po obsegu teh pripovedi je med 
mladimi iskalci pomoči dosti takih, ki šolo, profesorje in šolske svetovalne službe (ŠSS) dojemajo 
pozitivno, čeprav pa je še več takih (izjav in oseb), ki šolo, praviloma v povezavi s svojim duševnimi 
stiskami doživljajo negativno. Opazen delež mladih ima ob tem tudi izrazito negativne izkušnje z 
vrstniki.    
 
Med ravnanji učiteljev in profesorjev, ki so jih mladi ocenili kot pozitivne in podpone, so ta, da: so 
jih profesorji opazili in prepoznali kot posameznike s individualnimi značilnostmi in v individualnih 
okoliščinah; z njimi vzpostavili osebni in/ali zaupni stik; da jim ni bilo vseeno zanje, da so pokazali 
interes in skrb zanje; da so si vzeli čas za pogovore z njimi, da so bili dostopni; da so imeli do njih in 
njihove prihodnosti pozitiven in optimističen, vzpodbuden odnos; da z njimi niso delovali na način 
pritiskanja in ustrahovanja; da niso zmanjševali pomena njihovih težav in jih banalizirali; da so 
varovali zaupnost podatkov in informacij o mladih osebah; da so razumeli njihovo vedenje v 
kontekstu njihovih življenjskih okoliščin; da so bili do njih strpni in potrpežljivi; in bili vztrajni v 
prizadevanju za iskanje njihovih moči in pozitivnih točk. 
 
Zelo podobni so bili tudi njihovi kriteriji doživljanja podpornosti ŠSS. Delavci ŠSS so bili za mlade 
podporni in jim pomagali, če so delovali na način, ki ga opisujejo naslednja gesla: angažma, 
intenzivno ukvarjanje, odprtost, pogovarjanje, posvečanje časa, praktična/neposredna pomoč, 
praktični nasveti, profesionalna distanca, razpoložljivost, sočutje, sprejemanje, trajnost odnosa, 
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zavezništvo. Nasprotno pa so bila za primere, kjer so mladi doživljali ŠSS nepodporno, značilna 
naslednja gesla: banaliziranje težav, dajanje prednosti ocenam, iskanje šibkih točk, izdajanje 
zaupanja, kontrola, neangažiranje, nesodelovalno delo, nesprejemanje, neznanje, odklanjanje, 
podcenjevanje (močnih točk), površinsko obravnavanje, predalčkanje, prisila, pritiski, stigmatiziranje 
in zaničevanje. 
 
V doživljanju prejete pomoči s strani drugih subjektov (formalne, strokovne) pomoči sta se kot dve 
najpogosteje omenjani, komentirani oz. vrednoteni področji pokazali področje odnosa med 
strokovnjakom in mlado osebo, ter področje predpisovanja zdravil, ki vplivajo na duševnost. 
Podobno kot v zvezi s šolo smo med osebam in izjavami našli tako pozitivne kot negativne, in spet je 
bilo negativnih očitno več kot pozitivnih. In spet se je zgodilo, da je bilo področje in tema odnosov 
najpomembnejše. Ob tem pa tudi tu velja, da so imeli nekateri izrazito slabe izkušnje z odnosom 
izvajalcev formalne pomoči do njih, drugi pa so jih doživljali kot dobre. Kot slabo v odnosih so 
mladi ocenjevali to, da so bili strokovnjaki do njih distancirani, zanje ne imeli časa, bili avtoritarni in 
nesodelovalni, nespodbudni, se ne posvečali razvoju odnosa z njimi, njihove težave banalizirali, jih 
dajali v nič in jih na sploh ne jemali resno. Njihova kritika je bila večkrat usmerjena na načine 
obravnave, ki je dajala prednost (ali celo edino pozornost) zdravilom (točka A), ter s tem povezanim 
pristopom, ki je videl funkcijo pogovora samo v  diagnostični uvrstitvi mladega človeka v ustrezen 
»diagnostičen predalček«. Na drugi strani so ocenjevali kot dobre in podporne odnose, v katerih so 
čutili prisotnost in bližina (a tudi nevtralnost in ustrezna distanca), odprtost, dostopnost, sprejemanje, 
prijaznost, neobsojanje, angažma, sodelovalnost, spoštovanje mlade osebe, fleksibilnost, 
spodbudnost in optimizem, razbremenjevanje ter tudi proaktivnost v vzpostavljanju odnosa. 
 
Nezadovoljstvo v zvezi z zdravili je bila tema največjega dela izjav mladih na temo (ne)zadovoljstva. 
Nelagodja in nezadovoljstva so bila večinoma povezana s tem, da so dobili zdravila predpisana 
prehitro (takoj) in rutinsko (brez podrobnejšega poznavanja mladih oseb in njihovih življenjskih 
okoliščin), ali v prevelikih odmerkih, ali da so bila zdravila nekoristna, ali da so imela prehude 
stranske posledice, ali da so dobili samo zdravila in zraven nobene druge oblike pomoči, ali pa da se 
je kakršna koli druga pomoč pogojevala s tem, da začnejo jemati zdravila. Po mnenju več 
intervjuvank so zdravila (predvsem antodepresivi) »potuha«, ki reševanje in prepoznavanje pravih 
vzrokov le odloži ali prikrije. V mnogih primerih je bilo ob pogovoru o zdravilih prisotno tudi 
tehtanje dobrih in slabih strani jemanja psihotropnih zdravil (poleg tega, da je bilo pri kom prisotno 
tudi samomediciranje z dovoljenimi, farmacevtskimi ali prepovednimi učinkovinami). Na drugi 
strani smo seveda našli mlade, ki so imeli z zdravili pozitivne izkušnje, in so povedali, da so jim 
zdravila izboljšala počutje, jim pomagal (pač kakor komu) pri spanju, energiji in celo migreni, ali 
prepečevala njihovo ponovno hospitalizacijo.   
 
Naš vtis na osnovi analize pripovedi mladih je, da se v našem sistemu pomoči do predpisanih 
psihotropnih zdravil pride razmeroma hitro in že kar avtomatično (še posebej če jih predpiše osebni 
zdravnik), medtem ko se do drugih oblik pomoči, ki so odnosno bolj intenzivne, individualne in 
kontinuirane, pride zelo težko in s precej večjo mero lastne iniciative in dostopa do različnih vrst 
izvorov. 
 
8 Posebno ranljive družine 
 
V tem poglavju se osredotočamo na izbor pogovorov, pri katerih je zaznati kopičenje več različnih 
dejavnikov ranljivosti oz. gostitev raznolikih dejavnikov tveganja.  
 
Iz celotnega nabora intervjujev smo izluščili 19 takih pogovorov, katerih rezultati analize so v 
spodnjih poglavjih. Izmed teh 19 intervjujev so nekoliko specifični trije, opravljeni z 
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mladostnicami_mladostniki, nameščenimi v enem izmed vzgojnih zavodov, ki so analizirani v 
posebnem podpoglavju, z naslovom »8.3 Izkušnja vzgojnega zavoda«, ki vključuje tudi izkušnje 
drugih mladih, ki so imeli izkušnje z vzgojnimi zavodi. Obenem pa so zgodbe vseh teh mladih z 
zavodskimi izkušnjami analizirane tudi v poglavju »8.2 Najbolj izpostavljene teme 19 intervjujev«. 
 
Predmet analize so bili torej izbrani intervjuji, v katerih je bila izražena bolj kompleksna in 
večplastna problematika in smo jih raziskovalci_ke na podlagi tega uvrstili v posebno skupino, z 
namenom oblikovanja poglavja, ki bo podrobneje osvetljevalo tematike in problematiko izraziteje 
ranljivih posameznikov in družin. Vsi intervjuji so bili kodirani, analizirani in na podlagi tega so bile 
oblikovane vsebinske kategorije, ki opisujejo najbolj izpostavljene vsebine, izražene v intervjujih.  
 
8.1 Teoretični uvod 
 
Ranljivost, ranljive družine, kompleksne potrebe, kopičenje izključenosti, intersekcionanost 
Heterogenizirana oz. kompleksna slika raznolikih dimenzij izključenosti se kaže na različnih 
področjih vsakodnevnega življenja posameznikov, na presečišču različnih disciplin oz. domen: 
vzgojno izobraževalne, socialno varstvene, zdravstvene in drugih. Govorimo lahko o ranljivosti kot 
konceptu, s katerim opišemo populacijo z nakopičenimi izključenostmi. Četudi se ranljivost kaže na 
različne načine, pa izražajo ranljive družine oz. posamezniki neke podobne značilnosti, kopičenje 
težav na različnih področjih življenja: od pomanjkanja materialne gotovosti in varne nastanitve, 
somatskih težav, psihosocialnih stisk, socialne izoliranosti, odnosnih težav znotraj družine ali v 
skupnosti, pa do težav znotraj polja dela ter različnih služb in avtoritet, vključno s svetovalnimi in 
podpornimi službami (Turnšek, idr. 2016, p. 33). Težave, s katerimi se soočajo ranljive družine in 
posamezniki, so pogosto večdimenzionalne ter prepletene, De Vries in Bouwcamp (2002) opisujeta 
to prepletenost s konceptom "izžarevanja" ("radiation"), kjer gre za proces vzajemne prepletenosti 
težav na posameznih področjih življenja, ki negativno součinkujejo. Mešl in Kodele (2016) uporabita 
termin družine z več izzivi, da bi poudarili perspektivo virov, moči, namesto deficitarnega pogleda 
na te družine oz. posameznike. Shannon in Rouge (2009) prepletenost izzivov na več področjih 
zgovorno opišeta z besedami, "živeti na nevarnih križiščih belske nadvlade, kapitalizma ter 
zatiralskih institucionalnih struktur", s tem pa nas opozorita na pogojenost kompleknosti in 
nakopičenosti težav s širše družbenimi dejavniki, dogajanji in trendi. Individualno stisko je 
nemogoče razumeti izven kontekstov njenega porajanja, ki so v končni instanci širše družbeno 
pogojeni.  
 
Koncept izključenosti lahko na tej točki povežemo s konceptom  kompleksnih neenakosti 
(Mladenović, 2016), kompleksnih potreb (Grebenc in Kvaternik, 2008), presekov odvečnosti 
(Razpotnik, 2004) in intersekcionalnosti (Kuhar, 2009). Neenakosti so vse bolj zaznane kot 
kompleksne in neenoznačne. Uporaba intersekcionalnega pristopa bi zato lahko bila (npr. po mnenju 
Mladenović, 2016) za obravnavo kompleksnih neenakosti ključnega pomena, saj predstavlja poskus 
preseganja razumevanja in posledično obravnave individualnih stisk ali ranljivosti  kot 
individualiziranih in partikularnih hib posameznikov ter predstavlja okvir za razumevanje neenakosti 
kot strukturno pogojenih. 
 
Eden od pomembnih vidikov ranljivosti je vpetost posameznikov oz. družin v raznolike podporne 
oblike, nekateri avtorji zaradi tega uvedejo izraz "družine več služb" ("multy agency families") (npr. 
Sternad, 2012). Nekateri avtorji_ce opozarjajo še, da lahko nerealistična ter neusklajena pričakovanja 
z vidika različnih institucij oz. služb rezultirajo v umiku ter izogibanju oblik pomoči, namesto v 
krepitvi procesa iskanja rešitev. Prav tako lahko v odtujitev od samih virov pomoči zaradi 
birokratskega in formalističnega pristopa institucij vodi prav te, ki bi službe najbolj potrebovali. 
Skupna značilnost ranljivih družin oz. posameznikov je pogosto prav dolga zgodovina neuspelih 
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poskusov vzpostavljanja procesov podpore, kjer je neuspeh (s strani različnih strok) pogosto 
interpretiran kot nezmožnost ali nepripravljenost na strani ranljivih posameznikov/družin, da bi 
poiskali in prejeli podporo (Bowkamp and Boucamp, 2014). Slednje je še kako ključno ravno za 
našo raziskavo, ki je ena redkih v našem prostoru, ki jo izrazito zanima uporabniški aspekt in je tako 
tudi morebtni neuspeh pri doseganju podpore tokrat osvetljen z druge strani kot je to običajno -torej 
ne s perspektive neuspešnih iskalcev podpore, pač pa na strani neustrezno delujoče podporne mreže.  
 
Koncepte vključevanja ranljivosti je potrebno analizirati in polemizirati v okviru spreminjajočih se 
konceptov odnosa med posameznikom in državo. Teoretiki, npr. Rosanvallon (1995) od 1970 dalje 
razmišljajo o tem, kako se tradicionalna država blaginje ne zmore več spopasti z novimi socialnimi 
vprašanji kot so vznikanje revščine in povečevanje nezaposlenosti. V evropskem kontekstu smo 
zadnja desetletja priče preobražanju države blaginje (wellfare state) v »državo socialnega 
investiranja« (social investment state) (Giddens, 1998; Vandenbroeck idr., 2009; Vandenbroeck in 
Bouverne-De Bie, 2006). To pomeni, da država ne kompenzira (več) za napake oz. neuspehe, pač pa 
zgolj investira v prihodnji uspeh državljanov in jih torej bolj kot prej instrumentalizira v smislu 
njihove profitabilnosti (slednje se pomembno nanaša tudi na vzgojno izobraževalno sfero, ki je temu 
trendu očitno nereflektirano podlegla). Trend, ki se začne v angleško govorečih državah in nadaljuje 
tudi drugod, je socialno vključenost vedno bolj utemeljiti zgolj in predvsem na zaposljivosti, v 
skladu s tem pa na profitabilnosti in konkurenčnosti, tema iztrošenima idealoma kapitalističnih 
ustrojev. Spreminjajoča se konstrukcija države blaginje pomeni vznik konceptov, kot so upravljanje s 
tveganji (Beck, 2003; Giddens, 1998), individualna odgovornost in pa diskurz, da ni pravic brez 
dolžnosti, kar pomeni tudi, da socialne pravice (ki bi ljudem omogočale dostojno preživetje, ko si 
tega ne morejo zagotoviti s svojim delom), niso več samoumevne in zagotovljene. Vandenbroeck idr. 
(2009) poudarijo, da ta opisani tok ni zaobšel niti odnosov med ranljivimi družinami oz. starši in 
državo, pri čemer so starši vse bolj pojmovani kot edini odgovorni za prihodnje uspehe svojih 
otrok (Featherstone, 2006; Parton, 2006; Razpotnik, 2011).  
 
Wacquant (2002) na primeru ZDA in tudi Evrope ugotavlja, da razkroj države blaginje poteka 
vzporedno z investiranjem v penalni sistem; pri čemer avtor jasno pokaže, kako so rezi v 
proračunskih sredstvih, namenjenih na primer za starševske dodatke, šli z roko v roki s povečanim 
investiranjem v sistem kaznovanja. Drugi avtorji (npr. Bradt in Bouverne-De Bie, 2009) k temu 
dodajajo, da ti dve domeni, država blaginje in pravosodje, nista ločeni, pač pa se »penalizacija« 
poraja znotraj sistema blaginje (domnevo podkrepijo s primeri iz Velike Britanije in Belgije). 
Ugotavljajo tudi, da se te spremembe uzakonjajo preko mehanizmov strok s področja socialnega 
dela, zdravstva ter vzgoje in izobraževanja, med drugim tudi preko molka teh strok v zvezi s 
tovrstnimi premiki. Ob tem prihaja do izraza nadzorni vidik strok, kot je npr. socialno delo, ki 
pogosto deluje preko institucij, ki predstavljajo vir zatiranja in nadzora za posameznike, ki vanje 
vstopajo. V njih strokovnjaki neredko izpolnjujejo zakonsko določene naloge in postopke, ki 
ljudi lahko zatirajo že s tem, da jih kategorizirajo, usmerjajo v ozko pojmovane postopke, 
stigmatizirajo, nadzirajo in sankcionirajo. Tovrstna umeščenost strok predstavlja resno oviro 
za enakopravne izhodiščne položaje uporabnikov s strokovnjaki oz. za postavljanje 
uporabnikov storitev v središče. Leskošek (2013, s. 109) na primeru socialnega dela govori o 
"konfliktu dvojnega mandata" pri čemer misli na konflikt med nadzornim in podpornim vidikom 
delovanja tovrstnih strok. Spomni nas na Focaultov (1984, v prav tam) pogled na izvor tovrstnih 
(podpornih/pomočniških) strok, ki je med drugim v podružbljanju kazni v imenu humanizacije in 
njenem prenosu iz telesa na dušo ter na posledično uvrstitev praks podpornih sistemov v institucije 
družbenega nadzora in med imetnice moči za poseganje v življenja ljudi, med drugim z namenom 
prilagajanja posameznikov družbenim normam in pričakovanjem.  
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Procesi interveniranja znotraj socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja ter zdravstva se torej 
odvijajo v kompleksnih in neenoznačnih družbenih kontekstih. Vseh teh procesov, v katere je vpeta 
podpora, ne moremo pojmovati drugače kot recipročnih, takih, kjer posameznik in skupnosti 
vzajemno oblikujejo drug drugega. Pri tem se lahko, predlagajo Vandenbroeck idr. (2009), 
naslonimo na koncept »bogatega otroka«, »bogatega mladostnika«, »bogatega starša« (Dahlberg in 
Moss, 2005, prav tam), ki nosi predpostavko, da naj bi bili za strokovnjake otroci, mladostniki oz. 
njihovi starši, virov polni in potencialno močni družbeni akterji. Vsakršno delovanje, naj bo vpeto v 
vzgojno izobraževalni kontekst, socialno skrbstvo ali neformalne mreže, se udejanja preko žive 
interakcije z drugimi. Neoliberalni koncept individualne odgovornosti (ki pomeni, da je posameznik 
sam odgovoren za svoje odločitve ter posledično za uspeh ali neuspeh, neodvisno od denimo 
različnih izhodiščnih položajev, raznolikih potreb, medgeneracijskih prenosov oškodovanosti in 
presekov prikrajšanosti) je preozek tudi v smislu, da ne pušča dovolj prostora vzajemni povezanosti 
in soodvisnosti ter taji predpostavko, da je človeški razvoj v osnovi vpet v odnose z drugimi 
(Razpotnik, 2011). V skladu s tem Vandenbroeck idr. (2009) ponujajo namesto v neoliberalnem 
družbenem ustroju vse bolj popularnega diskurza individualne odgovornosti, koncept deljene 
odgovornosti. Znotraj koncepta deljene odgovornosti je odgovornost razumljena kot taka, ki se 
poraja v dialoški interakciji med udeleženimi akterji. Znanje in rešitve, ki se v tem medprostoru 
porodijo, so neobhodno kontekstualni, začasni in mikropolitični (Mozère, 2007; prav tam). V 
nasprotju z neoliberalnim pojmovanjem državljanstva, odnosnega državljanstva ne bi smeli 
obravnavati kot lastnosti posameznikov, ampak prej kot aparat refleksije in izhodišče za oblikovanje 
novih vzgojno izobraževalnih in drugih odnosnih praks. Pri tem tudi ne gre za statično kategorijo, 
nekaj, kar lahko dosežemo enkrat za vselej, temveč gre bolj za nomadski proces postajanja in 
vmesnosti (Razpotnik, 2011). Avtorji (Vandenbroeck idr., 2009) z odnosnim državljanstvom 
neobhodno povezujejo spoštovanje različnosti. Vendar ne različnosti kot zahteve po toleranci do 
tistih, ki se odklanjajo od prevladujočih norm, temveč veliko bolj kot refleksijo teh norm samih, ki 
odklone in izključevanje ustvarjajo. Na polju socialnega skrbstva, vzgoje in izobraževanja in 
zdravstva nas koncept odnosnega državljanstva ne vodi v ustvarjanje programov, intervencij oz. 
oblik dela, ki bi povečevale avtonomijo in dodajali moč, temveč v razvoj takih programov, kjer bi 
ljudje lahko vzajemnost, soodvisnost in dodajanje moči preprosto preizkušali in živeli (Ramaekers, 
2010). V smislu oblikovanja politik koncept odnosnega državljanstva ne zahteva nujno izgradnje 
povsem novih prostorov in modelov dela na področju denimo ranljivosti, temveč predvsem 
vzpostavitev refleksije in že postavljenih  odprtih vprašanj namenov delovanja pri obstoječih 
pristopih dela in podpore. V skladu s tako usmeritvijo je tudi cilj tega poglavja oz. raziskovanja, ki je 
v njegovem ozadju. 
 
8.2 Najbolj izpostavljene teme 19 intervjujev 
 
Analizo otvarjamo s tabelo, v kateri so razporejeni in kategorizirani različni dejavniki iz življenja 
naših sogovornikov in sogovornic, vezani na kontekste oz. možne vire podpore ter razvrščeni med 
ogrožajoče, podporne in take, ki so se v pogovorih lahko izkazali kot eno ali drugo. V tabeli so 
posamezni dejavniki tudi ocenjeni glede na to, kako pogosto se v 18 pogovorih pojavljajo, kjer "zelo 
pogosto" pomeni, da se pojavljajo v večini (15 ali več) primerov, "pogosto" pomeni pojavljanje v 
vsaj polovici (9 do 14) primerov, "manj pogosto" pomeni, da se dejavnik pojavlja v 4-8 primerih in 
"redko" v manj kot 4. Vsak izmed dejavnikov je ilustriran z enim ali več značilnim citatom iz 
intervjujev, v primeru, da je citatov več, smo poskušali izbrati čim bolj raznolike.  
 
 
Tabela 20: Razvrstitev dejavnikov, o katerih poročajo sogovorniki, na kontinuum med 
podporne/varovalne in ogrožajoče/dejavnike tveganja 
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Citat/primer iz intervjuja 
 

KONTEKST - NA DRUŽINO VEZANI DEJAVNIKI 
Ogroža-
joči  
 

Nasilje v družini (s 
strani enega od 
staršev do drugega 
starša in ali otrok/a) 

zelo pogosto Konstantni prepiri in konflikti mi kot 6 letnemu otroku 
niso bili jasni, nisem vedela zakaj mora ati vsak dan po 
službi začeti prepir z mamico, nemalokrat pa jo je tudi 
pretepel. 

Dolgotrajni prepiri 
ali konflikti med 
staršema 

zelo pogosto Vsak tedn je šu drug od bajte, pol sta bla par dni skp, 
pol je biu spet kreg pa spet nobenga ni blo. 

Konflikti med 
staršema glede 
skrbništva po ločitvi 

pogosto In nekaj časa je dala mir in sem bila pri očetu, pol me je 
pa enkrat klicala, to je bilo proti koncu 9. razreda in je 
bilo dobesedno tako "Jaz bom tvojega očeta tožila, če ne 
prideš nazaj k meni živet, ker on nima pravice te imeti 
pri sebi. In mu bodo pobrali še drugega otroka." 
 
In moja mama je te zamere med njo in tatom prenašala 
name. Štiri leta je preprečla stike med mano in očetom. 

Revščina, 
pomanjkanje 

pogosto In zaradi tega, ker smo imeli manj denarja, nismo 
nikamor hodili, nisem imel računalnika. V glavnem bil 
sem nižji od ostalih. 
 
Te sem si še pomoč iskal pri enemu sosedi. Kolko je star, 
zaj je že sendeset, te je bil šejeset, pejeset, nevem. Pa mi 
je dal kruh. Doma nismo meli nič za jest ne, nismo meli 
hrane.  

Odsotnost varnega 
prostora, doma 

redko Sem šla k sestri na kavč živeti, mama je živela pri bratu 
in niso imeli  
prostora da bi še jaz prišla zraven...pač rasuta familija 
čist. 

Zanemarjanje otroka pogosto Ubistvu ne, ker js sm hotla pr njemu žvet sam zato, ker 
ga ni blo nč doma, je biu pasiven in ga je brigal za vse, 
tud k je zvedu za rezanje pa to, ni nikol nč reku, sam 
parkrat tist, dej nehi (L) 

Poskus samomora 
družinskega člana 

redko Amm, potem se je pa načeloma bolj začel takrat, ko sem 
mami z očimom zadržala, da ni iz sedmega štuka 
skočila. 
 
Ko sem prišla iz gimnazije, sem se ustavila pri 
prijateljici v lokalu, ampak me je nekaj vleklo domov, in 
sem pač šla. vrata na vrhu stanovanja zaklenjena, 
najdem ključ napol sem vrata podrla in vidim mamo in 
prazne poke od tablet in mamo na kavču cela modra in 
sem jo oživljala in tresla, zbudi se, laufam po fotra dol 
in sem mu rekla, mami se tablet nažrla naredi nekaj. Pol 
je prišel gor, je začel kričati kaj si to naredila, ne moreš 
tega hčerki narediti. To me je tolk razjezilo, sem si 
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mislila kaj pa mi ti delaš, kaj pa ti njej delaš, če bi bilo 
po moje bi jaz tipa zastrupila če bi mi to delal... no 
mami je pa nekak začela dihat, je odprla oči, tega 
pogleda nikoli ne bom pozabila...skoz mene je gledala, v 
prazno... 

Zloraba alkohola in 
/ali drugih 
psihoaktivnih snovi s 
strani družinskega 
člana 

pogosto Ubistvu mene so dal od družine, od mame, k je ful pila, 
dal so me pa k družini (rejniški, op.a), kjer je bilo še več 
alkohola.   
 
Se pravi, mene je pri devetih mesecih mami pustila, ona 
je imela probleme s heroinom in drogami, me je imela že 
pri devetnajstih. In me je posvojila od moje mami mami, 
tko v rejniški družini sem bla. Ampak ta mami je pa tut 
imela probleme z alkoholizmom. 
 
Ona (teta, op.a.) se je začela v drogah utapljat in je 
zapadla v droge. Moj stric pa je imel isto obdobja 
depresije, ki jih je reševal z drogo. 

Psihiatrična diagnoza 
ali hospitalizacija 
enega od staršev 

manj pogosto »Mami živjo, pršla sm« in me ni prepoznala-»kdo pa si, 
kaj pa kle delaš?«. Ker je bla na tko močnih tabletah. 
 
Moja mama je mela shizofrenijo, že ko sem bil majhen 
ko otrok, in ona si o tem ni upala govorit, ne nič – in je 
to tudi name vplivalo.  
 
Na obiskih se nismo kaj veliko pogovarjali. Pri njej 
sedeli, jo gledli, pa hotli kaj iz nje besede ven dobit, 
ampak ona nas ni ne prepoznala ne nič. Samo momljala 
je.   

Po razhodu staršev 
reorganizacija 
družine, 
nerazumevanje z 
novim partnerjem 
enega od staršev 

pogosto Je bil pa zlo slab vpliv tam, ker ma mačeha tud bulimijo 
in depresijo in amm... Pač ni blo uredu, ampak stara 
mama, od očeta mama, k je nad njim živela, je bla pa tud 
alkoholik in je še zdej in je trenutno nepokretna in zmer 
k sm pršla od atija, so ble težave še krat tri. 

Finančna nepodpora 
oz. odklanjanje 
podpore s strani 
staršev (npr. 
odklanjanje 
plačevanja 
preživnine) 

pogosto Ampak pol k sva pa enkrat mele stik (z mamo, op.a.) sem 
pa povedala da mi ni do tega, da bi mela stike z njo, ker 
sem vidla kašna je, pa parkrat smo probal... zdej mi spet 
ne nakazuje preživnine, kr neki, že ne vem kok mescev.  
 
Takrat sem jaz dala na socialno za preživnino ker se s 
fotrom ni dalo zmeniti. On je rekel, da me nima kaj 
preživljat, da se sploh ne šolam redno. 

 Občutek krivde 
zaradi konfliktov 
med staršema 

manj pogosto Potem je blo pa v moji glavi zmerej, da ne obremenjevat 
staršev še s tem, ker mogoče če boš pa pridna, se pa ne 
bosta več kregala, pa bosta mogoče še skp ostala. 
 
Stran sem hotla samo takrat ko smo se kregal. Itak nisem 
dojela zakaj smo se kregal, vedno sem mislila da sem jaz 
kriva. 

podporni 
 

Podpora enega ali 
obeh starih staršev 

pogosto Ata je biu cele dneve pr men, se z mano učiu, sam da mi 
ni blo treba bit doma in dokler je biu žiu, je blo pač 
uredu, potem k je pa, mislm da sm bla takrat 3. letnik, 
(...) k mi je str ata umru, takrat se je pa pr men ful 



126 

 

poslabšal.  
 
Jaz sem bila več ali manj pri dedku in babici. Vse 
vikende sploh, ma med tednom so me tudi oni vozili v 
šolo in to. 

Vzajemna podpora, 
zavezništvo ali skrb 
za sorojenca_ko 

pogosto K sem se pa končno osamosvojila pa zbežala proč od 
vsega tega, me je pa začel morit, da sm pustila tam 
sestrco. Mam tut sestrco k živi pač v takih okoliščinah, k 
sm js prej živela. 
 
Vsake tuk cajta me tišči, sam pač zdj kukr je teh 
problemov, mi pa pač bratje ful pomagajo. Če nebi mela 
njih, pač sploh nevem če bi vse to zdržala. Pač pomoje 
ne bi, bi že kšne tablete pojedla, k moj ati itak ne zastopi 
tega, ane. 
 
On (rejnik, op.a.) je že zjutri pil šnops in ko smo mi 
vstal, je že bil pijan ane. No…pol sma pa z bratom 
midva pobegnila. K fotru ane. 

podporni 
ali 
ogroža-
joči 

Intervencija nekoga 
iz sorodstva (npr. 
prijava nasilja, 
zlorabe ...) 

redko Se me (z botro, op.a.) tam odpelemo ane in mi reče, še 
dandanes se spomnim, kje je tista smreka, tst plac ko je 
ona mene vprašala…ubistvu to je blo 4 km, od tam od 
tiste hiše. Je rekla: A tebe fotr zlorablja? In ji eno uro pa 
pol nism odgovorila, no na konc sm ji pa povedala. V 
ponedeljek zjutri ona kliče na CSD. 

NA PARTNERSTVO ALI VRSTNIKE VEZANI DEJAVNIKI 
podporni 
ali 
ogroža-
joči 

Partnerstvo pogosto "Js te mam rad, ne glede na to, kaj delaš", pač me res ne 
obsoja. 
 
Naenkrat sem dobil SMS, da sva končala in da me noče 
več videt in tej sem samo skup pado. Tej sem zakričal ne 
vem kaj in se zbudil v bolnici na tleh. 

podporni Vrstniške mreže, 
prijatelj_ica, 
zaupnica 

pogosto Ja, ona je mela podobne probleme neki cajta, sam se je 
pr njej hitr nehal, tko da sm mela zmer enga, k je vedu, o 
čem govorim. 
 
Mam pa eno sošolko no k mi dost pomaga. K je tud ona 
mela probleme v življenju, pa si nudmo oporo. K pač 
njen fotr je biu na zdravljenju zrt alkohola. Pa bl šteka 
moje probleme, pa js njene. Se podpiramo pa 
spodbujamo. 

NA ŠOLO VEZANI DEJAVNIKI 
podporni Izraziti osebni 

angažma koga od 
učiteljev oz. 
svetovalnih delavcev 

pogosto Učiteljica slovenščine, ona je pa bila ko moja mama. 
Ona si je izmišljevala namesto mene, pač ko sem 
manjkala sem rekla prinesem opravičilo, je rekla kar 
pust, ker vem kako je. Ne vem na kakšne načine vse me 
je zagovarjala pred vsemi profesorji, po moje je dala pol 
duše v to, zdaj ko jo srečam, se tako objameva, vedno 
vpraša kako sem, če mi gre. 
 
Ona (razredničarka,op.a.) je bila taka mama. Midve sva 
se poklopili, ker je ona kinologinja. Jaz sem tudi ful 
hodila na te dogodke in sva se srečevale ... Tako da, ko 
je videla, da sem slabše volje me je povabila na 
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pogovor. Pa sva se samo o psih pogovarjale, pa je bilo 
boljše. 

Prilagodljivost šole 
individualnim 
potrebam 

redko Določeni pač so dovolil, k sm pol parkrat res vn šla, k 
sm dobesedno vn laufala, k nism zdržala, pač nism 
zdržala, preveč je blo vsega v moji glavi … 

Ogroža-
joči 

Občutek obsojanja; 
valjenje krivde na 
osebo v stiski 

pogosto Pol so mi profesorji pravili, kako te lahko glava včeraj 
tolk bolela da si mogla it, danes pa si taka vesela. Ja, 
pizda, ne vem, me je, še ta stari mi na začetku v osnovni 
niso verjeli ko sem spala pr pouku konstantno, mi je blo 
zlo nadležno, k je razred skos: »pa spet spi, spet spi«… 
In se profesorju stalno opravičevat: »joj, se oproščam, 
spet so mi tableti prijel«, medtem ko je blo pr men tko, 
da sm pet minut normalno funkcionirala, pol so se mi pa 
oči začele sam zapirat, postale težke in sm pol samo še 
padla na mizo in pol se ne spounem nč več naprej. 
 
Ubistvu so namesto da ti bi pomagali je blo lahko še bolj 
obratno -  v smislu, kaj se delaš bogi, zakaj nič ne delaš, 
kaj je s tabo – pa je to še nek dodaten pritisk in še večji 
problem. 

Nezaupanje, nejevera 
in zanikanje stiske 
mladostnika_mladost
nice  

pogosto Ma nekako bi mogu nekdo opazit. 
 
Glede počutja nikoli noben ni spraševal v šoli. 
 
Faking starša sta mogla pridet v šolo in povedati da se 
ločujeta in da je res to kar govorim, da bi mi verjeli. 

Neinteres šolskih 
delavk_cev za stiske 
mladostnice 

pogosto In sem ene stvari vedno držala izven šole.  
 
Meni se zdi, da so vedeli, da nekaj je, ampak nobenega 
ni niti brigalo, da bi se s tem ukvarjal. Jaz sem bila 
piflarka, ki ima probleme doma in je vse bolel kurac 
zame.  

Usmerjenost 
šolskega prostora 
zgolj na dosežke 

pogosto So mi pa velikrat pogledal skos prste, pa so mi tut kej 
opravičl, ker sm mela tako mamo. Večinoma so itak 
razumel. Njim je blo itak važn, da mam js lepe ocene, da 
bi se pa oni z mojo vzgojo ukvarjal, se pa niso. Sm bla 
precej podivjana.  
 
Rekla mi je (učiteljica, op.a.), ti si bila 9. razred 
zaključeno 4, ti boš imela težave na naši šoli. Kvaa, že 
preden sem šla v 1. letnik mi je rekla da bom imela 
probleme z matematiko, ker sem mela 4 v 9 razredu... 

Vrstniško trpinčenje 
in ne(ustrezno) 
odzivanje šole nanj 

pogosto V osnovni šoli so se fizično pa psihično spravlal name in 
sem konstantno hodila polna črnic domov ...  
 
Sej učitelji so doskrat videli neko nasilje, ampak niso 
reagirali ne, kakšen je, sam ni jih zares neki glih 
brigalo. 
 
Nič niso odreagirali. Tako, da smo vso pomoč zunaj šole 
poiskali. Enkrat na teden smo imeli razredno uro in 
enkrat na teden je govorila naj se jim ne pustimo 
zajebavat. Kako naj se ne pustim zajebavat, če me z 
nožem lovi po šoli? 
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Žaljiv in 
omalovažujoč odnos 
nekaterih učiteljev 

redko In itak ena zve, da je mat delala samomor in čez dve uri 
me ena ta tretja k se faking ne marava, profesorica od 
matematike, mi reče, a si vredu. A čez pol ure me boš 
jebala pred tablo, da sem nula in drek pred celim 
razredom. Pač gimnazije res ne morem videti. 
 
Bil je ravnateljev dan in jst in moj prijatelj nisva vedla, 
kdaj je in sva ostala doma na napačen dan in potem ko 
sva naslednji dan prišla v šolo, so ostali sošolci rekli, da 
sva »špricala« in učiteljica je, ko sva prišla v razred, 
nama dala kar klofuto. 
 
No, v 2. letniku so ugotovili, da imam diskalkulijo. ... In 
sem mogla dobit še eno pogodbo, da sem imela 
podaljšan čas, ker enostavno nisem rešila testa v 45 
minutah. Profesorica (...) tega ni upoštevala. Sploh. 
Zanjo to ni obstajalo. 

Nediskretnost 
strokovne delavke 
glede zaupanih težav 
ali zloraba zaupanja 

redko Takrat sem bila ful jezna na njega (učitelja, op.a.), ker je 
povedal (za stiske, rezanje, op. a.), ker je bila šolska 
socialna delavka brezbrižna, vseeno ji je bilo za človeka, 
brigalo jo je samo zato, da je imela kaj za govorit po 
kafetkih. To so te vasice, saj veš, kako to zgleda. In nima 
nihče pravice o 13-letni punci razlagat vsem po vaseh, 
pizda.  
 
Sm bla ene 10-15x izpisana iz dijaškega doma pa pol 
nazaj sprejeta. Na konc me pa pol sploh niso več vzel 
nazaj pa tud ta šolska svetovalna delavka, sem ji na 
začetku ful zaupala, pol je pa tist izdala zaupanje na 
milijon možnih načinov. 

Nezaupanje šolskim 
službam 

pogosto Mislm ja, sm hotu (iskati podporo v šoli), sam če bi 
vedu, da to ne bo nrdilo še večje škode. Ker šola ni bla 
neka podpora, mislm, bi mi socialna nardila še večji 
problem že takoj, ne – ker me je že s to premestitvijo v ta 
razred nardila še večje probleme in sranje, ne. 
 
Potem je pa pršlo, da sm na primer hotla (k svetovalni 
delvki), pa me ni vzela in mi rekla, da pejt k pouku al je 
pa pršlo do tega, da me je hotla kontrolirat pa mi je 
izdala zaupanje in pol sm, sam bejž stran od nje, ona bo 
klicala domov, pol jih bom pa spet slišala in bo samo še 
večja štala … 

Izključevanje iz 
šolskih programov 
ali grožnja z 
izključitvijo 

manj pogosto Na začetku (je bila gimnazija, op.a.) vir pomoči, ampak 
se je hitr sprevrgl, tko da je tud v dijaškem domu že 
pršlo do groženj, oziroma da so me iz dijaškega vn metal 
in so rekl, da mogoče me vzamejo nazaj, mogoče me ne 
bojo … 

VEZANO NA RAZLIČNE VIRE POMOČI 
Ogroža-
joči 

Neusklajenost 
informacij in 
neažurnost podpore 
(npr. na CSD) 

pogosto Dejansko uno ko si pred tako odločitvijo, kaj za vraga 
bom naredil, nimam denarja za najemnino, ne vem kaj, 
karkoli konkretnega oprijemljivega eno jebeno cifro mi 
povej, pa povej, da bom tam dobila pomoč pa bom tja 
klicala. In pol hodim po socialni ..., od enih vrat do 
drugih, tlele mi govorijo tako, tam so mi povedali lih 
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drugače. Pač v sosedni pisarni mi je gospa povedala lih 
drugače, ja to pa ni možno. Pejt še enkrat vprašat. 
Pridem nazaj, gospa, v sosednji pisarni so mi rekli, da 
kar ste mi vi rekla ni prav. Kako ne, to pa ni mogoče. 
Med sabo ne veste kaj lahko, kaj ne, bilo je očitno da 
niso imeli takega primera na daleč ne. Ti bi mi mogla 
pomagat. Isto v šoli, pejt na center, pejt na center, dol 
bodo vse rešili. Ja, seveda da bodo rešili, če poveš zdaj, 
pa rabiš rešitev čez dve leti, to bi bilo optimalno. Ampak 
žal nimam tolk časa. 
 
Ampak vsaj neki osnovni odgovori, da veš kam se 
oprijet, pač če ti ne moreš, povej mi, kam lahko grem po 
pomoč. To mi je res bilo grozno, sem klicala, pa nisem 
nič zvedla, ja oglasite se osebno... sama si plačujem 
vozovnico, torej rabim še dat denarja, da pridem do tebe 
in pol čakat in pridem do tebe in poveš mi nič. Ampak ja, 
znajt se moraš. 

Psihiatrična 
obravnava 
(neosebna, 
orientirana na 
medikamente), 
hierarhična, brez 
dialoga; občutek 
neslišanosti 

pogosto Tablete uno tretje, to je to. Napišem recept. Da ti vedet 
kje si v tem odnosu. Čisto formalno... psihologinja je pa 
bila una za pogovor, dostopna, je rekla če kaj rabiš 
napiši mi mail, bova narisale vzorce, z njo sem delala te 
pozitivne misli...pač res je bila za pogovor, na prijazen 
način, tolk sem bila srečna da sem na njo naletela. Res 
je bila top. Pač ta psihiatrinja je bila taka hladna, 
verjetno moraš bit malo, sej itak bog ve kaj vse srečajo, 
ampak če ti človek ne zaupa, ni nič vredno da si tam. 
 
To zgleda tako: enkrat na mesec prideš tja za pol ure in 
še to stalno gleda na uro, da ti je očitno kako fakin 
odveč si ji. In samo tablete, tablete, tablete. 
 
Tako da ja, tista pedopsihiatrinja je bila pa sploh 
"krasna". Imela sem fakin 40 kg. Kot da to ni bilo 
dovolj. Ona meni predpiše tri Helexe na dan plus en 
Sanval. Doza za konja ubit. Bila sem zafilana s tistimi 
tabletami in bila kot neka rastlinica na kavču doma. Ven 
iz bajte nisem šla praktično pol leta. 

Obsojanje namesto 
podpore 

pogosto Jih pa zarad poskusov samomora na urgencah poslušala 
konstantno, tam te pa obravnavajo, aaam … tam pa 
mislm, da narkomane bolš obravnavajo … »Zakaj pa to 
delaš?« Pač obsojanje…pa take. 

Nadzor pred podporo pogosto K sm pa enkrat v bolnci povedala, da sm se predozirala 
s tableti  
čez vikend, so me pa na zaprt oddelk poslal, pol sm si pa 
misnla, povej kej, pa bo kazensko pol … 

Nezaščitenost s strani 
pristojnih institucij v 
primeru grožnje z 
nasiljem/zlorabe 

manj pogosto On (oče, op. a.) je meni ... ful grozilna pisma pisu. ... In 
ful grozilna pisma, ane, pa sm šla spet na policijo…da 
nej ustavijo to, nej neki nardijo. So pa rekl, da dokler mi 
kej ne nardi, ne morjo nič 

Lokacijsko 
nedostopna podpora, 
dislocirana, drag 
prevoz  

pogosto Sem imela ponudbo hodit ambulantno na EAP(enota za 
adolescentno psihiatrijo, op.a.), sam mi je mama jasno 
dala vedet, da me v Ljubljano ne bo vozila, sama prit pa 
ne morem zaradi denarja in ga ne bi mogla dobit od 
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mame.  
 
Je pa blo naporno k sm se mogla vozit dva krat na tedn k 
psihiatrinji v Ljubljano ... In tud za mami je blo naporno 
k me je pač mogla skos vozit. Sej pol sm se znajdla pa 
sem se zjutrej vozila s sosedom, pol me je pa mami pršla 
iskat na postajo. 

Strah pred nadzorno 
vlogo nekaterih služb 
(npr. CSD) 

pogosto Pomoči nisem poiskala, to pa zato, ker me je bilo strah, 
da bi svetovalna delavka v šoli ali zdravnica morala 
izpovedi sporočit na center za socialno delo ali na 
kakšne druge ustanove. 
 
Smo jo vprašali (delavko na CSD), ker smo živeli v isti 
hiši,kako naj dejansko normalno živimo, če ne gre. Ta 
socialna delavka je zelo grdo rekla mojemu tatiju, da ja, 
če ne znate sami poskrbet za svoje otroke, jih bomo dali 
v krizni center. Ko smo slišali te besede, je bilo grozno. 
Smo se ustrašili, kaj sploh krizni center je. Smo mislili, 
da grejo tam samo neki lumpi otroci. 

Strah, da bi poskus 
iskanja podpore 
prinesel negativne 
spremembe  

pogosto No uglavnem, pol je blo pa men tega dost, ane (nasilje s 
strani očeta, op.a.) in sm se mu en dan uprla. In on je 
men vedno govoru, da če bom kermu kej povedala, da 
bom šla v poboljševalnico, ane. Najbolj žalostno je pa 
to, ane da so vsi to vedl, vsi sosedi, vsi! No pa nism nč 
upala zarad poboljševalnice, ane. 
 
Js sm vedla, da če bom šla komu to govort, k je na 
kakšnem višjem položaju, se bo vse doma spremenil. Pač 
vse bi blo drgač. Odpelal me bojo, ne bom mogla bit več 
z mami. K js sm vedla, da je bla situacija tok hardcore, 
da ne bom ostala doma in bi me zihr odpelal nekam v 
kašn zavod al pa neki. V zavodu pa itak veš, kako je. Za 
zmeri si  pol v zavodu, če veš kaj mislm. Tako da v bistvu 
nočeš, da bi kdo slišu, nočeš, da kdo vrta vate, ker pač 
veš, kaj bo sledil, če bo kdo zvedu. Odpeljal bi naju 
drugam. Itak te je strah neki novga.  

Minimaliziranje 
stiske, nezanimanje 
ter žaljiv odnos ob 
prijavi npr. posilstva 
(zdravstvo, policija) 

pogosto Zaradi tega sem šla takoj naslednji dan k zdravniku. Še 
preden sem komurkoli kaj povedala. In ona mi ni 
verjela. Poslala me je na testiranja in mi rekla, da sem si 
sama kriva. Da sem pijanka in sem se nastavljala. Rekla 
je, naj dobro pomislim, ali ga bom prijavila, saj najbrž 
sploh ni kriv, to pa je resna obtožba. Sploh nisem vedela, 
kaj naj si mislim. Strokovna delavka mi je dala takšen 
odziv. Počutila sem se kot drek, še bolj krivo. 
 
Ti kriminalisti so prava grozljivka. Prišla sta tip in 
ženska ... in je rekla psihiatrinja, da bo zraven, ker 
nisem želela bit sama. Že od štarta imajo odnos do tebe, 
kot da si si zmislil. Čeprav so bili fizični dokazi, ker sem 
šla na ginekološko urgenco in je bila raztrgana nožnica, 
imela sem modrice... Mislim, res ne moreš. In so me 
vprašali, če mam fanta in rekli "Najbrž si se dala z enim 
dol in si izmislila zgodbo." 
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Psihiatrinja je znorela, ko me je vprašal kriminalist, kaj 
sem nosila, če sem nosila tangice. To je bilo bolano. 
Meni se je strgalo, že tako sem imela probleme z 
agresijo. 

Nedostopnost 
brezplačne podpore 
in plačljivost 
učinkovite podpore 
(npr. odvetniki v 
primeru polnoletnosti 
in urejanja 
preživnine) 

redko Veste, za svojo preživnino se boste pa sama menila, kaj 
sama, kaj pa naj naredim, tle sem, povej mi, zato sem te 
prišla vprašat, ker nimam pojma kaj naj naredim, 
katerem odvetniku naj grem, kdo bo mi ga  
plačal…Ona mi pa pravi, ja ste polnoletna in se bosta 
mogla sama zmenit. 
 
Pač edino odvetniki so bili efektivni ki jih itak plačuješ. 
900 evrov sem mogla plačat, ko smo se menili za 
preživnino, ker sem bila polnoletna. 

Neusklajenost 
različnih virov 
podpore 

pogosto Ja je bila v pisarni (delavka CSD, op. a.). In smo še njej 
povedali, kaj se je zgodilo, da so policaji rekli, da so v  
pristojnosti CSD-ja nadaljnji dogodki in so svetovali da 
se obrnemo na njih. In potem je socialna delavka rekla, 
da te stvari sploh niso v pristojnosti CSD-ja, da more to 
policija rešit. Torej so se nas malo tako podajali, noben 
ni imel pristojnosti za te težave, niti noben znal svetovat, 
kako to rešit.  
 
Tako resno, daj mi podatke kam se lahko obrnem, ne  
pa da sama več vem brez tebe, ker preberem na 
internetu. Pač nič ni vedla, nič ni bila ziher... a ti mene 
zajebavaš. Pa je še to trajalo in trajalo in trajalo. 

 Ozko (v simptome) 
usmerjena podpora 

redko Je blo bl tko, kako je s hrano, a zdej tko pa tko delaš, 
ampak, da bi se osredotočla še na kej drucga, kokr pa na 
hrano pa rezanje. Ker mi je šlo res na živce, da je blo 
skos samo hrana pa rezanje, zdej pa povej, kaj delaš, ni 
blo pa drucga. 

podporni Svetovanje, 
obiskovanje npr. 
psihologa ali 
psihoterapevta, 
utemeljeno na 
odnosnem delu, 
spoštovanju, v 
kontekstu 
enakopravnosti in 
dialoga; občutek 
slišanosti 

pogosto Sam ne vem zakaj, se mi zdi, da mi je psiholog dosti bolj 
pomagal, tam lahko dosti bolj se razgovoriš in razčistiš, 
ti je v pomoč. Psihiatrinja ti da bolj zdravila.  
 
On (psihoterapevt) je bil edina oseba, ki me ni sodila, da 
sem ful pila, ki me ni sodil, da sem zrolala džolo, ki me 
ni sodil če sem vzela kakšno drogo. Vedno mi je skušal 
na nek alternativen način pomagat. Njemu sem povedala 
stvari, ki jih nisem nobenemu povedala. 

Zagovorništvo s 
strani odrasle osebe v 
primeru neustrezne 
obravnave 

redko To je učitelj za računalništvo opazil. Še vedno sva v 
stikih. On je meni ful ful pomagal, ker smo imeli v šoli 
prav neko ameriško sceno bullyinga. (...) Ta učitelj od 
računalništva ful ni neumen. On je videl, kaj se dogaja 
in je tudi vse profesorje opozarjal, da je to klanje in ni 
normalno, da bo to sesulo koga. 

Nevladne, manj 
formalne ali 
samopomočne oblike 
podpore 

redko Pač in nas je blo 6 takih v skupini, k smo tud povedal, 
pač to pa to se dogaja, pa tko odreagiram. Potem si pa 
dobu nasvete oziroma načine, kako bi loh probu začet 
drugač razmišlat pa reagirat, manj impulzivno. No tist 
mi je dost pomagal. 
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Enostavno sem rabu enga, da sem se mu izpovedal. 
Ampak ne nekega bližnjega, ki me je poznal, ampak 
nekoga random, s katerim nisem imel nič.  
 
Ker sem ugotovil, da mi pomaga to, da sem vključen, da 
imam ljudi in da je še kej kreativnega, mi ful pomaga.  

Poskus usklajevanja 
ali usklajenost 
različnih oblik 
podpore 

manj pogosto Mislm, ful sm manjkala, ane, in profesorji, moja 
razredničarka je ful uredu , ona bo use nardila zame in 
mi vse tko ful pomaga, mi si po SMSu pišemo, se kličemo 
in tud ona je ful del tega. K itak tud na šolo to ful vpliva, 
ti moji problemi. In zdj je tud psihiatrinja dala neko 
pogodbo, nevem kiro k sm tud manjkala aveš, tok ur, k 
sm prekoračla, da mi bodo pač v šoli pomagal če bom 
mela spet probleme, in je bil tam moj vzgojitel, da pač 
ve, da če zjutrej spim, da me pusti. Pa ravnatlca pa 
podravnatlca, socialna delavka, psihologinja, pa ne vem 
kdo še vse,… tko da sem dobila zdaj tud to, no. So vsi 
sodeloval, da mi je lažje. 

podporni 
ali 
ogroža-
joči 

Vključitev v 
izvendružinsko ali 
domsko obliko 
vzgoje (rejniška 
družina, vzgojni 
zavod, stanovanjska 
skupina, dijaški dom) 

redko Ampak če jaz ne bi bla v dijaškem domu, bi blo po 
mojem slabš, kar bi pomenil, da bi mogla bit v domačem 
okolju. 
 
Tud v stanovanjski skupini sem komej zdržala. K tm je 
tko, da skos vodijo nadzor nad učenjem. Jaz pa nisem 
mela teh težav, ker realno, če si na (...) gimnaziji, nimaš 
problemov z učenjem. 

DEJAVNIKI, VEZANI NA LOKALNO SKUPNOST, SOSESKO  
Ogrožajo
-či 

Obrekovanje pogosto Pol je prišel od tiste mož domov, pa njen sin, da kakšni 
smo mi to ljudje in pol sem jaz to pokasirala ker sem 
delala po lokalih, kakšen je tvoj fotr, se fukara okoli, ti si 
ziher ista, ti boš ista kot on, kakšna je pa tvoja mat...in 
pol itak nisem več tolik delala, ker se je vse to govorilo, 
hotela sem it čim dalj stran. 

Odpor do lokalnega 
okolja zaradi njegove 
zaprtosti ali 
obsojajočega odnosa 

redko Ma veš, to izhaja iz nekih stvari iz preteklosti, iz okolja. 
Meni ni bilo nikoli všeč.  
 
Tako zaprto okolje, premalo ljudi, vsi se poznajo, pa tko 
veš … ne vem … vaško okolje, to malo vaško okolje k ma 
200, 300 prebivalcev. 

 
 
V zgornji tabeli izrazito prednjačijo ogrožajoči dejavniki pred varovalnimi oz. podpornimi, kar lahko 
pripišemo samemu vzorcu, v katerem so izbrani kot že rečeno ranljivejši in bolj obremenjeni primeri 
izmed vseh intervjujev, ki smo jih zajeli. Večjo obremenjenost in manj podpornih dejavnikov je bilo 
torej v tem podvzorcu pričakovati, vseeno pa podrobnejša analiza daje zelo zanimive uvide in odpira 
nadaljnje razmisleke, relevantne ne le za primere, ki jih tukaj imenujemo "posebej ranljive", pač pa 
za celoten sistem podpore, od neformalne, družinske, sorodniške, sosedske, preko šolske, do socialno 
varstvene, zdravstvene in te, ki sodi v nevladni sektor različnih vsebinskih področij.  
 
Največ vseh, posebej pa ogrožajočih dejavnikov, je vezanih na družino (tu smo oblikovali 12 
različnih kategorij in le 2 kategoriji podpornih dejavnikov). Po številčnosti kategorij družini sledi 
šola, kjer smo oblikovali 9 ogrožajočih in le 2 kategoriji podpornih dejavnikov. Druga področja niso 
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tako homogena oz. združujejo različne kontekste in vire, tako da v zvezi z njimi ni smiselno odpirati 
kakršnekoli kvantificirane primerjave. Opazimo lahko, da je na vidik zdravstvene oskrbe vezanih več 
negativnih kot pozitivnih ocen, podobno velja za polje socialnega varstva. Na vseh naštetih področjih 
se pojavlja močno pravilo izjem, kjer gre večinoma za posamezne strokovnjakinje ali strokovnjake, 
ki so v dani situaciji naredili več, se strokovno (večkrat pa tudi osebno) dodatno angažirali in s tem 
verjetno tudi prekoračili obseg tega, kar bi po svoji dolžnosti morali narediti oz. za kar so bili v 
določenem primeru pristojni.  
   
Otroci, ki nosijo bremena preteklih generacij 
Pri izbranih ranljivih posameznicah_kih je zaznati, da se njihove težave skoraj praviloma niso začele 
pri njih, ampak so bili v neugodno, konfliktno, stigmatizirano, revno ali obremenjeno družinsko 
okolje nekako že rojeni. Slednje je v skladu z v teoretičnih izhodiščih poudarjenimi ugotovitvami o 
medgeneracijskih prenosih tveganj, ranljivosti in izključenosti, ki jim je potrebno v analizah posvetiti 
izdatno pozornost. Mnogi od sogovornikov, oz. večina iz pričujočega podvzorca, so živeli z bremeni 
psihiatričnih hospitalizacij, poskusov samomorov, nasilja, dolgo trajajočih nerazrešenih konfliktov, 
negativnih učinkov rabe alkohola in ali drugih drog, materialnega pomanjkanja in podobnih tegob v 
svojih primarnih družinah. V večini primerov so med staršema prisotni dolgotrajni konflikti, ki 
vodijo do razhoda, ki pa pogosto ne pomeni olajšanja, saj starša bodisi še vedno živita pod isto 
streho, bodisi ostajata v konfliktih; če pa se razideta, so pogosti primeri, ko se enemu od staršev 
pridruži nov partner, pogosto pridejo novi otroci in pogosto se nasilje, težave in prepiri nadaljujejo 
ali celo stopnjujejo ter postajajo kompleksnejši in nepreglednejši. V nobenem od navedenih primerov 
reorganizacija družine za mladostnico ali mladostnika ne pomeni vira podpore. Zapletena družinska 
situacija se ponavadi razreši z umikom mladostnice v dijaški dom ali na študij v večje mesto, 
vseskozi pa ostaja finančna stiska in veliko breme na mladostnici_ku, poskrbeti zase. To breme je 
večkrat pospremljeno s somatiziranimi ter duševnimi stiskami, ki v kriznem momentu pogosto 
postanejo predmet psihiatrične obravnave.  
 
Dodatno stisko tem mladostnicam in mladostnikom predstavlja stigma, ki so je zaradi težav svoje 
družine pogosto deležni v npr. manjših krajih. Obremenjujejo jih komentarji sosedov, vprašanja in 
podobno. Nekateri do okolja, v katerem so odraščali, izražajo velik odpor in željo, da bi okolje želeli 
zamenjati npr. z večjim mestom. Spet drugi so zaradi zgoraj opisane kombinacije ogrožajočih 
dejavnikov pogosto menjali okolje in se neredko znašli izgubljeni in z občutkom, da nimajo doma. 
Manj pogosto a še vedno ne redko, so bili začasno v različnih oblikah izvendružinske vzgoje, v 
zavodih ali rejniških družinah.  
 
Naša raziskava se je v delu intervjujev z mladostnicami_ki osredotočala predvsem na vidik 
dostopnosti različnih virov podpore. Sklop težav, ki bi ga lahko poimenovali z besedno zvezo 
"obremenilne družinske razmere", je iz pogovorov sodeč žal v veliki meri nenaslovljen s strani 
različnih institucij oz. služb. Pogosto je, če ga ne spremlja izostajanje ali šolske oz. učne težave, v 
celoti spregledan s strani šol. V primeru nasilja v družini se obravnava sproži na CSD ali preko 
policije, a ta praviloma ni enostavna in ne prinaša hitrih rešitev (kar je zaradi težavnosti področja tudi 
pričakovano). Mladostniki pogosteje poročajo o odsotnosti podpore s strani šol in CSD-jev kot pa o 
podpori. Tako so breme težav pogosto prevzeli nase in ga reševali po svojih najboljših močeh. V 
nekaterih primerih so breme delili s sorojenci ali kakim drugim družinskim članom, npr. starimi 
starši, ki v nekaterih primerih predstavljajo varovalni podporni člen, ne pa vselej. Tudi če stari starši 
predstavljajo podporni in varovalni člen, pa se pogosto tekom odraščanja teh mladostnic_kov zgodi 
bolezen ali smrt enega ali obeh starih staršev in posledično izguba redke in pomembne podpore. 
Poleg sorojencev ali starih staršev so kot podpora navedeni v nekaterih primerih eden od staršev, 
učitelj_ica ali druga oseba s šole, ki se za posamezno mladostnico_ka osebno angažira, kot 
zaupnik_ca pa tudi prijatelj_ica ter podporna oseba kot npr. psiholog_inja ali terapevt_ka. V 
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nekaterih primerih mladostniki_ce podporo najdejo v vključitvi v podporno obliko določene 
nevladne organizacije ali samopomočno skupino, ki deluje v lokalni skupnosti. Informacije, ki jih 
dajejo o zdravniški in predvsem psihiatrični podpori so ambivalentne, pogosto so do te oblike 
podpore kritični (predvsem zaradi njene fokusiranosti zgolj na simptome, kratkotrajnosti, hladnosti 
...), redkeje pa so jo doživljali kot podporno, nujno oz. tako, ki je doprinesla k okrevanju. Z vidika 
nudenja psihološke podpore kot najbolj podporno sogovorniki ocenijo podporo, usmerjeno v odnos, 
vzajemnost in zagotavljanje enakovrednosti, torej dialoško, participatorno in demokratično. 
Izpostavljen je tudi pomen občutka zavzetosti podporne osebe. 
 
Kompleksne potrebe 
Ranljivost oz. kopičenje ogrožajočih dejavnikov se v tem kontekstu povezuje s prizmo kompleksnih 
težav, kjer gre za soobstoj več kot ene težave, diagnoze oz., v še širšem pomenu, obremenilne 
življenjske okoliščine. Slednje tudi lahko bolje razumemo s pomočjo  v zgornjih poglavjih 
omenjenih konceptov "izžarevanja", ali "intersekcionalnosti". Na podlagi pogovorov lahko 
razberemo, da gre v večini primerov za sosledje težkih družinskih okoliščin in bremen (ki so bile 
prisotne pogosto tudi že pred samim rojstvom otroka) ter različnih bolj ali manj ogrožajočih vedenj, 
ki jih lahko v tem kontekstu razumemo kot posledico vse otroštvo izkušanih stisk. Spodnji primer 
predstavlja ubeseditev enega tovrstnih prepletov, ob tem pa velja poudariti, da je vsak individualni 
preplet zgodba zase:  

Am no pač js nimam sam anoreksije, mam tud tku, nasilje v družini, tud je blu, fizično in 
psihično. Js sm do anoreksije pač  pršla tku, ker je moj oči me že od majhnga me pač tepu, pa 
pač psihično nasilje ane. In sm bla tud tku veš, čustveno, pa pač še motnjo ADHD sm mela in 
sm bla ful čustveno nedostopna in še zdej me ful przadanejo stvar. In sm js ubistvu bla ful 
glasna včasih v šoli, pol sm se pa umirila ne in tu tud ni blu fajn ane, ker sm se umirila in sm 
začela pa vase tiščat, ane. In pol sm mela ful s psiho probleme pa napade tesnobe in je enkrat 
mi sam reku, pač očim, kok maš debelo rit ane, in me je to pač ful uno przadelu ane in pol sm 
se tud naprej zmer vidla bl debelo in da morm shujšat, pa sm shujšala 1 kilo pa 5 kil pa sm se 
še zmerej isto vidla (Intervju 68). 

 
V nadaljevanju navajamo nekaj najbolj pogosto izraženih vedenj, ki jih lahko razumemo kot 
posledice dolgotrajno izkušanih stisk naših sogovornikov in sogovornic, ki jih ponekje pospremimo z 
značilno izjavo, ki ilustrira preplet ali povezavo med težkimi okoliščinami in določenim vedenjem. 
  
Različne telesne in duševne stiske, na primer depresija: 

Mama je zbolela, ful je bilo težje v šoli, sem bil na trgovski, in sej veš, druga smer, nekaj 
drugega, in še zdravje se mi je poslabšalo – mislm depresija se mi je povečala takrat. 
(Intervju 49). 

 
Sledi še ena izjava, ki ilustrira povezavo dolgotrajno izkušanih stisk z razvojem somatskih in 
duševnih težav, vezane na podporo, obravnavo oz. izraža začudenje nad njeno neažurnostjo, 
zamikom:  

Jst se spomnim, ni mi blo niti do lajfa, bil sem tudi  dehidriran večkrat, in šele kot najstnika 
so to ugotovili in odreagirali. ... (Intervju 49).  

 
Dve od izjemno pogostih vedenj, ki ga kot odziv na dolgotrajno stisko razvijejo v našem primeru 
predvsem dekleta, je samopoškodovanje in so motnje hranjenja, v nekaj primerih tudi v 
kombinaciji s pretirano telesno vadbo ali treningom. Nekaj izjav, ki govorijo o prepletu teh vedenj s 
stiskami sledi: 
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Ja.. In pol sm js lepo začela mal z rezanjem, takrat sm čist nehala jest, kar je bil pa povod, da 
sm trenirala atletko in hip hop in je hotla met sošolka nadzor nad najino višino in težo in k je 
šla ona pol kile dol, je mene zmerjala s konj, slon, vosu, vse, pač ... (Intervju 2).  

ali 
Mislila sem, da je to (rezanje, op.a.) rešitev. V tistem trenutku so me roke bolele bolj kot srce. 
To je bil moj način, kako sem takrat utapljala svojo žalost. Počutila sem se pomirjeno in 
boljše volje. (Intervju 108).  

ali 
In nisem smela imeti več kot 47 kg in dieta taka, da sploh ne vem kako sem zdržala 3 ure 
treninga (baleta, op. a.) vsak dan. (Intervju 152).  

 
Glede ocene podpore zgoraj omenjenih vedenj lahko izpostavimo kritiko, ki se nanaša na ozko in iz 
konteksta vzeto razumevanje teh vedenj ali pa pretiran nadzor in agresiven pristop, ki je pogost odziv 
ne le staršev, ki v posameznih primerih na spoznanje, da se otrok samopoškoduje ali ima motnje 
hranjena, odzovejo nasilno, pač pa tudi strokovnih služb. Ena od sogovornic ponudi spodnjo opazko:  

Pač mislm, da bi se mogu zdravstvo bolj izobrazit na področju duševnega zdravja. Ker ne 
morš ti pridt v bolnco zarad, ne vem, bulimije in te ne morjo tm zmerjat, »ja pol pa nehi se 
prenajedat pa nehi bruhat«. (Intervju 2). 

 
Mladostniki poleg že naštetega poročajo tudi o umikih iz socialnih stikov, izolaciji (Ne, kar se pa 
tiče teh mojih težav, z nobenim nisem nikol govorla sam zapiral sem se vedno bolj – doma itak nisem 
mel nobenega, pol pa tudi z drugimi nisem znal), predoziranju z različnimi (predpisanimi) tabletami, 
poskusu samomora ali jemanju nedovoljenih drog in ali zlorabi alkohola. 
 
Kot bolj pozitivne izhode iz dolgotrajno izkušanih ogrožajočih situacij mladi omenjajo menjavo 
okolja, poskuse osamosvojitve (npr. selitev v svoje stanovanje), v zvezi s tem velik angažma na 
področju plačanega dela, ki bi omogočilo finančno osamosvojitev; vse našteto pa bi lahko dali na 
skupni imenovalec poskusa "biti močan_močna" in ideje, da se je mogoče ob nepodpori zunanjega 
sveta zanašati edinole nase. Slednje je v skladu s prevladujočo ideologijo sodobnega sveta, ki 
posameznikom na pleča nalaga vso težo odgovornosti za njihove življenjske odločitve, uspehe in 
neuspehe, kar je (posebej v primeru neuspeha, zloma, ko se stvari ne izidejo po načrtu) lahko 
enormno breme, po drugi strani pa se lahko zdi, da tovrstni izidi izpričujejo veliko odpornost 
posameznikov s težkimi življenjskimi izkušnjami.  

Delala sem noč in dan da si bi lahko plačala elektriko in sem jo mogla narediti na svoje ime 
da sem sploh imela dokaz, da sem jaz to plačevala. Pri 18ih letih sem sama sebe 
preživljala.(Intervju 10). 

 
Kakorkoli se razvoj občutenja odvisnosti edinole od sebe kot možen izhod iz stisk lahko sliši kot 
zmagovalna rešitev, pa je po drugi strani krhka in zaskrbljujoča, če je ne spremlja močna varovalna 
mreža družbe, skupnosti, podpornih dejavnikov.  
 
Prav ta podporna varovalna mreža je ena od ključnih (generativnih) tem naše raziskave, ugotavljamo 
namreč, da se spričo družbenih sprememb krha, šibi in preobraža in da je potreben temeljit in celovit 
razmislek o tem, s kakšnimi koraki in strategijami jo plesti, razvijati, gojiti, negovati in kompenzirati.  
Odzivi naših sogovornikov na težke življenjske razmere, polne nerešenih konfliktov, grožnje nasilja 
in negotovosti so zelo raznoliki in jih lahko prikažemo na celem spektru od takih, s katerimi si 
posamezniki na videz škodujejo (samopoškodovanje, odklanjanje hrane ipd.), do takih, ki ga jih na 
prvi pogled ne ogrožajo. Cel spekter vedenj pa je potrebno razumeti kot v dani situaciji najboljše 
možne odzive na neugodne življenjske razmere, po prav takem razumevanju pa mnogi sogovorniki 
tudi hlepijo, saj pogosto izražajo potrebo po tem, da bi bili slišani, videni in sprejeti ter kot zdravilne 
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in ključne ocenjujejo strokovne ali neformalne odnose, ki jim občutek sprejetosti in pomembnosti 
omogočajo. Slednje pa se izključuje s patologizacijo, prelaganjem odgovornosti na individuume, 
usmerjenostjo na simptome oz. kakršnimkoli dekontektualiziranim obravnavanjem. 
 
8.3 Izkušnja vzgojnega zavoda  
 
Uvod 
Eden od fokusov naše raziskave je bil tudi fokus na položaju mladostnic in mladostnikov, ki imajo 
izkušnjo bivanja v vzgojnih zavodih, njihovih stanovanjskih skupinah ali v mladinskih domovih. 
Vsekakor ti mladostniki zaradi posebej obremenilnih družinskih razmer predstavljajo primer 
ranljivosti, so vzorčen primer kompleksnih potreb oz. nakopičenosti raznolikih dejavnikov tveganja. 
K tej tematiki smo pristopili na način, da smo v enem od vzgojnih zavodov izvedli pogovore s tremi 
mladostnicami_ki, ki so bili v zavod nameščeni vsi po sklepu sodišča. Z njimi smo opravili 
pogovore, poleg tega pa smo od vodstva in nekaterih zaposlenih dobili nekatere informacije ali 
poudarke, ki lahko dopolnjujejo sliko, dobljeno preko pogovorov. Kriterij pri izbori mladostnic_kov 
je bil, da so v zavodu po sklepu sodišča (zaradi prekrškov ali kaznivih dejanj), saj slednje predstavlja 
še dodatni vidik ranljivosti, ki ga preko drugih intervjujev nismo uspeli zajeti.  
 
Poleg treh pogovorov z mladostnicami_ki, trenutno nameščenimi v vzgojni zavod, se tema vzgojnih 
zavodov pojavlja tudi v nekaj drugih intervjujih, praviloma kot grožnja ali negativna opcija, ki se je 
mladostnica_mladostnik poskuša na vsak način izogniti, kljub neugodnim razmeram v družini. 
Tema, ki je pri tem izrazito izpostavljena, je močna stigma, ki se očitno drži različnih oblik 
izvendružinske oskrbe (v nekaj primerih tudi rejništva ali kriznega centra), kar je deloma pripisati 
nepoznavanju ter skritosti oz. marginaliziranosti tega področja pri nas, v zadnjem času pa morda tudi 
izrazito negativnim in zavajajočim, nereflekitranim in nepreverjenim medijskim poročanjem o 
mladostnikih_cah, nameščenih v zavode, kot nevarnih in motenih posameznikih, ki jih je potrebno 
obvladovati s pomočjo represije in medikalizacije.  
 
V enem od preostalih intervjujev sogovornik govori o zgodovini bivanja v več različnih zavodih, 
mladinskih domovih in rejniških družinah. Družinske razmere so bile pri njem izrazito obremenilne, 
prisotno je bilo nasilje s strani mame, babice. Mladostnik je bil pri 13 letih nameščen v vzgojni 
zavod, kasneje je zamenjal še dva. Ko je bil za vzgojni zavod enkrat prestar, je bil avtomatično 
nameščen v enega izmed socialno varstvenih zavodov, v stanovanjski skupini katerega biva še danes. 
Glede na iztek zgodbe bi lahko rekli, da zavodi niso uspeli mladostniku priskrbeti ustreznejše, 
avtonomnejše oblike življenja kot so posebni socialno varstveni zavodi, v katere so sicer večinoma 
nameščeni starejši ljudje, za katere so ostale možnosti bivanja izčrpane. Sogovornik kot vizijo 
izpostavlja prizadevanje zavoda, da bi konkretnega človeka namestili v stanovanjsko skupino v večje 
mesto, kar bi mu omogočilo večjo aktivnost ter možnost povezanosti s skupnostjo.  
 
Mladostnik različne oblike zavodske podpore vendarle ocenjuje kot razmeroma dobre, pri čemer pa 
je potrebno imeti v mislih, da ga je umik v zavode obvaroval pred nasiljem, zanemarjanjem in 
pomanjkanje v domačem okolju.  
 
Analiza 
Razlog za namestitev v VZ je v naših primerih sklop dejavnikov: težke razmere družini (npr. 
družinsko nasilje, konflikti v družini, psihiatrična hospitalizacija staršev, družina, ki ji manjka 
podpore, težka finančna situacija v družini), prezgodnja opustitev šolanja, uporaba prepovedanih 
drog, samopoškodovalno vedenje in zgodovina hospitalizacij na psihiatriji, pri konkretnih 
sogovornicah_kih pa še prekrški in kazniva dejanja, povezana s krajami, nedovoljenimi drogami, 
nasiljem ali poškodovanjem tuje lastnine.  
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Namestitev mladostnice_ka v zavod lahko predstavlja tudi umik iz ogrožajočega okolja (kot je 
razvidno tudi v zgodnjem primeru) in nudi začasno varnost in stabilnost, kot izpostavi ena od 
sogovornic, ki sprva sicer ni želela v zavod, slednjič pa ga je ob pomanjkanju boljših alternativ 
sprejela kot možnost:  

[Bivanje v zavodu me varuje ] ... pred cesto, pred ulco, pred drogo. Pred posilstvom, pred 
prodajo organov. (Intervju 148) 

 
 Konkretni VZ je za mladostnice_ke večinoma ena od institucionalnih postaj, ki so jih prehodili do 
zdaj (pred tem so bile v drugem zavodu ali mladinskem domu) in v prihodnosti se kot grožnja v vseh 
treh primerih zarisuje prevzgojni dom. Grožnja je povezana s pogojevanjem, končno besedo pa ima 
pri tem sodišče, ki na podlagi poročil s strani zavoda odloči glede prihodnje namestitve mladostnic. 
Ker so mladostnice že imele izkušnje z drugimi zavodi, mladinskimi domovi, psihiatričnimi oddelki 
ali drugimi oblikami podpore in pomoči s področja vzgoje in izobraževanja, zdravstva ali socialnega 
varstva, je mogoče na podlagi pogovorov z njimi marsikaj povedati o njihovem doživljanju različnih 
oblik podpore. Na podlagi treh pogovorov se izrisuje vzorec, ki favorizira sedanjo nastanitev ter 
nekatere prejšnje, praviloma tiste, ki so bile omejevalno naravnane, prikazuje kot neuspešne in take, 
iz katerih so mladostnice_ki bežali in bili tudi izključeni9. Beg je bil v preteklosti povod za nadaljnje 
omejevanje in sankcije s strani zavoda, tako da je represija rezultirala v začaranem krogu poskusov 
omejevanja in poskusov bega iz omejujočega okolja. Kot primer represivnega postopanja bi lahko 
omenili uporabo urinskih testov, s katerimi se lahko mladostnike_ce testira na prisotnost določenih 
prepovedanih snovi; iz pripovedovanja mladostnic pa je očitno, da se mehanizem testov zlahka 
zaobide z različnimi strategijami ter da je lahko zaupen kontinuiran delovni odnos spodbudnejši 
okvir za pogovor o uporabi prepovedanih snovi in sprejemanje dogovorov v zvezi s tem.  

Govorila sem tist, kar so hotl slišat. Pa sem mal na skrivaj pol to delala. Ne vem, jst sm mela 
ob pondelkih teste, sem bla vse teste skos negativne, potem sem pa v pondelk takoj po testih, 
recmo sem pa, ne vem, sem pa pol speed pa to jemala (Intervju 147). 

 
Zavod, v katerem so mladostnice trenutno, vse ocenjujejo kot bolj sproščeno okolje in s tem kot 
priložnost, da v njem zadihajo in začnejo uresničevati svoje cilje; po njihovem poročanju so pri 
uresničevanju ciljev (npr. pot h končanju šolanja) tudi uspešne. Nekatere od mladostnic že od prej 
poročajo o nekaterih podpornih odnosih s strokovnimi delavkami_ci (npr. v okviru projektnega 
učenja za mlade - PUM), prav tako vse poročajo o določenem družinskem članu (npr. mami) kot o 
ključni podporni osebi v njihovem življenju.  
 
Podporo, možnost odprtega pogovora, občutek sprejetosti ter dobre odnose s strokovnim osebjem  
intervjuvane mladostnice torej komentirajo kot uspešnejšo strategijo od nadzora ter omejevanja:  

Ma ne, jst rabm normalno en pogovor na dan. Mislm ne, pogovor na tedn, ne rabm jst na 
dan.... Z osebno vzgojitlco se več al mn skos pogovarjam. Gremo skup na čikič pa se 
pogovorimo. (Intervju 148) 

 
Lahko bi torej rekli, da je participatorno, soustvarjalno in demokratično in na odnosu temelječe 
vzdušje boljše izhodišče za ustvarjanje pozitivnih sprememb, medtem ko ustvarjanje avtoritarnega 
okolja in stopnjevanje pritiskov prinaša predvsem strah in grožnjo neuspeha ter izključitve, ki lahko 
pomeni, da bo posameznica nameščena v prevzgojni dom, ki je strožja in zaprtejša oblika namestitve 
in ne sodi več pod domeno vzgoje in izobraževanja, pač pa pravosodja. Dekleta poročajo  o kroženju 

                                                             

9 Favorziranje sedanje oblike podpore/namestitve je morda povezano tudi z dejstvom, da so bili 
pogovori opravljeni v prostorih zavoda v času, ko so mladostnice vanj nameščene in torej odvisne od njegove 
ponudbe, vprašanje pa je, kako bodo sedanjo izkušnjo mladostnice videle z določeno časovno distanco. 
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med zavodi in drugimi ustanovami ter imajo iz preteklosti izkušnje izključitve zaradi kršenja 
določenih pravil ali nedoseganja zastavljenih pogojev. Izrazito pohvalijo in cenijo "politiko dajanja 
novih možnosti"; ki jo zaznavajo v zavodu, kjer se trenutno nahajajo. Zdi se,da jim ta daje občutek 
večje varnosti in sprejetosti in pa občutek, da je zaposlenim (npr. vzgojiteljicam) mar zanje ter 
občutek, da so slišane. Še eno podobno vzgojno dimenzijo bi lahko imenovali "de-dramatizacija", 
kar bi pomenilo usmerjenost na pozitivne male premike in ne na kršitve ali prekoračitve določenih 
pravil.  

Pa, ampak pač, da grem gor s tem, da mam odprto tut to pot za Radeče naprej in da kuj ob  
prvi, ob prvemu prekršku, da grem tja. Ampak itak, prekrškov je blo tle ful. Ne vem, sej ne 
vem, bi mogla it tut po mojem že ene petkrat v Radeče. Ne vem, so tle nekak se stvari, ne vem, 
so vidl, da mi bo ratal enkrat. ... Ampak ravnatelj, pa v skupini vzgojitelce pa vzgojitli, so se 
pa takrt pač čim bolj probal, tak poročil napisat, da majo, da jim je še kr v interesu, da bi bla 
tle. ...  Ja sej to je blo, ne vem, mislm, k so šli oni tok meni nasprot, je tut to pol nekak 
pomagal, da sem se jst pol mal k seb spravla pa to, ne vem. Itak sm vedla, da izkoriščat tega 
ne bi mogla, kar so delal. (Intervju 147) 

 
Kot pozitivne učinke vzgojnega zavoda, ki jih omenjajo mladostnice, bi lahko navedli možnost za 
končanje šolanja (s sicer omejenim naborom programov, ki so na voljo). Skupine (razredi) so izrazito 
majhne, kar omogoča vsaki posameznici zadosti pozornosti ter individualnih prilagoditev (premala 
skupina pa je za eno mladostnico tudi moteč dejavnik), ki so potrebne za uspešno opravljanje 
obveznosti. Konkretni vzgojni zavod ima po pripovedovanju člana vodstva tudi dogovor z zunanjimi 
srednjimi šolami, da dijaki po končanju programa dobijo njihova spričevala in niso stigmatizirani s 
tem, da bi bilo očitno, da so šolo zaključili v okviru vzgojnega zavoda. Šolsko okolje, posebej 
praktični pouk, je spodbudno zasnovano zaradi velikih spodbud, ki jih namenjajo svojim dijakom. Iz 
pogovora z vodstvom in učiteljem praktičnega pouka je bilo na obisku mogoče dobiti vtis, da je 
njihov pristop usmerjen v vire, da imajo za cilj omogočati in ne omejevati, da so ponosni na dosežke 
učencev (ki jih merijo individualno, za enega dijaka je lahko na zunaj majhen korak subjektivno 
velikanski dosežek).  
 
Eden od učinkov zavoda, ki se skozi pogovore kaže kot manj spodbuden, je dejstvo, da 
mladostnike_ce iztrga iz njihovih siceršnjih okolij bivanja, obenem pa (s svojo dislociranostjo in 
relativno izolacijo od okolja) ne more poskrbeti za to, da bi si mladostnice lahko izoblikovale svoje 
mesto v novi skupnosti. Tako je bivanje po zaključku bivanja v zavodu mnogokrat podvrženo 
podobnim negativnim razmeram ali pomanjkljivostim kot je bilo pred vstopom v zavod, saj so 
podporne osebe, ki ostajajo po zavodu in lahko omogočajo mladostnicam vsaj minimalno materialno 
eksistenco, njihove (mnogokrat ranljive) primarne družine. V nekateri primerih odsotnost možnosti 
podpore teh družin  nadomeščajo partnerji mladostnic, s katerimi te ustvarjajo skupne vizije za 
bivanje po odpustu iz zavoda. Slednje je lahko tvegano v primeru, da se zveza prekine, mladostnica 
pa ostane materialno odvisna od partnerja, ker denimo nima druge možnosti za nastanitev. Slednje 
lahko predstavlja tveganje za brezdomstvo ali življenje pod grožnjo nasilja.  
 
Interpretacija 
Iz pogovorov z mladostnicami je zaznati, da vsi vzgojni zavodi ne delujejo enako, pač pa so njihove 
strokovne politike, pristopi in poudarki zelo različni, kljub temu, da jih zavezujejo podobni predpisi 
in okviri. Po ocenah mladostnic je za doseganje pozitivnih sprememb ugodnejše spodbudno, zaupno 
in demokratično okolje, bolj kot pa kaznovalno usmerjeno, v discipliniranje in omejevanje usmerjeno 
okolje, ki deluje po principu pogojevanja - kaznovanja in ugodnosti. Slednje (pozitivni učinki čim 
bolj soustvarjalnega oz. demokratičnega vzgojnega okolja) je seveda tudi v skladu s strokovnimi 
dognanji in usmeritvami, vendarle pa je dejstvo, da se tudi del stroke na dandanes vse bolj 
kompleksno problematiko družin oz. mladostnic_kov, ki so v zavode nameščene_i, odziva s poskusi 
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represije, izključevanja ter poudarjanja individualne odgovornosti (mladostnikov ali njihovih 
primarnih družin za njihov morebitni neuspeh). Zato je toliko bolj pomembno, da obstajajo 
participatorna okolja, kjer imajo mladostnice občutek, da jih strokovni delavci_delavke podpirajo, 
jim stojijo ob strani, gojijo spoštljive vzajemne odnose, so usmerjeni v uspehe, vire ter ne deficite ter 
jim nudijo potrebno individualizirano obravnavo, kar zavodom ne prevelika številčnost vključenih 
mladostnikov tudi omogoča.  
 
Seveda pa vzgojni zavodi ne dajejo ogovorov na nekatera bolj globalna vprašanja vizij ter 
prihodnosti po odpustu iz zavoda, povezanosti s širšim socialnim okoljem in vključenostjo vanj. Zdi 
se, da so vse to vprašanja, ki jih bo v prihodnje potrebno širše sistemsko nasloviti. Pomembna tema, 
ki se ne nanaša le na vzgojne zavode, ampak jo lahko apliciramo širše, je tema povezanosti in 
usklajenosti različnih virov podpore. Iz pripovedi mladostnic je čutiti, da viri podpore (npr. 
vzgojitelji v VZ in delavka na CSD) niso vselej usklajeni, da dekletom dajejo različna sporočila, 
nimajo dovolj stika med seboj in niso usklajeni glede posameznih primerov. V takih primerih bi bila 
dobra praksa ta, da bi se različne službe, viri potencialne podpore, uskladili okrog posamezne 
mladostnice, katere doživljanje, videnje situacije, potrebe in želje bi morale predstavljati središče 
delovanja (glej teor. del poglavja 8). V situaciji, kakšna se kaže na podlagi intervjujev, se vse 
prepogosto zdi, da so posamezne službe usmerjene v svoje ožje področje, celostna slika mladostnice 
pa jim ni razvidna; vtis dobimo, da je cilj delovanja nekaterih služb izvajanje določenih ustaljenih 
postopkov, namesto izhajanja iz posamezne mladostnice_ka in skupen sinergičen angažma, ki bi 
lahko močno povečal izglede posameznega primera, posamezne zgodbe oz. posameznega življenja.  
 
Nekatere od sogovornic omenjajo tudi velik angažma in pripravljenost posameznih vzgojiteljic ali 
drugih strokovnih delavk_delavcev, ki mladostnicam v posameznih kritičnih primerih ponujajo zelo 
veliko podore, ki presega domet njihovih nalog ter posega že na raven izrazito velikega osebnega 
angažmaja. Tudi to je tema, ki ni omejena zgolj na vzgojne zavode, pač pa se kaže tudi pri ostalih 
zgodbah, kjer na vprašanje nudenja podpore in pomoči sogovorniki_ce mnogokrat postrežejo z 
zgodbami o velikem angažmaju posameznih strokovnih delavk ali delavcev, ki so pomenili presežek 
v siceršnji zgodovini podpore in mnogokrat bili prelomni v smislu pozitivnih izidov za 
mladostnika_mladostnico. Vseeno pa tema "velike osebne angažiranosti posameznik strokovnih 
delavcev_delavk" ne rešuje sistemskih primanjkljajev in lukenj v podpornih mrežah ter uspe le 
sporadično zajeziti kak padec, ne smemo pa je videti kot nečesa, na kar bi se v sistemu veljalo 
zanašati. Arzenal velikega osebnega angažmaja je omejen ter ne more doseči velikega števila 
primerov. Dobro delujoče, usklajene, sistemsko podprte podporne mreže, nasprotno, lahko dosežejo 
večje število primerov oz. poskrbijo za to, da nihče ne pade skozi (velike, zevajoče) luknje v 
podpornih mrežah.  
 
8.4 Zaključki 
 
Vzorec izjemno ranljivih zgodb daje zaključno sliko, v kateri se zgošča več raznorodnih ogrožajočih 
dejavnikov in na drugi strani premalo dostopne, delujoče, celostne in kontinuirane podpore. 
Posamezniki so podporo sicer prejemali in iskali (saj je bilo iskanje podpore pogoj našega 
vzorčenja), a ta v glavnem ni bila pravočasna, povezana, kontinuirana in ni bila centrirana v 
posameznike same in oblikovana v dialogu z njimi in njim po meri, kot narekujejo sodobne 
strokovne smernice.  
 
Zaradi pogostih težkih družinskih razmer, nasilja, zlorab in zanemarjanja, je zgodovina iskanja 
podpore izrazito nepravočasna, saj so primeri družinskega nasilja in sorodnih pojavov žal povezani s 
tabuji, stigmo in strahom odpreti se in zaupati, da bi se stanje še ne poslabšalo. O tem strahu pogosto 
govorijo naše sogovornice in sogovorniki. Deloma je strah povezan z realnim+i nevarnostmi, da 
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podpora, ki bo sledila, ne bo ustrezna, po meri in dovolj celostna, da bi nadomestila (četudi 
neustrezno manjkavo in celo ogrožajočo družinsko podporo), prisoten je tudi strah pred oddajo 
mladoletne osebe v zavod ali drugo institucijo, kar vsekakor predstavlja veliko in radikalno 
življenjsko spremembo. Vtis o zavodih je pri posameznikih, ki jih niso izkusili, zelo negativen, 
predstavlja jim nekakšno zadnjo možnost  iz katere ni izhoda. Osebe, ki so imele izkušnjo zavoda, le-
to opisujejo mnogo bolj niansirano, s tem, da je ta predstavljala zanje pogosto eno redkih preostalih 
možnosti oz. so bili v zavod napoteni s strani sodišča. Vtisi o zavodih v širši družbi so deloma 
verjetno povezani z "arhetipskimi" predstavami sirotišnic in poboljševalnic (ki jih, z redkimi 
izjemami, reproducira množična kultura), deloma pa odražajo realno sliko. Mladostniki, nameščeni v 
zavode, imajo vsekakor težave na različnih področjih, večinoma tudi na področju učenja, kar 
izpričujejo že srednješolski programi, ki jih ti običajno ponujajo in med njimi ni zahtevnejših 
srednješolskih programov. Slednje lahko zbuja (zmoten) vtis, da za učno uspešne učence zavodi niso 
primerno okolje. Po drugi strani to dejstvo govori o primatu, ki ga ima šola v življenju mladih, saj je 
šolska neuspešnost in ne druge morebitne stiske in težave tista, ki pretehta, da se nekdo odloči za 
zavod, kjer bo končanje šolanja morda olajšano. 
 
V pogovorih je dokaj pogosto omenjana vpletenost sorodnikov, zelo redko pa je omenjena vpletenost 
drugih članov soseske, na primer sosedov, družinskih prijateljev, znancev. Splošni vtis je, da so 
družine, iz katerih prihajajo naši sogovorniki_ce razmeroma izolirane in osamljene v svojih, pogosto 
skozi generacije trajajočih težavah, ki jih ožje okolje (lokalna skupnost) ne pomaga reševati, ampak 
so zaradi njih te družine prej stigmatizirane, obrekovane, marginalizirane. Zanimivo je tudi, kako 
pogosto naši sogovorniki izrazijo, da njihova družina ni nikoli živela nekega "tipičnega družinskega 
življenja", torej, hodila na skupne izlete, na počitnice, v družbo ..., kar prav tako izpričuje njeno 
zaprtost in marginaliziranost. Stigma, ki jo ima družina v okolju, se pogosto prenese na otroke in 
pred tem po pričevanju nekaterih sogovornic_kov ni imuno niti šolsko okolje, ki po njihovem 
pripovedovanju v posameznih primerih sodeluje pri obrekovanju in širjenju zaupnih informacij v 
zvezi s stiskami, vendar žal ne s ciljem podpreti, pač pa zgolj obrekovati. Lokalnega okolja na 
podlagi naših primerov tako žal, razen redkih izjem, ne moremo oceniti kot vira podpore. Vpletenost 
sorodnikov, posebej starih staršev, je, nasprotno, pogosto pomemben vir podpore za otroke in 
mladostnike, ki jim starši ne morejo nuditi podpore. V redkih primerih je skrbništvo starih staršev s 
strani sogovornikov ocenjeno kot neprimerno, saj je eden od starih staršev prav tako vir težav, npr. 
zaradi težav z alkoholom, nasilnostjo ipd. Pomemben vidik nepodpore je tudi odklanjanje finančne 
podpore otroku, mladostniku ali polnoletni, šolajoči se osebi, kar zelo pogosto (če ne ar praviloma) 
postane težava po ločitvi staršev. Tako je osamosvajanje mladostnice_ka oteženo, povezano z 
velikimi finančnimi bremeni, na vidiku pa ni podpornih služb, ki bi mladostnike lahko podpirale pri 
stanovanjski osamosvojitvi, ključnemu koraku osamosvajanja, posebej v primeru obremenjujočih in 
medgeneracijsko vztrajnih okoliščin, razen, če delno osamosvojitev mladostnikom ponuja bivanje v 
dijaškem ali študentskem domu. Vendar pa se tudi v teh primerih utemeljeno (v nekaterih pogovorih) 
zastavlja vprašanje, kaj potem, ko status večne omogoča te, podprte in finančno dostopne oblike 
bivanja. Odpira se grožnja brezdomstva ali, pogostejša alternativa, vrnitev v obremenjujoče okolje 
primarne družine.   
 
Z vidika šole je s strani mladih pogosteje slišati o nesenzibilnosti šolskega okolja za stiske 
mladostnikov, zanimiva je tudi percepcija šole, ki jo mladi izpričujejo in sicer, da je to okolje, v 
katerem gre za doseganje dobrih rezultatov (pri čemer rezultatov pomeni ocen, ki omogočajo odprta 
vrata v prihodnje stopnje šolanja in ne znanja ali podpornih izkušenj), ne pa za vzgojno, podporno 
okolje, kjer bi lahko bili videni kot posamezniki, dobili izkušnjo sobivanja in sodelovanja. Pogosto je 
izražena celo nejevera v to, da je posameznik res v stiski, minimaliziranje težav in želja po 
spregledovanju. Naši sogovorniki so (zaradi slabšega položaja, izhajajočega iz primarnih družin ter 
njihovih bremen ali posebnosti) v mnogih primerih bili tudi žrtve šolskega nasilja, ki pa v večini 
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primerov ni bilo obravnavano, zaznano ali kakorkoli pozitivno razrešeno. Tako so tudi s tem 
dodatnim bremenom, neredko pa še dodatnimi modricami, pogosto ostajali sami. V posameznih 
primerih se je šola oz. njeni posamezni delavci, pozitivno in podporno angažirala. Pogosteje kot na 
usklajene sistemske odzive naletimo na že omenjene izrazite angažmaje posameznih ljudi, ki so 
delavci_ke šole. Naletimo lahko tudi na posamezne primere usklajenega podpornega delovanja šole, 
zdravstva in socialnega varstva po meri potreb posamezne mladostnice_ka, a ti so žal redko 
omenjeni, četudi bi si želeli, da bi bili stalna praksa. 
 
Pogosteje mladostniki poročajo o razparcelirani, neusklajeni in sporadični podpori, o neažurnosti 
nekaterih postopkov, pri katerih so pričakovali podporo predvsem s strani centrov za socialno delo 
ali nedostopnosti podpore, ko so jo potrebovali. Pozitivno vrednotijo personalizirano podporo, ki so 
je bili deležni v obliki dostopnega in razpoložljivega odnosa (bodisi posamezne strokovnjakinje_ka 
ali določene skupine, ponudbe NVO), kjer njihove težave niso bile demonizirane, ampak so se 
počutili vključene, sprejete in primerne, kljub svojim posebnostim.  
 

9 Formalne in neformalne oblike podpore pri osebah z diagnozami 
psihotičnega spektra 
 
Pričujoče poglavje se ukvarja z analizo dinamike tako formalnih kot neformalnih pomočnih struktur. 
Izhaja iz pozicije, da zdravstveni sistem tvori več struktur, ki presegajo zgolj t.i. strokovni sektor 
zdravstva, ki vključuje organizirane zdravstvene stroke (ki se pri nas prekrivajo z uradno zahodno 
biomedicino; v našem primeru gre za psihiatrične storitve; to perspektivo v nadaljevanju povzemamo 
po Kleinman 1980; Lipovec Čebron 2008: 59-62). Analiza zbranih podatkov kaže na izjemen pomen 
t.i. ljudskega sektorja zdravstva (družina, prijatelji in ostali svojci), ki je nenazadnje prostor, v 
katerem se stiske običajno začnejo kazati najprej in v katerem se sprejmejo odločitve o zdravljenju v 
drugih sektorjih ter vrednotenje terapevtskih učinkov. Kot zadnjega naj izpostavimo še zdravstveni 
sektor ljudskih zdravilcev, ki zajema vse specializirane oblike zdravljenja, ki s stališča biomedicine 
niso strokovne. Če v prvi sektor v Sloveniji spadajo vselej formalne oblike (psihiatrične) pomoči, pa 
sta ostala dva sektorja zdaj bolj zdaj manj formalizirana. Družina je formalizirana kot kulturna norma 
in se jo zato mnogokrat dojema kot »osnovno celico družbe« in s tem pomoči. Zdravstveni sektor 
ljudskih zdravilcev, kamor spada v intervjujih pogosto omenjeno področje komplementarnih medicin 
(predvsem bioenergija) pa je v Sloveniji trenutno udeležen v živahnem procesu strokovne afirmacije 
in s tem formalizacije. 
 
Predlagana shema sektorjev zdravstvenega sistema slednjega torej želi razumeti kar se da široko, a iz 
nje vseeno izpadejo druge druge formalne oblike pomoči, kot je npr. socialni sektor in nevladne 
organizacije, ki se pogosto vključujejo v mreže podpore in odgovarjajo na potrebe posameznika v 
duševni stiski. 
 
Kriterij izbora vzorca intervjujev, analiziranih v tem poglavju, je bil, da so v prepisih intervjujev z 
njmi nastopale besede z koreni »shiz-« in »psihoz-«, ki so se morale nanašati na njihove osebne 
izkušnje (oz. izkušnje njihovih otrok). Izmed skupno 10 takih intervjujev jih je bilo 8 opravljenih z 
ljudmi s prvoosebno izkušnjo duševnih stisk, od tega 4 fantov in 4 punc. Ne glede na kriterij izbora 
analiziranih intervjujev pa je v vzorcu opaziti kar nekaj razlik v izkušnjah s psihiatričnimi storitvami 
in diagnozami. Najpogostejše – v 5 primerih – imajo intervjuvane osebe izkušnjo hospitalizacije in 
diagnoze ene izmed motenj psihotičnega spektra10. Ena oseba nima izkušnje hospitalizacije, a je 

                                                             
10 Izraz »motnje psihotičnega spektra« uporabljamo kot krovni pojem za vse diagnoze, kakorkoli povezane s 
stanji, ki jih psihiatrija razume kot psihotična. Sogovorniki in sogovornice so največkrat omenjali psihozo, 
neopredeljeno psihozo, shizofrenijo ipd. 
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deležna psihiatrične obravnave z diagnozo ene izmed motenj t.i. psihotičnega spektra. Ena oseba ima 
izkušnje, ki bi bile ob stiku s psihiatrijo najverjetneje diagnosticirane z eno izmed motenj 
psihotičnega spektra, a je oseba ostala zunaj psihiatrične pomoči in posledično tudi brez diagnoze. 
Ena oseba pa ima za seboj izkušnjo hospitalizacije s sumom na eno izmed motenj psihotičnega 
spektra. 
 
Preostali 2 intervjuvani osebi sta bili mami, obe s sinom z diagnozo ene izmed motenj psihotičnega 
spektra. Eden od njiju ima izkušnjo hospitalizacije, drugi pa je vključen v izvenbolnišnično 
psihiatrično obravnavo. 
 
9.1 Vloga družine in najožjih bližnjih 
 
Iz intervjujev je razvidno, da je vloga družinskih članov ali drugih bližnjih ključna že skoraj od 
samega začetka duševne stiske. V tem kontekstu so mladostniki in mladostnice kar največkrat prvič 
spregovorili o svojih stiskah, ali pa so bili domači tisti, ki so sami opazili spremembe pri svojih 
otrocih in tako začeli razmišljati o možnih rešitvah. 
 
Prva duševna stiska ni nujno povezana tudi s prvim iskanjem pomoči. Iz intervjujev lahko 
razberemo, da so bile določene težave pri marsikom prisotne že prej, sogovorniki in sogovornice pa 
svojo krizo v naracijah vpenjajo v kontekst svojega bivanja v svetu z drugimi ljudmi. Sogovorniki/ce 
opozorijo na obdobja življenja pred prvo večjo krizo in jih razložijo kot obdobja smeha in 
nespečnosti (intervju 037a); kot začetek konca zveze s takratnim fantom in doživljanje pritiska 
(intervju 063); povezujejo pa jih tudi z drugimi zdravstvenimi težavami, slabim odnosom z družino, 
ločitev staršev, umikom iz šole (intervju 107); ali pa opazijo: »že zmeri sem ful odstopala« (intervju 
064). 
 
Vseeno pa lahko o začetku iskanja pomoči govorimo v trenutku, ko nekdo opazi nenavadno in dovolj 
veliko spremembo, da se sproži »alarm« za iskanje pomoči. Navadno so težave svojih otrok slišale 
predvsem mame in največkrat je bila od njihovih reakcij odvisna odločitev o nadaljnjem iskanju 
pomoči. Znaki duševne stiske so se pri mladostnicah in mladostnikih kazali preko nespečnosti, 
slišanja glasov, preganjavic, jemanja nedovoljenih drog, samopoškodovanja ipd. V redkih primerih 
bi bile mame prve, ki bi jim mladi zaupali svoje stiske, vendar se za to niso odločili zaradi strahu 
pred tem, da bi jih mame usmerile v sistem psihiatrične obravnave. Zanimivo je, da niti v enem 
primeru sogovorniki in sogovornice niso omenili podpornih oseb moškega spola (npr. očetov) kot 
prve osebe, s katero so imeli stik pri sporočanju svoje duševne stiske. Ta podatek nakazuje na vlogo 
kulture (delitev vlog v družini po spolih) pri oblikovanju vzorcev iskanja pomoči v duševni stiski. 
Mame so bile v večini primerov ključne tudi za nadaljnje korake pri iskanju pomoči – ta najožji 
družinski kontekst je bil v večini primerov tisti, v katerem so vpleteni vrednotili ponujeno 
(psihiatrično ali drugo) pomoč ter se odločali za nadaljnje korake iskanje pomoči. 
 
9.2 Mehanizmi iskanja pomoči 
 
Ko so se sogovorniki/ce in njigovi bližnji prvič odločili za iskanje pomoči, so se znašli na njim še 
neznanem terenu raznih strokovnih služb zunaj in znotraj zdravstva ter drugih mrež podpore. Kaže 
se, da je dostop do psihiatrične obravnave bolj uhojena pot, zato do nje posamezniki/ce dostopajo 
brez predhodnih poznanstev ali priporočil, kar pa se kaže v primerih dostopanja do drugih, ne-
psihiatričnih podpornih mrež. 
 
Najhitrejši dostop imajo intervjuvani v primerih, ki po mnenju bližnjih potrebujejo takojšnjo oskrbo. 
Urgentna služba psihiatrične bolnišnice je v teh primerih odgovor na stisko, ki je v intervjujih 
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deloval kot najbolj samo po sebi umeven. Ena izmed sogovornic je želela zaradi dolgih čakalnih vrst 
težave rešiti v domačem krogu, ob kasnejšem poskusu samomora pa je bila takoj hospitalizirana v 
psihiatrično bolnišnico (intervju 064), drugo sogovornico pa je njen poskus samomora prav tako 
pripeljal v psihiatrično bolnišnico v času, ko je z napotnico čakala na sprejem na adolescentni 
oddelek (intervju 107). 
 
Pri dostopu do nepsihiatričnih oblik podpore ima ključno vlogo zaupanje oz. bližina med iskalcem 
pomoči in podporno osebo. Predvsem so bile gonilna sila iskanja pomoči mame, pri iskanju pa so se 
zanašale na mnenja in priporočila svojih prijateljic, kolegic iz službe, svetovalnih delavk, s katerimi 
so že imeli vzpostavljen odnos zaupanja ipd. 
 
9.3 Vključevanje v strokovni sektor zdravstva – hospitalizacija in njeni heterogeni učinki 
 
Prva je nedvomno izkušnja hospitalizacije, ki pri osebah v duševni stiski skoraj po pravilu pomeni 
globok rez v rutine vsakdanjega življenja, ali kot izrazi ena izmed sogovornic: »Ker si ti v takem 
mehurčku v bolnici, oni ti operejo, skuhajo, veš, vse ti naredijo. In si zaklenjen tam notri in dejansko 
nimaš stika toliko z realnim svetom« (intervju 107). Pri tem sogovornica poudari tudi zmanjšanje 
vsakršne tvornosti v relaciji do svojega življenja ali v relaciji do drugih: »Veš, najhujše pri tem je, da 
ti oni dajo neko diagnozo in potem se ti počutiš, kot da je tvoje življenje v njihovih rokah, a veš. Ja v 
bistvu oni odločajo, kdaj boš šel, kaj boš delal« (intervju 107). 
 
Neredko se pri sogovornikih/cah pojavlja občutek samote ob vključenosti v psihiatrično pomoč. Gre 
za velik paradoks, saj se velikokrat zgodi, da potrebe posameznika ostanejo nenaslovljene sredi 
struktur (psihiatričnih bolnišnic), ki naj bi na te potrebe odgovarjale. To je izkušnja, ki jo delijo 
skoraj vse intervjuvane osebe, najbolj jasno pa to izrazita dve sogovornici, ki pravita, da bi 
potrebovali: 

… da se najprej tebi posvetijo, kot posamezniku, preden ti dajo tablete. (intervju 064) 
Jaz bi potrebovala to, da bi se s psihiatrom usedla pa da bi se eno uro pogovarjala. Toliko da 
bi on spoznal ozadje mojih težav, ne pa samo simptome. Saj jaz verjamem, da kar bi jaz 
njemu povedala, bi bilo banalno. Ampak to, da bi jaz njemu povedala, kaj se dogaja z mano, 
kaj se v moji glavi dogaja, zakaj je pripeljalo zdaj do tega, kjer sm bila. Ampak tega nikogar 
ni zanimalo. To bi jaz kvečjemu lahko sestram povedala, pa še to... V bistvu me nihče nikoli 
ni vprašal. (intervju 107) 
 

Eden izmed bolj občutnih učinkov psihiatričnih institucij je produkcija časa in načina delovanja, ki 
se malokrat sklada s časom in potrebami hospitalizirane osebe. Mama, katere sin je bil hospitaliziran 
po psihotični epizodi, takole opiše izkušnjo v psihiatrični bolnišnici: »Psihiater predpiše 
medikamente in  spremlja učinke in prilagaja dozo. Obravnava traja približno 15 do 30 minut. 
Pogovor poteka o zdravilih in simptomih. /…/ V tej [najbolj akutni] fazi je verjetno potrebno umiriti 
psihotične simptome z medikamenti. Kasneje pa to ni dovolj« (intervju 077). 
 
V prejšnjem podpoglavju smo pokazali, da posamezniki/ce duševno stisko doživljajo predvsem v 
svojih okoljih in da ima to svoje učinke na to okolje, predvsem na njihove bližnje, ki prevzamejo 
prve pomočne vloge v obdobjih duševne stiske. Iz zbranih intervjujev pa je moč ugotoviti, da prav 
osebe, ki prevzamejo prve pomočne vloge (največkrat so to mame), večinoma ostanejo brez podpore, 
ko se oseba v stiski vključi v psihiatrični sistem pomoči. Psihiatrične ustanove se torej večinoma 
ukvarjajo le z »identificiranim pacientom«, čeprav duševno stisko slednjega navadno čutijo tudi 
njegovi bližnji. 

… mojim staršem se nikoli ni dala nobena podpora. Zdaj najprej sem bila na adolescentni 
terapiji, potem sem bila v Polju in v tem času, ko sem bila tam pa moji starši nikoli niso 
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vedeli, kaj se dogaja ane. /…/ Ampak jaz mislim, da je zelo pomembno, da se tudi družini 
nudi kakšna podpora, ne samo mladostniku,  ne. A veš, ker tudi družina je zaskrbljena zate, a 
veš, saj nisi ti entiteta zase, ti vedno živiš v družinskem krogu. (intervju 107) 

 
Podobno ponazarja tudi naslednji primer. Sogovornica je med sinovo hospitalizacijo potrebovala in 
večkrat izrazila potrebo po pogovoru s predstojnikom oddelka, vendar so njene potrebe ostale 
nenaslovljene: 

Ampak, kaj je najhujše... nikogar, da bi se vsaj eno uro, ali pa pol ure s kom pogovarjal. 
Psihiatri nimajo časa. Imajo paciente [naročene] na 15 minut. Če si koga hotel, danes ne more, 
jutri ne more, pojutrišnjem. Pojutrišnjem je bil telefon vmes dvakrat, jaz sem bila trikrat pri tem 
predstojniku /…/ trikrat, ravno noter sem prišla, ja oprostite, zdajle morem... imam en nujen 
telefon. Ven. Čakam noter, pridem noter, komaj se nekaj skoncentriram, da kaj vprašam, da 
povem, je že telefon imel.« (intervju 029) 

 
Sogovornica je kasneje dobila rano na želodcu, ki jo pripisuje stresu skrbi za sina. Tudi v času ena in 
pol mesečne bolniške odsotnosti z dela je skrbela za gospodinjstvo. Njen mož je tudi čutil stisko 
svojega sina in opazil ženino bolniško odsotnost z dela, a se je oddaljil od družine in si pomagal z 
alkoholom. Vzorec, v katerem ženske nosijo glavne podporne vloge v družini in jih obdržijo tudi, če 
same doživljajo stisko, je opazen pri oben mamah iz vzorca intervjujev v tem poglavju in je po vsej 
verjetnosti prisoten tudi širše (kar bi veljalo razikati dalje). Če so sogovorniki/ce omenili 
vključevanjev staršev v kakršnekoli mreže, so bile to skupine za starše, ki jih vodijo v psihiatričnih 
ustanovah. 
 
Hospitalizacija ima lahko tudi svoje pozitivne strani. Sogovornica na primer takole izpostavi, da je s 
hospitalizacijo prišla prvič v stik z ljudmi, ki so razumeli njene stiske, saj so imeli sami podobne 
izkušnje: 

Hospitalizacija kot možnost spoznavanja dobrih ljudi: »na psihiatriji spoznaš največje 
sončke. Tudi če so v depresiji, so največji sončki, ker te sprejmejo, ker so v tem in vejo, kako 
ti je in ti znajo pomagat in meni je bilo super. /…/ Čeprav si tam [v psihiatrični bolnišnici], je 
super, da te nekdo razume, prvič v življenju, sem to doživela, da nisem sama. (intervju 046)11 

 
V nekaterih primerih je hospitalizacija pomenila začetek prejemanja medikamentozne terapije, kdaj 
pa so intervjuvane osebe psihiatrična zdravila prejemala že prej. Odnos do zdravil je vselej zapleten, 
vendar lahko po izkušnjah sogovornikov/ic zapišemo, da zdravil sprva nihče ne sprejme prav dobro 
že zaradi njihovih stranskih učinkov. Kasneje je odnos do zdravil odvisen od razlagalnega modela, ki 
ga imajo uporabniki do svojih težav. Če uporabniki svoje stiske dojemajo v biomedicinskih okvirih, s 
katerimi so seznanjeni med psihiatrično obravnavo,  stranske učinke zdravil tolerirajo, saj so zdravila 
po njihovem potrebna pri zdravljenju njihove bolezni. Slabši odnos do zdravil imajo 
posamezniki/ice, katerih razlagalni modeli duševnih stisk ne sovpadajo toliko z modelom bolezni. 
 
9.4 Vključevanje v nepsihiatrične oblike pomoči 
 
Intervjuvane osebe niso bile nikoli vključene v zgolj eno vrsto pomoči. Trajektorije iskanja pomoči 
so si izjemno različne, glavno vlogo pri iskanju, izbiri in vrednotenju prejete pomoči pa ima družina, 
oziroma ljudski sektor zdravstva, če se navežemo na konceptualizacijo zdravstvenih sektorjev iz 
uvoda. 

                                                             
11 Pri tem se poraja vprašanje, ali ima lahko prvoosebna perspektiva oseb z duševnimi stiskami zdaj, ko je 
prepoznan pomen njigove podpore, vlogo tudi v obdobju, preden pride do hude stiske in posledične 
hospitalizacije. 
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Najpogostejši akterji pomoči, če ne štejemo psihiatrične, so nedvomno svetovalne službe na 
osnovnih in srednjih šolah, saj so bile največkrat najbolj »pri roki« in so lahko osebo videle bolj 
pogosto kot drugi akterji pomoči. Lahko rečemo, da so bile svetovalne službe vključene v trajektorije 
pomoči neodvisno od stopnje zadovoljstva nad prejeto psihiatrično obravnavo, večkrat pa so imele 
tudi funkcijo napotovanja na omenjene specialistične službe. Nadalje so močno zastopani različni 
predstavniki komplementarnih in alternativnih medicin, predvsem bioenergetiki (v štirih primerih), 
opazno manj pa homeopati, centri za meditacijo, religijski centri in podobno (vsaka izmed naštetih 
pomoči v po enem primeru). Intervjuji kažejo na relativno šibko izraženo iskanje pomoči na 
nevladnih organizacijah na področju duševnega zdravja (v enem primeru) in pri zasebnih ponudnikih 
psihoterapije. Če je slednje lahko povezano s tem, da v Sloveniji še vedno ni močno razvite mreže 
psihoterapije psihoz, imajo iskanja vseh drugih pomoči skupno to, da so te pomoči navadno 
samoplačniške in da so ljudje do njih dostopali bodisi pred vključevanjem v psihiatrično oskrbo (z 
namenom izogiba slednji; zgolj v enem primeru gre za vključevanje v alternative psihiatrični oskrbi, 
do katere nikoli ni prišlo) bodisi zaradi nezadovoljstva nad njo. 
 
Intervjuji glede nepsihiatričnih oblik pomoči niso bili tako izčrpni kot glede izkušenj uporabnikov/ic 
pri psihiatričnih obravnavah, kar lahko kaže na centralno pozicijo, ki jo imajo psihiatrične storitve na 
uporabnike – ne glede na to, ali jih slednji vrednotijo kot pozitivne ali negativne. 
 
Eno izmed ključnih podpornih vlog imajo tudi prijatelji in, kot že omenjeno, vrstniki s podobnimi 
izkušnjami duševnih stisk. Podpora prijateljev je v intervjujih šibko zastopana, ko pa je omenjena, pa 
pomen prisotnosti prijateljev ostaja izražen na ravni samoumevnosti, da je prijateljem lažje zaupati. 
Vseeno je pomembno poudariti, da je morda celo najbolj ključen pomen prijateljev ravno na ravni 
njihove samoumevne prisotnosti in ne nujno zgolj v možnosti, ki jih ponujajo mladim v stiski za 
pogovor o njej. Prijatelji so pomembni že zato, ker obstajajo. To lepo nakaže spodnji citat: 

Intervjuvanec: Ja tako prijateljico sem kar imel, no, samo ne vem, če smo se prav o tem [o 
duševni stiski] pogovarjali no, bolj smo se družili, tako. 
Intervjuvar: Potem je bilo to tako, da ste se pogovarjali, samo a ste se pogovarjal tudi o tem 
[o duševni stiski] ali je bila to neka tabu tema? 
Intervjuvanec: Ne, ne, o drugih stvareh, ja. (intervju 113) 
 

Prijatelji nudijo tudi priložnost za uravnoteženo, recipročno relacijo, ki je pri specializiranih 
pomočnih službah ne najdemo. Gre za to, da so osebe v duševni stiski lahko tudi akterji pomoči in ne 
zgolj njeni prejemniki. Pomen uravnoteženih relacij pomoči poudarja tudi strokovna literatura o 
okrevanju v duševnem zdravju kot enega izmed ključnih dejavnikov dolgotrajnega okrevanja po 
duševni stiski, ki lahko vodi v bolj enako in polno participacijo človeka z izkušnjo duševne stiske v 
življenju z drugimi ljudmi (Mezzina idr. 2006; Schön, Denhov in Topor 2009). V analiziranih 
intervjujih se pomen nudenja pomoči kaže predvsem v kontekstu vrstniške podpore med ljudmi, ki 
jim je skupna izkušnja duševnih stisk: »in zdaj je pa tako, da veliko ljudi hodi k meni na pomoč, ker 
vejo, da sem dala nekaj čez…« (intervju 064). 
 
Ob pričujoči analizi se zastavlja zanimivo vprašanje pomena bližine v relacijah pomoči. Izkušnje in 
mnenja uporabnikov/ic so sila raznolike, najbolj pa lahko to vprašanje približamo z besedami 
sogovornika, ki takorekoč v isti sapi sporoči dve navidez diametralno nasprotni stališči. Ob 
primerjavi svojega zaupanja do strokovnjakov na področju duševnega zdravja na eni in prijateljev na 
drugi strani, pove: »… ker se boš prej zaupal ti nekemu prijatelju, kot pa psihologu ali pa nekemu 
specialistu« (intervju 064). Ob pogovoru o delu družine, ki ima po njegovem veliko predsodkov do 
ljudi, vključenih v psihiatrično obravnavo, pa sogovornik pravi: »Lažje je nekomu, ki ga ne poznaš, 
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povedat svoje težave, ko ne veš, kakšno ima mnenje o tebi, kot nekomu, ki ti je zelo blizu, ki te je 
strah, da boš to osebo izgubil« (intervju 064). 
 
Ta citat odpira pomembno vprašanje pomena kvalitete odnosa in zaupanja v odnosu med iskalcem 
pomoči in podporno osebo. Sogovornik bolj zaupa prijateljem kot svetovalni delavki, hkrati pa tudi 
bolj zaupa strokovnjakom kot delu svoje družine, za katere čuti, da bi ga zavrnili. 
 
9.5 Pomen kvalitete odnosa s podporno osebo 
 
Zdi se, da je prav pomočni odnos med uporabnikom in akterjem pomoči iz vidika uporabnikov 
ključnega pomena za celoten proces obravnave, hkrati pa je ta vidik tudi centralnega pomena pri 
vrednotenju prejete pomoči in pri odločanju o nadaljnem iskanju podpore. 
 
Najprej se posvetimo mnenjem uporabnikov/ic do strokovnega kadra znotraj psihiatričnih institucij. 
Zgolj izkušnja ene uporabnice se navezuje na konkretno strokovno presojo svojega psihiatra na 
primeru odločanja o zdravilih: 

…mene je doktor vprašal, kaj jaz mislim, da je narobe [z zdravili, ki sem jih jemala] in potem 
sem jaz, ker me dost zanima medicina pa biologija pa to, pa sem mu rekla, da mislim, da te 
tablete vplivajo na hipotalamus in se mi je zato začel sproščati laktin, na kar mi je rekel ja, 
prav maš. In da meni zdravnik reče, da imam jaz prav, pa on mene vpraša, kaj jaz mislim, da 
je narobe. (intervju 064) 
 

Vse ostale negativne izkušnje uporabnikov s strokovnimi delavci in delavkami pa so bile vezane na 
razočaranje nad odnosom med njimi. Eden izmed sogovornikov zelo rad riše – pri ambulantnem 
obisku z mamo ga je psihiatrinja prosila, da nariše drevo, sama pa se je začela pogovarjati z mamo o 
njegovih težavah. Psihiatrinja je obljubila, da se bosta o risbi še pogovarjala, do česar pa ni prišlo 
(intervju 046). Ena izmed sogovornic je imela slabo izkušnjo s psihiatrom, ki je minimaliziral njene 
težave in ji rekel, da se drogira (čeprav drog ni jemala) (intervju 058). 
 
Na drugi strani pa lahko opazimo, da pozitivne izkušnje uporabnikov z zdravstvenimi delavci ne 
zadevajo vedno strokovnih (medicinskih) kompetenc zdravstvenih delavcev (večinoma specialistov 
psihiatrije), temveč predvsem kvaliteten odnos, ki so ga vzpostavili. Sogovornik v naslednjem citatu 
upošteva oba navedena vidika: 

Jaz imam tega x [ime psihiatra], ki je ful v redu in noro kul za pogovarjat in največji 
strokovnjak za zdravila, kar jih poznam. Ker se updejta vsak teden okrog tega, bere članke 
itd. In je sam ful boljši tudi zaradi tega, ker dejansko nekaj da na svojo službo. Ni pač tko da 
je naredu šolo, postal psihiater in to dela. Ampak dela tudi svoje raziskave, kako bi zdravil 
svoje paciente. Ker to v bistvu ne bi rabil delat ampak je zaradi tega ful boljši. (intervju 037a) 

 
Podobno izkušnjo ima sogovornica, ki iz svojih izkušenj pravi: 

Oni se iz knjig učijo, oni se ne učijo iz ljudi, tko kokr se midve zdaj pogovarjava, ampak iz  
knjig in ne vejo nič in so zelo slabi psihologi pač dober psiholog je tisti, ki ima res razvito  
empatijo pa tisti, ki je mogoče dal nekaj čez, ali pa ima nekoga bližnjega, ki je dal nekaj čez   
v življenju pa ve kako pomagati. (intervju 064) 

 
Da je pomen kvalitete človeškega odnosa v odnosu pomoči v perspektivi uporabnikov morda celo 
pomembnejši od teoretične šole dotičnega strokovnjaka ali kliničnih kompetenc, je razvidno tudi iz 
mednarodne literature o družbenem okrevanju v duševnem zdravju (Topor et al. 2006). 
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Kot smo že omenili zgoraj, je odnos, ustvarjen med iskalcem in akterjem pomoči, kdaj tudi 
osrednjega pomena pri odločitvah o nadaljnjem iskanju pomoči. Po 2-mesečni obravnavi v centru za 
meditacijo, ena izmed sogovornic ni iskala druge pomoči (niti psihiatrične), saj ji je terapevt rekel, da 
bi s tem zgolj iskala pozornost in poglabljala zgodbo svoje krize (intervju 063). 
 
9.6 Zaključki 
 
Poglavje smo začeli z uvodnim poskusom širšega razumevanja zdravstva, ki vključuje zdravstvene 
delavce, svojce, terapevte komplementarnih in alternativnih medicin ipd. »Običajno mislimo, da 
strokovnjaki organizirajo zdravstvo za laično populacijo, vendar pa pogosteje laiki vzpostavljajo 
zdravstvo s svojimi odločitvami, kdaj in pri komu, in če sploh, iskati pomoč.« (Arthur Kleinman; cit. 
v Lipoveč Čebron 2008: 60) Morda bi bilo ustrezneje kot o zdravstvenih sektorjih na mestu govoriti 
o sistemih pomoči, saj bi bila taka formulacija morda še najbolj inkluzivna. Taka konceptualizacija 
sistemov pomoči nam torej omogoča videti pomen, ki ga imajo neformalne oblike pomoči, predvsem 
uporabnikovi najbližji, pri iskanju, vrednotenju in odločanju podpore pri stiskah, s katerimi se 
srečujejo. 
 
Sistemi pomoči pa nikakor niso medsebojno integrirane, v bistvu lahko govorimo o improvizaciji pri 
iskanju pomoči s strani uporabnikov/ic in njihovih bližnjih, ki se orientirajo na podlagi odnosov 
zaupanja in priporočil, ki so jih deležni. Bolj kot strokovne kompetence podpornih oseb so za 
uporabnike ključne prav izkušnje odnosov zaupanja. 
 
Če duševno zdravje razumemo v luči posameznikovega bivanja v svetu v relaciji do drugih (Bøe idr. 
2014), potem lahko nevključenost v dialog razumemo kot pomemben primanjkljaj ali oviro pri 
okrevanju po duševnih stiskah. Kot je bilo nakazano zgoraj, so psihiatrične službe pogosto naravnane 
na izjemno ozke in strokovne vidike zdravljenja psihiatričnih bolezni, pri tem pa posameznikova 
izkušnja bolezni in posledično poskusi odgovorov nanjo, tudi s strani bližnjih, marsikdaj ostanejo 
nenaslovljeni. 
 
Morda je to še najbolj jasno izraženo v besedah sogovornice, ki ima sina z izkušnjo hospitalizacije 
zaradi psihotičnih stanj: »Največ pomoči in razumevanja in podpore dobiš izven uradnega sistema 
pomoči. Pri nevladnih organizacijah, skupinah za samopomoč, kjer si enakovreden član in s 
pogovorom in izmenjavo izkušenj razvijaš občutke enakovrednosti in spretnosti« (intervju 077). 
Druga sogovornica, ki ima prvoosebno izkušnjo duševne stiske, pa je podobno umestitev našla v 
duhovni ustanovi, kar povzame z besedami: »tam sem našla svoj prostor« (intervju 107). 
 
To nakazuje na potrebo po ponovnem premisleku o delovanju že obstoječih in po snovanju novih 
podpornih struktur, ki bodo bolje naslavljale potrebe ljudi, ki doživljajo duševne stiske in njihovih 
bližnjih. Pri tem imajo lahko ključno vlogo prav osebe s prvoosebno izkušnjo. 
 
10 Moja pot iskanja pomoči 
 
Vsi se kdaj pa kdaj znajdemo v stiski in nemara bi mi kdo očital, da ostro generaliziram in mi 
povedal, da v resnici obstajajo ljudje, katerih pot je bila ravna, brez preprek in nepreglednih zavojev. 
Ko sem prvič občutila hudo stisko, sem še verjela v utopično misel, da taki ljudje zares živijo in vse 
kar sem si želela je bilo to, da bi se približala njihovim sanjam, sreči, veselju in smehu, ki so (vsaj 
tako sem mislila) samoumevno vpisane v njihovo življenjsko nit. Priti čim bližje življenju ljudi, ki 
občutijo zgolj srečo in veselje. To je bil moj cilj. Verjela sem, da se bom vedno boljše počutila, če 
bom svojo zgodbo ustvarila po njihovih merilih. Da bo potem vse OK. 
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Pot iskanja pomoči je še zdaleč od tega, da bi bila ravna in bi sledila kakršni koli logiki ali pa celo 
zaporedju. Sama se sprva nisem zavedala, da potrebujem pomoč. V šoli sem bila uspešna, rada sem 
obiskovala nešteto krožkov, srkala znanje in enostavno - živela. Vedno bolj pogosto pa so se v moje 
življenje tihotapili občutki nemoči, nemira in žalosti. Ko sem se pri desetih letih v svojem rožnatem 
dnevniku vprašala: »Ali mora biti tako?«, nisem dobila odgovora. Vprašanje je po eni strani 
zahtevalo odgovor, po drugi pa sem si želela, da tam samo je – v tišini in samo. Bi to vprašanje 
naslovila na mamo, očeta, brata, učiteljico ali koga drugega? Ne, naj ostane v tišini in samo.  
 
Svojo stisko si večkrat predstavljam kot nekakšno gmoto »nečesa«, ki je brez prave oblike ali 
strukture. Vsako leto se je ta stiska bolj večala, a njena rast ni bila konstantna. Nekaj časa se je 
manjšala, spet druge dni in mesece rastla po vseh svojih dimenzijah. Vedno znova sem premlevala 
kaj se mi dogaja, zakaj se počutim tako slabo, zakaj sem žalostna in zakaj čutim toliko krivde, o tem 
pa nisem spregovorila z nikomer. Tudi v moji okolici nihče ni govoril o svojih bolečinah, vsaj ne na 
način, ki bi me vključeval in mi ponudil mesto, da povem svojo zgodbo. Govora o tem nisem bila 
navajena, zakaj bi torej govorila? In ko me je učiteljica baleta vprašala: »Helena, kaj se dogaja s 
tabo, je kaj narobe?« od šoka nisem mogla reči kaj dosti več, kot pa formirati nek splošen odgovor v 
smislu: »Ne, zakaj pa bi bilo?« Še danes se sprašujem, kako bi se moje življenje zasukalo, če bi 
odgovorila iskreno. Če bi to sploh znala. 
 
Stiska je rastla in ostajala nevidna moji družini, sošolkam in sošolcem, prijateljicam in prijateljem, 
jaz pa sem se iz dneva v dan počutila bolj osamljeno. Zdelo se mi je, da imam toliko ljudi okoli sebe 
pa kljub temu nisem imela nobenega občutka pripadnosti ali vključenosti. Vedno več sem imela 
povedati o bolečini, ki jo nosim, o drugih stvareh pa vedno manj, zato sem se težje povezovala in 
čutila kot del nečesa.  
 
Neverjetno koliko upanja nam dajo življenjske prelomnice. Zame je bila ta prelomnica prehod iz 
osnovne v srednjo šolo. Zares sem verjela, da se bo vse spremenilo, čeprav sem ostala v domačem 
okolju, moje bodoče sošolke in sošolci pa so mi bili vsi že bolj ali manj znani. Moja pričakovanja so 
manjšala stisko in jo potiskala v kote ter predale, da ne bi prišla na plano in mi pokvarila novega 
začetka. Po nekaj mesecih pa mi je postalo že jasno, da se ni nič spremenilo.  
 
Med poletnimi počitnicami ob koncu prvega letnika nisem več ločevala stiske od sebe. Bila sem 
Stiska. Bila sem Stiska. Bila sem Nemoč, Žalost, Obup, Bolečina in Krivda. Sprva nisem mogla 
spati, nato pa nisem mogla več jesti. Takrat sem vedela, da potrebujem pomoč, ker me skorajda nič 
več ne ohranja na tem svetu. Moje izbire na koga se bom obrnila so bile omejene, zato sem se 
odločila, da se obrnem na mamo. Izgledalo je, kot da je prišla iz faze šoka v zanikanje, ki sem ga 
sama gojila dolga leta, zato so bile njene prve oblike pomoči okorne, nerazumevajoče in s 
pomanjkanjem sočutja. Kljub temu mi je poskušala pomagati – tablete na zeliščni osnovi, pogovor na 
CPM, obisk osebnega zdravnika ... Tako se je začela dolga in prevečkrat trnova pot iskanja pomoči. 
V tem obdobju nisem bila zbegana samo jaz, ampak tudi moji starši, saj niso vedeli kaj naj bi bilo 
prav, kaj narobe, kam naj me še usmerijo ... Med nami so ostajale neizrečene besede in občutki 
krivde ter sramu zaradi iskanja podpore zunaj. Zbeganost, nevednost, nesprejemanje in v kakšnih 
primerih tudi (ne)odkrito zavračanje so me spremljali čez celotno obdobje iskanja pomoči, ki bi bila 
ustrezna in odgovarjala mojim potrebam. Zaposlena na CPM-ju po koncu srečanja ni vedela kaj z 
menoj – čeprav mi je ponudila ponovno srečanje, je mami povedala, da mogoče takšna oblika 
pomoči ne bo primerna zame. Osebni zdravnik je sprva poskusil z uspavalnimi tabletami in ko to ni 
delovalo, je napisal napotnico za psihologa in psihiatra. Dneve in noči sem zapravljala za 
razmišljanje o tem, kje bom sploh dobila pomoč, kdo me bo končno poslušal, mi namenil čas? Kaj 
pa, če nekoga takega ni? Čeprav sem sprva mislila, da bom pomoč prejela takoj, sem preživotarila še 
mnoge dni.  
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Iskanje pomoči je trajalo že nekaj mesecev, dnevi so postajali daljši in težji. V rokavu sem imela še 
en adut – čakalo me je srečanje pri psihologinji in psihiatrinji v Svetovalnem centru. Vse kar sem si 
želela, je bilo biti slišana in videna. Želela sem si govoriti z nekom, želela sem, da mi kdo pomaga 
priti iz teh muk, tesnobe in žalosti. In zopet sem naletela na zaprta vrata – pri psihologinji sem bila 
testirana na tisoč in en način, pogovor pri psihiatrinji pa je po desetih minutah obrodil en in edini 
(gnil) sad – predpis antidepresivov in pomirjeval. Ker sem že toliko časa iskala pomoč, sem se vdala 
in pričela jemati tablete kljub temu, da sem bila skeptična do njihovih učinkov. Seveda je treba 
počakati še nekaj tednov preden začnejo učinkovati ...  
 
Minil je prvi teden, drugi, tretji pa je v mojih mislih trajal že vsaj tisočletje, saj bi zdaj že morala 
občutiti razliko, ki pa je ni bilo na obzorju. Čeprav je bil prvi obisk pri psihiatrinji izrazito neoseben, 
počutila sem se neumno in neslišano, sem verjela, da potrebujeva čas, da se spoznava. Drugi obisk pa 
mi je dal vedeti ravno vse tisto, česar nisem želela vedeti – da sem le številka. Sem le ena izmed 
mnogih, ki išče pomoč in enkrat mesečno obišče psihiatrinjo, da bi prevzela nov recept za zdravila. 
Stiska me je do tistega dne že ohromela – verjetno v kombinaciji s stranskimi učinki zdravil, ki sem 
jih prejemala. Takrat mi je bilo že vseeno, ker je bilo očitno vseeno tudi vsem okrog mene. 
Psihiatrinja me je tistega dne urgentno napotila na Enoto za adolescentno psihiatrijo. Vseeno mi je 
bilo. Naj se zgodi, kar se že mora.  
 
Ob prihodu na EAP sem bila prvič slišana. Včasih sem lahko šepetala in bila slišana, včasih pa sem 
se mogla dreti, da so me vzeli v ozir. Stvari v mojem življenju so se kljub vsemu začele nekam 
premikati. Na trenutke se mi je zdelo, da je moje trpljenje nesmiselno, saj se mi je zdelo, da ne bo 
nikoli boljše, a so temu sledili tudi trenutki občutij moči. Tekom različnih terapij sem negovala in 
razvijala različne aspekte same sebe – sprva se je v gibih, igrah vlog in risbah kazal gnev nad 
svetom, v katerem sem živela, počasi pa so ta mesta zasedala sprva blede, nato pa vedno bolj svetle 
podobe sveta, ki sem ga poskušala kreirati. Mogoče bi si mislili, da je zame tam največjo vlogo igral 
psihiater in drugi zaposleni, a so bile zame največja zakladnica podpore in razumevanja ostale 
sopacientke in sopacienti, ki so ob meni gradili svoj svet. Imela sem občutek, da morem svoj svet 
razstaviti na prafaktorje in ga zgraditi na močnih temeljih, ki bodo dovoljevali gradnjo tudi kasneje v 
življenju.  
 
Zame je bil EAP prva oblika pomoči, ki je bila v mojih očeh vsaj približno ustrezna, a je tudi njen 
rok na neki točki potekel. Še danes obsojam količino zdravil, ki so mi jo predpisali, odnos nekaterih 
zaposlenih in institucijo kot tako, ki potrebuje izboljšave. Ne glede na to sem tekom hospitalizacije 
na oddelku tudi odraščala, oblikovala svojo identiteto in stremela k višjim ciljem. Zdelo se mi je, da 
sem program nekako prerasla, čeprav naj bi bil namenjen mladim do 22. leta. Počasi sem se 
zagozdila v teme o samopodobi, konfliktih in ostalih težavah v odnosih, zahtevala pa sem več, zato 
sem se ob ponovnem poslabšanju odločila, da si znova najdem pomoč. Po pogovoru s psihiatrom 
sem se odločila za hospitalizacijo v Psihiatrični bolnišnici Idrija. Takrat sem si že nabrala kar nekaj 
življenjskih moči, hkrati pa sem se prvič slišala reči: »Zmorem.« In res sem zmogla.  
 
... zmogla živeti v svetu ne da bi bila zopet hospitalizirana. Odločila sem se, da bom srednješolska 
leta podaljšala in opravljala maturo šele prihodnje leto. Ker sem že od majhnega živela v istem kraju, 
sem si želela oditi na drugo šolo, se prepisati in živeti v dijaškem domu. Čeprav sem že enkrat tako 
močno verjela v nov začetek, ki se je na koncu sfižil, sem se kot pravi osel podala še enkrat na led 
visokih pričakovanj in navdušenosti, ki jih prinese nov začetek. Prepisala sem se na drugo gimnazijo 
izven mojega kraja. Svojo »prvo« gimnazijo imam v dobrem spominu, čeprav je zaradi velike 
odsotnosti nisem doživela v svoji polnosti. V tamkajšnji svetovalni službi nikoli nisem iskala pomoči 
– ob začetku težav je v mislih niti nisem imela kot potencialne izbire. Prvič sem z njo prišla v stik ob 
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sklenitvi pedagoške pogodbe, nato urejanja statusa dijakinje s posebnimi potrebami, pridobivanjem 
zapiskov in organiziranjem preverjanj znanja. Podobno izkušnjo sem imela tudi v svetovalni službi 
na gimnaziji, na katero sem se prešolala. 
 
Zares trdno podporo v tistem času pa sem doživela pri vzgojiteljici v dijaškem domu, ki si je upala 
pogledati čez vse nalepke in diagnoze, ki sem jih do tedaj prejela. Ko sem se prešolala, sem imela 
veliko težav pri snovanju odnosov z zaposlenimi na šoli, kot tudi s sošolkami in sošolci. Sprva sem 
prenehala prihajati na ure enega predmeta, nato drugega, zatem sem kak dan uspešno preživela v 
šoli, nato pa zopet tri dni ne. V tistem letu sem si nabrala zajeten kup neopravičenih ur, ki so prižgale 
alarme tudi v svetovalni službi in pri razredniku. Počutila sem se krivo za svoje izostajanje od pouka, 
dušilo me je zaradi neopravljenih obveznosti, imela sem težave z nizko samopodobo in iz okolice 
sem vedno znova dobivala občutek, da sem Nihče. In tu je vstopila moja vzgojiteljica – bila je tam in 
nikoli ni tratila časa, da bi me še dodatno krivila in mi moralizirala. Včasih je zgolj sedela ob meni v 
tišini in je bilo to zame dovolj. Začela sem ji zaupati in se obračati nanjo, ko sem bila v stiski. Včasih 
sem prišla v vzgojiteljsko sobo in tam samo sedela, kdaj pa kdaj sem se tudi odprla in kaj povedala, 
včasih tudi zajokala. Odnos do mene je oblikovala počasi, z občutkom in vedno sem vedela, da ji je 
mar zame.  
 
Pot, ki sem jo opisala je moja. Mogoče je kdo šel po enaki poti in se lahko identificira že takoj, 
mnoge intervjuvanke in intervjuvanci pa so ubrali popolnoma druge poti. Z omembo raznih institucij 
in oseb nisem želela očrniti ali pokazati na slabe oblike pomoči, ki sem jih prejela. Bi si pa takrat 
želela nekaj stvari, ki si jih želim še vedno: sprejemanje, poslušanje, zaupanje, vzeti si čas zame, 
česar nisem bila deležna vedno in povsod. V nekem obdobju pa so kljub temu pretehtale te vrednote 
pri osebah, ki sem jih srečala tekom svojega iskanja pomoči.  
 
Ko boli, si želiš, da bolečina mine. V resnici si najbolj želiš, da bi minila v trenutku. Žal pa se ta želja 
uresniči le v pravljicah in ne v realnem svetu oziroma v realnih odnosih. Ko pa si v odnosu z nekom, 
ki te posluša, sprejema, ti zaupa in verjame vate, je s to bolečino mnogo lažje živeti. Želim si, da bi 
na začetku poti iskanja pomoči spoznala osebo, ki bi mi stala ob strani, ko bi jadrala od ene pomoči 
do druge in iskala tako, ki bi bila zame primerna. Osebo, ki bi poznala razne oblike pomoči, mi 
svetovala in me spremljala od samega začetka do konca, preko različnih oblik pomoči. Sita sem bila 
podajanja med strokami pomoči, ki so me zavračale in najprej napotile na en konec, nato pa na 
drugega. Pošiljali so me od enega k drugemu, kot da ne čutim ničesar, v resnici pa je vsaka majhna 
slaba izkušnja sprožila snežno kroglo neugodnih občutkov. Vse kar sem si želela slišati, je bilo »mar 
mi je in tu sem s teboj, skupaj bova našli_a tako pomoč, kot jo potrebuješ«. Že to bi bila prva opora, 
ki sem jo takrat tako krvavo potrebovala.  
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11 Priloge 
 
Priloga 11.1: Motivacijsko pismo 
 
Glava Pedagoške fakultete v Ljubljani 

 
Uvodno pismo – prošnja za sodelovanje pri raziskavi 

 
Ministrstvo za zdravje je pri skupini raziskovalk in raziskovalcev iz Pedagoške fakultete v Ljubljani 
naročilo izdelavo raziskave o tem, ali otroci in mladi, ki se znajdejo v situaciji hujših duševnih stisk 
in težav, ter njihovi starši, lahko poščejo kako pomoč, ali jim je ta dostopna in ustrezna njihovim 
potrebam. Ime te raziskave je Dostopnost organiziranih oblik podpore mladim v psihosocialnih in 
duševnih težavah in konteksti teh težav. 
 
V okviru te raziskave bomo po vseh regijah Slovenije poiskali 80-100 mladih (ali njihovih staršev), 
ki so imeli kake izkušnje z doživljanjem duševnih stisk in težav in s tem v zvezi iskali kako pomoč. 
K sodelovanju bi želeli povabiti tudi vas.  
 
Posimo vas za sodelovanje v pogovoru, ki ga bo z vami opravil/a intervjuvar/ka (sicer študent/ka   
 
socialne pedagogike v Ljubljani) 
……..…………………………………………………………………………………………… . 
Pogovarjali bi se o tem, kako je bilo v času nastanka vaših duševnih stisk/težav in kako ste s tem v 
zvezi iskali pomoč. Kje ste dobili informacije, kam ste šli, kam so vas napotovali, kje ste naleteli na 
kake ovire ali težave pri iskanju pomoči, in predvsem kako ste bili z ponujeno pomočjo zadovoljni 
ali pa nezadovoljni. In kako ste – morda – potem pomoč in podporo iskali še kje drugje, kakšna je 
bila pri tem vloga šole in drugih ustanov. 
 
Intervjuvar/ka bo pogovor zvokovno snemala, da ne bi pri pisanju pozabil/a na kake pomembne 
informacije. Na osnovi vseh opravljenih pogovorov z ljudmi po Sloveniji bomo nato analizirali, kam 
se ljudje obračajo po pomoč, ali jim je pomoč dostopna, kakšna je ta pomoč in ali so zadovoljni z 
njo, in seveda bomo oblikovali tudi predloge za to, kako sistem pomoči izboljšati, česar si želi 
Ministrstvo za zdravje. 
 
Sodelovanje pri raziskavi je povsem anonimno. Vaših imen in priimkov za raziskavo ne potrebujemo 
in bomo zanjo uporabljali izključno take podatke, ki ne bodo omogočali vaše identifikacije. 
Raziskavo bom izvajali v skladu z etičnimi pravili raziskovanja. 
 
Če bi se o teh temah ali o sami raziskavi želeli pogovarjati še s kom, razen z vašo/im 
intervjuvarko/jem, vam predlagamo, da se obrnete na enega od naslednjih raziskovalcev: Mija Marija 
Klemenčič, mija.klemencic@pef.uni-lj.si; Bojan Dekleva, bojan.dekleva@guest.arnes.si, tel. xxx 
xxx xxx ali Darja Tadič, tadic.darja@gmail.com, tel. xxx xxx xxx 
 
Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo.  

Skupina raziskovalcev, zanjo Bojan Dekleva 
 
Ljubljana, 27. 9. 2017  
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Priloga 11.2: Informativni letak 
 

Glava Pedagoške fakultete v Ljubljani 

 
Dostopnost organiziranih oblik podpore mladim  

v psihosocialnih in duševnih težavah in konteksti teh težav  
(preliminarna študija) 

 
Kaj?  
Raziskovalni projekt  
(po svojem namenu preliminarna študija – torej raziskava, namenjena nadaljnjemu raziskovanju) 
 
O čem?   
O dostopnosti in oblikah podpore mladim v težavah/ stiskah 
 
Zakaj?  
Opažanja, da primanjkujejo ustrezne in mladim dostopne oblik podpore/ pomoči 

 
Kako?  
V 3 delih: 

 
MLADI  

(in/ali njihovi starši) 
ANONIMNI intervjuji  
študentke_je soc.ped. 

zemljevid iskanja in uporabe  
(ne)formalnih pomoči/ podpore 

STROKOVNE_I DELAVKE_CI 
v vzgoji/ izobraževanju 

anketa  
možnosti ponudbe/ usmeritve/ 
dostopnost pomoči/ podpore 

mreža podpore, ki se (ne) sproži 

USTANOVE 
(vzgoja in izobraževanje) 
»male« študije primerov 
delo in izkušnje z vidika 

ustanove 

 
 
 
 

REZULTAT 
ocena kazalcev stanja ponudb pomoči, njihove dostopnosti 

ter prilagojenosti potrebam mladih oz. njihovih družin 
+ 

izhodišče za nadaljnje raziskovanje 
 

Naročnik: Ministrstvo za zdravje  
Izvajalka: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (oddelek za socialno pedagogiko) 
 
Dodatne informacije lahko dobite pri pri izvajalkah_cih raziskave: 
prof. dr. Bojan Dekleva, bojan.dekleva@guest.arnes.si  
doc. dr. Špela Razpotnik, spela.razpotnik@guest.arnes.si  
as. dr. Mija Marija Klemenčič, mija.klemencic@pef.uni-lj.si  
doc. dr. Matej Sande, matej.sande@guest.arnes.si  
as. Darja Tadič, tadic.darja@gmail.com  
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Priloga 11.3: Soglasje za izvedbo intervjuja 
 
Glava Pedagoške fakultete v Ljubljani 
 
 

SOGLASJE ZA IZVEDBO POGOVORA  Z MLADOLETNO OSEBO  
 
 
Spodaj podpisan_a ……………………………………. (ime in priimek), soglašam, da 
se v okviru raziskave z naslovom »Dostopnost organiziranih oblik podpore mladim v 
psihosocialnih in duševnih težavah in konteksti teh težav« brez moje prisotnosti opravi 
in zvočno posname pogovor (v enem ali več delih) z mladoletno osebo 
…………………………………………. (ime in priimek), katere oče/ mati/ 
skrbnik_ca/ rejnik_ca sem (obkrožite en odgovor).  
Seznanjen_a sem z namenom intervjuja, njegovo tematiko in osnovnimi informacijami 
o raziskavi (priloga), katere del bo intervju. Seznanjen_a sem tudi s tem, da lahko 
kadarkoli pridobim dodatne informacije o raziskavi, tako da se obrnem na osebe, ki so 
navedene v uvodnem pismu, ki sem ga prejel_a.  
 
 
Datum: …………................... 

Ime in priimek: …………................ 
 

Podpis: ………………… 
 
 
 
 
Prilogi:  
Uvodno pismo izvajalk_cev raziskave 
Letak z informacijami o raziskavi 
 
Po en izvod soglasja prejmejo: 
∼ sodelujoča mladoletna oseba 
∼ oseba, ki daje soglasje 
∼ Pedagoška fakulteta  
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Priloga 11.4:  
Obrazložitev pojma duševna stiska ali težava za namene vzorčenja oseb za intervju 
 
 
Duševne stiske in težave – kaj to pomeni? 
Na kaj se ta izraz nanaša, boste intervjuvarke bolj ali manj najbolje razumele_i intuitivno in po lastni presoji. 
Stiske in težave imamo vsi, praktično vsakodnevno. Vendar jih večinoma uspemo sproti »preiti«, preživeti,  
predelati, ne da bi zelo močno ali dolgoročno vplivale na nas. V mnogih primerih pa se stiske in težave 
nadaljujejo  in zapletajo v nekakšne »vozle«, ki postanejo  dolgoročni ali bolj intenzivni in moteči. 

 
Zanimajo nas predvsem tiste stiske, ki vztrajajo dalj časa in niso le prehodne ali prilagoditvene. Torej nas ne 
bi zanimala situacija, ko nekdo zamenja šolo ali gre v vrtec in je prvi mesec ali teden ves zmeden in npr. pred 
odhodom joka. Niti ne situacije običajnega žalovanja, ko človeku umre babica (kar se zgodi vsem), in je 
potem nekaj mesecev v stanju žalovanja, pol leta kasneje pa živi podobno kvalitetno kot prej.  
 
Zanimajo nas tiste težave, ki so tako hude, da imajo (ali bi lahko imele) neke posledice  za posameznikovo 
kakovost življenja, za nadaljnji razvoj, za sposobnost dela (učenja, študija) in vzpostavljanja stikov. Ki torej 
posamezniku škodijo, ga ovirajo, ga onemogočajo, in mu jemljejo veselje do življenja. 
 
V načelu bomo izbirali tiste primere duševnih stisk in težav, v katerih so uporabniki (mladi ali njihovi starši) 
nekje iskali pomoč, oz. jo poskušali najti, ali bili namenjeni jo poiskati. (Ker le v tem primeru  lahko sploh 
raziskujemo »dostopnost« pomoči). To pa so lahko iskali sami po svoji iniciativi ali pa so jih drugi (npr. šola) 
napotili, jih poslali ali jim svetovali, naj si poiščejo pomoč.  
 
V večini primerov ljudje iščemo pomoč najprej v svojem neformalnem krogu, mreži. To nas tudi zanima, 
vendar je iskanje formalne pomoči (pri nekih organizacijah, strokovnjakih, v šoli, pri zdravniku, itd.) 
velikokrat znak, da je težava dovolj huda, da posameznici ali njenim staršem povzroča toliko skrbi, da se 
odločijo iti ven iz družine po pomoč k nekim strokovnjakom.  
 
In ker naročnika (Ministrstvo za zdravje) zanima, kako izboljšati mrežo teh formalnih pomoči, bomo izbirali 
take primere, kjer so ljudje poskušali, uspešno ali neuspešno dobiti pomoč pri formalnih organizacijah 
(svetovalne službe, svetovalni centri, zdravstvene ustanove, samoplačniški psihoterapevti, centri za pomoč 
mladim, itd).  
 
Seveda pa nas vsaj nekoliko zanimajo tudi zdravilci, bioenergetiki in podobni, ki jih po navadi ne uvrščamo 
niti med neformalno mrežo niti ne med formalne ponudnike pomoči. 
 
Izraz »duševno« se v glavnem nanaša na posameznikovo doživljanje, čustva, motivacijo,  miselno delovanje. 
Lahko smo potrti, zaskrbljeni, povsem pasivni, odsotni, prestrašeni, se nam kar »misli ustavljajo«, brezupni,  
brezvoljni in podobno.  Duševno dogajanje pa se nato pozna tudi v  vedenju in v odnosih. Lahko imamo 
težave in spremenjena stanja na področju spanja (smo nespečni), prehranjevanja (želimo pretirano shujšati, 
bruhamo), učinkovitosti  (se ne moremo več učiti), razvijemo različna tvegana vedenja, razvijemo različne 
odvisnosti s katerimi poskušamo utolažiti notranje stiske, lahko se nam sesujejo naše socialne mreže,  naši 
odnosi z drugimi postanejo neprijetni, lahko postanemo izzivalni, odklonilni, agresivni. Agresivnost lahko 
izražamo proti samemu sebi in se režemo, ali pa z rezanjem začnemo izražati svojo nemoč drugačnega 
ravnanja, in lahko poskusimo narediti samomor. Vsa omenjena vedenja so praviloma  vedenjski znaki 
notranjih stisk ali odraz značilnosti okolja, ki za naš razvoj niso ustrezne in so preveč obremenjujoče. 
Zanimala nas bodo vsa taka stanja, pa kakorkoli bodo že poimenovana. 
 
V naši raziskavi se odločamo za izraza duševne stiske in težave, ne pa motnje ali bolezni. Slednja izraza se 
uporabljata v medicini, ki jo manj zanima posameznikovo dojemanje in njegovo socialno okolje, nas pa 
zanima v veliki meri tudi to. In predlagamo vam, da ta izraza stiska in težava tudi mi dosledno uporabljamo. 
Če pa bodo uporabniki govorili o motnjah in boleznih, lahko seveda tudi mi v pogovori temu sledimo. 
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Zanimalo nas bo tudi, kakšne izraze in razlage uporabljajo uporabniki sami zase, torej še preden jih mi sami 
kako poimenujemo. 
 
Zanimal nas bo socialni kontekst nastajanja težav, iskanja pomoči, in dojemanja ustreznosti pomoči. Kakšni 
so pogoji življenja mladega uporabnika in njegove družine, kakšna je struktura te družine in druge pomembne 
značilnosti njihovega življenja. Včasih bo pomembna narodnost  in s tem povezani pritiski (Romi), 
nazaposlenost in materialna stiska, samohranilske družine in pomanjkanje socialne podpore, življenje daleč od 
sorodnikov, selitve. Med značilnostmi konteksta nas bodo zanimale tudi izkušnje s šolo in v šoli, ker: A. 
vsakdo hodi ali naj bi hodil v šolo, B. je šola lahko pomemben ogrožujoč in/ali varovalni dejavnik, C. ker bi v 
šoli lahko (ali pa tudi so) zaznali težave in k njim ne/ustrezno pristopili. 
 
Poseben problem je uporaba dovoljenih ali nedovoljenih drog. Medtem ko to z vidika (normativnega) javnega 
zdravja lahko razumemo kot znak ne-zdravja, in si želimo, da bi mladi čim kasneje ali sploh ne začeli z 
uporabo enih ali drugih drog, pa lahko na uporabo drog z (empiričnega) vidika socialne pedagogike gledamo 
tudi drugače. Namreč da živimo v »mokri« alkoholni kulturi, kjer je uporaba alkohola  v mnogih situacijah 
normativna (pričakovana – rojstni dnevi, novo leto), prav tako pa tudi uporaba prepovedanih drog v nekaterih 
okoljih in seveda v smislu eksperimentiranja. Zato same uporabe enih ali drugih drog  ne bi jemali kot kakega 
znaka duševnih težav, razen če gre za zelo zgodnjo, nenormativno, pretirano in/ali ponavljajočo/stalno 
uporabo drog, ki ima ali bi lahko imela negativne posledice za mladostnika/co. In seveda v primerih, kjer  so 
uporabo drog kot problematično prepoznali drugi v okolju mladostnika in ga začeli zaradi tega obravnavati. 
 
Duševne stiske se lahko tudi »utelešajo«, somatizirajo, kažejo v kakih telesnih boleznih ali poslabšujejo 
njihov potek (so lahko povezane na primer z astmo, nekaterimi kožnimi boleznimi,  boleznimi prebavil, itd.). 
Ker gre za zapleteno in manj jasno problematiko, takih primerov ne bi posebej iskali, niti ne o tem posebej 
spraševali. Če pa bi nam kdo »ponudil« take težave kot temo pogovora, jih seveda sprejmemo. 
 
Posebna kategorija bodo mladi z nasilnimi vedenji in morebitnimi kaznivimi dejanji (nasilja ali tatvin). Če gre 
za otroke in mladostnike, bodo tudi ti sodili v naš vzorec, pa čeprav  sami ne bodo prav nič iskali pomoči … 
 
Pri nastajanju duševnih težav so zelo pomembni socialni dejavniki. Če s tem mislimo na družinske okoliščine 
to itak velja (duševne težave so po pravilu in po svojem izvoru vedno tudi interakcijske), velja pa tudi v 
širšem smislu socialno-ekonomskega položaja družine. Včasih je težko ločiti “socialno« od »duševnega« 
čeprav je oboje seveda  tesno povezano. Nas bodo zelo zanimale tudi te širše socialne okoliščine pojavljanja 
duševnih težav, ker pač kot stroka verjamemo v »socialne determinante zdravja«. 
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II. Praksa in stališča vzgojno-izobraževalnih ustanov v 
zvezi z duševnimi stiskami in težavami mladih 
 
 
1 Namen raziskovanja in uporabljena metodologija 
 
V načrtu raziskave je bil kot njen drugi glavni namen opredeljeno spoznavanje prakse in stališč 
vzgojno-izobraževalnih ustanov v zvezi z duševnimi stiskami in težavami mladih. Konkretneje smo 
zapisali, da nas bo zanimalo kakšne duševne težave in stiske mladih predstavniki teh ustanov 
opažajo; kaj so znanilci duševnih stisk in značilnosti okoliščin, v katerih se okolje/ družina/ šola/ 
mladostnica_k prvič odziva oziroma, ki se jih prvič zaznava kot (odraz) stiske; s čim se na njih 
obračajo starši; kaj lahko ponudijo; kam jih napotujejo; kakšne možnosti sledenj posameznim 
primerom imajo; kakšni so čakalni roki in dostopnost za različne specifične skupine mladih; kakšni 
morebitni protokoli obravnave in podobno. Predvideli smo zajem vzorca do cca 100 predstavnikov 
vzgojno-izobraževalnih ustanov. Kot metoda zbiranja podatkov je bila predvidena internetna anketa. 
Kot ciljne vzgojno-izobraževalne ustanove smo opredelili osnovne in srednje šole ter dijaške 
domove. 
 
Sestavili smo anketo, ki je obsegala – poleg splošnih podatkov – naslednjih devet vsebinskih 
vprašanj: 
1. S kakšnimi duševnimi stiskami in psihosocialnimi težavami mladih se na vaši šoli ali v dijaškem 

domu najpogosteje srečujete? So morda katere od njih v zadnjem času v porastu? S katerimi se 
najpogosteje ali najbolj intenzivno ukvarjate?   

2. Kako šola/dijaški dom običajno zazna stiske mladih (nanje opozorijo učenci in dijaki sami, 
njihovi  vrstniki, starši, druge organizacije, pedagoški kader,…)?   

3. Kakšne so v splošnem možnosti in priložnosti, a tudi ovire in omejitve tega, da bi se v vaši 
ustanovi ukvarjali z duševnimi težavami in psihosocialnimi stiskami mladih?   

4. Imate morda na šoli (dijaškem domu) kake dogovore, navodila, protokole ravnanja (morda za 
različne strukture zaposlenih) v zvezi z duševnimi stiskami mladih? Če DA, jih prosim na kratko 
opišite.   

5. Se  lahko morda spomnite kakega primera iz vaše šole (dijaškega doma), ki bi ga lahko razumeli 
kot primer dobre prakse,torej kot primer, kako je šola s svojim delovanjem prispevala k razrešitvi 
ali koristnemu nudenju pomoči kakemu učencu ali dijaku z znaki duševne stiske? Ali pa morda 
pri vas obstaja tudi kaka bolj trajna in sistematična dejavnost, ki bi jo lahko opisali kot primer 
dobre prakse? Če DA, prosim ta primer ali dejavnost vsaj na kratko opišite.   

6. Kakšna so pričakovanja staršev v zvezi z duševnimi stiskami njihovih otrok in kakšne so vaše 
izkušnje s sodelovanjem s starši?    

7. Kakšne so oblike sodelovanja vaše ustanove z drugimi organizacijami v primerih duševnih stisk 
učencev in dijakov? S katerimi organizacijami najpogosteje sodelujete v takih primerih in kakšne 
so izkušnje tega sodelovanja?    

8. Ali učence,dijake in starše informirate o tem, kam se še lahko obrnejo po pomoč oziroma 
podporo? Če DA, na kakšen način to informiranje poteka?    

9. Imate kako razmišljanje ali predloge, kako bi se lahko stanje v zvezi z reševanjem duševnih stisk 
mladih izboljšalo? In kakšne vrste dodatne podpore (informacije,izobraževanje, itd.) bi vaši 
ustanovi s tem v zvezi lahko koristile?    
 

Obvestilo o anketi s prošnjo za sodelovanje pri njej smo poslali na elektronske naslove vseh 
slovenskih osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov. Specifični način pridobivanja naslovov oz. 
pošiljanja pa se je razlikoval glede na vrsto ustanove: 



157 

 

- Pošiljanje elektronskega sporočila s prošnjo za sodelovanje pri anketi osnovnim šolam je 
potekalo s posredovanjem Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo. Direktorat je 
sporočilo poslal vsem osnovnim šolam s pomočjo svojega ustaljenega načina obveščanja šol, pri 
čemer ne vemo točno, komu oz. na katere naslove je bilo sporočilo poslano. Z domnevo, da je 
bilo sporočilo poslano vsem OŠ v Sloveniji, sklepamo, da je bilo poslano na 454 naslovov. 

- Srednjim šolam smo poslali prošnjo za sodelovanje pri anketi na ta način, da smo uporabili bazo 
konkretnih oseb (v večini svetovalnih delavcev), ki smo jo pridobili MIZŠ12 in ki je bila 
sestavljena za potrebe obveščanja (pretežno) svetovalnih delavcev o kariernem svetovanju. Ta 
sporočila so bila torej naslovljena poimensko 213 naslovnikom.   

- Za namene obveščanja dijaških domov smo na osnovi seznama dijaških domov, ki smo ga našli 
na internetu sestavili bazo elektronskih naslovov dijaških domov, ki ni vsebovala osebnih 
naslovov, ampak le institucionalne. Sporočilo smo poslali na 39 naslovov. 

  
V času enega meseca in pol smo prejeli 132 izpolnjenih anket in sicer: 
- 67 od predstavnikov osnovnih šol, 
- 50 od predstavnikov srednjih šol, 
- 5 od predstavnikov dijaških domov in 
- 4 od oseb, ki so označile, da delajo tako na srednji šoli kot v dijaškem domu. 
 
Stopnja odgovarjanja na anketo je bila torej razmeroma nizka. Pri osnovnih šolah 15 % (67 
odgovorov od 454 šol), pri srednjih šolah 24 % (51 od 213 šol) in pri dijaških domovih 23 % (9 od 
39 domov; a štirje od teh so delali hkrati na SŠ in v dijaškem domu). V celoti torej 18 % (126 
odgovorov od 706 naslovnikov). Na osnovi dobljenih podatkov ne moremo soditi o 
reprezentativnosti realiziranega vzorca. Dejansko pa nas je presenetilo bogastvo in obsežnost 
odgovorov pri velikem delu prejetih anket, kar je preseglo naša pričakovanja. V uvodnem nagovoru 
k anketi smo zapisali, da računamo, da bo njeno izpolnjevanje respondentom vzelo do 15 minut časa, 
dejansko pa je bil obseg odgovorov pri mnogih tak, da je izpolnjevanje gotovo zahtevalo vsaj eno 
uro časa (ali pa v nekaterih primerih celo več ur). Tako se nam zdi utemeljena domneva, da so na 
anketo v večji meri odgovarjali ljudje, ki so imeli o tej temi »kaj za povedati«, ki jim je bila tema 
blizu, ki so bili zanjo bolj zainteresirani in morda pri delovanju na tem področju bolj aktivni. Tako 
domnevamo, da smo prejeli v večji meri odgovore od ustanov, ki so v zvezi s tematiko duševnih 
stisk mladih v celoti bolj aktivne. 
 
Med respondenti jih je 81 % opredelilo svoje delovno mesto. Med temi je bilo 92 % svetovalnih 
delavcev, 9 % učiteljev/profesorjev/vzgojiteljev, 4 % ravnateljev ali pomočnikov in 7% izvajalcev 
dodatne strokovne pomoči. 
 
Med anketiranimi ustanovami je največjo obiskovalo 1.100 dijakov, najmanjšo pa 28 dijakov (dijaški 
dom). Povprečno število učencev/dijakov v sodelujočih ustanovah je bilo 519. 
 
Sodelujoče ustanove so bile iz vseh slovenskih regij, vendar pa nekoliko izstopata po večjem deležu 
zastopanosti gorenjska in zasavska regija, po manjši stopnji odzivnosti pa savinjska, posavska in 
koroška. 
 
Zaradi majhnega numerusa sodelujočih dijaških domov smo za namene nadaljnje obdelave združili 
podatke predstavnikov srednjih šol in dijaških domov, ter tako oblikovali dve skupini respondentov, 
ki smo jih poimenovali: 
- »osnovne šole« z numerusom 67 (skrajšana oznaka te skupine je »OŠ«), ter 

                                                             
12 Omenjenemu direktoratu in MIZŠ se zahvaljujemo za pomoč pri pošiljanju obvestil šolam.  
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- »srednje šole« (ki vključujejo tudi odgovore predstavnikov dijaških domov) z numerusom 59 
(skrajšana oznaka te skupine je »SŠ«). 

 
 
2 Pojavnost različnih vrst duševnih stisk in psihosocialnih težav mladih 
 
O tej temi je spraševalo vprašanje: 
� S kakšnimi duševnimi stiskami in psihosocialnimi težavami mladih se na vaši šoli ali v dijaškem 
domu najpogosteje srečujete? So morda katere od njih v zadnjem času v porastu? S katerimi se 
najpogosteje ali najbolj intenzivno ukvarjate? 
  
Odgovori na to vprašanje so obsegali od nekaj besed do pol strani besedila. Za ilustracijo spodaj 
navajamo tri primere odgovorov: 

 
Največ se na šoli srečujemo z anksioznimi motnjami in posledičnim izostajanjem iz šole, v 
porastu je tudi depresivno razpoloženje, vedno pogosteje pa se srečujemo tudi z zametki 
psihoz oziroma s hospitalizacijami dijakov višjih letnikov. Najpogosteje se ukvarjamo z 
generalizirano anksioznostjo, ki ni vezana samo na šolsko okolje, občasno tudi s šolsko 
fobijo. Veliko je tudi socialno-ekonomskih stisk, ki vplivajo tudi na splošno psihosocialno 
počutje dijakov, veliko dijakov iz nefunkcionalnih družin, pogosto tudi nasilje v družinah. 
 
V zadnjem času so v porastu medosebne težave, povezane s spletnim nasiljem: žaljivi 
komentarji, objave, spletno nadlegovanje, nepooblaščeno fotografiranje in posredovanje 
fotografij ipd. sicer se pa pri posameznih dijakih pojavljajo težave kot je nizka motivacija za 
učenje, različna stanja tesnobnosti/anksioznosti, vedenjske in čustvene težave (pogosto 
motenje pouka, depresivna simptomatika, samopoškodovalno vedenje, samomorilne misli) in 
druge (motnje hranjenja). Trenutno nam največji izziv predstavlja splet, saj menim, da so 
kršitve preslabo definirane oziroma ažurirane v obstoječih zakonih. 
 
Ukvarjamo se s težavami v zvezi z odklanjanjem šole ali strahom pred preizkusi znanja. 
imamo tudi posamične primere depresije in enega dečka s hujšimi fobijami. Več je težav 
zaradi družinskih razmer. Starši imajo nemogoče urnike, več je razvez, starši ne zmorejo v 
celoti prevzemati svoje starševske funkcije. Osnovna šola je zahtevna, preveč je še vedno 
balasta, otroke, posebej nekatere, zelo obremenjuje. 

 
Prejete odgovore smo klasificirali v manjše število razredov odgovorov, pri čemer smo poskušali čim 
boj upoštevati ubeseditve respondentov. Pri kategorizaciji smo se srečali z več vrstami dilemami, od 
katerih je bila ključna naslednja: Odgovori so vsebovali bodisi opise/poimenovanja nekih 
psihopatoloških sindromov (npr. anksiozne motnje ali ADHD), bodisi poimenovanja nekih 
simptomov (npr. rezanje ali samomorilne misli), bodisi omenjanje domnevnih vzrokov stisk (ne da bi 
bila pri tem opisana narava in simptomatska slika teh stisk; npr. socialno-ekonomske stiske ali 
bankrot podjetja), bodisi neka vedenja (npr. spletno nadlegovanje). V kategorizaciji smo sledili tem 
ubeseditvam in jih poskušali smiselno združevati, zato so tudi v tabeli 1vidni vsi ti zgoraj omenjeni 
pristopi k poimenovanju težav. Primerjave med kategorijami/razredi težav (npr. česa je več in česa 
manj) so tako le delno smiselne oziroma smiselne le v doživljajskem okviru šolskih svetovalnih 
delavcev, ki govorijo o tem, kaj srečujejo, kako to poimenujejo in s čem se ukvarjajo. Pri tem so 
nekateri govorili o mladih, ki so že bili v kaki bolj specializirani obravnavi in od tam prinesli 
specifične uradne diagnoze;  v takih primerih so respondenti tudi poročali o teh diagnozah. V drugih 
primerih so respondenti poimenovali težave brez sklicevanj na ugotovitve drugih strokovnjakov.  
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Tabela 1 kaže pogostost opažanja različnih vrst težav na OŠ in SŠ ter rangiranje teh vrst težav od 
najpogosteje opažene (rang 1) do manj pogosto opaženih (rangi 2, 3, itd. V tabeli je rangiranih samo  
prvih 12 najbolj pogosto opaženih vrst težav!). Ker je tabela kompleksna, zahteva še naslednja 
pojasnila: 
- Ene vrste težav so vsebovane le v enem okencu tabele, z nekaj besedami zapisanimi s pisavo 

večje velikosti. To so: »Depresije/depresivna stanja/depresivnost«, »Avtoagresija/avtoagresivno 
vedenje, samopoškodbeno vedenje, rezanje«, »Psihoza, shizofrenija«,  »Motnje spanja« in  
»Avtizem/avtistične motnje«. 

- Druge vrste težav so opisane tudi samo v enem okencu, kjer je najprej zapisano okvirno 
poimenovanje težav z večjo velikostjo pisave, nato pa so z manjšo velikostjo pisave zapisane bolj 
specifična poimenovanja težav (kakor so jih upoabili respondenti), ki smo jih uvrstili v to 
kategorijo. Primera takih kategorij sta »Medvrstniško nasilje« ali »S storilnostjo in dosežki 
povezane težave«.  

- Tretje vrste težav pa so opisane in vsebovane v več vrsticah tabele. Pri tem zgornja vrstica podaja 
bolj splošno poimenovanje pojava/težave, v vrsticah pod njo pa so z manjšo velikostjo pisave 
poimenovane in prešteta omenjanja bolj specifičnih oblik tega pojava/težave. Take vrste težav 
(oz. kategorije) so tri: »Anksioznost in panični napadi«, »Stiske, opredeljene z opisovanjem 
različnih družinskih situacij« ter »Kemične in nekemične odvisnosti in zlorabe«. Pri tem je v prvi 
vrstici naveden seštevek vseh številk v spodnjih vrsticah, ki sodijo v to kategorijo. Ti seštevki pa 
so – zaradi načina beleženja lahko večji kot je numerus celotnega vzorca. Tako npr. je 49 SŠ (od 
59 vseh SŠ) poročalo o opažanju pojava »anksioznost/anksiozne motnje/tesnoba, neopredeljena 
tesnoba, socialna anksioznost«, 20 SŠ pa o pojavu, ki so ga opisali kot »panični napadi/panična 
motnja«. Seštevek opažanj obeh pojavov je tako znašal 69, kar je več, kot je bilo vseh SŠ. Ti 
seštevki se torej ne nanašajo neposredno na število šol, vseeno pa so posredni indikator 
pogostosti pojava. Slabost takega načina beleženja je ta, da ne omogoča videti, na koliko 
različnih šolah dejansko opažajo bodisi anksioznost bodisi panične napade.  
 

Za eno od vrst vrst težav (oz. kategorijo njihovega poimenovanj) je značilna tako velika 
heterogenost, da bi lahko rekli, da je ta kategorija na nek način »prazna« oz. bolj rečeno 
»prepolna«.To je vsekakor  kategorija »Stiske, opredeljene z opisovanjem različnih družinskih 
situacij«, za katero je značilno, da pri njej respondenti niso opisovali vrste pojavljanja ali doživljanja 
stiske, temveč dejavnike v družini, ki naj bi jo povzročali. Osnovna vsebina te kategorije torej je, da 
respondenti vidijo vzroke stiske v nefunkcionalnih družinskih dogajanjih, neustreznih vzgojnih 
vzorcih, delovnih razmerah, in presenetljivo pogosto tudi v ekonomski in finančni stiski družin. 
 
Drugo taka heterogena skupina smo poimenovali »Drugo, omenjeno po enkrat ali dvakrat«. Kakor 
ime pove, gre za redkeje omenjene težave, ki jih nismo znali brez močnejših pomislekov uvrstiti v 
nobeno od drugih kategorij. 
 
Način razvrščanja težav in njihovo prikazovanje tudi ne omogoča videti kombinacij težav. Kadar so 
namreč respondenti poročali o združenih vrstah težav, smo jih praviloma uvrščali in šteli ločeno, 
torej po posameznih vrstah omenjenih težav.  
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Tabela 1: Pogostost opažanja različnih duševnih stisk in težav mladih v osnovnih šolah (N=67) in 
srednjih šolah (N=59) ter rangi pogostosti teh težav.  
 
 
 
Opredelitev vrste duševnih stisk/težav: 

Pogostost opažanja 
pojava (f) 

Rang pogostosti 
pojavljanja(1.-12.): 

OŠ SŠ OŠ+SŠ OŠ SŠ OŠ+SŠ 
Anksioznost in panični napadi, od tega: 27 69 96 7. 1. 1. 
Anksioznost/anksiozne motnje/tesnoba, neopredeljena tesnoba, socialna 
anksioznost 

23 49 72    

Panični napadi/panična motnja 4 20 24    
       

Stiske, opredeljene z opisovanjem različnih družinskih 
situacij, od tega 

40 42 82 3. 3. 2. 

Stiske, povezane z družinsko situacijo: posledica nerazumevanja med 
staršema; neskladna vzgoja matere in očeta; vedenjske težave-pogosto 
posledica neurejenih družinskih razmer in odnosov; nekonstruktivna 
komunikacija med starši; obračunavanje preko otroka; manjkajoči očetje;  
prezahtevni starši; nerazumevanje doma; strah pred domom; stiske ob 
hujših boleznih v družini; ko starša ne zmoreta sodelovati med seboj v 
korist otroka; zaradi pretirane skrbi staršev do otrok; ko želijo starši 
narediti vse namesto njih; učencev, kjer starši nimajo časa za pogovor z 
otrokom; učenci, ki nimajo doma nobene spodbude; učencev, ki nimajo 
doma nobenega reda (ne glede učenja, domačih nalog, spanja, dostopnosti 
do elektronskih naprav) in preživljajo popoldneve, kakor pač sami želijo; 
težave kot posledica neustreznih vzgojnih prijemov, (ne)postavljanje meja; 
pretirano ščitenje otroka; ničelna frustracijska toleranca pri otrocih; 
razpetost otroka; prepovedi približevanja očetov, mater;  socialne stiske; 
težavni odnosi; nesoglasja med starši;  starši zapustijo svoje otroke; otroci 
živijo sami; bolezen; izguba službe pri enem ali obeh starših; bankrot 
podjetja; stiske zaradi SES družine; finančne stiske v družini; preveliki 
pritiski zaradi ocen; stiske zaradi disfunkcionalno organizirane družine; 
neustrezni vzorci vedenja, ki jih dijak prinaša v šolo iz domačega okolja; 
prevelika zaščita otroka s strani staršev; travmatične izkušnje iz preteklosti 

17 25 42    

Stiske posebej v povezavi z ločitvijo staršev: preganjanja staršev na CSD 
in sodiščih in hkrati zloraba otrok za namen medosebnega obračunavanja 

15 7 22    

Stiske, povezane z smrtjo v družini/smrt ali samomor bližnjih  4 4 8    
Stiske, povezane z nasiljem v družini 43 5 8    
Stiske, povezane z duševnimi stiskami/boleznimi matere ali očeta  1 1 2    
       

Medvrstniško nasilje, bullying; zaničevanje; poniževanje; 
sramotenje sošolcev ali sovrstnikov (tudi po internetu); psihično; verbalno; 
fizično; spletno nadlegovanje; žaljivi komentarji; nepooblaščeno 
fotografiranje in posredovanje fotografij ipd.); druge težave povezane z 
vrstniškimi odnosi; nesprejemanje; zbadanje; ignoriranje; konflikti; iskanje 
družbe; nesprejetost; zbadanje; ignoriranje; težave pri socialnem 
vključevanju; nepriljubljenost; soc. izolacija; zasmehovanje-poniževanje; 
norčevanje, vzdevki... nagajanje; skrivanje; kraje... ustrahovanje; slabša 
sprejetost ali zavrnjenost s strani sošolcev; izločanje iz skupine; čustvene 
stiske do prijateljev ali  partnerjev 

43 20 63 1. 8. 3. 

Depresivna stanja, depresije, depresivnost 17 43 60 9. 2. 4. 
S storilnostjo in dosežki povezane težave: učne težave 
(odpor do šole); premalo prostega časa; pritisk s strani staršev; stiske ob 
učnem neuspehu,  tudi kot posledica nezmožnosti načrtovanja in izvajanja 
zastavljenih nalog (samoregulacija); stiske zaradi visokih pričakovanj, tudi 
zaradi povprečnih ali znižanih sposobnosti, pričakovanj staršev; previsoki 
cilji, obremenitve, strah pred neuspehom, stres zaradi šolskih obveznosti; 
stiske zaradi prezahtevne učne snovi; preobremenjenost 

28 23 51 6. 6. 5. 

Samopoškodbeno vedenje, avtoagresija, avtoagresivno 
vedenje,  rezanje 

19 30 49 8. 4. 6. 

Čustvene težave, razpoloženjske težave, otopelost, žalost, 
osamljenost, pomanjkanje volje, težave z izražanjem jeze, obvladovanje 
čustev, črnogledost, visoka občutljivost na dražljaje (»pretirana«), občutki 

29 19 48 5. 9. 7. 
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utesnjenosti, ujetosti, krivde, jeza, velika nihanja razpoloženj 
Strah pred šolo, neprihajanje v šolo, strah pred ocenjevanjem, strah 
pred nastopanjem, strah pred (ustnim) ocenjevanjem, strah pred učiteljem, 
strah pred ocenjevanjem (»testi«), strah pred določenim predmetom, odpor 
do prihajanja v šolo  

41 3 44 2.  8. 

Vedenjske težave, agresivno vedenje, stiske zaradi neprilagojenega 
vedenja neupoštevanje pravil, dogovorov, nespoštljiv odnos do odraslih in 
do vrstnikov, Izogibanje obveznostim, konflikti z učitelji 

32 10 42 4.  9. 

Motnje hranjenja, anoreksija, bulimija, prenajedanje 15 26 41 10. 5. 10. 
       

Kemične in nekemične odvisnosti in zlorabe  9 22 31  7. 11. 
Uživanje dovoljenih drog, »odvisnost«, »zloraba« 2 3     
Uživanje nedovoljenih drog »odvisnost«/»zloraba« 1 7 8    
Odvisnost od sodobnih tehnologij, računalniške igrice, socialna 
omrežja, igre na srečo   

6 9 15    

Odvisnost od kartanja, iger na srečo, hazarda   0 3 3    
       

Težave s samopodobo, slab občutek lastne vrednosti 10 11 21  11. 12. 
Različni strahovi in fobije, socialna fobija, strah pred 
izpostavljanjem v skupini, strah pred temo, pred prihodnostjo 

11 7 18 12.   

Samomorilnost in z njo povezane pojavne oblike, poskus 
samomora,  samomorilne misli, načrtovanje in grožnje s samomorom  

4 12 16  10.  

Motnje pozornosti in koncentracije, ADHD, stiske povezane z 
nemirnostjo, hiperaktivnost 

12 4 16 11.   

Psihosomatske težave, beg v bolezen, porast opravičeno odsotnih; 
glavoboli in bolečine v trebuhu, migrene, slabost, miselne blokade; 
glavobol, slabosti 

4 10 14  12.  

Stiske otrok s posebnimi potrebami (z odločbami): težave 
s sprejetjem lastnih omejitev; strah pred prihodnostjo v zvezi s tem; 
nesprejetost med vrstniki zaradi "drugačnega" vedenja; pritisk s strani 
staršev; težavei učencev z odločbo, ki ne najdejo stika s svojimi vrstniki; 
zavedajo se svojih primanjkljajev in se čutijo manjvredne, zapostavljene, 
neenakovredne sošolcem in zato doživljajo različne stiske in strah pred 
neuspehom 

7 4 11    

Brezvoljnost, nezainteresiranost, pomanjkanje motivacije (za 
učenje/delo/življenje), apatičnost 

4 7 11    

Psihoza, shizofrenija 0 5 5    
Odnosna problematika: samotarstvo - nesprejemanje socialnih 
kontaktov, odmikanje od ljudi , težavni odnosi s starši, prijatelji, partnerji, 
pri novincih- predvsem "iskanje" svojega prostora v novi razredni 
skupnosti, kako se postaviti zase na sprejemljiv način, stiska v zvezi s 
sprejetostjo med sošolci in učitelji 

0 5 5    

Motnje spanja 0 5 5    
Avtizem/avtistične motnje 1 3 4    
Drugo, omenjeno po enkrat ali dvakrat: bipolarna motnja; 
kumulativna travma; stiske kot odraz nizke frustracijske tolerance otrok; 
onemogočanje, da otrok prevzame odgovornost za svoja dejanja; pretirano 
impulzivno vedenje; stiske zaradi govorne napake; specifične učne težave; 
zavračanje hrane v šoli; obsesivno-kompulzivna motnja; stiske zaradi 
žalovanja; nasilje s strani partnerja; selektivni mutizem; stiska ob 
spremembi spola; disleksija; spolno nasilje (stiske ob posilstvu); 
izgorelost; uporništvo; nezmožnost prenašanja psihičnih stisk in bolečin; 
čustvene stiske zaradi spoznavanja istospolnosti; pretirana razdražljivost; 
pretirane reakcije na vsakodnevne situacije; težave tujcev; težave na 
čustvenem področju zaradi visoke inteligenčne opremljenosti; stiske zaradi 
pomanjkanja socialnih veščin; težave s fino motoriko; disgrafija; beg od 
doma zaradi tega, ker starši ne odobrijo mladoletnega partnerstva, pogosto 
tudi istospolnega; neempatičnost in nerazumevanje psihičnih potreb drugih 
ljudi; opozarjanje nase; nepripravljenost na redno delo ob prehodu v 
srednjo šolo; občutki nemoči; otežena komunikacija; občutki 
nesmiselnosti; enureza; enkopreza; umikanje; separacijska anksioznost; 

20 41 61    
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ortoreksija; mladi, ki ne vidijo smisla 
Ne zaznavajo take problematike 1 0 1    
 
 
2.1 Ugotovitve 
 
Z upoštevanjem vseh zgoraj omenjenih (in še kakih neomenjenih) omejitev lahko zapišemo zelo 
okvirno rang lestvico duševnih težav mladih, kakor jih opažajo (pretežno) šolski svetovalni delavci. 
Pri osnovnošolski populaciji se pojavljajo po padajoče urejeni pogostosti (števila šol, na katerih 
poročajo o tej težavi): 

1. Medvrstniško nasilje 
2. Strah pred šolo 
3. Vedenjske težave 
4. Motnje pozornosti in koncentracije 
5. Stiske, opredeljene z opisovanjem različnih družinskih situacij 
6. Čustvene težave 
7. S storilnostjo in dosežki povezane težave 
8. Anksioznost in panični napadi 
9. Samopoškodbeno vedenje 
10. Depresivna stanja 
11. Motnje hranjenja 
12. Različni strahovi in fobije 

 
Podobna lestvica za srednješolsko populacijo je takale: 

1. Anksioznost in panični napadi 
2. Depresivna stanja  
3. Stiske, opredeljene z opisovanjem različnih družinskih situacij 
4. Samopoškodbeno vedenje 
5. Motnje hranjenja 
6. S storilnostjo in dosežki povezane težave 
7. Kemične in nekemične odvisnosti in zlorabe 
8. Medvrstniško nasilje 
9. Čustvene težave 
10. Samomorilnost in z njo povezane pojavne oblike 
11. Težave s samopodobo  
12. Psihosomatske težave 

 
Primerjava obeh rang lestvic pokaže, da se obe populaciji deloma srečujeta z iste vrste 
najpogostejšimi duševnimi (in vedenjskimi) težavami, deloma pa z drugačnimi. Pri osnovnošolcih – 
za razliko od srednješolcev - najdemo na prvih 12 mestih rang lestvice: strah pred šolo, vedenjske 
težave, motnje pozornosti in koncentracije ter različne strahove in fobije, pri srednješolcih pa so – za 
razliko od osnovnošolcev - na prvih 12 mestih rang lestvice: kemične in nekemične odvisnosti in 
zlorabe, samomorilnost in z njo povezane pojavne oblike, težave s samopodobo ter psihosomatske 
težave. 
 
Največje razlike med osnovnošolci in srednješolci pa so – po opažanju šolskih svetovalnih delavcev 
ter primerjajoč deleže šol, kjer opažajo določeno vrsto problematike – sledeče.  
- Pri osnovnošolcih najdemo veliko več problematike medvrstniškega nasilja, strahu pred šolo, 

vedenjskih težav ter motenj pozornosti in koncentracije. 
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- Pri srednješolcih pa najdemo veliko več problematike anksioznosti in paničnih napadov, 
depresivnih stanj, kemičnih in nekemičnih odvisnosti in zlorab, samomorilnosti in z njo 
povezanih pojavnih oblik ter psihosomatskih težav. 

 
Na zadnji dve od treh podvprašanj prvega vprašanja ankete (So morda katere od teh težav v zadnjem 
času v porastu? S katerimi se najpogosteje ali najbolj intenzivno ukvarjate?) smo dobili le malo 
odgovorov, ki so se opazneje gostili le ob treh vrstah težav. Predstavniki osnovnih šol so 
najpogosteje povedali, da so v porastu stiske, opredeljene z opisovanjem različnih družinskih situacij 
(9 od 67) ter depresivna stanja (5 od 67), predstavniki srednjih šol pa, da so v porastu anksioznost in 
panični napadi (20 od 59) ter depresivna stanja (9 od 59). Upoštevajoč obe podskupini respondentov 
ugotavljamo, da so – po mnenju respondentov - najbolj v porastu anksiozne motnje in panični napadi 
(točneje rečeno, da so na največ šolah menili, da je ta pojav v porastu). To pa je hkrati tudi vrsta 
težav, za katero je največ (a vseeno še razmeroma malo) respondentov tudi izjavilo, da se z njimi 
najpogosteje ali najbolj intenzivno ukvarjajo (8 od 126).  
 
3 Kako ustanova zazna stiske mladih 
 
O tej temi je spraševalo vprašanje: 
� Kako šola/dijaški dom običajno zazna stiske mladih (nanje opozorijo učenci in dijaki sami, 
njihovi vrstniki, starši, druge organizacije, pedagoški kader,…)? 
 
To vprašanje oziroma odgovori nanj so se izkazali kot razmeroma najmanj informativni. 
Respondenti so se v svojih odgovorih, vsaj glede rang lestvice pogostosti izvora informacij o 
duševnih stiskah mladih, kar se le da razlikovali, vendar pa v splošnem v tem pogledu nismo opazili 
pomembnejših razlik med OŠ in SŠ. Največ šol je povedalo, da je najpogostejši vir informacij o 
duševnih stiskah razrednik ali drug učitelj, ne prav dosti manj pa jih je povedalo, da je najpogostejši 
vir učenec ali dijak sam (a precej pogosteje v SŠ kot v OŠ). Precej redkeje so respondenti odgovorili, 
da so najpogostejši vir informacij starši, in še manj jih reklo da so najpogostejši vir informacij 
sošolci. Vendar pa je slednje vseeno resničnost na petih od 126 šol. Zelo zelo redko pa so vir 
informacij tudi druge organizacije. 
 
Še najbolj zanimiva in kar v oči bijoča je bilo ugotovitev, da na nekaterih šolah pridejo učenci/dijaki 
zelo redko in izjemoma sami povedati o svojih težavah oz. poiskati pomoč, na drugih šolah pa je to 
skoraj pravilo oz najpogostejši način »odkritja« duševnih težav. Domnevamo, da na to pomembno 
vpliva šolska klima ali imidž in dostopnost svetovalne službe, »kultura govorjenja«, zaupanje v 
ključne osebe oz. kultura vzpostavljanja zaupnih oseb, ali kakor je napisala ena od respondentk – 
»posledica dela in "samopromocije" šolske svetovalne službe«.  
 
Nekaj šol je povedalo, da so »mala šola«, kjer se vsi poznajo in se vse hitro vidi. Med redkejšimi viri 
informacij so bile omenjeni še: športni pedagogi, babice, družbena omrežja, starši sošolcev, šolska 
skrinjica ter celo prijatelji iz druge šole. Spodaj navajamo nekaj zanimivejših in polnejših 
odgovorov. 
 
Nekaj obsežnejših odgovorov osnovnih šol: 
• Od drugih učencev - od drugih staršev (ki želijo ostati anonimni - saj jim njihovi otroci doma povedo za stiske 

sošolcev) -preko družbenih omrežij -sami opažamo težave -pretirane odsotnosti od pouka, lažna opravičila - nikoli 
teh informacij ne dobimo iz CSD ali ZD.... 

• Ker je v šoli malo otrok, lahko z opazovanjem in s pogovorom ugotovimo, da gre za kakšno stisko, ki jo otrok izraža 
na različne načine (odklanja hrano, je agresiven, ima negativno samopodobo...); ob konkretnem primeru anoreksije 
smo samo ugotovili, da deklica ni jedla in je zavračala hrano ter na to opozorili starše, ki so potem ustrezno ukrepali. 
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• Mlajši otroci (nekje do petega razreda) opozarjajo z vedenjem (osamljen v skupini, moti pouk, ne sodeluje,..) kasneje 
se zazna razkorak med dejanskimi sposobnostmi in ocenami in stopnjujejo se vedenjske težave na katere opozarjajo 
učitelji in vrstniki, kadar gre za medvrstniško nasilje. 

• Na naši šoli so učitelji zelo subtilni in hitro opazijo stiske otrok. Najprej jih rešujejo sami, če gre za večjo zadevo, 
hitro vključijo tudi šolsko svetovalno službo in /ali starše. Pogosto pridejo k meni tudi otroci sami, ali pa jih 
pripeljejo vrstniki, s težavami se obrnejo name tudi starši. 

• Na stiske največkrat opozorijo razredniki, ki opažajo spremembe v otrokovem vedenju. Občasno nanje opozorijo 
tudi starši, ko povedo, da so v družini spremembe, ki vplivajo na otroke. Včasih nas opozorijo tudi zunanje 
institucije, vendar bolj redko. V višjih razredih se je tudi kdaj zgodilo, da so vrstniki opozorili na spremenjeno 
vedenje oz. stisko. 

• Najpogosteje nanje opozorijo učitelji - pedagoški kader. Pri mlajših po pomoč pridejo tudi starši. Starejši 
mladostniki, pa pridejo po pomoč tako, da ga/jo pripelje vrstnik/vrstnica. 

• Pogosto opazijo učitelji, nekateri starejši učenci na predmetni stopnji povejo tudi sami in poiščejo pomoč. Včasih 
opozorijo tudi starši. Imamo pa tudi primere, ko starši sami iščejo pomoč izven šole in nam ne želijo zaupati glede 
težav otroka, čeprav smo jih nanje opozorili v šoli. 

• Povsem različno - največkrat se nam zaupa otrok oz. mladostnik sam, včasih o tem s strokovnimi delavci šole 
spregovorijo starši (ko je že zelo akutna situacija), samopoškodovanje je opazila športna pedagoginja, dobimo 
namige tudi s strani dobronamernih in empatičnih sošolcev. Zanimivo je, da nas občasno pokličejo tudi babice, ki 
doma opazujejo dogajanje, pa imajo občutek, da nimajo želenega vpliva. Nekaj informacij smo izvedeli tudi s strani 
prostovoljk, ki izvajajo različne delavnice ali pa s strani medicinske sestre, ki redno prihaja na šolo in se ji 
otroci/mladostniki zaupajo. Drugače pa se učitelji in svetovalna delavka veliko pogovarjamo o opažanjih določenih 
učencev in če so velika odstopanja in nas zaradi tega skrbi, povabimo na sestanek starše in jim posredujemo naša 
opažanja o funkcioniranju otroka v šoli. 

• Pridejo sami, napotijo učitelji, sošolci....zaznamo preko anket, skrinjice... 
• Stiske učencev spoznamo na različne načine: z opazovanjem, preko učnih izdelkov, s pomočjo staršev, učenci 

povedo sami o svojih težavah in o težavah drugih, tudi preko zunanjih institucij (CSD, ZD,..). 
• V šoli se največkrat stiske odražajo z otrokovim spremenjenim vedenjem in upadom učnega uspeha. To opazijo 

učitelji pri pouku. Sporočajo tudi starši, vendar oni večkrat bolj v smislu pomoči posledic otrokovi stisk (upad 
učnega uspeha), redkeje poiščejo v šoli pomoč, ker zaznajo doma stiske. Anoreksijo, bulimijo, rezanje... opazijo 
učitelji pri športu, pri malici, kosilu (na to nas opozorijo tudi iz računovodstva, če otrok dlje časa ne hodi na kosilo. 

• Velik porast samodetekcije učencev, kar je najbrž posledica dela in "samopromocije" šolske svetovalne službe v 
katreri smo trije različni profili ki pokrivamo tako različna kot skupna področja (pedagog - svet. delavec, spec. 
pedagpog - učitelj DSP in psiholog - učitelj DSP). 

• Zelo odvisno od primera do primera. Ko gre za hujše stiske, jih opazijo na šoli najprej učitelji, nekateri starši tudi 
sami opozorijo na težave svojega otroka, drugi starši jih želijo prikriti v celoti, čeprav so težave očitne. Smo majhna 
šola in posamezni otroci na predmetni stopnji tudi sami spregovorijo o svojih težavah in iščejo pomoč. 

• Zelo različno, odvisno za kaj gre. V majhnem podeželskem kraju je še zelo prisoten strah pred tem "kaj bodo sosedje 
rekli" in se nekateri starši obrnejo na šolo, ko res ne vejo več, kaj bi. Pri mlajših generacijah staršev in priseljencih v 
kraj je v tem oziru bolje. Včasih pove kakšna sošolka od dekleta, ki je v stiski, redko učenci ali učenke sami zase. 
Velikokrat zaznamo strokovni delavci sami, če kaj "ne štima" in nato raziščemo in ukrepamo. 

• Zelo različno. Na naši šoli spremembe v vedenju otrok zelo hitro opazijo pedagoški delavci in o tem spregovorijo (tu 
je prednost, ker smo majhna šola, obvladljivo število otrok). Tudi sošolci spregovorijo o težavah vrstnikov, jih tudi 
pripeljejo na razgovor k strokovnim delavcem. Starši pa običajno prikrivajo situacijo, kolikor se da dolgo. Seveda pa 
so tudi pri starših velike razlike v odzivanju in iskanju pomoči. 

 
Nekaj obsežnejših odgovorov srednjih šol: 
• V našem zavodu šola in dijaški dom delata z roko v roki. Jaz kot svetovalna delavka imam tako informacije s strani 

razrednikov in vzgojiteljev, tako da je pretok informacij zelo dober, sploh za tiste dijake, ki bivajo pri nas (od 300 
dijakov vključenih v gimnazijo, jih 200 stanuje v dijaškem domu.) V več kot polovici primerov lahko rečem, da se 
dijaki obrnejo name osebno ali pa na priporočilo vzgojitelja, razrednika, ravnatelja šole ali doma. Težava je pri tistih 
dijakih, ki se vozijo in katerih starši ne želijo sodelovati z nami oz. ne želijo, da karkoli kot vzgojno-izobraževalna 
ustanova naredimo na tem področju. Takih primerov je sicer veliko manj. 

• Največkrat opozorijo razredniki, ki dijaka spremljajo bolj integralno in celovito. Opazijo spremembe v vedenju, v 
učnem uspehu in v odnosu z drugimi vrstniki. Dijak sam pride sorazmerno redko do svetovalne službe, ali pa pride 
na spodbudo razrednika, skoraj vedno se okorajžijo dekleta, zelo redko fantje. 

• Stiske mladih se v končni fazi ne dajo skriti. Četudi jih starši in dijaki pri vpisu zamolčijo, se kasneje, v času šolanja 
pokažejo. Izjema so dijaki z odločbami o usmeritvi, ki že pred vpisom opozorijo na primanjkljaji in se dogovarjajo 
glede prilagoditev pouka ter preverjanja in ocenjevanja znanja. 
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• Dijak pride sam povedati v šolsko svet. službo. Opazi razrednik in opozori ŠSS. Kliče starš. Opozori kateri od 
prijateljev ŠSS, da ima njihov prijatelj težavo. Prijateljica z druge šole je povedala svoji svetovalni delavki, da njena 
kolegica z naše šole za danes načrtuje samomor, svetovalna delavka me je poklicala in smo rešili zadevo. Imamo 
preventivne delavnice v razredu, na katerih se dijak zaupa izvajalcu. 

• Najpogosteje na stiske opozorijo razredniki ali športni koordinatorji v primeru dijakov športnikov, ki dijake dnevno 
spremljajo. Pogosto o stiskah potožijo tudi dijaki sami, redkeje starši. 

• Dijak po navadi na šoli najde človeka, ki mu zaupa stisko (učitelj, razrednik, svetovalna služba); - včasih opozorijo 
starši; - redko dobimo informacije od drugod. 

• Dijaki se največrat sami obrnejo na svetovalno službo ali razrednika, profesorja, včasih na vodstvo. Na šoli imamo 
v svetovalni službi dolgoletno tradicijo individualnega dela z dijaki z najrazličnejšimi težavami in stiskami in 
informacija o tem se širi med dijaki. Velikokrat dijak pride, potem ko mu je sošolec ali nek drug dijak rekel, da mu 
lahko pomagamo, ker je o tem slišal ali ima osebno izkušnjo. Velikokrat dijaka k nam napotijo tudi razredniki, ko 
opazijo, da se z njim nekaj dogaja. Redkeje to storijo starši. 

• Zelo različno, pravzaprav vsi, ki ste jih navedli. Najredke iz drugih organizacij npr. od osebnega zdravnika ali 
podobno, kar je zelo težko za vzpostavljanje pomoči. Določeni simptomi so neopazni, družina in dijak se bojita 
stigme, organizacije oz. strokovnjaki, ki kaj vedo pa ne smejo prenašati podatkov, ker je to osebna pravica 
posameznika. 

• Zelo različno. Nekateri pridejo z dolečenimi težavami že iz OŠ (nanje opozorijo starši, imajo Odločbo ZRSŠ,...), 
nekatere opazijo profesorji med poukom, razredniki, kdaj pridejo dijaki sami, zelo redko na stisko dijaka opozorijo 
njihovi sošolci, pogosto nas kontaktirajo starši. Redko se zgodi, da nas kontaktirajo druge institucije. 

• Največkrat nas na stisko opozorijo učitelji, večkrat se oglasijo pri nas tudi dijaki sami zase ali za sošolca/ko. Starši 
redko in CSD le v primeru nasilja v družini. 

• Nanje opozorijo učitelji, nanje opozorijo starši, včasih pridejo dijaki sami (smo tipično fantovska šola - tehniški 
poklici, in fantje redkeje pridejo po pomoč k svetovalni službi, saj menijo, da zmorejo sami rešiti težave. 

• Stiske zaznamo na vse zgoraj naštete načine. Včasih dijaka napoti razrednik zaradi učnih težav, izkaže pa se, da so v 
ozadju še druge težave. Pogosto pokličejo starši in pridejo na pogovor skupaj z dijakom ali pa ga napotijo. Oglasijo 
pa se tudi dijaki sami in prosijo za termin za pogovor. Zgodi se tudi, da pride sošolec in pove, da njegov prijatelj 
razmišlja o tem, da bi si škodoval. Včasih za kakšno stisko izvemo preko druge organizacije (npr. CSD ali policija 
nas obvesti o prijavi nasilja v družini). 

• Redko se mladi sami zaupajo. Predvsem se kaže v specifičnem vedenju, reakcijah v določenih situacijah, ki potem v 
pogovorih pripelje do dejanskih vzrokov in razlogov. Ker smo manjši dom, navežemo stike tako s starši, šolami, 
CSD po potrebi, zato je v glavnem pretok informacij dober. 

 
3.1 Ugotovitve 
 
V šolah torej za primere duševnih stisk mladih izvedo (šolski delavci, najpogosteje se to nanaša na 
svetovalne delavce) na zelo različne načine. Poleg najbolj neposrednih (opazijo učitelji in razredniki 
ali mladi pridejo sami povedati) tudi na mnoge bolj posredne. Če si zamišljamo eno od vlog šol in 
šolskih svetovalnih služb kot zgodnje odkrivanje duševnih stisk (bodisi z namenom njihovega 
obravnavanja v šoli bodisi napotevanja mladih drugam), potem bi bil korak naprej v tej smeri -  
oblikovanje pogojev (in šolske kulture), v katerih bi te težave in stiske delavci »raje opažali« in 
mladi sami raje za njih iskali pomoč. To pomeni razvijati odprte kanale komuniciranja med mladimi 
in šolskimi delavci.  
 
Odpiranje kanalov komunikacije bi lahko pomenilo gojenje in dopuščanje pogovorov o duševnih 
stiskah, gojenje kulture iskanja in nudenja pomoči. Korak v to smer bi bila tudi svojevrstna 
destigmatizacija šolske svetovalne službe, ki naj ne bi bila več (predvsem) servis za obravnavanje 
problematičnih učencev/dijakov, ampak podporni dejavnik v celoti vsakodnevnega življenja (torej ne 
le v akademskem, učno-storilnostnem vidiku življenja na šoli), torej blizu mladim. Odsotnost take 
bližine morda izraža izjava ene od mladih intervjuvank, ki je rekla, da »se šolskega svetovalnega 
delavca spomnim samo po tem, da je bil veliko preveč naparfumiran«.      
 
Še ena ideja, ki gre v tako smer, je ideja zaupnih oseb, namreč med šolskimi delavci. Kultura šole 
lahko prepozna in spodbuja med šolskimi delavci predstavo, da je vredno razvijati toliko bližnje 
odnose z učenci/dijaki, da bodo vsaj nekateri med njimi lahko našli svoje »zaupne osebe« med 
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šolskimi delavci in po potrebi pri njih poiskali pomoč v trenutkih duševnih stisk. Več odgovorov 
respondentov kaže na tako situacijo in pri tem so nekateri poudarili pomembnost male in 
komunikacijsko povezane šole, ki omogoča dober pretok informacij in vzpostavitev potrebnih 
zaupnih odnosov. 
   
4. Možnosti obravnavanja duševnih stisk mladih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 
 
O tej temi je spraševalo vprašanje: 
� Kakšne so v splošnem možnosti in priložnosti, a tudi ovire in omejitve tega, da bi se v vaši 
ustanovi ukvarjali z duševnimi težavami in psihosocialnimi stiskami mladih? 
 
Odgovori na to vprašanje so obsegali od enega stavka do skoraj cele strani. V odgovorih smo najprej 
identificirali posamezne pomenske/vsebinske sklope, in jih nato razvrščali oz. kodirali v treh 
korakih. V tabeli 2 lahko vidimo, da je bil stavek »Učencu nudimo individualno pomoč in 
svetovanje.« izbran kot vsebinska enota, ki smo jo potem kodirali/razvrstili v kodo »Individualni 
pogovori, svetovanje«. Takih stavkov oz. pomenskih sklopov smo v odgovorih osnovnih šol našli 7, 
a v tabeli 2 jih navajamo le 5 (označenih z alineami - črnimi pikami), ker so bile ostali zelo podobni 
petim navedenim. To kodo prvega reda (in z njo povezanih 7 stavkov) smo potem označili s kodo 
drugega reda »Možni organizacijski okviri/oblike dela« oz. jo razvrstili  v to skupino odgovorov. Ta 
koda drugega reda (pa skupaj še z drugima dvema, namreč  »Močne strani šolskega svetovalnega 
dela« in »Celoviti opisi«) sestavlja kodo tretjega reda oz. skupino odgovorov, ki jo zajema naslov 
»Priložnosti in možnosti v osnovni šoli«. Vse odgovore šol smo razvrstili v dve kodi tretjega reda, 
od katerih se ena nanaša na »Priložnosti in možnosti …«, druga pa na »Ovire …«. Tabeli 2 in 3 v 
nadaljevanju prikazujeta izbrane odgovore osnovnih in srednjih šol in števila teh odgovorov, 
razporejenih v različne kode prvega reda (oz. razrede odgovorov) . 
 
 
Tabela 2: Razvrstitev odgovorov osnovnih šol (N=67) na vprašanje o možnostih in ovirah pri 
obravnavanju duševnih stisk mladih 
 
PRILOŽNOSTI IN MOŽNOSTI V OSNOVNI ŠOLI 
Možni organizacijski okviri/oblike dela 
Individualni pogovori, 
svetovanje (7) 

• Učencu nudimo individualno pomoč in svetovanje,  
• Možnosti, ki so na voljo v šoli, so na področju preventive, razrednih ur in 

individualnih pogovorov razrednika z učencem, svetovalnega dela.  

• Individualni razgovori z učencem. 
• V OŠ kaj več od pogovora z učencem ne moremo, obveščamo pa o določenih stvareh 

na CSD. 
• Za ukvarjanje z duševnimi težavami nimamo usposobljenega kadra niti možnosti, 

ostale stiske rešujemo v okviru razpoložljivih možnosti, predvsem s pogovori, 
preventivnimi dejavnostmi, sodelovanjem s starši in zunanjimi institucijami. 

Sodelovanje z zunanjimi 
strokovnjaki, napotevanje 
(7) 

• Možnosti so v okviru svetovalne službe, kjer naredimo osnovno diagnostiko. Težje 
'psihosocialne stiske' oz. duš. težave pošiljamo naprej k ustreznim strokovnjakom. Ko 
naredimo diagnostiko začrtamo plan reševanja, olajševanja stisk c konkretnimi cilji. 
In to zatem izvajamo. 

• Usmerjanje v ustrezne specalizirane ustanove (svetovalni center, pedopsihatrični 
dispanzer..). 

• Pri večjih težavah zato usmerjamo učence v druge ustanove (Center za mentalno 
zdravje, družinski, terapevtski centri...) 

• Težavo vidimo v diagnosticiranju. V šoli lahko prepoznamo znake določenih težav in 
usmerimo starše v zunanjo institucijo na diagnostiko. Sami nimamo psihologa. 
Diagnoz v šoli ne moremo postavljati.  
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Preventivne dejavnosti 
in delavnice (11) 

• Možnosti vsekakor so in v kolikor je tudi volja se da pomoč v ind. obliki ali kot v 
skupinskih delavnicah tudi izvesti oz. izvajati. Res je, da je vse stvar organizacije in 
volje zaposlenih. 

• Z otroki delamo v šolah dosti na preventivi - delavnice. 
• Priložnosti seveda so, vendar otrok mora osebi zaupati. Z učenci se pogovarjamo o tej 

problematiki na mladinskih delavnicah, ki jih šolska svetovalna delavka izvajam 
enkrat na 14 dni. Občasno delam tudi z učenci individualno, če se pojavi potreba. 

• Skušamo delovati preventivno (delavnice z oddelki na določene teme). 

• Učencem nudimo pomoč v obliki razgovorov z delavkami šolske svetovalne službe, 
možnost vključitve k uram ISP in DSP pri socialni pedagoginji - pomoč pri 
premagovanju čustvenih in vedenjskih težav svetovanje staršem otrok s težavami, 
preventivna predavanja in delavnice -(različni izvajalci) nadaljnja napotitev k 
psihologom ali pedopsihiatrom (sodelovanje z zunanjimi institucijami). 

Druge oblike dela (4) • Deloma je to v opisu naših delovnih nalog, najbolj učinkovit je timski pristop, kadar 
funkcionira. Zelo pomembno je sodelovanje s starši, takrat smo najbolj učinkoviti.  

• Usmerjanje učenca v zanj ustrezno interesno dejavnost.  
• Mediacija - svetovanje staršem. 
• Šola se z duševnimi težavami in psihosocialnimi stiskami otrok lahko ukvarja na 

sledeče načine: - dnevi dejavnosti, - razredne ure,  različni projekti (npr. Zdrava šola, 
Vzgoja za zdravje). 

Močne strani šolskega svetovalnega dela 
Prisotnost in vpetost v 
šolo (6) 

• Priložnosti in možnosti: smo dnevno v stiku z otroki, intervencija je možna v vsakem 
trenutku, uvid imamo v celostno sliko otroka (situacija v razredu, socialna 
anamneza,..). 

• Prednost je v tem, da si v kriznem obdobju ves čas na voljo. 

• Možnosti so, prednost je predvsem v tem, da vidimo kako otrok funkcionira velik del 
dneva, kako se vede v različnih situacijah, smo v vsakodnevnem kontaktu (kar je 
velika in neprecenljiva prednost). 

Znanje, senzibilnost, 
razumevanje, zaupanje (1) 
 

• Prednosti: zaupanje s strani učencev, staršev; dobro poznavanje specifik učencev in 
hitro zaznavanje odstopanje. 

 
Celoviti opisi (3) 
 • Menim, da je najboljša pot ta, da se ukvarjamo s primarno preventivo. Da se o 

problemih pogovarjamo, se krepimo, ko jih še ni. Da ustvarjamo vključujoče okolje 
in delujemo varovalno. To bi morala biti osnovna naloga šole. Žal pa zmanjkuje časa. 
Otroci so tako zaposleni v času pouka in po njem, do odhoda iz šole, da se kakšnih 
dodatnih dejavnosti ne da organizirati. Prav zato skušamo v naše obstoječe delo 
vključevati preventivne dejavnosti, dejavnosti, ki povezujejo otroke, spodbujamo 
sodelovanje in ne tekmovanje, vključujemo otroke v vse dejavnosti, jim prisluhnemo, 
ko izražajo svoje mnenje (razredna skupnost, šolska skupnost, šolski parlament), 
izkažemo spoštovanje in smo se pripravljeni pogovarjati. 

• Na šoli imamo dobre možnosti, saj imamo precej kakovosten tim, v katerem smo 
psiholog, specialni pedagogi in socialna delavka, ki smo pozorni in imamo tudi 
znanje pomagati. Na šoli so učitelji ozaveščeni, pogosto povabijo in predlagajo 
izvedbo tematskih razrednih ur na temo duševnega zdravja. Učence v stiski napotijo 
k psihologinji. Tudi večina staršev sprejema pomoč in soglaša z obravnavo na šoli. 
Imamo primerne stike s psihohigienskim dispanzerji za otroke in mladostnike ter 
svetovalnimi centri, kamor napotujemo otroke, ki presegajo naše kompetence.  

• Šolska svetovalna služba bi po mojem mnenju morala delovati kot triaža - oceniti, 
kateri primeri so tisti, ki jih lahko 'obravnavamo' znotraj šolskih zidov in kateri so 
preveč kritični in akutni in zahtevajo usposobljenega specialista s tega področja. Prvi 
problem je, da so čakalne dobe za obravnavo otrok in mladostnikov predloge, za 
nekatere otroke pa niti ni pravega mesta za obravnavo. Starši lahko za prvo 
obravnavo na Svetovalnem centru čakajo več kot 6 mesecev, ne glede na to, da vemo, 
kako zelo pomembna je zgodnja diagnostika sploh pri mlajših otrocih. S takimi 
primeri se potem skušamo po svojih najboljših močeh ukvarjati v ŠSS, kar pa seveda 
ni najbolj optimalno za otroka, ki bi potreboval specialistično obravnavo, po drugi 
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strani pa tudi jemlje veliko časa, ki bi pa lahko bil namenjen drugim otrokom, pri 
katerih bi lahko bili bolj učinkoviti. In tudi če starši pridejo do obravnave na 
Svetovalnem centru (ali na kakšnem drugem naslovu), speljejo diagnostiko, potem 
velikokrat staršem in otroku ne nudijo nadaljnje obravnave - odvisno od staršev je, 
koliko vpogleda imajo v svoj problem in tudi (nažalost) koliko denarja so pripravljeni 
investirati vanj, saj se preko javnega zdravstva celostne obravnave staršev in otrok 
praktično ne dobi (v smislu psihoterapije). Možnosti so, prednost je predvsem v tem, 
da vidimo kako otrok funkcionira velik del dneva, kako se vede v različnih situacijah, 
smo v vsakodnevnem kontaktu (kar je velika in neprecenljiva prednost). Nimamo pa 
zadostne podpore in odzivnosti zdravstvenih in socialnih služb, ko bi to potrebovali. 
Po drugi strani delovne naloge ŠSS vključujejo tudi veliko drugih področij, kar 
seveda jemlje dragoceni čas, da bi se lahko otrokom posvetil v tolikšni meri, kot bi si 
želel. 

OVIRE V OSNOVNI ŠOLI 
Previsok normativ (dijakov 
na enega svetovalnega 
delavca), heterogenost 
delokroga, premalo časa, 
preobremenjenost, premalo 
strokovnjakov zaposlenih 
na šoli (35) 

• Svetovalni delavci imamo preveč različnih nalog, še posebej tisti, ki smo sami na 
šoli. Ukvarjamo se z otroki s posebnimi potrebami, nadarjenimi, poklicnim 
odločanjem, subvencijami, šolskim skladom, težjimi primeri v povezavi z 
obravnavami na CSD, sodiščih, policiji.... Pri takem spektru dela enostavno ne gre, 
da bi se sistematično ukvarjali z duševnimi težavami otrok. 

• Ovire so definitivno pomanjkanje časa, preobremenjenost z dodatnimi obveznostmi, 
za katere ni nujno, da bi jih opravljal šolski svetovalni delavec. V dobi inkluzivne 
pedagogike je normativ za ŠSS popolnoma neživljenjski. Narava težav, ki so najbolj 
izrazite v našem šolskem prsotoru (kontrola čustev, ADHD) je, da so dokaj 
nepredvidljive in potrebujejo takojšen odziv. Tega pa vedno ne zmoremo in težave 
se tudi na ta račun včasih poglabljajo. Torej, problem je pomanjkanje časda, kadra 
in tudi prostora. Pride tudi do občutkov izgorelosti pri strokovnih delavcih. 

• Duševne in psihosocialne stiske zahtevajo dolgotrajno obravnavo otroka, pa morda 
tudi delo na skupini in s starši. Žal pa v šoli ni časa za več takih obravnav, saj vsaka 
zahteva ogromno priprave. Po drugi strani pa se ne čutim sposobna za obravnave, ki 
bi šle že v terapijo, saj sem svetovalna delavka. 

• Lahko se ukvarjamo s stisko, ki ej vezana neposredno na šolo, pa še to je včasih 
težko, ker smo tako zasuti z administrativnim delom. Žal.  

• Možnosti so slabe (nimamo psihologa), pogost problem pa je tudi pomanjkanje 
časa, da bi poleg učne snovi obravnaval še vse ostale težave učencev. Menimo, da je 
prostor za reševanje takšnih težav zunaj šole. 

• Se pa prevečkrat zgodi, da zmanjkuje časa (organizacija in prednostne naloge?) in 
da v določenih primerih tudi primanjkuje strokovnosti oz. ustreznih znanj. 

• Na naši šoli imamo šolsko psihologinjo in pedagoginjo pri katerih lahko učenci 
poiščejo pomoč. Vsekakor pa bi za učinkovitejše delo s temi učenci potrebovali več 
časa namenjenega temu, ki pa ga žal tudi v šolski svetovalni službi primanjkuje 
(veliko papirologije, ukvarjanje s subvencijami, vodenje baz podatkov ...). 

• Ovire in omejitve pomoči na šoli so predvsem natrpan urnik, saj npr. psihologinja 
izvaja 21 ur dodatne strokovne pomoči otrokom, ki jim le-ta pripada po odločbi 
(nekateri so tudi takšni, s čustvenimi motnjami in drugimi stiskami) in ji ostane v 
povečanem obsegu 10% delovnega časa za karierno orientacijo in sprotno 
obravnavo učencev v stiski. 

• Priložnosti je premalo. Predvsem je težava v času in številnih delovnih nalogah. Na 
manjših šolah pa je tudi težava v tem, da svetovalni delavec opravlja poleg 
svetov.dela tudi številne druge naloge (pedagoške ure - PB, ISP, DSP...).  

• Sem svetovalna delavka na majhni šoli, po normativu mi pripada 45% časa za 
svetovalno delo, to je manj kot 20 ur tedensko. Ukvarjam se z nadarjenimi otroki, 
učenci s posebnimi potrebami, poklicnim odločanjem, subvencijami, sem v 
jutranjem varstvu, občasno v vrtcu, pišem vsa poročila za Zavod za šolstvo, Center 
za socialno delo... Skratka moje delo je absolutno preveč razpršeno, da bi se lahko 
še bolj ukvarjala z duševnimi stiskami otrok. Nenazadnje je potrebno biti za 
tovrstno delo izjemno dobro podkovan. Čeprav imam narejeno osnovno dveletno 
izobraževanje iz realitetne terapije, sem šolski mediator in imam 26 let izkušenj, 
zahteva delo s to občutljivo populacijo izjemno veliko znanja, časa. Potrebno je 
upoštevati tudi to, da je šolski svetovalni delavec kljub vsemu del šole in glede na 
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trenutna pričakovanja ministrstva do nas nikakor nismo \"prav nastavljeni\".  
• Spričo velikega števila učencev na šoli se poglobljeno ne moremo ukvarjati s takimi 

učenci. Praviloma take otroke pošiljamo v obravnavo v zunanje inštitucije (nakaj 
kliničnemu psihologu, osebnemu zdravniku, ki jih napoti tudi na Psihiatrično 
obravnavo v Ljubljano). 

• Stisk je preveč in vse več, zato se vsake ne morem lotiti temeljito. Učenci 
potrebujejo intenzivno obravnavo, ki je žal ne moremo nuditi (časovna stiska, 
število učencev, premalo svetovalnih delavcev, obilica dela z dokumentacijo) 

• Trudimo se po najboljših močeh, največja omejitev pa je ta, da na šolo pripada 
premajhen odstotek svetovalnega delavca, ki se mora ukvarjati z obilico 
\"ne\"potrebne birokracije. 

• Z duševnimi težavami se ukvarja svetovalna služba in izvajalke DSP. Potrebnega bi 
bilo več kadra, zlasti psihologov. 

• V šoli so možnosti in priložnosti za pogovore z učenci, ki imajo stiske in temu tudi 
namenjamo precej pozornosti, če jih zaznamo. V primeru, da gre za večje probleme, 
se obrnemo na pomoč zunanjih institucij. V primeru, da bi bil na večjih šolah, ki jih 
obiskuje preko 600 učencev v svetovalni službi zaposlen še dodatni strokovni 
delavec, ki bi imeli možnost, da temu posvetimo še več časa, saj smo obstoječi 
svetovalni delavci obremenjeni z veliko drugega dela. 

Pomanjkanje specifičnega 
znanja (27) 

• Da bi omenjene težave reševali strokovno in kompetentno bi sama potrebovala več 
znanja o pristopih reševanja teh težav ter pomoč ostalih strokovnih delavcev, da bi 
lahko k težavam pristopili celostno in jih tudi uspešno rešili. Bi pa pri tem 
potrebovali pomoč zunanjih strokovnjakov, ki jih v naši regiji primanjkuje 
(Prekmurje). V šolah bi bilo potrebno opolnomočiti vse strokovne delavce vsaj z 
osnovnim znanjem in veščinami kako pristopiti k učencu, ki izkazuje omenjene 
težave, in mu pri tem pomagati. 

• Duševne in psihosocialne stiske zahtevajo dolgotrajno obravnavo otroka, pa morda 
tudi delo na skupini in s starši. Žal pa v šoli ni časa za več takih obravnav, saj vsaka 
zahteva ogromno priprave. Po drugi strani pa se ne čutim sposobna za obravnave, ki 
bi šle že v terapijo, saj sem svetovalna delavka. 

• Izvajamo nekaj delavnic na šoli, informiramo starše in učence v katerih ustanovah 
lahko poiščejo pomoč, sami se samoizobražujemo. Potrebovali bi več znanja na tem 
področju. 

• Mislim, da imamo vsi učitelji premalo znanja in kompetenc za reševanje hujših 
duševnih stisk. Nenazadnje ugotavljamo, da tudi stroka v konkretnem primeru zelo 
počasi napreduje. 

• Pogosto je znanje svetovalnega delavca preveč široko in premalo specialistično 
usmerjeno, da bi se lahko poglobljeno ukvarjal z vsemi vrstami stisk. Okvirno 
znamo svetovati, poslušati, usmerjati; če gre za globljo, bolj kompleksno zadevo, pa 
ni niti časa za poglobljeno in intenzivno obravnavo, niti ni dovolj specialnih znanj. 
V takem primeru svetujemo zunanjo obravnavo, seveda pa zadevo še vedno 
spremljamo v šoli. 

• Za svetovanje in krizne intervence tudi ni nobenih težav, v kolikor je potrebna bolj 
poglobljena obravnava, morda terapevtsko delo, pa seveda svetovalni delavci za to 
nismo niti usposobljeni niti poklicani. Svetujemo, napotujemo, nismo in ne moremo 
pa biti terapevti. 

Čakalne vrste, plačljivost 
pomoči, kritika 
zdravstvenih ustanov (8) 

• Starši, otroci, družine bi potrebovali pomoč, ki bi jim bila dosegljiva (da bi poznali 
izvajalce pomoči, da bi bili njim finančno dostopni in sicer izven šole, da ne bi bili 
etiketirani). 

• Predolge čakalne dobe v zunanjih ustanovah. 
• Absolutno premalo kadra - predvsem psihologov, pedopsihiatrov, psihoterapevtov.  

• Na splošno vidim problem predvsem v dolgih čakalnih vrstah pri zunanjih 
strokovnjakih. 

• Prvi problem je, da so čakalne dobe za obravnavo otrok in mladostnikov predloge, 
za nekatere otroke pa niti ni pravega mesta za obravnavo. Starši lahko za prvo 
obravnavo na Svetovalnem centru čakajo več kot 6 mesecev, ne glede na to, da 
vemo, kako zelo pomembna je zgodnja diagnostika sploh pri mlajših otrocih. 

• Tudi če starši pridejo do obravnave na Svetovalnem centru (ali na kakšnem drugem 
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naslovu), speljejo diagnostiko, potem velikokrat staršem in otroku ne nudijo 
nadaljnje obravnave - odvisno od staršev je, koliko vpogleda imajo v svoj problem 
in tudi (nažalost) koliko denarja so pripravljeni investirati vanj, saj se preko javnega 
zdravstva celostne obravnave staršev in otrok praktično ne dobi (v smislu 
psihoterapije). 

• V zunanjih institucijah pa so težava tudi dolge čakalne dobe. 

• Pomankljiva mreža zunanjih institucij, neobstoj posameznih vrst pomoči, dolge 
čakalne vrste. 

Značilnosti kulture šole (6) • Možnosti in priložnosti je kar nekaj. Omejitve se kažejo znotraj kolektiva (ekipe 
strokovnega aktiva), ki tovrstno delo interpretira kot delo, ki ni primerno za šole, 
ampak pripada zdravstvu. Ker sem izobražena in certificirana psihoterapevtka, 
težave mladih hitro zaznam in se tudi oni veliko obračajo name, kar v ekipi sproži 
razmišljanje, da psihoterapija ne spada v šolsko polje. S tem se strinjam in ne delam 
z njimi globoko psihoterapevtsko, ampak jim nudim podporo. Torej ena izmed ovir 
v šolskem prostoru je tudi ta, da se po eni strani pričakuje delo na področju 
duševnih težav, po drugi strani pa se ga prepoveduje. 

• Ovire so predvsem časovne in morda občasno pri razumevanju šolskega prostora 
kot neprimernega za reševanje tovrstnih težav nekaterih učiteljev, a s prebijanjem 
tudi tega "tabuja" je tega vse manj. Dela in duševnih ter psihosocialnih stisk je 
ogromno.  

• Poleg tega pa je tudi vprašanje, ali vodstvo vidi v tem nalogo svetovalnega delavca? 
ali so pomembnejše druge stvari... 

Stigma, neustrezen odnos 
do duševnih težav (9) 

• Priložnost je ta, da lahko otrokove težave lahko v šoli prej opaziš, niso pa vse 
težave primerne, da se jih rešuje v šoli - starši in učenci ne želijo, da šola ve za 
njihove težave. 

• Ko pa so težave večje, se otroci in starši bojijo stigme, zato običajno poiščejo 
dodatno strokovno pomoč v zunanjih ustanovah (običajno za kratek čas). 

• Posebej starši in otroci s slabimi izkušnjami s šolo, iščejo pomoč izven šole, pri 
nekom nevtralnem. 

• Včasih se otroku podre zaupanje v šoli in se ne odpre, zato priporočamo obravnavo 
v zunanji ustanovi. Stiske zahtevajo veliko časa- večkrat ovira ob vsem ostalem 
delu, ki je nujno, ostaja problem zaupanja v šoli- veliko zadev se dogaja po spletnih 
omrežjih zunaj šole in učenci nočejo, da vemo kaj o zadevah. 

Problem financiranja 
izobraževanja in 
pripomočkov (3) 

• Težave so pri denarju. 

• V naši ustanovi je preventivno delovanje (v okviru danih možnosti) dobro, za še 
boljše so vedno problem finance.  

Celoviti opisi (1) Težave:  pomanjkanje časa, pomanjkanje strokovnosti na vseh področjih,  neobstoj 
programov za starše, ki bi le-te usposobili za vzgojo, učni načrti, ki so obremenjeni z 
vsebinami in ne omogočajo dovolj maneverskega prostora za organizacijo preventivnih 
dejavnosti na posameznih področjih, pri organizaciji in izvedbi preventivnih dejavnosti 
smo svetovalni delavci prepuščeni samim sebi, lastni iniciativnosti in angažiranosti, 
premalo smo izobraženi za delo z otroki, posamezni kvalitetni programi, ki pa obstajajo 
pa so za organizacijo večinoma finančno nedostopni (jih je pa izredno malo). 

Omenjanje težav, ki so 
hkrati tudi priložnosti in 
možnosti (3) 

• Možnosti so, saj imamo zaposlena dva psihologa, vendar je veliko časovnih in 
strokovnih ovir. V šoli ne moremo zagotavljati terapevtskih obravnav, se pa veliko 
ukvarjamo z individualnim svetovanjem (tako staršem in učencem) ter svetujemo 
napotitve v zunanje institucije. Pri duševnih težavah je nujen timski pristop (šolski 
psiholog, pedopsihiater, klinični psiholog v sodelovanju s starši). Veliko delamo na 
preventivi in zgodnjem prepoznavanju psihosocialnih stisk, imamo individualne ure 
namenjene pogovoru z učenci, ki imajo težave in razredne ure na te teme, vendar 
smo časovno še vedno zelo omejeni, saj je vsega ostalega dela zelo veliko (tudi 
učnih in vedenjskih težav). 

• Na šolah se ukvarjamo z duševnimi težavami in psihosocialnimi stiskami takrat, ko 
le te vplivajo na počutje in življenje in delo teh učencev na šoli. Problem pri tem je, 
da je šola zelo dinamična ustanova, da se moraš pri delu v razredu odločiti v 
trenutku in da je populacija učencev zelo različna, tako da je delo učiteljev zelo 
težko. Učitelji so razpeti med zahtevami stroke, učnimi načrti, svojimi prepričanji, 
zahtevami staršev in širše družbe, na drugi strani pa so potrebe in želje učencev, ki 
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jih le ti želijo zadovoljiti takoj. Torej ovire so sistemske in tudi osebne 
(prepričanja). Predvsem pa je včasih čas tisti, ki nas prisili mogoče v neustrezne 
reakcije. Šolski svetovalni delavci se trudijo pomagati učencem stiski in so 
velikokrat uspešni, predvsem tedaj ko z njimi sodelujejo starši. Če tega ni, je 
problem. 

• Naš možnosti so zelo omejene, svetovalna delavka je pedagoginja, tu je še mobilna 
specialna pedagoginja. Ta dva profila nista opremljena z veščinami in znanji kot jih 
imajo psihologi ali klinični psihologi in bi se tako lahko res poglobljeno ukvarjali z 
duševnimi težavami in psihosocialnimi stiskami mladih. Priložnosti, da se 
posvetimo otroku s težavami se vedno najdejo, saj si ob zaznanih težavah nikoli ne 
zatiskamo oči in jih ne pustimo nerazrešene.  

Geografska nedostopnost 
oz. oddaljenost pomoči (4) 

• V Pomurju ni NOBENEGA svetovalnega centra ali ustrezne pomoči na tem 
področju - starše napotujemo v MB. 

• Bi pa pri tem potrebovali pomoč zunanjih strokovnjakov, ki jih v naši regiji 
primanjkuje. (Prekmurje). 

• Velikokrat naše starše in otroke ovira tudi velika oddaljenost kliničnih psihologov 
od kraja bivanja, strokovni delavci pa zelo pogrešamo svetovalni center v našem 
okolišu, kjer bi nam bil nuden strokovni suport in kamor bi lahko napotili naše 
učence in njihove starše po pomoč. 

• Smo pa tudi regija (Notranjska), ki kliničnega psihologa v zdravstvenem domu 
sploh nima. Vse je potem vezano na Ljubljano, kar čakalno dobo še podaljša. 

Nesodelovanje staršev (6) • Potrebujemo soglasje OBEH staršev, kar pa je včasih nemogoče dobiti. 
• Večjo oviro mi predstavlja odziv staršev - nekateri kljub svetovanju, da poiščejo 

strokovno pomoč za otroka v konkretnih inštitucijah izven šole, tega ne storijo. 
• Ovira je pridobivanje soglasij od staršev za redno obravnavo in količina časa, 

prednost pa v tem, da si v kriznem obdobju ves čas na voljo. 

• Včasih je ovira tudi nestrinjanje staršev z obravnavo. 
Pomanjkanje 
nestrukturiranega časa 
učencev(4) 

• Možnosti so zelo omejene, ker je v šolskem prostoru vse časovno programirano in 
določeno. Po pouku pa so učenci pogosto vezani na šolski avtobus. Pogovori med 
poukom so dopustni le občasno, kadar je stiska tako velika, da jo je potrebno takoj 
obravnavati. Odsotnost od pouka je v otrokovo škodo, ker zamudi razlago učne 
snovi, hkrati pa se pri sošolcih spodbudi radovednost, kaj se dogaja. 

• Žal pa zmanjkuje časa. Otroci so tako zaposleni v času pouka in po njem, do 
odhoda iz šole, da se kakšnih dodatnih dejavnosti ne da organizirati. 

• Ovira oziroma omejitve, ki jih zaznavam so pomanjkanje časa zaradi prenatrpanosti 
učnega načrta z drugimi vsebinami oziroma splošna obremenjenost učencev. Pri 
učencih v prvi triadi pa je velika ovira manjko razrednih ur. 

• Trudimo se to vplesti v šolski vsakdan, a dejstvo je, da smo vezani na prevoze 
učencev domov in da bi ukvarjanje s takimi težavami bil bolj primeren popoldanski 
čas, ko bi bilo vse bolj umirjeno in brez vnaprej pripravljenega urnika, ki se ga je 
potrebno držati.Nekateri razredniki težav učencev ne prepoznavajo ali jim ne 
pripišejo ustreznega pomena. 

Drugo (2) • Dejstvo je, da je šolski svetovalni delavec del šolskega sistema. Posamezniki, ki 
imajo odpor do vsega v povezavi s šolo, lahko svetovalnega delavca doživljajo kot 
podaljšano roko sistema.  

• Možnosti skoraj ni. Učitelj jih mora zaznati, da lahko ukrepa oziroma se posvetuje s 
socialno službo na šoli. 

 
 
Tabela 3: Razvrstitev odgovorov srednjih šol (N=59) na vprašanje o možnostih in ovirah pri 
obravnavanju duševnih stisk mladih 
 
PRILOŽNOSTI IN MOŽNOSTI V SREDNJI ŠOLI 
Možni organizacijski okviri/oblike dela 
Individualni pogovori, 
svetovanje (15) 

• Z mladostniki se predvsem pogovarjamo, soočanja. 
• Dosti časa in pozornosti namenimo individualnim razgovorom v svetovalni službi. 

Za začetek so naša svetovanja dovolj, nato jih usmerimo naprej.  
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• Možnost je, kar se konkretno na naši šoli kaže tudi v praksi. Dijaki se veliko 
obračajo na svetovalno službo po pomoč, letos imam precej dijakinj v tedenski 
obravnavi. 

• V šoli imamo možnost, da tega, kaj profesorje in dijake seznanimo s tem, kaj so  
duševne težave in kam po pomoč jih in jih spodbudimo, naj bodo bolj pozorni na 
svoje lastne stiske in na stiske drugih.  

• Primere, ki sodijo v pristojnost šolske svetovalne službe, obravnavamo prednostno 
(pred birokratskimi in drugimi nalogami). 

• Marsikdaj se mladostniku s težavami prvič prisluhne pri nas; varovanci ugotovijo, 
da jih resnično želimo dobro z iskanjem rešitev.  

Sodelovanje z zunanjimi 
strokovnjaki, napotevanje 
drugam (15) 

• Ob večjih stiskah dijaka napotimo k psihologu, psihiatru (zelo težko dosegljivi!!!!!) 
• Za to so pristojni strokovnjaki stroke, specializirani za posamezno področje. Šola 

poskuša pripraviti dijaka, njegove starše, da se odloči/jo za vključitev v strokovno 
pomoč, 

• Gre za področja, za katera je pristojna stroka posameznih področij, ki jih šola nima. 
Šola pomaga pri pripravi dijaka in njegovih staršev, da se odločijo za obisk ustreznih 
ustanov in ustrezno strokovno obravnavo, spremlja preko dijaka in staršev potek 
zdravljenja, 

Prilagajanje izvajanja 
pouka (7) 

• Na šoli dijaku nudimo podporo, prilagoditve v izvajanju programa (pedagoška 
pogodba) za čas trajanja stiske. 

• Šola pomaga spremlja preko dijaka in staršev potek zdravljenja in  pomaga dijaku 
pri prilagoditvah ocenjevanja in preverjanja znanja (ped. pogodba, postopek 
usmeritve).  

• Lahko vzpostavimo boljša organizacijo znotraj šole – pedagoškem pogodbe. 
• Če dijak nima odločbe o usmeritvi, je druga možnost prilagajanja šolskega dela po 

določilih pedagoške pogodbe. 
Preventivne dejavnosti in 
delavnice (4) 

Zato sva zelo veseli, če kakšne preventivne delavnice za dijake ponudi Društvo 
študentov psihologije, Zavod MISSS, ipd. 
 

Druge oblike dela (7) • V okviru razrednih ur lahko izvedemo marsikatero skupinsko dejavnost, ki lahko 
pokrije področje stisk. 

• V okviru predmeta vera in kultura že v prvem letniku dijake učimo učinovitih 
strategij pri spoprijemanju s stresom. 

• V okviru (OIV) intenzivnega tedna komunikacij povabimo strokovnjake z različnih 
področij. 

• Na to, kam se lahko obrnemo po pomoč opozarjamo tudi s plakati in zloženkami, ki 
jih imamo na šolskih hodnikih. 

• Delo v manjših skupinah z dijaki, ki imajo podobne težave. 
• Težava je v tem, da v šolskem kurikulu ni veliko priložnosti za tovrstne 

pogovore/izobraževanja, kljub temu pa ima vsak pedagoški delavec možnost, da v 
svoje delo vplete tudi te vsebine. 

• Mediacija. 
• Možnosti vidimo v tem, da poskušamo dijake usmerjati v aktivnosti, ki jih počnemo 

v dijaškem domu - odvisno od želja dijaka in možnosti ( tek, plezanje, filmske 
delavnice, umetniške, športne.....). 

Močne strani šolskega svetovalnega dela 
Znanje, senzibilnost, 
razumevanje (4) 
 

• Potencial z vidika znanja in pripravljenosti zaposlenih (svetovalne delavke na šoli) 
je velik - individualni razgovori, preventivne delavnice. 

• Imam vse možnosti in to tudi počnem. (vendar samo zato, ker sem znanja in 
kompetence razvila z dolgoletnim prostovoljnim delom v društvu za psihosocialno 
pomoč mladostnikom in otrokom, v okviru katerega imam še zdaj tudi supervizijske 
pogovore). 

Prisotnost in vpetost v 
šolo (2) 

• Priložnosti so zato, ker smo \"na dosegu roke\", nas vsaj približno poznajo in imamo 
možnost neposredne komunikacije z učitelji in starši, saj smo vpeti v življenje šole. 

• Pozitivno je, da se lahko oglasijo vsi dijaki, saj imamo vsak delovni dan pogovorne 
ure (seveda pa sprejemamo dijake tudi izven teh ur). Dijaki, ki želijo, lahko hodijo 
na pogovore, kjer skupaj rešujemo učne in osebne težave (drugih je bistveno več). 
Lahko pridejo vsi dijaki, ne samo tisti z odločbo o posebnih potrebah. 
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Prednost kratkih oz. 
nikakršnih čakalnih rokov 
(1) 

Poleg tega je tukaj pomoč na voljo vsak dan in je zato hitreje dostopna, kot v zunanjih 
insititucijah, ki imajo praviloma zelo dolge čakalne dobe za obravnavo. 

Dobri prostorski pogoji 
(1) 

Možnosti so, kar se samega prostora tiče, boljše kot na večini šol, saj ima svetovalna 
služba prostoren in urejen prostor, primeren tudi za bolj poglobljeno obravnavo.  

Celoviti opisi (6) 
 • Šolski svetovalni delavci smo prvi, ki reagiramo v tovrstnih stiskah. V primeru 

primanjkljajev na posameznih področjih učenja so stvari utečene, smo člani 
strokovnih timov, sodelujemo pri oblikovanju individualiziranih programov, 
povezujemo razrednike, učitelje in starše, da bi otroku omogočili čim ustreznejše 
prilagoditve pouka ter preverjanja in ocenjevanja znanja. Pri učni neuspešnosti 
imamo prav tako nekaj mehanizmov, s katerimi pomagamo dijaku: najprej 
poskušamo ugotoviti v čem je težava, seznanimo jih s pomenom lastnih zapiskov in 
aktivnega sodelovanja pri pouku, izmerimo učni stil in priporočimo ustrezne 
strategije učenja, poiščemo tutorja . . . Pri psihičnih motnjah pa povežemo vse 
ključne osebe, na pogovor povabimo starše oz. skrbnike in jim predlagamo obisk pri 
kliničnem psihologu oz. pedopsihiatru. Veliko pozornosti namenjamo preventivi: 
poudarek je na zdravem načinu življenja (zdravi prehrani in gibanju oz. ukvarjanju s 
športom) in skrbi za duševno zdravje. 

• Možnosti so in nujno se je potrebno posvetiti dijakom v stiski, vsekakor je tukaj 
ovira čas. Možnosti se kažejo tudi na področju zgodnjega odkrivanja, kajti dijaka 
veliko učiteljev uči in opazuje in je velika verjetnost, da se stiske zaznajo. V vlogi 
šolske pedagoginje se trudim v smeri, da dijake poslušam, jim dajem občutek 
slišanosti, razumevanja, potem pa jih hkrati želim napotiti naprej po strokovno 
pomoč, kjer moja strokovnost ne dosega zahtev. V vsakem primeru govorim tudi s 
starši in skupaj z njimi iščem ustrezne odgovoe. 

• V naši ustanovi imamo šolsko svetovalno službo, ki lahko v okviru svojih zmožnosti 
pripomore, da so dijaki sprejeti (tako s strani sošolcev in učiteljev) ter ob pomoči 
razrednikov skrbno spremljajo otrokov napredek. Če imajo dijaki odločbo, da so 
dijaki s posebnimi potrebami nam to prilagoditve olajša, sicer pa mu napišemo 
pedagoško pogodbo in s tem prilagodimo organizacijo in izvedbo izobraževanja. 

• Mislim, da gre bolj \"za gašenje požara\" na prvi rok- v primerih konfliktnih situacij 
se z vpletenimi pogovorim (najprej posamezno,nato v skupini- nato po potrebi 
vključim učitelje , razrednike in starše- da dobimo vpogled v suatuacijo , in skušamo 
dogovriti na ZAKAJ, KAJ, KAKO (zakaj je prišlo do konflitka oz. določenega 
stanja, kaj dijak potrebuje, kako ukrepati) 

OVIRE V SREDNJI ŠOLI 
Previsok normativ (dijakov 
na enega svetovalnega 
delavca), heterogenost 
delokroga, premalo časa, 
preobremenjenost, premalo 
strokovnjakov zaposlenih 
na šoli (26) 

• Sama osebno vidim največjo oviro: pomanjkanje časa in zgolj 1 svetovalna 
delavka na 300 dijakov. Zmanjkuje mi časa za osebne pogovore z mladimi, ki 
izražajo željo po stiku 1:1. Moje delovne naloge v ustanovi so zelo široko 
zastavljene, saj pokrivam razna vsebinska področja (učenje, kariera, nadarjeni, 
krožki, OIV, šolska revija, izvajanje DSP, spremljanje učno šibkejših ...) zato je 
moja glavna ovira ČAS. 

• Omejitve so v količini nalog, ki ji smernice določajo svetovalnim delavcem, saj je 
zelo težko uskladiti vse in nuditi potrebno pomoč vsem, ki bi jo potrebovali. 

• Možnosti in priložnosti je veliko, težava pa je v pomanjkanju časa. Večino 
delovnega časa je namenjeno drugim aktivnostim. 

• Največja ovira je pomanjkanje časa za takšno delo, predvsem pa čas za izvajanje 
preventive. Delovno mesto svetovalnega delavca je vezano na število dijakov in 
veliko nas je takšnih, ki nimamo polnega delovnega časa, zato tudi poučujemo, 
smo razredniki, koordinatorji za delo z OPP in nadarjenimi, koordinatorji 
projektov, izvajamo ure DSP, zadolženi za šolsko prehrano ... 

• Za dovolj strokovno ukvarjanje z resnimi težavami bi potreboval normative, ki bi 
to omogočali v situaciji, v kateri so trenutno svetovalni delavci bi kljub ustreznemu 
znanju ne uspeli dovolj pozornosti posvečati mladim v teh stiskah, sama tudi 
menim, da to presega okvire delovnega mesta svetovalnega delavca, kot je sedaj 
zastavljeno delo z mladimi v stiski je le delček vsega dela, ki naj bi ga opravljal 
svetovalni delavec, ta ni zaposlen le za posameznike v stiski, skrbi tudi za vse 
dijake šole, preventivo, poklicno usmerjanje, vodenje postopkov vpisa v SŠ in na 
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fakultete, izvaja ure v razredu za vse dijake, sodeluje z razredniki, sodeluje v 
raznih timih šole, sodeluje z vodstvom, vodi sodelovanje s starši, organizira 
izobraževanja, pripravlja roditeljske sestanke na šoli vodi te dijake svetovalna 
delavka, ki je v stiku tako z dijakom, učitelji kot straši, predvsem skrbi, da dijaki 
čuti podporo iz strani šole, pri opravljanju šolskih obveznosti se dijaku 
maksimalno prilagajamo (ustrezni načini ocenjevanja, delna prisotnost pri pouku, 
podaljševanje šolskega leta), mu nudi oporo preko pogovora, oporo v akutnih 
stanjih, napadih, oporo staršem, predvsem je v vlogi aktivnega poslušalca, osebe, 
ki je na strani dijaka, in ki ga razume 

• Ovir za uspešno delo vidim več. V šolski svetovalni službi sva 1,5 zaposleni, 
dijakov je 800 (od tega 25 dijakov z odločbo o posebnih potrebah, 15 dijakov v 
postopku za pridobitev odločbe o posebnih potrebah in 10 dijakov s pedagoško 
pogodbo - ta je namenjena akutni težavi). Prav tako so med pogovori pogoste 
motnje (potrka drug dijak, učitelj ...) - zato terapevtsko delo ni možno.  

• Omejen čas za posameznika (vedno moramo biti pripravljeni na trenutek, ko se bo 
odprl. 

• Problemi se pojavljajo, ko bi moralo biti vodenje in pomoč dijaku zelo intenzivno, 
skorajda vsakodnevno... nekateri bi za učinkovito pomoč potrebovali celo stalnega 
spremljevalca v razredu. 

• Smo majhna šola, kot svetovalna delavka imam samo 45% časa sistemiziranega za 
svetovalno. To je manj kot 20 ur tedensko. Vključeni so otroci s posebnimi 
potrebami, nadarjeni učenci, poklicno odločanje, socialne pomoči, reševanje hujših 
vedenjskih in drugih težav, sodelovanje z zunanjimi institucijami... Skratka, spekter 
je preširok, s strani ministrstva smo napačno nastavljeni, preveč je tudi 
administracije. Delo z mladimi terja poglobljeno znanja in čas. 

Pomanjkanje specifičnega 
znanja (18) 

• Psihoterapij ne morem izvajati, ker nisem klinični psiholog, ker nimam 
inštrumentarija psihološkega za diagnosticiranje. V ŠSS enostavno za poglobljene 
obravnave ni časa niti nismo usposobljeni niti nimamo inštumentov. 

• Poleg tega bi svetovalna delavka potrebovala dodatno specialistično terapevtsko 
izobrazbo v bolj zahtevnih primerih. 

• Omejitev za to pa so pomanjkljive izkušnje in strokovno znanje. Ker je teh težav 
med mladimi vse več, bi morala biti izobraževanje na to temo dostopnejša. Sedaj 
se namreč lahko izobražujemo le v lastni režiji (preko privatnih ustanov), kar 
zahteva veliko stroškov in časa. Oboje je ovira. 

• Nimam pa dovolj strokovnih znanj; to niso kakšne psihoterapije, temveč bolj 
poslušanje, nudenje razumevanja, podpore...nasveti glede možnih strategij 
reševanja , ali napotitev na zunanje strokovne institucije. 

• Po izobrazbi sem sicer psihologinja, vseeno pa pogosto težave dijakov po moji 
presoji presegajo moje kompetence in zahtevajo klinično obravnavo. Potrebovala 
bi dodatna znanja in usposabljanja. Pogrešam organizirano supervizijo za 
svetovalne delavce. 

Čakalne vrste, plačljivost 
pomoči, kritika 
zdravstvenih ustanov (12) 

• Ena od glavnih težav pri obravnavi zahtevnejših primerov so čakalne vrste pri 
kliničnem psihologu ali pedopsihiatru.  

• Ob večjih stiskah dijaka napotimo k psihologu, psihiatru, ki pa sta zelo težko 
dosegljiva!!!!! 

• S kolegico nisva klinične psihologinje, zato nimava vseh znanj, da bi ustrezno 
pomagala dijakom s tovrstnimi težavami, se pa vseeno trudiva po najboljših 
močeh, saj vsi ne morejo plačati za pomoč ustreznega strokovnjaka ali čakati eno 
leto. 

• Težava je v tem, ker ustreznih zunanjih služb, na katere se bi lahko obrnili ni, 
CMZ in ostale zdravstvene ustanove večinoma predpisujejo zdravila, dijaki so z 
njihovim delom nezadovoljni, s težkim srcem jih usmerjajo v privatno prakso 
vendar si te vsi ne morejo privoščiti. 

• Sama vidim nujo v ustreznih zunanjih službah ločenih od zdravstva, kjer bi 
ustrezno usposobljeni strokovnjaki redno delali z mladimi in njihovimi starši in 
kjer bi mladi enakopravno brezplačno dostopali do pomoči. 

• Pomanjkljiv zdravstveni in soc. sistem pomoči za otroke in mladostnike v različnih 
stiskah.  

• Dolge čakalne vrste za obravnavo pri psihologih, psihiatrih.  
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• Slabe izkušnje z obravnavo v določeni instituciji. 
• Pogosto so težave, ki jih imajo dijaki take, da potrebujejo pomoč kliničnega 

psihologa. Čakalna vrsta za kliničnega psihologa na napotnico je eno leto.  
• Žal je tako, da se na pomoč na sekundarni ravni čaka preveč časa, po vključitvi v 

strokovno obravnavo pa ta ne poteka dovolj pogosto.  
• Težava nastane, ko želiš napotiti kam dijaka, ki je v stiski, ker so vsepovsod 

prevelike čakalne vrste. Kar pomeni, da začneš uporabljati veze in iskati rešitve. 
Druga zadeva, da so obravnave preko javnega zdravstva enkrat na dva meseca ali 
še redkeje. Takrat iščeš subvencionirane ali brezplačne programe pomoči. 

Značilnosti kulture šole (6) • Problematična pa je tudi kultura šole, kjer se pričakuje, da je svetovalna služba 
vedno dostopna in so zato omejitve pri času, namenjenemu posamezniku in 
zasebnosti dijaka v obravnavi. 

• Težave terapevtsko težje rešujemo, ker ni zagotovljenih pogojev za terapevtske 
pristope. 

• Problem ukvarjanja z duševnimi težavami je storilnostna naravnanost okolja in 
tekmovalnost med dijaki. 

• Nesprejemanje duševnih težav s strani zaposlenih (pomembno timsko delo). 
• Tudi v šoli se pri nekaterih učiteljih še vedno borimo in skušamo dopovedati, da je 

potrebno te težave obravnavati enakovredno kot telesne, učitelji se velikokrat 
sprašujejo ali je vse res, ali ne dajejo potuhe z raznimi prilagoditvami, kako in kdaj 
se bodo naučili realnega življenja. 

• Nerazumevanje vodstva, ni zadostne podpore z njihove strani. 
Stigma, neustrezen odnos 
do duševnih težav (5) 

• Nizka osveščenost staršev- zatiskanje oči in minimaliziranje težav. 
• Obenem je težava soočanje s še vedno prisotno stigmo. 
• Prva težava je, da profesorji in dijaki niso osveščeni glede tega, kaj so duševne 

težave in kam po pomoč. 
• Ker smo predvsem fantovska šola, je težava tudi v tem, da o svojih težavah ne 

govorijo veliko. 
• Občutek stigmatizacije pri dijaku. 

Porast problematike (2) Opažamo pa, da je ob drastičnem zmanjšanju dijakov na šoli (od preko 700 na nekaj 
čez 200) obravnav v ŠSS vedno več. 

Teh tem ni v kurikulu (1) Težava je v tem, da v šolskem kurikulu ni veliko priložnosti za tovrstne 
pogovore/izobraževanja. 

Problem financiranja 
izobraževanja in 
pripomočkov (1) 

Vsak inštrument stane, stane tudi izobraževanje za posamezni psihometrični 
inštrument. Časa za poglobljene obravnave NI, ker imamo v ŠSS ogromno nalog. 
Idealno bi bilo, da bi izvajali psihoterapije. Za kaj takega bi nas moralo biti zaposlenih 
več, poleg tega bi nam moralo biti namenjena finančna podpora (izobraževanje, 
psihometrični testi, izobraževanje za vsak psihometrični test). 

Celoviti opisi (6) • Priložnosti je veliko, a sama (kot tudi večina svetovalnih delavcev) nisem ustrezno 
usposobljena za terapevtsko delo, ki bi dejansko pomagalo veliko dijakom. Tudi 
pri hujših duševnih stiskah, če ne gre za življenjsko ogroženost, so čakalne dobe v 
zdravstvenih domovih in drugih ustanovah zelo dolge, tudi po 4 mesece, dijak pa 
vsak dan težko preživlja. Tudi, ko pride na vrsto, je obravnavan največ 1 krat 
mesečno, večinoma se z njimi naredi psihodiagnostika, predlaga se morebitna 
medikamentozna terapija. Prava psihoterapija, z rednimi srečanji enkrat tedensko, 
ki bi jo pa dejansko potrebovali, da bi se pričeli aktivno učiti učinkoviteje soočati 
se s svojimi težavami, pa je plačljiva oziroma jim je niti ne predlagajo. Tako dijaki 
v veliki stiski prihajajo v svetovalno službo, kjer jim pomagamo po najboljših 
močeh in priznam, verjetno tudi nudimo neko laično obliko psihoterapevtske 
pomoči, čemur pa svetovalna služba v osnovi ni namenjena. Po mojem mnenju bi 
bila prav večja dostopnost psihoterapije (npr. v obliki koncesij oz. \"na 
napotnico\", kot so psihodiagnostične storitve) najboljša preventiva za razvoj 
duševnih bolezni v odraslosti ter s tem povezanih stroškov, ki jih plačuje država 
(bolniške odsotnosti, zdravljenje, hospitalizacije). 

• Na šoli imamo 1000 dijakov in tri svetovalne delavke, dve šolski psihologinji in 
ena socialna pedagoginja. Relativno uspešno se spopadamo s psihosocialnimi 
stiskami mladih, za obravnavo dijakov z duševnimi težavami pa nimamo primerne 
izobrazbe. Lahko nudimo suport in začetno obravnavo, vendar jih večinoma 
usmerimo oziroma napotimo k specialistom. Tudi pri psihosocialnih stiskah, ki 



176 

 

presegajo naše zmožnosti, se povežemo s centri za socialno delo, s Centrom za 
otroke, mladostnike in starše in z drugimi institucijami. S kritičnimi dijaki imamo 
ponavadi enkrat tedensko razgovor, po potrebi tudi večkrat, če dijak sam izrazi 
željo. Na žalost z večino dijakov ne moremo opraviti razgovora, saj jih je 
enostavno preveč. 

• Mislim, da je največja ovira, da je preveč dijakov in veliko administracije. 
Dvignilo se je število dijakov s posebnimi potrebami - predvsem na tistih šolah, 
kjer imamo omejitev vpisa. Saj odločba pomeni vpis ne glede na število točk. To v 
praksi pomeni, da se ves mesec september ukvarja s pripravo in sestanki za 
individualizirane program za dijake s posebnimi potrebami. Veliko je tudi 
reševanja čisto finančnih težav dijakov oziroma družin. Tako da vedno iščem 
sodelovanje z zunanjimi inštitucijami. 

• Če govorimo o težjih duševnih motnjah in težavah je največji problem, da kader ni 
dovolj strokovno usposobljen na tem področju. Posledično kasneje zaznavajo 
poslabšanje bolezni, negativne stranske učinke terapije itd. Kadri tudi neradi 
prevzemajo odgovornost za nadzor nad jemanjem terapije. Prav tako je prisotno 
veliko strahu, kaj če bolezen izbruhne. Duševnih bolezni se še vedno drži kar 
velika stigma. Rešitev bi bilo dodatno izobraževanje. Prav tako je naša ustanova 
vzgojno-izobraževalna, torej ni naš primarni namen da mladostnikom zdravimo 
duševne bolezni (govorim o primerih, kjer so mladostniki ni močnih terapijah). 

• Čeprav sem po izobrazbi psihologinja, opažam, da nisem dovolj kompetentna za 
pomoč pri tako raznovrstnostih težavah, ki se pojavljajo (od vseh oblik 
anksioznosti, torej tudi OKM, panične motnje, generalizirane in socialne 
anksioznosti, do depresije, motenj hranjenja, samopoškodovanja, tudi osebnostne 
motnje). Ravno to pa se, imam občutek, da zmeraj bolj, pričakuje od šolskih 
svetovalnih delavk. Če dijaka napotim naprej, pride v obravnavo šele po nekaj 
mesecih, tudi po tem pa je v obravnavi le nekajkrat letno. Na šoli imamo te dijake 
vsak dan, v akutnih fazah, ko moraš v tistem trenutku, ko ti potrka na vrata, znati 
ustrezno odreagirati. Manjka torej tudi supervizija za svetovalne delavce. Če 
povzamem, kot kaže trenutno stanje, vsaj na naši šoli, bo dolgoročno potreba po 
psihologu v šoli, ki bo delal SAMO z dijaki z duševnimi stiskami, ki bo dovolj 
izobražen in predvsem usposobljen za to delo. 

• Možnost je, kar se konkretno na naši šoli kaže tudi v praksi. Dijaki se veliko 
obračajo na svetovalno službo po pomoč, letos imam precej dijakinj v tedenski 
obravnavi. Dijaki so pri nas vsak dan, odreagirati je treba tukaj in sedaj, brez 
možnosti posvetovanja ali pogosto tudi priprave. S tem svetovalni delavci (nehote) 
prevzemamo veliko odgovornost za njihovo duševno zdravje. Poleg tega delu z 
dijaki z najrazličnejšimi težavami posvečam toliko časa, da mi občasno zmanjkuje 
časa za druge naloge svetovalne službe.  

Omenjanje težav, ki so 
hkrati tudi priložnosti in 
možnosti (7) 

• Prva težava je, da profesorji in dijaki niso osveščeni glede tega, kaj so duševne 
težave in kam po pomoč. V šoli imamo možnost, da jih seznanimo s tem in jih 
spodbudimo, naj bodo bolj pozorni na svoje lastne stiske in na stiske drugih. 

• Težava je v tem, da v šolskem kurikulu ni veliko priložnosti za tovrstne 
pogovore/izobraževanja, kljub temu pa ima vsak pedagoški delavec možnost, da v 
svoje delo vplete tudi te vsebine. 

• Šolska svetovalna služba ima teoretično te možnosti na naši šoli, saj sem šolska 
psihologinja, vendar se možnosti zmanjšajo zaradi tega, ker dijaki po pouku ne 
morejo ostajati še na šoli. V srednji šoli imajo 7 in celo 8 ur pouka, nato gredo 
domov, ker jih je polovica vozačev, se popoldne ne vračajo več na šolo. Tako 
ostajajo možnosti v okviru razrednih ur ali izjemoma s kakšnim dodatnim delom 
pouka v okviru kakšnega projektnega dneva. 

• Možnosti bi bile velike, ker je sistematizirano delovno mesto svetovalne delavke, 
na katerem je zaposlena psihologinja, težava in ovira pa je v tem, da je normativ 
takšen, da mora svetovalna delavka dopolnjevati obvezo na drugi šoli in je fizično 
torej prisotna samo 2.5 dni/teden, ko pa izvaja vrsto nalog, za katere ji že brez 
sodelovanja v projektih zmanjkuje časa. Je pa šola prostor, kjer se mladim lahko 
približamo, kjer se počutijo varno in nimajo težav glede stigmatizacije, časa, 
oddaljenosti, prevozov, ipd., če obiskujejo pomoč. Zaradi vrste (tudi popolnoma 
administrativnih) zadolžitev ne more izvajati pomoči, za katero je usposobljena in 
motivirana. 
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• Na šoli je možnosti in priložnosti veliko: svetovalne ure, krožki, ekskurzije, delo v 
manjših skupinah, ko dijaki lažje spregovorijo in spletejo s pedagoškimi delavci 
drugačne, tesnejše odnose. Vendar to so le pogovori in finančna pomoč, ni pa 
poglobjenega strokovnega dela, ki ga lahko omogoči klinični psiholog ali 
pedopsihiater. V želji, da bi otrok prišel do tovrstne obravnave pa naleti oz. 
naletimo na ovire: potrebne so napotnice, dolga čakalna obdobja, redka obravnava 
in podobno. 

• Največja omejitev je ta, da je na šoli zaposlena ena svetovalna delavka, ki ne 
zmore opraviti sama vse anamneze, diagnostike in kurative. Pogosto je problem 
pomanjaknja časa, neusklajenost urnikov, neobiskovanje pouka dijaka_inje, 
pomanjkanje strokovnih znanj in kompetenc,... V večini primerov gre za 
informiranje staršev glede pomoči v zunanjih institucijah. Kar se pa optimalnega 
obiskovanja pouka in pridobivanja ocen tiče, pa si največkrat pomagamo s 
sklenitvijo pedagoške pogodbe oz. usmerjanja na ZRSŠ. Seveda ima dijak_inja 
možnost obiskovanja svetovalne službe, kjer dobi podporo in svetovanje, ampak 
včasih je to premalo. 

• Možnost seveda je, kar se konkretno na naši šoli kaže tudi v praksi. Sama imam 
trenutno v obravnavi toliko dijakinj s duševnimi težavami, da mi zaradi tega 
zmanjkuje časa za opravljanje drugih nalog svetovalne službe. 

 
 
4.1 Ugotovitve 
 
Odgovori OŠ in SŠ na to vprašanje so bili precej podobno oz. primerljivi. V oči sprva pade 
ugotovitev, da je več respondentov pisalo o ovirah in omejitvah kot o možnostih in priložnostih, pri 
čemer seveda ne gre spregledovati konteksta šole, ki je vzgojno izobraževalna ustanova, ki ni 
namenjena primarno obravnavanju duševnih stisk, in ki za delo na slednjem področju zaposluje le 
malo - relativno usposobljenih – kadrov. Daleč najbolj pogosti odgovori na to vprašanje, tako s strani 
OŠ kot SŠ, so namreč bili dveh vrst: bodisi da – poenostavljeno rečeno – za obravnavanje duševnih 
stisk nimajo dovolj časa, bodisi dovolj znanja. Take odgovore je prispevala več kot polovica šol, tako 
med OŠ kot med SŠ. 
 
Prva vrsta odgovorov - o »premalo časa« - se je nanašala na dejstvo izrazite polivalentnosti in 
heterogenosti dela šolskih svetovalnih delavcev (ŠSD), ki jim prvenstveno pripade delo na tem 
področju. Odgovori so vsebovali omenjanje preobremenjenosti, premalo zaposlenih (prenizek 
normativ), preveč administrativnega dela, porast obsega problematike itd. Druga vrsta odgovorov je 
navajala premalo specifičnih znanj za psihoterapevtsko delo oz. že za poglobljeno in intenzivno 
obravnavo vseh različnih vrst dušenih stisk. S tem povezano je tudi dejstvo odsotnosti ali težke 
dostopnosti supervizijske podpore za tako delo ŠSD. 
 
Med možnostmi pa so respondenti omenjali najpogosteje individualno delo in svetovanje, 
sodelovanje in napotevanje k zunanjim strokovnjakom, preventivne delavnice in dejavnosti 
(predvsem v OŠ) te prilagajanje izvajanja pouka (predvsem v SŠ), in mnoge druge oblike dela, kot so 
interesne dejavnosti, mediacija, razredne ure, projekti, Zdrava šola, obvezne izbirne vsebine, delo v 
malih skupinah z dijaki s težavami in delo v okviru posameznih predmetov.  
 
Kot svoje posebne prednosti je opazen del respondentov omenjal svojo vsakodnevno prisotnost in 
vpetost v šolo (kar pomeni odsotnost čakalnih rokov), ter znanje, občutljivost in zaupanje 
učencev/dijakov, ki si ga pridobijo nekateri ŠSD. 
 
Za najpogostejšima ovirama (pomanjkanjem časa in znanja) je naslednja razmeroma zelo pogosto 
omenjena ovira dolgotrajno čakanje na zunanjo pomoč (predolge čakalne vrste), plačljivost pomoči, 
npr. nedostopnost pedopsihiatrov ali kliničnih psihologov, ali sploh odsotnost »pravega mesta za 
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obravnavo določenega problema«. Dva od značilnih odgovorov sta: 
• Težava je v tem, ker ustreznih zunanjih služb, na katere se bi lahko obrnili ni, CMZ in ostale 

zdravstvene ustanove večinoma predpisujejo zdravila, dijaki so z njihovim delom nezadovoljni, s 
težkim srcem jih usmerjajo v privatno prakso vendar si te vsi ne morejo privoščiti. 

• Sama vidim nujo v ustreznih zunanjih službah ločenih od zdravstva, kjer bi ustrezno usposobljeni 
strokovnjaki redno delali z mladimi in njihovimi starši in kjer bi mladi enakopravno brezplačno 
dostopali do pomoči. 

 
Med drugimi pogosteje omenjanimi oviramo so še: 
- močno prisotna stigma, povezana z duševnimi težavami, 
- nesodelovanje staršev, 
- geografska odmaknjenost ali manjša dostopnost pomoči, 
- ter različne značilnosti kulture šole, med katerimi navajajo npr. storilnostna naravnanost okolja in 

tekmovalnost med dijaki, nesprejemanje duševnih težav s strani zaposlenih ter prisotno mnenje 
(predsodek) učiteljev, da je prilagoditve pouka pomenijo dajanje potuhe dijakom ter da duševne 
težave ni potrebno obravnavati tako kot telesne, ter da se morajo dijaki »naučiti realnega 
življenja«. 

  
Za naš okus je bilo v odgovorih prisotnega premalo zavedanja o možni preventivni vlogi šolskega 
življenja (ali pa je bila ta tako samo po sebi razumljiv, da je respondenti niso prav pogosto omenjali). 
Vsaj en odgovor pa je zelo jasno in poudarjeno govoril prav o tem: 
• Menim, da je najboljša pot ta, da se ukvarjamo s primarno preventivo. Da se o problemih 

pogovarjamo, se krepimo, ko jih še ni. Da ustvarjamo vključujoče okolje in delujemo varovalno. 
To bi morala biti osnovna naloga šole. Žal pa zmanjkuje časa. Otroci so tako zaposleni v času 
pouka in po njem, do odhoda iz šole, da se kakšnih dodatnih dejavnosti ne da organizirati. Prav 
zato skušamo v naše obstoječe delo vključevati preventivne dejavnosti, dejavnosti, ki povezujejo 
otroke, spodbujamo sodelovanje in ne tekmovanje, vključujemo otroke v vse dejavnosti, jim 
prisluhnemo, ko izražajo svoje mnenje (razredna skupnost, šolska skupnost, šolski parlament), 
izkažemo spoštovanje in smo se pripravljeni pogovarjati. 

 
 

5 Pravila obravnavanja duševnih stisk mladih  
 
O tej temi je spraševalo vprašanje: 
� Imate morda na šoli (dijaškem domu) kake dogovore, navodila, protokole ravnanja (morda za 
različne strukture zaposlenih) v zvezi z duševnimi stiskami mladih? Če DA, jih prosim na kratko 
opišite? 
 
Na to vprašanje ni odgovorilo 5 od 67 OŠ in 8 od 59 SŠ. Odgovore smo razvrstili v šest kategorij 
odgovorov, ki so približno predstavljali kontinuum od »nobenih pravil ali protokolov« do »potrditve obstoja 
protokolov«. Tabeli 4 in 5 kažeta odgovore OŠ in SŠ.   
 
 
Tabela 4: Pravila, prakse in protokoli v obravnavanju duševnih stisk mladih na osnovnih šolah 
 
Nikalni odgovor (11) Ne, nimamo. 

Napotitev v 
svetovalno službo 
(8) 

• Ne. No, razen tega, da kdorkoli karkoli zazna, o tem obvesti razrednika in ta nato 
svetovalno delavko. 

• S stiskami se ukvarjajo strokovni delavci, ki stisko zaznajo, po potrebi pa se 
vključi tudi šolska svetovalna služba in zunanje strokovne ustanove. 

• Učitelji in starši se vedno najprej obrnejo na svet. službo, potem šele ocenimo ali 
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je potrebna obravnava v zunanji instituciji 

• Večinoma gre ravnanje v tej smeri: učitelj zazna težavo, problem ter se obrne na 
svetovalno službo, ki ukrepa dalje. 

Opis običajnega 
delovanja ali prakse 
brez omenjanja 
kakih  protokolov 
(22) 

• Obravnavamo timsko; oddelčni učiteljski zbor je seznanjen s tem, da takoj 
sporoča, če se z učencem kaj dogaja pri pouku (razredniku, svetovalni službi, 
vodstvu šole); - Obvestimo center za socialno delo 

• Sledimo smernicam - kdo obvešča, koga, kdaj. Na splošno pa smo dogovorjeni 
tako, da se učitelji čim prej obrnejo na svetovalno službo in probleme rešujemo 
timsko - skupaj s starši in otrokom. 

• Ne. Sama imam postavljeno strukturo dela, ki vključuje sodelovanje z vsemi 
zunanjimi strokovnjaki, ki jih mladostnik obiskuje. To so največkrat klinični 
psihologi in psihiatri. 

• Nimamo nobenih posebnih protokolov. Ponavadi se odločim sama, ali se 
pogovorimo v aktivu svetovalnih delavcev na šoli. Morda še z ravnateljico.Včasih 
pokličemo še na Center za socialno delo. 

• Nimamo posebnih navodil. Ob primerih se dajo posebna navodila učiteljem v 
smislu, naj bodo pozorni na učenčevo vedenje, da ga ne izpostavljajo po 
nepotrebnem pred ostalimi, da npr. učencu dajo dogovorjen nebesedni znak, če je 
šel predaleč ipd. 

• Nimamo zapisanega protokola. Starši in razrednik obvestijo svetovalno službo, ki 
se pogovori z učencem. Učenec začne hoditi na pogovore v svetovalno službo ali 
pa predlagamo staršem, da otroka vključijo v strokovno obravnavo izven šole 
(klinični psihologi, pedopsihiatri). Lahko gremo tudi v postopek usmerjanja in 
pridobitev dodatne strokovne pomoči. 

• Osnovno orodje pedagoških delavcev je pogovor z otrokom, ki je v stiski. 
Pomembno je, da se odzove v prvi vrsti oseba, ki jo je otrok poiskal kot zaupno 
osebo. Ta pa seveda lahko sčasoma vključi tudi druge, ki lahko pomagajo 
(razrednik, svetovalna služba, starši). 

• Posebej napisanih protokolov nimamo. Je pa spodbujana senzibilnost med 
zaposlenimi, da o stiski otroka povedo in skupaj iščemo oblike pomoči, kako 
otroku pomagati. 

• Povej, da ti lahko pomagamo - glavno vodilo, ki se nam zdi bistveno. 
• S tem se ukvarja svetovalna delavka, ki opravi potrebne razgovore z učenci, 

njihovimi starši, poišče pomoč izven institucije, nudi prostor in podporo znotraj 
institucije, obvešča vodstvo, po potrebi v sodelovanju z učitelji pripravi 
individualiziran načrt dela z otrokom, spremlja napredek in sodeluje z zunajimi 
institucijami. Odvisno od težave in sodelovanja učenca in starše. Izhajamo iz 
osnovnega principa v \"dobro otroka\" 

• Smo majhna šola in smo v kolektivu zelo povezani. Ko učitelj nekaj zazna, se 
hitro poveže s svet. delavko, ravnateljico. Protokolov nimamo, skušamo pa vedno 
timsko, v sodelovanji s starši, poiskati poti za otroka. 

• Učencem v okviru naravoslovnih dni pojasnimo, na koga se lahko obrnejo, če se 
znajdejo v kakršnikoli stiski - običajno se najprej obrnejo na razrednika, ki jih 
najbolj pozna in jim je najbolj blizu, naslednji korak je ŠSS, zadnji korak pa je 
sodelovanje z zunanjimi institucijami. 

Bolj specifično 
opisovanje delovanja 
z omenjanjem tega, 
kaj se »mora«, 
čeprav lahko brez 
omenjanja kakih 
formalnih 
protokolov (8) 

• Ker nas je v kolektivu malo, stalno sodelujemo. Če učitelj opazi neko težavo pri 
otroku, sporoči svetovalni delavki, vključi se starše. K otroku poskušamo 
pristopati čim bolj široko, zelo pomembni so starši. Dogaja se, da starši ne želijo 
ali ne zmorejo soočati se z otrokovimi stiskami. Če starši sodelujejo, jim 
pomagamo tudi pri zunanji pomoči, jih usmerjamo, pomirjamo, prilagajamo 
otrokovo šolsko delo. Na šoli nimamo posebnih protokolov ravnanja. 

• Ko učitelj opozori na stisko, ali ko to naredijo starši, se svetovalna služba sede z 
otrokom in oblikuje načrt pomoči. Ravno tako se svetovalna služba poveže z 
razrednikom, da lahko pripravi primerne vsebine za ure oddelčne skupnosti. starši 
so vabljeni na razgovor. Če se situacija ne reši, se jim predlaga zunanja obravnava 
(konkretne usmeritve). 

• Opazovanje otroka - zapisi učitelja - šolska svetovalna služba - opazovanje in 
zapisi - razgovori (starši, učenec - odvisno od primera) - povezovanje z zunanjimi 
institucijami - priprava individualnega programa pomoči 



180 

 

• Razrednik in učitelj napotita učenca v šolsko svetovalno službo, ki potem sama 
oceni, ali je potrebno s težavo seznaniti ravnatelja, vedno pa se seznanijo starši. 
Če so stiske večje se učencem ponudi možnost, da starše povabi v šolo in se jih o 
tem obvesti skupaj s svetovalno delavko, velikokrat je učencem tako lažje. 

• V šoli je učencem nudena pomoč v obliki medvrstniške mediacije in tutorstva. 
Ravnamo v skladu z Vzgojnim načrtom. Vsem učencem je na voljo šolska 
svetovalna služba, kamor pridejo po potrebi ali po nasvetu učitelja. V šolski 
svetovalni službi v okviru aktiva svetovalne službe poskušamo težave reševati 
čim bolj celostno in se po potrebi obrnemo na zunanje institucije. Starše redno 
obveščamo o posameznih zaznanih stiskah ali vedenju, ki to izraža. 

• Vsi spodbujamo zaupanje. Če opazimo težavo, stisko otroka mu pomagamo, ga 
spodbudimo/usmerimo/spremimo do osebe, s katero bi se bil pripravljen 
pogovoriti (to je lahko pedagoški ali tehnični delavec). Zelo pogosto si otroci 
najdejo sogovornika v razredniku ali učitelju najljubšega šolskega predmeta ali pa 
izvajalcu dodatne strokovne pomoči. Vedno pa je na voljo svetovalna delavka. V 
primeru večjih stisk pa se vedno vključi svetovalna delavka. 

Protokol samo v 
primerih 
obravnavanja nasilja 
(9)  

• Imamo izdelan protokol za ravnanje v primeru medvrstniškega nasilja in nasilja v 
družini.  

• Imamo PRAVILA ŠOLSKEGA REDA, nimamo pa izdelanega natančnega 
protokola za duševno stisko. Bolj izdelano imamo za primere vedenskih težav. 

• Nasploh za obravnavo otrok, ki imajo duševne stiske nimamo posebnega šolskega 
protokola, upoštevamo pa uradni protokol, če zaznamo, da gre za nasilje v družini 
(pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode). 

• Dogovore imamo za ravnanje v primeru zaznanih kršitev, kot so neprimerno 
vedenje, konflikti, nasilje. Pri kršitvah ravnamo postopoma, z učencem se 
pogovorimo, vključi se svetovalna služba, skupaj z učencem iščemo nadomestna 
ustreznejša vedenja, učence vključimo v trening socialnih veščin,.. 

• Protokol ravnanja pri vedenjsko zahtevnejših otrocih: že od vpisa v šolo, razgovor 
s starši, spremljanje učenca, delo otroka z razrednikom, delo otroka s svetovalno 
službo, delo s celim razredom, po potrebi usmerjanje otrok s pos.potrebami, 
usmerjanje staršev k iskanju pomoči v zunanjih institucijah. 

Pritrdilni odgovor o 
obstoju protokola (8) 

• Imamo - protokol gre v tej smeri: npr. učitelji opažajo stiske oroka/mladostnika, 
svetovalna delavka se priključim na naslednjih govorilnih urah, starše nato 
povabim še na individualni razgovor, skupaj s strokovnimi delavci šole in v 
dogovoru z vodstvom naredimo okviren načrt, kaj želimo, da starši slišijo od nas 
in katere inštitucije bi nam v tem primeru še lahko pomagale. Obvezno se na vseh 
srečanjih pišejo zapisniki in uradni zaznamki. Starše prosimo za povratne 
informacije, ko se vključijo v obravnavo drugod. 

• Imamo pri določenih posameznikih interni dogovor v zvezi z ravnanjem v kriznih 
situacijah. Ljudje, ki bodo priskočili na pomoč, kako do njih in kaj narediti. Zelo 
osnovni dogovori. 

• Imamo, odvisno od tega za kakšne težave gre. Ko dobimo informacijo, da ima 
učenec težave, svetovalna služba na pogovor najprej povabi učenca in se z njim 
pogovori o morebitnih težavah in možnih rešitvah. Takoj obvestimo tudi starše in 
jih povabimo na pogovor. Skupaj s starši izdelamo načrt pomoči, jih napotimo k 
ustreznemu strokovnjaku. Nato se timsko sestane svetovalna služba še z učiteljem 
razrednikom (po potrebi pa s celotnim učiteljskim zborom), da skupaj naredimo 
načrt dela z učencem, pomoči, vključevanja v socialno skupino. Učenca potem 
redno spremljamo in smo ves čas v stiku z njegovimi starši. 

• Navodila kako ravnati v teh primerih nimamo zapisana oz. imamo zapisana zelo 
redko: v primeru, da ima otrok dodatno strokovno pomoč in v okviru le te 
vsakoletno naredimo individualiziran plan; v okviru tega plana lahko zapišemo 
konkretne dogovore in navodila, tipa kaj narediti, če... Načeloma imamo dogovor, 
da o stoskah, ki jih učitelji oz. drugi zaposleni zapazijo pri mladih povejo 
svetovalni službi. Svetovalna služba pa naprej ukrepa: izvede diagnostiko ( v 
soglasju in skupaj s starši). 

• Protokole za delo za ravnanje z učenci z duševnimi stiskami imamo. Kadar se 
pojavijo težave in jih zaznajo pedagoški oziroma drugi delavci, starši, se sestanejo 
razredniki, šolska svetovalna služba, starši (ali zunanje institucije) in se 
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pogovorijo o problemih. Za učence se naredi individualiziran program dela, ki se 
sproti evalvira. prvi v verigi je razrednik, nato svetovalna služba in tako naprej. 

• Seveda: - pogovor z učiteljem, razrednikom, sklic multidisciplinarnega tima na 
šoli -pogovor in soglasje staršev - pogovor z učencem -po potrebi sklic tima 
zdravnik, CSD, policija, pač kar je potrebno -priprava programa dela za učenca -
priprava terminskega plana šolskega dela - če je možno pomoč na domu preko 
CSD - ureditev koordinacije dela z zunanjo institucijo -spremljanje in evalvacija 
dela 

 
 
 
Tabela 5: Pravila, prakse in protokoli v obravnavanju duševnih stisk mladih na srednjih šolah 
 
Nikalni odgovor (16) • Ne, nimamo. Bi verjetno bilo smiselno, zaradi lažje orientacije. 

• Ne, na žalost ne. Sva se s sodelavko trudili, da bi jih vzpostavili, vendar ni bilo 
razumevanja za to. 

• Ne, vsak se vede po lastni presoji. 
Napotitev v 
svetovalno službo 
(9) 

• Dogovorjeni smo, da v teh primerih dijake pošljejo v svetovalno službo, kaj več 
od tega pa ne. 

• Posebnih protokolov nimamo, učitelji se hitro obrnejo na ŠSS. Glede na naravo 
problema včasih učitelj (npr. razrednik) sodeluje pri obravnavi, včasih zadevo v 
celoti prevzame ŠSS. 

• Protokolov ni (navsezadnje so oblike vedenj preveč raznolike), se pa učitelji ob 
vedenju dijakov, če se srečajo s svojo nemočjo ali negotovostjo, obračajo na 
svetovalno službo. 

• Vsak primer je drugačen. Po mojih izkušnjah recepti niso koristni. Velja pa 
nenapisan dogovor, da se o zaznani stiski obvesti svetovalno službo, ki 
koordinira delo naprej. Obvesti ravnatelja, zunanje inštitucije, vodi pogovore ali 
samo svetuje razredniku, učitelju, dijaku, staršem. Po potrebi. Ko se zavemo, da 
primer presega naše kompetence, ga predamo ustrezni zunanji inštituciji 
(napotimo naše dijake in starše, ali uradno obvestimo inštitucijo). 

Opis običajnega 
delovanja ali prakse 
brez omenjanja 
kakih  protokolov 
(17) 

• Praviloma sklenemo pedagoško pogodbo, ki vsebuje prilagoditve za delo in 
ravnanje v šoli s sodelovanjem in dogovorov z zunanjimi strokovnjaki, kjer je 
dijak vključen. 

• Gre bolj za postopke, vezane na šolo. V primeru paničnega napada se dijak 
umakne iz razreda, v spremstvu sošolca, v šolsko svetovalno službo. Svetovalna 
delavka pomagam dijaku, da se umiri. Po napadu se z dijakom pogovorim (kdaj 
so se napadi začeli, kako pogosto se pojavljajo, ali doma zanje vedo ali so 
poiskali strokovno pomoč). Sledi obveščanje staršev in pogovor z njimi. 
Predlagam obisk kliničnega psihologa ali pedopsihiatra. V primeru, da se dijak 
ne more pomiriti v predvidenem času in da smo seznanjeni z nj. srčnim 
obolenjem, kličemo reševalce. 

• Ponavadi pridejo v svetovalno službo, imamo tudi več različnih skupin, kjer 
delamo na asertivnosti, ena je tudi skupina za dijakinje z izkušnjo na področju 
duševnega zdravja, kjer gre za opolnomočenje in procese samopomoči ... Ko 
pride nekdo iz hospitalizacije je zelo pomembna podpora pri vključevanju v 
redno delo, prilagoditve ...ki jo poskušamo zagotoviti v največjem obsegu ..> A 
žal imamo za to premalo časa ... 

• Kadar učitelj zazna duševno stisko o tem obvesti svetovalno službo. Svetovalna 
delavka pokliče dijaka k sebi in opravi razgovor. Če zazna hujšo stisko 
(samopoškodbeno vedenje, samomorilnost) takoj obvesti starše, v primeru 
nasilja pa tudi policijo. Z dijakom se nato dogovorita kolikokrat na teden se 
bosta srečevala, po potrebi obvesti tudi razrednika za dodatno podporo dijaku. 
Če o duševni stiski opozori starš razrednika, ta posreduje sporočilo naprej 
svetovalni službi. Postopek je enak kot zgoraj. V vsakem primeru, če profesor 
zazna duševno stisko se poskuša najprej sam pogovoriti z dijakom. Če pride do 
hude trenutne stiske in ima profesor pouk pa takoj kliče svetovalno službo. 

• Obravnava s svetovanjem, vključitev staršev, razrednika in vzgojitelja v 
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dijaškem domu (če je dijak vključen). V kolikor gre za globljo problematiko, 
napotitev v zunanje inštitucije: Center za mentalno zdravje, psihoterapevtske 
obravnave....Dijakom v hudih stiskah pomaga pri šolanju s sklenitvijo 
pedagoških pogodb, ki omogočajo določene prilagoditve šolanja (tudi 
preverjanja in ocenjevanja znanja). 

• Če ima pa kdo že diagnosticirano duševno stisko in je OUZ z njo seznanjen, se 
lahko dijak_inja v primeru stiske zateče v svetovalno službo ali 
knjižnico/čitalnico. 

• Nekateri učitelji se sami pogovorijo z dijaki in v primerih, ko sami ne zmorejo 
več, se obrnejo na svetovalno službo, kjer skupaj z dijakom iščemo možnosti, ki 
jih imamo na razpolago v danem primeru. Ostali pripeljejo dijaka v svetovalno 
službo, kjer steče prvi pogovor in umiritev situacije. Težava nastane, ko želiš 
napotiti kam dijaka, ki je v stiski, ker so vsepovsod prevelike čakalne vrste. Kar 
pomeni, da začneš uporabljati veze in iskati rešitve. Druga zadeva, da so 
obravnave preko javnega zdravstva enkrat na dva meseca ali še redkeje. Takrat 
iščeš subvencionirane ali brezplačne programe pomoči. 

• Navodila, protokole in dogovore oblikujemo sproti za vsak primer posebej. V 
primeru ogroženosti otroka sodelujejo tudi starši. Zmenimo se npr. kdo koga 
pokliče, če izbruhnejo težave, kam gre otrok, kdo poskrbi zanj ipd. 

• Suicidnost: pokličemo urgenco, starše,... Depresivnost, tesnobnost, dijaku 
predlagamo, da pride do svetovalne službe, v nekaterih primerih se tudi 
svetovalni delavec oglasi pri dijaku, svetovalni delavec ocenimo stanje, se odloči 
ali Panični napadi: tehnika ozemljitve, včasih pomoč z vrečko s katero umirimo 
dihanje,... 

• Če opazi čistilka, kaplan,kuharica, hišnik, da je pri katerem dijaku kaj 
nenavadnega opozori prvega vzgojitelja, ki ga sreča oz. pomočnico ravnatelja. Ta 
potem preveri, povpraša, matičnega vzgojitelja oz. ostale in stvar steče v smislu 
reševanja stiske ali težave. 

Bolj specifično 
opisovanje delovanja 
z omenjanjem tega, 
kaj se »mora«, 
čeprav lahko brez 
omenjanja kakih 
formalnih 
protokolov (1) 

Če razrednik ali učitelj zazna stisko pri posameznem dijaku, mora takoj o tem 
obvestiti svetovalno službo. Na podlagi razgovora z dijaki, se nato v SS odločimo, 
kako postopati naprej. Včasih je dovolj nekaj srečanj v SS, včasih moramo vključiti 
starše in iskati podporo ter pomoč zunaj šole. Ob omembi besede \"samomor\" s 
strani kakega dijaka, zagotovo ukrepamo takoj. 
 

Protokol samo v 
primerih 
obravnavanja nasilja 
(2)  

Protokol ravnanja imamo samo v primeru obravnave nasilja v družini 
V primeru nasilja se držimo zakonodaje - javiti takoj na CSD. Ostalo učitelji povedo 
delavkama v ŠSS ali ravnateljici. 
 

Pritrdilni odgovor o 
obstoju protokola (7) 

• Protokol oz. navodila za ravnanje zaposlenih ob primeru zaznave nasilja v 
družini in v primeru suma na samomor. Vsi zaposleni ravnamo po istih 
navodilih. Ne glede na koga se dijak obrne s to vrstnimi težavami ravnamo po 
navodilih, ki jih je pripravila svetovalna služba. Nasilje v družini Dijaka zaupna 
oseba zadrži pri sebi, napiše zapis pogovora, obvesti svetovalno delavko. Skliče 
se tim v šoli. Ob primeru nasilja kličemo policijo in pristojni CSD. V dogovoru 
z dijakom in CSD uredimo začasno namestitev. Sum na samomor Dijaka zaupna 
oseba zadrži pri sebi, napiše zapis pogovora, obvesti svetovalno delavko. Skliče 
se tim v šoli. Pokličemo starše, V hujšem primeru kličemo reševalno vozilo in 
obvestimo starše. Glede na kompleksnost ostali stisk ravnamo po presoji 
svetovalne delavke (psihologinje in soc.ped.). 

• Da, odvisno seveda od tega, s kakšnimi stiskami se dijaki soočajo. Gre za 
prilagoditve pouka (možnost vmesnega odmora, napotitev v stiski k šolski 
psihologinji, napotitev v poseben prostor, opremljen tako, da omogoča 
prakticiranje sprostitvenih tehnik in počitek), prilagoditve ocenjevanja 
(preložitev ocenjevanja v akutni fazi, dogovor za ustno ocenjevanje, možnost 
ocenjevanja izven razreda itd.). Načeloma velja, da vsak, ki zazna stisko, lahko 
pristopi k dijaku, ponudi oporo, pomoč ali spomni na možnost pogovora pri 
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šolski psihologinji. Ko je stiska prepoznana, sta šolska psihologinja in razrednik 
tista, ki komunicirata z učiteljskim zborom in pomagata dijaku pri dogovorjanju 
glede opravljanja šolskih obveznosti. 

• Da. Za vsakega dijaka, ki se znajde v duševni stiski, se obvesti pedagoge, ki z 
njim delajo (profesorje, vzgojitelje). Dogovor je seveda prilagojen njegovim 
težavam.  

• Imamo protokol v primeru nasilja - prisotni odrasli najprej fizično loči 
mladostnika, potem se opravi pogovor ločeno z žrtvijo in storilcem, nato če se 
žrtev strinja z obema skupaj. Poravnati se mora škoda, dobijo alternativni ali 
vzgojni ukrep. Po potrebi prijavimo nasilje policiji. V primeru samomorilnosti 
naredi psiholog skupaj z mladostnikom in vzgojitelji antisuicidialni pakt in z 
mladostnikom opravi pogovor. Po potrebi se pokliče dežurnega zdravnika, 
rešilca. V primeru ogroženosti na izhodih se naredi varnostni načrt - skupek 
dogovor kako bo izhod potekal, kaj bo mladostnik počel, kako se bo izognil 
rizičnemu vedenju. 

• Protokoli oziroma navodila pa se oblikujejo le za tiste, ki imajo odločbo o 
usmeritvi, oziroma navodila in predloge iz strani drugih strokovnih služb 
(psihologa, pedopsihiatra, osebnega zdravnika). 

• Da, protokol ob prvih znakih, ki jih opazi razrednik ali učitelj je: - takoj o tem 
informira šolsko psihologinjo in ravnateljico - nato se z dijakom pogovori 
psihologinja, če nje ni na šoli, to opravijo razrednik in ravnateljica - če gre za 
resnejše stvari (grožnje s samomorom) takoj informiramo starše - dijaku 
uredimo pogovor s kliničnim psihologom v zdravstvenem domu V primeru 
izvedenega samomora imamo še bolj dodelan protokol: - ravnateljica se 
pogovarja z učiteljskim zborom, - psihologinja gre v razred in se pogovarja z 
razredom kot celoto, kasneje spremlja dogajanje v razredu bolj intenzivno celo 
šolsko leto - po potrebi posamezne dijake dodatno pokličemo na svetovalni 
razgovor (npr. prijatelj umrlega). 

• duševne stiske dijakov pa obravnavamo od primera do primera drugače. Morda 
je protokol samo še takrat, ko bi lahko dijak zaradi čustvene stiske kakorkoli 
škodil sebi ali drugim. v tem primeru, vedno obvestimo starše in jih povabimo 
na pogovor v svetovalno službo. 

Opisovanje  
obravnavanja 
konkretnega primera 
(1) 

PANIČNI NAPADI: - ko je dijakinja dobila panični napad, je bil dogovor tak, da 
pouk poteka naprej normalno. Dijakinja je običajno dovolj zgodaj zaznala, da se bo 
pričel, zato je šla pred razred, kjer se je sama umirila, nato pa pristopila k pouku. 
Profesor je zapisal čas odhoda in prihoda. Po našem enotnem dogovoru s starši, se je 
ob takem pristopu stanje dijakinje zelo hitro izboljšalo. Kasneje nas je presenetil 
psihiater z navodilom, naj dijaki kadarkoli zaradi slabega počutja omogočimo 
izostanek od pouka in sicer do približno 2 uri. DEPRESIJA Dekleta so običajno na 
zoloftu in na helexu, ki ima zelo močne posledice, saj ne morejo slediti pouku, 
Težave imajo tudi s koncentracijo, zato takim dekletom omogočimo - 50 % 
podaljšanje časa pisanja testov - nenapovedano spraševanje S strani psihiatrinje smo 
dobili navodila, da z depersivnimi dijakinjami ne ravnamo nič drugače kot z ostalimi 
dijaki. Profesorji so imeli namreč vprašanje ali lahko od njih zahtevajo enako kot od 
ostalih dijakov. Tako pristopa v razredu nismo spreminjali. ANOREKSIJA Dijakinje 
pri športni vzgoji niso tehtali. Z dijakinjo se nismo pogovarjali o hrani. PSIHOZA - 
dijakinji je bil omogoče izhod iz razreda kadarkoli je zaznala, da so se pričeli 
prisluhi. Protokol je bil tak, da je prišla do mene v pisarno ali pa sva šli na sprehod v 
gozd, če je meni omogočal čas AVTIZEM oz aspergerjev sindrom - dijakinja ima 
stalno osebo na šoli (mene) h kateri lahko pride kadar so impulzi iz okolja premočni, 
da bi lahko ostala v razredu - o vseh izhodih iz razreda je zapisano v dnevniku.  

 
 
5.1 Ugotovitve 
 
Tudi pri tem vprašanju so bili odgovori OŠ in SŠ precej podobni. Precejšen del šol na to vprašanje ni 
odgovoril ali pa je bil odgovor nikalen. Od tistih, ki so odgovorile, jih je še nek opazen del omenil le 
napotitev v šolsko svetovalno službo, kot pravilo ali protokol. Odgovore tistih, ki so odgovorili bolj 
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specifično in bogato, smo razvrstili v štiri kategorije odgovorov, ki naj bi odražali naraščajočo 
stopnjo »protokolarnega normiranja« postopkov ukrepanja, vendar je bilo razvrščanje v te skupine 
precej težko in zato tudi arbitrarno. Vseeno pa je razvidno, da obstaja nad 10 % šol, ki trdijo, da 
imajo dogovorjena pravila in protokole za obravnavo duševnih stisk mladih. Pri tem pa ni 
zanemarljivo niti mnenje ene ŠSD, ki meni, da je »vsak primer drugačen. Po mojih izkušnjah recepti 
niso koristni.«. 
 
Dobljene odgovore smo sintetizirali na ta način, da smo iz odgovorov izdvojili pozitivne elemente 
prakse (in/ali protokolov), ki so se v odgovorih večkrat pojavljali. To so bili: 
- poudarek na medsebojnem obveščanju in timskem obravnavanju (oddelčni učiteljski zor, ŠSD, 

vodstvo šole; povezovanje ŠSD z razredniki; itd.), 
- vključitev in sodelovanje s starši, 
- napotevanje in sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, 
- oblikovanje individualiziranih načrtov dela, 
- spodbujanje senzibilnosti med zaposlenimi in povezanosti v kolektivu, 
- spodbujanje zaupanja ter ključne vloga tim. zaupnih oseb, s katerimi učenec/dijak vzpostavi 

dober odnos, 
- po potrebi tudi delo z vrstniki (tutorstvo in mediacija), 
- nato spremljanje in iskanje/nudenje povratnih informacij. 
 
Nekaj primerov bolj celovitih odgovorov (šol, ki so povedale, da imajo protokole): 
• Imamo - protokol gre v tej smeri: npr. učitelji opažajo stiske otroka/mladostnika, svetovalna 

delavka se priključim na naslednjih govorilnih urah, starše nato povabim še na individualni 
razgovor, skupaj s strokovnimi delavci šole in v dogovoru z vodstvom naredimo okviren načrt, 
kaj želimo, da starši slišijo od nas in katere inštitucije bi nam v tem primeru še lahko pomagale. 
Obvezno se na vseh srečanjih pišejo zapisniki in uradni zaznamki. Starše prosimo za povratne 
informacije, ko se vključijo v obravnavo drugod. 

• Imamo, odvisno od tega za kakšne težave gre. Ko dobimo informacijo, da ima učenec težave, 
svetovalna služba na pogovor najprej povabi učenca in se z njim pogovori o morebitnih težavah 
in možnih rešitvah. Takoj obvestimo tudi starše in jih povabimo na pogovor. Skupaj s starši 
izdelamo načrt pomoči, jih napotimo k ustreznemu strokovnjaku. Nato se timsko sestane 
svetovalna služba še z učiteljem razrednikom (po potrebi pa s celotnim učiteljskim zborom), da 
skupaj naredimo načrt dela z učencem, pomoči, vključevanja v socialno skupino. Učenca potem 
redno spremljamo in smo ves čas v stiku z njegovimi starši. 

• Protokole za delo za ravnanje z učenci z duševnimi stiskami imamo. Kadar se pojavijo težave in 
jih zaznajo pedagoški oziroma drugi delavci, starši, se sestanejo razredniki, šolska svetovalna 
služba, starši (ali zunanje institucije) in se pogovorijo o problemih. Za učence se naredi 
individualiziran program dela, ki se sproti evalvira. prvi v verigi je razrednik, nato svetovalna 
služba in tako naprej. 

• Seveda: - pogovor z učiteljem, razrednikom, sklic multidisciplinarnega tima na šoli -pogovor in 
soglasje staršev - pogovor z učencem -po potrebi sklic tima zdravnik, CSD, policija, pač kar je 
potrebno -priprava programa dela za učenca -priprava terminskega plana šolskega dela - če je 
možno pomoč na domu preko CSD - ureditev koordinacije dela z zunanjo institucijo -
spremljanje in evalvacija dela 

• Da, protokol ob prvih znakih, ki jih opazi razrednik ali učitelj je: - takoj o tem informira šolsko 
psihologinjo in ravnateljico - nato se z dijakom pogovori psihologinja, če nje ni na šoli, to 
opravijo razrednik in ravnateljica - če gre za resnejše stvari (grožnje s samomorom) takoj 
informiramo starše - dijaku uredimo pogovor s kliničnim psihologom v zdravstvenem domu V 
primeru izvedenega samomora imamo še bolj dodelan protokol: - ravnateljica se pogovarja z 
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učiteljskim zborom, - psihologinja gre v razred in se pogovarja z razredom kot celoto, kasneje 
spremlja dogajanje v razredu bolj intenzivno celo šolsko leto - po potrebi posamezne dijake 
dodatno pokličemo na svetovalni razgovor (npr. prijatelj umrlega). 

 
Med ostalimi odgovori naj posebej izdvojimo še dvoje. Prvič nekaj odgovorov, ki so kot postavljeno 
pravilo ali protokol omenjali vlogo zaupne osebe, npr: 
• Osnovno orodje pedagoških delavcev je pogovor z otrokom, ki je v stiski. Pomembno je, da se 

odzove v prvi vrsti oseba, ki jo je otrok poiskal kot zaupno osebo. Ta pa seveda lahko sčasoma 
vključi tudi druge, ki lahko pomagajo (razrednik, svetovalna služba, starši). 

 
In drugič, le en odgovor, ki je kot opis običajne prakse navajal (podporne) skupine: 
• Ponavadi pridejo v svetovalno službo, imamo tudi več različnih skupin, kjer delamo na 

asertivnosti, ena je tudi skupina za dijakinje z izkušnjo na področju duševnega zdravja, kjer gre 
za opolnomočenje in procese samopomoči ... Ko pride nekdo iz hospitalizacije je zelo pomembna 
podpora pri vključevanju v redno delo, prilagoditve ...ki jo poskušamo zagotoviti v največjem 
obsegu … A žal imamo za to premalo časa ... 

 
V splošnem so bili odgovori SŠ precej bolj specifični in artikulirani od odgovorov OŠ, npr:  
• Da, odvisno seveda od tega, s kakšnimi stiskami se dijaki soočajo. Gre za prilagoditve pouka 

(možnost vmesnega odmora, napotitev v stiski k šolski psihologinji, napotitev v poseben prostor, 
opremljen tako, da omogoča prakticiranje sprostitvenih tehnik in počitek), prilagoditve 
ocenjevanja (preložitev ocenjevanja v akutni fazi, dogovor za ustno ocenjevanje, možnost 
ocenjevanja izven razreda itd.). Načeloma velja, da vsak, ki zazna stisko, lahko pristopi k dijaku, 
ponudi oporo, pomoč ali spomni na možnost pogovora pri šolski psihologinji. Ko je stiska 
prepoznana, sta šolska psihologinja in razrednik tista, ki komunicirata z učiteljskim zborom in 
pomagata dijaku pri dogovorjanju glede opravljanja šolskih obveznosti. 

• Imamo protokol v primeru nasilja - prisotni odrasli najprej fizično loči mladostnika, potem se 
opravi pogovor ločeno z žrtvijo in storilcem, nato če se žrtev strinja z obema skupaj. Poravnati 
se mora škoda, dobijo alternativni ali vzgojni ukrep. Po potrebi prijavimo nasilje policiji. V 
primeru samomorilnosti naredi psiholog skupaj z mladostnikom in vzgojitelji antisuicidialni pakt 
in z mladostnikom opravi pogovor. Po potrebi se pokliče dežurnega zdravnika, rešilca. V 
primeru ogroženosti na izhodih se naredi varnostni načrt - skupek dogovor kako bo izhod 
potekal, kaj bo mladostnik počel, kako se bo izognil rizičnemu vedenju. 

Naša ocena je, da bi bilo oblikovanje protokolov za obravnavanje mladih z duševnimi stiskami, 
predvsem v obliki splošnih usmeritev ali načel delovanja, ali pa kot posplošen opis do sedaj razvite 
dobre prakse, možno in koristno. Očitno na nekaterih šolah taka praksa obstaja, verjetno pa na večini 
šol ne.   
 
6 Dobre prakse obravnavanja duševnih stisk 
 
O tej temi je spraševalo vprašanje: 
� Se lahko morda spomnite kakega primera iz vaše šole (dijaškega doma), ki bi ga lahko razumeli 
kot primer dobre prakse, torej kot primer, kako je šola s svojim delovanjem prispevala k razrešitvi ali 
koristnemu nudenju pomoči kakemu učencu ali dijaku z znaki duševne stiske? Ali pa morda pri vas 
obstaja tudi kaka bolj trajna in sistematična dejavnost, ki bi jo lahko opisali kot primer dobre prakse? 
Če DA, prosim ta primer ali dejavnost vsaj na kratko opišite.« 
 
 
Od 67 osnovnih šol jih 18 na to vprašanje ni odgovorilo. Ostale šole pa si prispevale odgovore v obsegu 
od ene vrstice do več strani. Vsebino njihovih odgovorov smo razvrščali v šest kategorij: 
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A. Navajanje in opisovanje primerov dobre prakse v delu s konkretnim posameznikom_ico (N=19) 
B. Navajanje in opisovanje neke sistemske ureditve (ali vsaj ustaljene prakse ali morda ideala) na šoli 

kot primer dobre prakse (N=19) 
C. Navajanje in opisovanje neke skupinske oblike preventivnega dela kot primer dobre prakse (N=7) 
D. Poimenovanje kakega specifičnega pristopa ali projekta kot teoretsko osnovo ali usmeritev primer 

dobre prakse (N=5) 
E. Mnenje, da nimajo primerov dobre prakse (N=5) 
F. Navajanje premestitve (prešolanja ali namestitve v zavod) otroka iz šole kot model dobre prakse 

(N=3). 
Opomba: odgovori nekaterih od šol na to vprašanje smo uvrstili v več kot eno od zgoraj omenjenih 
šestih kategorij odgovorov. 
 
A. Opis individualnih primerov dobre prakse (N=19) 
 
• Da. Lansko šolsko leto je deklica zaradi strahu prenehala hoditi v šolo. Mati je težavo priznala in ves čas sodelovala 

s šolo. Sodelovali smo s CSD, posvetovaalnico in kasneje s psihiatrinjo, ki je diagnosticirala hudo obliko 
anksioznosti. Koordinirala sem delo sama kot svetovalna delavka, primeru posvetila ogromno časa. Uspešno je bilo, 
ker je tokrat prišlo do sodelovanja tudi z psihiatrinjo, ki je deklico obravnavala, načrte smo delali skupaj, 
sodelovanje je bilo obojestransko. Pri pripravi nismo bili obremenjeni z zakonodajo, ki je po mojem mnenju 
neustrezna (obveščanje pristojnih institucij zaradi neobiskovanja pouka - inšpektorat; predmetni izpiti zatadi količine 
odsotnosti...); naredili smo tako kot smo menili, da je za učenko prav. 

• Starši niso vedeli, da učenka izostaja od pouka (nadarjena učenka). Starši so sodelovali s šolo, se začeli več 
pogovarjati z učenko v šoli in doma; Učenka je našla je zaupno osebo na šoli in je premostila osebno stisko. 

• Na šoli imava s kolegico, obe sva zaključili izobraževanje za šolskega mediatorja, interesno dejavnost Učenje 
socialnih veščin in socialne igre. Vpletava tudi prvine mediacije in učiva učence voditi pogovor. Ta dejavnost je bolj 
preventivna. Predlani smo imeli primer dečka, ki pol leta ni zmogel prihajati v šolo. Povezali smo se s starši, 
pedopsihiatrinjo, psihologom v Svetovalnem centru v Ljubljani. Deček je že takrat imel odločbo o usmeritvi. V 
tistem času je imel ravno preverjanje odločbe in odobreni sta mu bili samo dve uri dodatne strokovne pomoči. S 
starši smo skupaj napisali pritožbo na Ministrstvo za šolstvo in uspeli, da so mu ponovno odobrili štiri ure pomoči 
kot prej. Deček je danes v 5. razredu, v šolo prihaja redno, s starši smo stalno na vezi. Ima prilagoditve, zelo smo 
pozorni na stvari, za katere vemo, da ga vznemirjajo (npr. evakuacija šole, pogovori in posnetki raznih nesreč,... 
skratka spoznali smo sprožilce njegovih težav). Izjemno pomembne so povezave vseh vpletenih v reševanju 
problema, predvsem s starši. 

• Npr. učenec, ki je imel izredne izbruhe jeze, v katerih je prihajal v konflikt z vrstniki in učitelji. Po pogovoru s starši 
in učencem sva začela obravnavo. Vedno določim, da se najprej dobiva 5x, potem pa se odločiva, ali se dobiva še 
5x. Pripravila sem vaje in vodila razgovor, da je prišlo do uvida, kdaj prihaja do teh eksplozij in se učila primernejših 
oblik reagiranja.Delala sva tudi na samozavesti, ciljih in odgovornosti. Učenec je bil zelo sposoben in motiviran, 
zato je prišlo do izboljšanja. Na šoli imamo Mladinske delavnice - kot ena od možnosti preventive, ali pogovora ob 
težavah. 

• Otrok 2. razreda pri pouku ni zmogel funkcionirati (aspergerjev sindrom, ADHD). Starši so bili zelo aktivni pri 
reševanju otrokovih težav. Najprej so na predlog šole vložili prošnjo za dodatno strokovno pomoč, nato so se 
vključili še v terapevtsko obravnavo. Za otroka so našli prostovoljko (študentko delovne terapije), ki je na začetku z 
njim sedela celoten pouk, občasno sta delala tudi individualno. Situacija se je zelo popravila, otrok je s časom 
potreboval vedno manj njene pomoči. Po enem šolskem letu otrok dobro funcionira pri pouku, ima 4 ure dodatne 
strokovne pomoči. 

• Primer deklice, ki je bila odločena, da se prepiše v drug razred, ker ni imela prijateljev. Z našo pomočjo smo odpravili ta 
kratek stik, ki je preprečeval, da bi se uspešno priključila vrstniški skupini. Če ne bi povedala, izpostavila, bi lahko ta 
stiska še naraščala.  

• Primer dveh otrok, ki sta živela samo z mamo (razvezana starša). V nižjih razredih osnovne šole sta oba izkazovala 
čustvene in vedenjske težave; deklica je npr. pobegnila iz šole, se upirala mami, ni želela opravljati domačih nalog; 
podobne težave so bile tudi pri bratu. Razrednika in svetovalna delavca sta intenzivno delala z otrokoma ter mamo. 
V višjih razredih sta bila oba otroka uspešna in težave so se izrazito zmanjšale. 

• Sicer pa imamo več primerov dobre prakse. Prepričana sem, da delamo dobro, da smo se pripravljeni učiti in 
prispevati delež k premagovanju težav otrok. Primer 1: Učenec, sedaj devetošolec, je prišel na našo šolo z velikimi 
težavami v četrtem razredu. Zamenjal je okolje in družino. Prišel je z mlajšima sestrama v rejniško družino (v 
primarni družini so imeli neurejene razmere, alkoholizem, revščina). Učne težave, še posebej pri branju in pisanju, 
agresivni vedenjski vzorci, enkopreza - vse to ga je težilo. V sodelovanju (deček, šola, rejniki, zunanji strokovnjaki) 
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je premostil vse večje težave. Še vedno zna impulzivno reagirati, nič več le agresivno, je učno uspešen, vključen v 
vrstniško skupino, empatičen in pripravljen na odhod v srednjo šolo. Primer 2: Deklica z depresijo je bila več 
mesecev odsotna od pouka, več mesecev hospitalizirana, nezmožna vključitve v šolo. Starši so jo v takem stanju, 
sredi lanskega leta (februar) prešolali na našo šolo. Pred tem je bila le hospitalizirana. Uspešno je zaključila razred. 
V šolo redno prihaja, vključena je v vrstniško skupino, tekoče opravlja obveznosti (prilagoditve, razumevanje, DSP, 
podpora) in je na dobri poti, da se bodo težave še zmanjšale. Odsotnosti so v glavnem zaradi obiskovanja 
zdravnikov.  

• Učencu, ki je doživljal stiske zaradi stikov z mamo (učenec je v rejništvu) in skupnih sestankov na Centru za 
socialno delo, smo omogočali veliko priložnosti za pogovore s svetovalno delavko. Pridobila si je njegovo zaupanje, 
zaupal ji je svoje stiske, strahove, neugoden položaj na sestankih, strah pred tem, da pove svoje mnenje. Zaradi 
vsega tega je bil med urami pouka apatičen, odsoten in nezainteresiran za šolsko in domače delo. V njegovem imenu 
sem posredovala njegove želje na skupnih sestankih, ki so bile upoštevane. Učenca sem vseskozi pozitivno 
spodbujala in sčasoma je njegovo breme padlo z njegovih ramen in postal je zopet učenec, kot smo ga poznali od 
prej. 

• Učenec je bil obravnavan v pedopsihiatrični bolnici (3 mesece je bil nastanjen). Na šoli je imel 5 ur DSP in v 
določenem obdobju individualiziran pouk na šoli. Šola, starši in pedopsihiatrinja smo se redno sestajali. Učenčevo 
stanje se je ob vseh prilagoditvah in pedopsihiatrični obravnavi izboljšalo. 

• Učenec je zbežal iz šole, kričal, zmerjal. V varni razdalji tek za učencem, z umirjenimi vprašanji. Po določenem času 
se je umiril in se ustavil. Sledil je pogovor, pojasnitve in razgovor s starši in strokovnimi delavci. Napotitev učenca k 
specialistu. 

• Učenec z občutki tesnobe in paničnimi napadi: osnovna prva pomoč učenja dihanja in sprostitve, razgovor (učenec - 
učitelj; starši - strokovni del. šole) usmeritev k iskanju pomoči izven šole (zdr. dom) 

• Učenec z zelo slabo samopodobo, pogostimi izbruhi jeze in vedenjskimi težavami je prihajal na redna srečanja 1x 
tedensko pri psihologinji (tu sta izvajala dejavnosti za ozaveščanje čustev, raziskovanje samopodobe, avtomatskih 
misli v situacijah ter analizirala vedenje, ozaveščala življenjske cilje, vrednote, preizkušala različne tehnike za 
umirjanje in sproščanje). V sodelovanju z razredničarko smo izvedli niz razrednih ur na temo medosebnih odnosov, 
razrednih pravil, tudi obvladovanja jeze. Starši so se redno vključevali v pogovore in bili seznanjeni z delom, v 
dogovoru smo preizkušali tudi dejavnosti, ki so jih izvajali doma. Pri fantu so se vedenjske težave pomembno 
zmanjšale, sedaj je uspešen v srednji šoli. 

• Učenka je pri pouku večkrat doživljala občutke tesnobe (začela je jokati, težave z dihanjem, slabše je slišala, ni se 
mogla skoncentrirati na delo, ni imela apetita, zelo je shujšala ...). Po pogovoru s starši in napotitvijo v zdravstveni 
dom k psihologinji so ugotovili, da ni fizičnega razloga za stisko. Napotili smo jo na pedopsihiatrijo, a je dobila 
termin komaj čez eno leto. Za učenko smo nato naredili načrt dela - ko se je stiska začenjala je lahko zapustila razred 
in šla najprej k šolski psihologinji, kjer je izvajala vaje sproščanja in se pogovarjala, iskala rešitve, lahko je šla v 
športni kabinet voziti sobno kolo, saj ji je telesna aktivnost pomagala pri umirjanju, lahko je šla tekati po šolskem 
igrišču ... Na tak način je učenka ugotovila razloge stiske (odhod družinskega člana v tujino), naučila se jo je sama 
nadzorovati. Stisk je bilo vedno manj, po nekaj tednih pa se več sploh niso pojavljale. 

• Ponavadi pridejo v svetovalno službo, imamo tudi več različnih skupin, kjer delamo na asertivnosti, ena je tudi skupina 
za dijakinje z izkušnjo na področju duševnega zdravja, kjer gre za opolnomočenje in procese samopomoči. 

• Vsak primer je različen. Na zadnje smo reševali samopoškodbeno vedenje 14 letne deklice. Vse vire informacij je 
potrebno dobro zaščititi - saj to načeloma izvemo od tretjih oseb. Z razrednikom sva nemudoma poklicala OBA 
starša na pogovor in nisva povedela po telefonu zakaj. V pogovoru moraš biti dokaj jasen in direkten, saj so v 
primeru zaščite otrokovega življenja potrebni ti parametri. Za pogovor z učenko smo prosili za soglasje. Vsak teden 
se slišimo in spremljamo napredek. z deklico se pogovarjamo in dvigujemo samozavest in pozitivnost. V razredu 
svetovalna delavka obvezno nekaj ur posveti tematiki duševnih stisk. Budnost in preventiva - pri vseh učencih - to je 
osnova. Potem kar sami pridejo na pogovor. 

• Vsakemu učencu, ki kaže kakršnekoli težave z duševnim zdravjem pomagamo po svojih najboljših močeh. Pogosto 
za njih naredimo izvirni delovni projekt pomoči, kjer napišemo prilagoditve, ki jih bomo upoštevali. Imeli smo 
učenko, ki je imela neke vrste socialno fobijo in se je bala ljudi, sošolcev, učiteljev. Obravnavana je bila na 
psihiatriji, dobila je antidepresiv, ki pa ji ni veliko pomagal. V šolo je prihajala skozi stranska vrata, prihajala je 
kasneje, kot se je začel pouk. Svoje šolske obveznosti je opravila pri svetovalni službi. Učitelji in svetovalna služba 
smo se vsakodnevno dogovarjali, kako bo za njo potekal dan in katero snov mora predelati. Na tak način je teklo tudi 
preverjanje znanja in pridobitev ocen. Z dekličino mamo smo bili v vsakodnevnem kontaktu. Psihiater, ki je učenko 
obravnaval nas ni nikoli poklical in predlagal timski sestanek, kjer bi morda dobili še dodatne informacije za pomoč 
deklici. S težavami in z otroki pogosto ostanemo sami. 

• Vsako šolsko leto imamo nekaj tovrstnih obravnav učencev, ki imajo najrazličnejše težave. Npr. deklica, ki je imela 
separacijske težave pri odhodu v šolo: je jokala, slabo ji je bilo, je zbolela. zdravniki niso ugotovili somatike, preko 
anamneze se je ugotovilo, da ima strah pred izgubo staršev. Naredili smo pihoedukacijo in svetovanje staršev glede 
ravnanja doma: zagotavljanje varnosti, preusmerjanje pozornosti, kratko poslavljanje od otroka, ko odide v šolo oz. 
razred. Težave pri tem je imela tudi mama (težko je prenašala jok in stisko hčerke), tako da smo mamo okrepili 
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preko edukacije: kaj pmeni stiska pri hčerki in kaj je najboljše ravnanje. mama se je s tem razbremenila, v situacijah, 
kjer je hčerka izkazovala anksioznost pred separacijo, ni bila še sama več anksiozna, ampak umirjena. Deklica je ob 
obravnavi počasi izgubila stisko. So se pa v 2 letnem obdobju še pojavljale situacije, ko je tako odreagirala. Sedaj 
(po 5 letih) starši več ne poročajo o stiskah. Naša trajna in sistematična dejavnost je definitivno naša diagnostika: ko 
opozorijo na problem, ga poskušamo 'raztolmačiti' - diagnosticiramo za kaj pravzaprav gre. Poskušamo biti kar se da 
hitro odzivni. V timu sva psiholog in specialna pedagoginja, včasih se pridruži še socialna delavka. žal pa naša 
država prav nič ne sofinancira tovrstnih praks - kajti pri svojem delu se ukvarjamo s kupom birokracije, ki bi jo 
lahkoo delali drugi profili (npr. ekon. teh., upravni delavec, ipd.). 

• Zadnji primer je bil na primer, ko je neka mati na govorilnih urah potožila, da je sošolka njene hčere žrtev 
družinskega nasilja s strani matere (verbalnega) in posredovala tudi zelo natančne informacije o izrečenih besedah. 
Primer smo sicer zaradi pravilnika o družinskem nasilju odstopili pristojnemu CSD, a smo kljub temu organizirali 
sestanek z mamo in deklico na šoli, sodelovali smo v pogovorih s socialnim delavcem in tako ohranili zaupanje 
mame in deklice, hkrati pa smo lahko dejansko spremljali, kako zadeva napreduje in sodelovali v njenem reševanju. 

 
B. Opis sistemske (šolske) ureditve (ali vsaj ustaljene prakse ali morda ideala) na šoli kot primer 
dobre prakse (N=19) 
 
• Samopoškodbeno vedenje: opazi učiteljica, pripelje otroka v svet. službo, razgovori z otrokom in obravnava otroka, 

razreševanje stisk, kontakt s starši, usmeritev otroka na MKZ Rakitna, delo z razredom, prilagajanje ocenjevanja 
znanja z namenom zmanjševanja stisk, redno spremljanje. Otroka se spremlja ves čas, sodeluje se s pedopsihiatrinjo, 
po potrebi timski sestanki. 

• DA, npr. postopno vključevanje nazaj v šolsko okolje (deklice z hudo depresijo in šolsko fobijo). Sistematična 
dejavnost: večinoma sledimo protokolu dela, ki ga individualno prilagajamo glede na težave. Posebej dobro se nam 
obnese timsko delo, redna komunikacija in sodelovanje s starši in učitelji, izvedbe šole za starše, izvedbe različnih 
delavnic na razrednih urah ter izobraževanje na različnih področjih. Trenutno uvajamo tudi program dela s tujci. 

• Izpostavila bi sodelovanje s Svetovanim centrom za otroke, mladostnike in starše, kjer so nam strokovnjaki 
priskočili na pomoč tako, da so v dveh primerih redno (1x mesečno) prihajali na našo šolo in smo skupaj pregledali, 
če se uresničujejo zastavljeni cilji pomoči in če so kakšne spremembe na boljše v funkcioniranju otroka in predvsem 
v sodelovanju staršev s šolo. Pohvalila bi tudi angažma psihologinje iz ZD Vič, ki se je angažirala za prešolanje 
deklice, saj je bil zanjo pri nas neustrezen program in so bile s tem povezane psihosomatske težave. Če opazimo na 
šoli, da so težave otroka/mladostnika kompleksnejše, potem v soglasju s starši poiščemo pomoč v zdravstvenem 
domu, svetovalnem centru, tudi na centru za sociano delo (brez soglasja staršev). Vedno navežemo stik z inštitucijo, 
kjer je otrok v obravnavi - to se mi zdi najpomembnejše, da je izmenjava informacij in multidisciplinarni pristop. 

• Primeri dobre prakse so vedno, kadar starši uvidijo, kaj je dejansko problem in delujejo skupaj s šolo. V kolikor 
pride s strani staršev do nerazumevanja, zanikanja, nesprejemanja, lahko v šoli preigramo vse možnosti, vendar 
učinka ne bo. 

• Razrešitev ali koristno nudenje pomoči je vedno uspešno, kadar v procesu aktivno sodelujejo starši. 
• Ker smo vključeni v projekt Zdrava šola, smo izvedli anketo, s katero smo učence povprašali o področjih, kjer bi 

želeli izvedeti več informacij oz. katera področja se jim zdijo kritična na naši šoli. V preteklem letu so izpostavili 
medvrstniško nasilje, zato smo organizirali več preventivnih delavnic na to temo in bili bolj pozorni na dogajanje na 
hodnikih, garderobah, pred WC-ji med odmori in po koncu pouka. Imeli smo tudi več hospitacij v \"kritičnih 
razredih\" in pogovre s posamezniki. 

• Predvsem prilagoditev razgovora glede na starost in sposobnost učenca, kar zahteva veliko angažiranost strokovnih 
delavcev in dobro poznavanje in druženje z vsemi učenci šole, da se vspostavi vsaj minimalen predhoden odnos, ki 
lahko v začetku omili stisko prvega kontakta in zaupanja. 

• Vedno, ko smo zaznali posledice nasilja nad otrokom in sprožili ustrezne postopke, so se zadeve v družinah 
spremenile. Šele po naših intervencijah in ob podpori žrtvam, so se matere okrepile in zavarovale sebe in otroke. 
Primerov je veliko. Prepričana sem, da šole/vrtci delujemo varovalno in moramo delovati preventivno. V primeru 
večjih duševnih stisk pa smo se dolžni povezovati, sodelovati, prisluhniti, stopiti iz okvirov in delati dobro za otroka. 

• Učencem in tudi staršem vedno znova poudarjamo, da smo na razpolago za pogovor vedno in v vsakem primeru in 
jim skušamo vzbuditi zaupanje. Ustvarjamo tako vzdušje, da se lahko mirno odločijo in povedo vse, kar jih teži, ne 
glede na vsebino. 

• Kadar dobro sodelujemo s starši in se otrok in starši zmorejo soočiti s stisko ter so pripravljeni iskati rešitvi in sprejeti 
pomoč, smo lahko uspešni. Staršem lahko svetujemo tudi kam se lahko obrnejo po bolj poglobljeno pomoč. Imeli smo 
tudi že primere, ko starši ne zmorejo sprejeti otrokove stiske in zavračajo našo pomoč. Pri osnovnošolskih otrocih smo 
zelo vezani na starše. Brez njihovega soglasja ni mogoče nikakršno sodelovanje in pomoč. 

• Kot dobro se običajno izkaže, ko se odpravljanja težav lotimo multidisciplinarno. Primer: deklica s čustveno-
vedenjskimi težavami, v družini je bilo tudi prisotno nasilje... V pomoč deklici smo se vključili šola (svetov.služba, 
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razrednik), klinični psiholog in pedopsihiater. Z izmenjevanjem izkušenj in skupnimi pristopi je bila pomoč veliko 
bolj učinkovita. 

• Nekaterim učencem s čustvenimi in vedenjskimi težavami smo prilagodili urnik tako, da so imeli v šoli nekaj ur na 
dan možnost individualnega pouka, imeli so varno točko, kamor so se lahko umaknili, če niso zmogli več oziroma 
jih je kaj preveč ziritiralo - običajno so prišli k socialni pedagoginji, kjer so se imeli možnost umiriti. 

• Ob stiski otroka je vedno na voljo nekaj strokovnih delavcev, ki lahko v trenutku stiske priskočijo na pomoč. Nato se 
sklene nekaj možnih dogovorov ali prilagoditev v zvezi z otrokom, glede na obstoječe možnosti oz. glede na vrsto 
težave. Dogovori so vedno v sodelovanju z razrednikom (drugimi učitelji), svetovalno službo, vodstvom šole ali 
morebiti obstoječim spremljevalcem. Nato se razdeli naloge in določi obveznosti učenca. Včasih je bila dobra rešitev 
za vse vpletene premestitev v drug razred ali s podružnične šole na centralno šolo oz. sprememba okolja, česar pa se 
redko poslužujemo, razen, če imamo dobre argumente. Včasih je bila že s tem težava rešena. 

• Ocenjujemo, da smo še najbolj učinkoviti pri nudenju pomoči v stiskah, ki izhajajo iz učne situacije (težave z 
učenjem, pogoste odsotnosti učenca...). V teh primerih naredimo načrt prilagoditev in nudenja pomoči učencu. 
Veliko je pa stisk, ki presegajo kompetence šolskega okolja in strokovnjakov zaposlenih na šoli. V veliko primerih 
smo žal strokovnjaki na šolah le \"gasilci\". 

• Pomembno je, da otrok osebi zaupa, pove svoje težave. Zdi se mi, da učenci veliko povedo o sebi, svojih težavah pri 
mladinskih delavnicah. Takrat se o težavi tudi pogovorimo. Učenec ugotovi, da imajo tudi drugi podobne ali 
drugačne težave in učenci si med sabo dajejo nasvete. Če ugotovim, da je stiska prevelika, vključim v reševanje še 
druge in problematiko obravnavam individualno. 

• Trajne dejavnosti: sprotno spremljanje, preventivne delavnice in dejavnosti, ažurno povezovanje in sodelovanje 
svetovalne službe in učiteljev... 

• Primerov dobre prakse je veliko. Pomemben je sistematičen pristop in sodelovanje vseh vpetih. Zelo dobrodošlo bi 
bilo, da bi se zunanji strokovnjaki povezovali s šolami na način, da bi jih šole poznale (bi sodelovali z učitelji, starši, 
otroki - npr. s preventivnimi delavnicami), če bi bile situacije prezahtevene, bi nato učenci z družinami lahko 
koristili pomoč strokovnjaka izven šole (npr. terpaija, svetovanje). Pomembno je, da bi tu znali ločiti med 
sodelovanjem in med prelaganjem odgovornosti! 

• Stalno spremljanje učenca, dnevni pogovori, dnevno obveščanje staršev, sprotno reševanje težav, sodelovanje s 
strokovnjaki, katere obiskuje. 

• Vsak izmed prej navedenih primerov se je dobro končal. Nekateri kmalu, nekateri čez čas. Nimamo pa veliko 
možnosti za trajnejše spremljanje učencev, ki so šolo zapustili (razen, kar povedo mlajši bratje ali sestre). Je pa 
vedno ključno, da se čim prej odreagira, da otrok začuti, da mu želimo pomagat, prav tako starši, da združimo moči 
pri pomoči otroku, ne da smo na nasprotnem bregu. 

 
C. Navajanje in opisovanje neke skupinske oblike preventivnega dela kot primer dobre prakse 
(N=7) 
 
• Na šoli imam skupaj s sodelavko krožek socialne veščine in mediacija, kar veliko ponudi otrokom, ki se za to 

odločijo. Je pa zadeva prostovoljna. 
• Poslužujemo se vaj in delavnic \"To sem jaz\" in njihove spletne strani. Težje primere pa pošljemo na obravnavo na 

Svetovalni center Maribor, Pedopsihiatrični dispanzer in otroško bolnico. 
• Primer dobre prakse je je skupina anksioznih otrok, imenovana TIP (tihi, izolirani in plahi). Sedem učenk se je 

srečevalo enkrat tedensko za eno šolsko uro pod mojim mentorstvom. Preko ustvarjalnega pristopa, smo delali za 
cilj, ki si ga je postavila vsaka posebej zase in je šel v smeri večjega opolnomočenja (poguma nekaj reči, narediti). V 
skupini so dekleta trenirale svojo aktivacijo in izstopanje iz svoje cone udobja. Poročale so, da se ne počutijo več 
tako osamljene in hočejo trenirati, kako vstopati v odnose z drugimi. 

• S sodelavko imava na šoli krožek učenja socialnih veščin in mediacije. V bistvu je preventivno zastavljen in otroci 
veliko pridobijo. Sploh opažamo, da so današnji otroci na splošno rečeno slabši v socialnih veščinah, kar vodi do 
konfliktov med njimi in težjim soočanjem z vsakdanjimi življenjskimi situacijami. Imamo tudi razredne ure na to 
temo, sistematičnega dela pa ne. Pri zahtevnih posamičnih primerih na področju duševnega zdravja je bilo izjemno 
pomembno sodelovanje s starši. Če so starši zmogli sprejeti dejstvo, da ima njihov otrok težave na tem področju, bili 
pripravljeni ukrepati, ga tudi kam peljati, se je zadeva rešila. Kadar starši ne zmorejo sprejeti dejstva o težavah, smo 
v šoli manj ali neuspešni. 

 
D. Poimenovanje kakega specifičnega pristopa ali projekta kot teoretsko osnovo ali usmeritev 
primer dobre prakse (N=5) 
 
• Poslužujemo se vaj in delavnic \"To sem jaz\" in njihove spletne strani. Težje primere pa pošljemo na obravnavo na 

Svetovalni center Maribor, Pedopsihiatrični dispanzer in otroško bolnico. 
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• Trajna in sistematična dejavnost so preventivni programi, ki jih izvajamo: CAP (Child Assault Prevention - za mlajše 
otroke/3. r.) in program TO SEM JAZ (za sedmošolce). Letos bomo začeli še s preventivo za zmanjševanje 
medvrstniškega nasilja. Prav tako namenjamo veliko pozornosti zdravju in vsebinam na področju zdravja. Poleg 
vsakodnevnih usmeritev za ustvarjanje zdravih pogojev za delo že vrsto let izvedemo v vsakem razredu vsaj en 
naravoslovni dan na temo zdravja (od 1. - 9. r.). Vsebine se dopolnjujejo in nadgrajujejo. Vsako leto izvedemo tehniški 
dan \"Ustvarjalni in solidarni\", kjer ustvarjajo z namenom, da bodo darovali. Sredstva od prodaje izdelkov so 
namenjena v šolski sklad. Vsako leto izpeljemo tudi kulturni dan na temo šolskega parlamenta, na družbeno pomembno 
temo. Vse te dejavnosti in vsebine spodbujajo, krepijo duševno zdravje. Nas povezujejo in spodbujajo vključevanje in 
sodelovanje 

• Pri nas imamo projekt TOR, ki TRENING ODGOVORNEGA RAZMIŠLJANJA, RAVNANJA (TOR) Idejo sem 
prevzel iz Nemčije, kjer je dr. Stefan Balke leta 1996 v Bielefeldu na Lutherschule začel s programom 
»Trainingsraumprogramm – Soba za trening« za nedisciplinirane učence in učence, ki motijo pouk. Sedaj je v 
Nemčije že veliko različnih šol, ki uporabljajo ta program na svojih šolah in poročajo o pozitivnih učinkih. Mnenja 
učiteljev o tem programu so naslednja: • Pouk je postal učinkovitejši, učenci uvidijo, da učitelj ostane »cool«. • Pouk 
ostaja brez motenj, reševanje konflikta se preloži. • Jasnost programa je učencem v pomoč in jim zagotavlja varnost. 
• Situacija v razredu se umiri. • Mirno učenje brez bitk za prevlado. • Jasna struktura pri reagiranju na motnje pri 
pouku. • V pomoč, nekaj se spreminja. • Odpadejo debate med učiteljem in učencem o motenju pouka, pouk postaja 
manj stresen. • Tudi mirnejši učenci lahko pridejo do besede. Program oziroma koncept pa sicer izvira iz Arizone 
(ZDA), kjer je Edward Ford (raziskoval je Perceptual Control Theory Williama T. Powersa – Kontrolna teorija 
zaznav) leta 1994 razvil Model za šole, ki imajo disciplinske probleme in probleme z motenjem pouka. Gre za to, da 
učenci, ki pogosto motijo pouk, razmislijo o učinkih svojega vedenja na druge in sami spremenijo svoje vedenje. 
Projekt TOR (prirejeno po modelu dr. Stefana Balkeja), Trening odgovornega razmišljanja in ravnanja, sem 
predstavil učiteljskemu zboru v šolskem letu 2007/2008. V šolskem letu 2008/2009 smo ga začeli poskusno izvajati 
v nekaterih oddelkih od 6. do 9. razreda. V šolskem letu 2009/2010 bomo TOR uporabljali na celotni šoli in je del 
našega Vzgojnega načrta. Projekt temelji na premisi, da se socialno vedenje lahko trenira in da ni alternative za 
vzajemno spoštovanje med udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa. Etape projekta: • Postavili smo jasne meje 
socialnega obnašanja. • Socialno obnašanje smo trenirali s pomočjo ponavljanja. • Uspeh prizadevanj smo redno 
kontrolirali in korigirali. Vaja in ponavljanje je najpomembnejši del tega programa, projekta. Cilji projekta: • 
Osnovni cilj projekta je, da se lahko učenci, ki so se pripravljeni učiti, učijo v okolju, kjer ni motenj. Kdor ne zmore 
upoštevati razrednih pravil, gre v sobo za razmislek in tam razmisli o svojem vedenju. • Drugi cilj je nudenje pomoči 
učencem, ki motijo pouk. Učenci se sami odločijo, če želijo ostati v razredu ali ne. Če se odločijo, da ostanejo v 
razredu, se morajo držati osnovnih pravil. Sami so odgovorni za posledice svojih odločitev. Kdor trenutno ne more, 
noče upoštevati pravil, ima možnost, da v sobi za razmislek skupaj s strokovnim delavcem (ki ima določen način 
dela z motečimi učenci) reflektira svoje vedenje in poskuša najti vzroke za neustrezno vedenje. V sobi za razmislek 
učenec izpolni formular vrnitve v razred, v katerem napiše, kako se bo po vrnitvi v razred obnašal. • Motenje pouka 
se ne dopušča. Učenca, ki moti pouk, se najprej spoštljivo opomni na šolska pravila in vpraša, kaj dela. Če učenec po 
treh opozorilih ne menja svojega vedenja, mora (učenec se prostovoljno odloči, ali bo upošteval skupno sprejeta 
pravila ali ne) zapustiti razred in oditi v sobo za razmislek. Seveda ni mogoče pričakovati, da bodo vsi učenci, ki 
imajo vedenjske probleme oziroma določene primanjkljaje (nezmožnost empatije; preslabo kontrolo čustev; ne znajo 
reševati problemov in imajo pomanjkanje znanja, kako ravnati, ko so jezni ali besni), prostovoljno sodelovali v 
projektu in spremenili svoje vedenje. Za te učence, ki jih ni tako veliko, je potrebna še dodatna obravnava pri šolski 
svetovalni službi, na centrih za socialno delo in v drugih institucijah. Osnovna pravila Program temelji na načelu 
vzajemnega spoštovanja. Ko to načelo prenesemo v razred, iz njega izhajajo tri pravila, o katerih se ni mogoče 
pogajati: 1. Vsak učenec ima pravico do učenja brez motenj. 2. Vsaka učitelj ima pravico do nemotenega 
poučevanja. 3. Vsi morajo vedno spoštovati pravice drugega. V razredu se učitelji in razredniki skupaj z učenci 
pogovorijo o pomenu pravil za skupnost in skupaj sprejmejo razredna pravila, ki so v našem primeru takšna: Jaz: • 
poslušam, ko moji sošolci in moji učitelji govorijo, • počakam, da me učitelj/-ca pokliče, • sledim navodilom svojih 
učiteljic in učiteljev, • sodelujem pri pouku v svojem razredu, • se do sošolcev in sošolk ter do učiteljev in učiteljic 
vedem spoštljivo, • vedno pozdravim in odzdravim, • ne uporabljam žaljivk, • nikomur ne grozim in nikogar ne 
izsiljujem, • nikoli nikogar ne udarim, • pazim na lastnino svojih sošolcev in sošolk, učiteljev in šole, • opozarjam 
sošolce, če kršijo pravila. Pred začetkom izvajanja projekta smo učence, učitelje in starše seznanili z načeli, cilji in 
metodami projekta TOR in jih prosili za soglasje o sodelovanju pri projektu. Postopek Program se izvaja z nizom 
odločitev, ki se ponavljajo. Učence, ki ne sledijo ciljem pouka in motijo učno atmosfero, učitelj najprej spoštljivo 
pokliče po imenu. Če se motenje pouka nadaljuje, učitelj ponovi postopek in učenca vpraša, kaj dela in kakšna so 
pravila. Po tretjem opozorilu učitelj učencu sporoči, da se je očitno odločil oditi v sobo za razmislek , in ga pozove, 
naj zapusti razred. V primeru, da ne želi zapustiti razreda, učenec ve, kakšne so posledice tega ravnanja (o tem se že 
v naprej podrobneje dogovorimo). Istočasno učitelj izpolni formular o motenju pouka, ki ga učenec odnese 
strokovnemu delavcu v sobo za razmislek, ki je bila v našem primeru pisarna šolske svetovalne službe (lahko pa je 
to kabinet, prosta učilnica …). Ko moteči učenec odide iz razreda, lahko učenci, ki se želijo učiti, delajo v mirni učni 
atmosferi. Učenci, ki motijo pouk, dobijo v sobi za razmislek priložnost za delo na svojih vedenjskih deficitih, ki 
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vplivajo na to, da se ne morejo tako učinkovito učiti. Ta kratka izključitev iz razreda se zgodi vedno, ko učenec moti 
pouk. Učno snov mora učenec seveda nadoknaditi. Če mora učenec v sobo za razmislek več kot trikrat v enem 
semestru, se v šolo povabi starše in se z njimi pogovori o vedenju njihovega otroka. V sobi za razmislek učencu 
strokovni delavci (šolski svetovalni delavec, drugi strokovni delavci) pomagajo pri sestavljanju »načrta vrnitve v 
razred«, brez katerega se učenec ne sme vrniti v razred. Pri tem prav tako veljajo pravila medsebojnega spoštovanja. 
V svojem načrtu vrnitve v razred (tudi to je določen formular) naj bi učenec razmislil o naslednjih vprašanjih: Kako 
lahko dosežem svoje cilje, ne da bi motil sošolce? Učenec opiše vedenja (strokovni delavec ga pri tem opazuje), ki 
jih bo v prihodnosti izvajal, da ne bo več motil sošolce, učitelje. Strokovni delavec in učenec na koncu skupaj 
pregledata načrt vrnitve v razred. Pri tem se pozornost usmeri (pri učencih povratnikih) na izboljšanje načrta, glede 
na predhodne načrte. Pazi se, da ne gre za prepis prejšnjega načrta, ki ni bil dober. Učence, ki pogosto motijo pouk, 
se sooči z njihovimi načrti, ki očitno ne funkcionirajo. Narejen načrt učenca je pogoj za pogajanje z učiteljem, da se 
lahko vrne v razred. Učenec se z učiteljem dogovori o svojem vedenju v razredu. Učitelj mora vedeti, ali učenec 
jemlje načrt resno in ali razume, da se mora držati pravil. Razgovor med učiteljem in učencem je osnovni element 
programa. V primeru, da učenec noče sodelovati (ves postopek je seveda prostovoljen), počaka v sobi in strokovni 
delavec o tem obvesti njegove starše. Če se učitelju načrt učenca ne zdi dovolj dober, ga mora učenec v sobi za 
razmislek izboljšati. Če učitelj načrt sprejme, se lahko učenec ponovno vključi v delo razreda. Učitelji in moteči 
učenci imajo svoje pravice in dolžnosti. Oboji morajo svoje vloge vaditi, da se zavedo novega načina vedenja, dela v 
razredu. Za vse učitelje je pomembno, da razmislijo o svojem poučevanju, o svojih mejah in si postavijo jasne cilje. 
Na ta način bodo lahko hitreje spoznali ali so se posamezni učenci od tega oddaljili in se bodo tako lahko hitreje 
odločili o svojem reagiranju. Na tem mestu je pomembno poudariti, da morajo učitelji nujno slediti stopnjam 
programa: motnja, opozorilo, ponovna motnja s strani učenca, vprašanji »Kaj delaš? Kakšna so pravila?«, odhod 
učenca v sobo za razmislek. Pri tem morajo biti učitelji mirni in spoštljivi, sicer ne bodo dosegli uspešnega učenja. 
Veliko ponovitev teh zaporednih reakcij pri enakih učinkih pokaže, da obstajajo jasna in trda pravila. Na tem mestu 
bo učencem, še posebej pa motečim učencem, jasno, da mir, prijateljstvo, spoštovanje, sproščenost in pozornost 
spadajo k normalnemu pouku. Ko učenci in učenke zaznajo, da učitelji in učiteljice svoje meje jemljejo resno in jih 
tudi uspešno izvajajo, potem vemo, da smo na pravi poti. V sobi za razmislek morajo učenci, ki motijo pouk, 
razmisliti, kako njihovo vedenje vpliva na sošolce in učitelje v razredu. Pri tem tudi razmišljajo o tem, kako bi 
spremenili svoje vedenje, da bi v bodoče lahko redno prisostvovali pouku. Prav učenci, ki pogosto motijo pouk, se 
težko držijo postavljenih pravil vedenja, zato v tem procesu potrebujejo več ponavljanj in več različnih modifikacij 
svojega vedenja, da bodo dosegli svoj cilj. Nekateri motijo pouk še kar naprej in se vedno znova znajdejo v sobi za 
razmislek. Vsak njihov nov načrt, ki se preverja v praksi, mora prikazati izboljšavo. Na takšen način učenci trenirajo 
svoje vedenje in so vedno dalj časa prisotni pri pouku. Popustljivi učitelji, ki ne korigirajo vedenja motečih učencev 
dovolj odločno, sporočajo učencem, ki motijo pouk, da prekoračitev mej ne prinaša nikakršnih posledic zanje. Po 
drugi strani takšno vedenje učiteljev sproža v razredu neskončno govoričenje o mejah, o tem, kdo ima prav in kdo 
ne, o tem, kdo je kriv oz. ni kriv ... Odločno ukrepanje jasno pokaže meje in s tem učencem, ki motijo pouk, pove, da 
enkrat postavljene meje držijo. 

 
V primeru zaznane hujše duševne stiske smo svetovali obisk zunanje inštitucije. Trenutno izvajamo prevetivni program 
Izštekani, glede učinkov bomo še videli. 

 
E. Mnenje, da nimajo primerov dobre prakse (N=5) 
 
• Bilo je nekaj dobrih izidov, a si ne pripisujemo zaslug zanje. Niso tudi vzorčni primeri, lahko bi se odvijali še boljše. 
• Na trenutni osnovni šoli sem zaposlena šele prvo leto, zato ne morem navesti konkretnega primera. 
• Ne. 
• Se ne spomnim. 
• Trenutno ne vidim naših načinov spoprijemanja kot dobro prakso, bolj kot gašenje požarov, pri karterem smo včasih 

uspešni, včasih pa tudi ne. 
 
F. Navajanje premestitve (prešolanja ali namestitve v zavod) otroka iz šole kot model dobre 
prakse (N=3). 
 
• Prešolanje učenca. 
• Učenca smo zaradi vedenjskih in učih težav spremlajli od 3 razreda.V obravnavo je bil vključen pri različnih različne 

institucije in programih (RAkitna, CSD; DSP, psiholog), kljub vsemu so se težave stopnjevale. Na koncu smo s 
soglasjem staršev in v sodelovanju s CSD otroka namestili v vzgojni zavod, kjer mu bo zagotovljena bolj celostna 
obravnava in spremljanje. 
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• Učenka in njeni sestri so trpele zaradi nasilnega očeta (pretepal, tudi brez razloga), ena od njih se je zaupala 
svetovalni delavki. Učenka je želela stran od očeta. Pogovorili sva se o vseh možnostih in posledicah njene 
odločitve. Svetovalna delavka je obvestila CSD, ki je izpeljal postopek odvzema učenke in namestitev v rejniško 
družino. Dekle je uspešno zaključilo OŠ in tudi srednjo šolo. 

 
 

Od 59 srednjih šol jih 15 na to vprašanje ni odgovorilo. Ostale šole pa si prispevale odgovore v obsegu 
od ene vrstice do več strani. Vsebino njihovih odgovorov smo razvrščali v pet kategorij: 
A. Navajanje in opisovanje primerov dobre prakse v delu s konkretnim posameznikom_ico (N=24). 
B. Navajanje in opisovanje neke sistemske ureditve (ali vsaj ustaljene prakse ali morda ideala) na šoli 

kot primer dobre prakse (N=15). 
C. Navajanje in opisovanje neke skupinske oblike preventivnega dela kot primer dobre prakse (N=4). 
D. Poimenovanje kakega specifičnega pristopa ali projekta kot teoretsko osnovo ali usmeritev primer 

dobre prakse (N=2). 
E. Navajanje težav v zvezi z uveljavljanjem dobre prakse (N=1). 
F. Nerazporejeno (N=3). 
Opomba: odgovori nekaterih od šol na to vprašanje smo uvrstili v več kot eno od zgoraj omenjenih 
petih kategorij odgovorov. 

 
A. Opis individualnih primerov dobre prakse (N=24) 
 
• Lansko leto je pri nas uspešno maturirala dijakinja s psihozo in vsemi pridruženimi težavami. V sodelovanju s starši, 

zunanjo izvajalko učne pomoči smo popolnoma prilagodili izobraževanje. Dijakinja je hodila k pouku le na teste. Kljub 
skoraj 6 mesečni odsotnosti od pouka, je zaradi svoje intelektualne sposobnosti uspelo narediti maturo ter se vpisali na 
fakulteto. 

• Vsak primer rešujemo posebej - ob smrti staršev v zaključnem letniku gimnazije je dijakinji zelo pomagala pomoč 
klinične psihologinje, poleg prilagoditev, ki smo jih pripravili v šoli. 

• Anksiozna dijakinja je pri pouku večkrat doživela panične napada. Profesorji pri katerih jih je doživljala so bili vedno 
eni in isti. Profesorjem je bilo razloženo kaj so panični napadi in kako ukrepati v takih primerih. Dijakinja je bila 
obravnavana v svetovalni službi, kjer se je naučila tehnik sproščanja. Profesorji so pri pouku do dijakinje pristopali na 
bolj empatičen način. Ko je doživela panični napad so znali ukrepat in ji pomagati, da ga je hitreje obvladala in da je bil 
pouk čim manj moten. Posledično se je število paničnih napadov pri dijakinji zmanjšalo. 

• Da, imeli smo nekaj primerov, da smo dijake spremili v Krizni center za mlade zaradi nasilja v družini, k zdravniku, šli 
na prvi pogovor z njimi v Svetovalnico za motnje hranjenja, ipd. Dijaki so v teh primerov potrebovali spodbudo, da so 
naredili prvi korak k pomoči. 

• Dijaki včasih pričakujejo, da bo nekdo drug (svetovalni delavec ) urejal stvari namesto njih. V šolsko svetovalno službo 
je prišla dijakinja, ki je imela idejo, naj se jaz dogovorim s prof. matematike, da ji pri ustnem ocenjevanju ne bi bilo 
treba stati pred tablo in na tablo reševati naloge, ampak bi bila vprašana v klopi. Kljub njenemu strahu, sem vztrajala, 
naj se s prof. dogovori sama. Prej sva seveda preigrali vse možne variante: Kaj je najbolj grozno, kar se ji lahko zgodi? 
Da profesorica tega ne dovoli. Druga varianta pa je: da profesorica dovoli, da se ne izpostavi. Profesorica je dijakinji 
dovolila ustno spraševanje v klopi, naloge je reševala na list in dobila oceno 3 (dobro). Pri tem se mi zdi pomembno, da 
opolnomočimo dijaka, da se nauči samostojno urejati stvari zase. 

• Dijakinja je zbolela za lažjo obliko depresije oz. je pravočasno zaznala svoje težave, da se ni stiska razvila v hujšo 
obliko. Starši so se skupaj z njo oglasili v svetovalni službi. Svetovali smo jim obravnavo pri pedopsihiatru, hkrati pa se 
je tedensko oglašala v svetovalni službi na pogovoru. S starši smo bili v stalnem stiku. Seveda je bila o vsem obveščena 
tudi razredničarka in oddelčni učiteljski zbor. Z njo smo sklenili pedagoško pogodbo, kjer smo ji prilagodili obiskovanje 
pouka in pridobivanje ocen. Zelo hitro se je stanje normaliziralo. Redno je obiskovala pouk in uspešno zaključila letnik 
in kasneje tudi izobraževalni program. V tem primeru se mi je zdela ključna hitra reakcija staršev in napotitev k 
ustreznim strokovnjakom. Šola je bila tu bolj podpora. Dejstvo, da je lahko kljub težavam uspešno zaključila letnik (s 
pomočjo prilagoditev) je tudi veliko prispevalo k razrešitvi problemov. 

• Dijakinja, ki je imela panične napade. Tedensko je obiskovala dodatno strokovno pomoč v obliki premagovanja 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj po odločbi o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. Čeprav je kazalo zelo slabo, 
ker je bila zelo navezana na mamo in je v šoli težko funkcionirala, samo skupaj uspeli premagati težave in doseči 
vztrajanje pri pouku in uspešno opravljen letnik. Odločba o usmeritvi OPP otroku zagotovi redno ukvarjanje z njim, 
brez izgovora, da zaradi normativov ni časa zanj, saj nekako zavezuje obe strani k rednemu srečevanju. 
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• Dijaku z vedenjskimi težavami, napetih odnosih doma, smo z individualiziranim načrtom in tedenskimi obravnavami 
nudili dovolj dobro in spodbudno okolje, da je začel verjeti vase, dvignila se mu je tudi učna motivacija, posledično učni 
uspeh in postavljati si je začel tudi dolgoročne, pozitivne življensjke cilje. 

• Dijak z dolgotrajnimi duševnimi motnjami (huda socialna anksioznost, morda gre tudi za motnjo osebnosti shizoidnega 
tipa, kar ni razjasnjeno) je v 3. letniku gimnazijskega programa, kljub temu, da je ogromno manjkal, prihaja le občasno 
v šolo. redno skrbimo za stik z materjo in dijakom, v individualizirani program mu sproti dodajamo prilagoditve, ki so 
potrebne, da bi pridobil čim več ocen, ki so potrebne za napredovanje v letniku. Ima redne ure za premagovanje 
primanjkljajev, gojimo toleranten odnos učitelje in vrstnikov do tako velikih prilagajanj. Brez take fleksibilnosti bi dijak 
že zdavnaj ostal izven šole in na plečih matere. 

• Imamo dijaka, ki doživlja stiske ob stikih s svojimi sošolci in ostalimi vrstniki. Dobro funkcionira z odraslimi, z vrstniki 
pa ne. Z njim smo imeli ogromno razgovorov, ko smo se pogovarjali, kako lahko pristopi do njih, pozornost na njegovo 
doživljanje ob vrstnikih, kako lahko kontrolira te stiske ... Ob odelovanju z njegovo zdravnico se je dijak odločil za delo 
v Mladinskem klimatskem zdravilišču v Rakitni. Ko je prišel nazaj v svojo skupino, je bilo zaznati precej manj stisk. 

• Kadar imajo dijaki stiske v tisti najhujši fazi, se je obnesla redna komunikacija in intenzivno sodelovanje s starši - tudi v 
popoldanskem času in med vikendi. Starši namreč včasih ne vedo kaj se je dogajalo v šoli in neprimerno ravnajo doma, 
zato je potreben tesen stik. Tudi razpoložljivost osebe določenemu dijaku ves čas. Napade tesnobe, panične napade itd. 
ne moremo predvideti in dijakom pomaga, če vedo da jim je ves čas na razpolago oseba, na katero se lahko obrnejo. To 
se je izkazalo za zelo dobro, vendar zahteva čas in v tistem obdobju je bilo v SS narejeno bolj malo drugega. Je pa bil v 
nekaj mesecih viden velik napredek, za katerega smo se bali, da ga ne bomo dočakali. 

• Primer dobre prakse je dijakinja, ki je lani obiskovala prvi letnik in je imela večje težave z anksioznostjo. S pomočjo 
pedagoške pogodbe smo ji prilagodili določene načine pridobivanja ocen, hkrati sva se z dijakinjo vsak teden dobivali 
na individualnih urah, kjer sva krepili njeno samozavest, dijakinja je v tem času tudi obiskala psihiatra, letos so se 
določena stanja izboljšala. Dijjakinja ima več samozavesti. 

• Primer fanta s posebnimi potrebami, ki je imel velike težave z motoriko, orientacijo v prostoru in času ter s socialnim 
vključevanjem. K pouku je zamujal, izgubljal je stvari ali se izgubil na šoli. Sošolcem je lagal, deklice je provociral. 
Sošolci so ga zavračali, saj niso razumeli, kaj se dogaja in zakaj. Z dijakom smo poiskali načine, kako se bo lažje znašel 
v šolskem prostoru, kako bo poskrbel za svoje stvari in mu razložili, da je pomembno, da je do sošolk spoštljiv ter da 
upošteva njihove osebne meje. Pogovorili smo se o nadomestnih načinih iskanja pozornosti in stika s sošolci. S sošolci 
smo se pogovorili (jaz in razrednik) o nekaterih težavah, s katerimi se srečuje sošolec in načinih, kako mu lahko 
pomagajo ter kdaj in kako mu morajo postaviti meje. Fantovi starši so naša prizadevanja podprli. Vmes se mu je 
poslabšalo psihično stanje, bil je hospitaliziran, mi pa smo mu omogočili šolanje po pedagoški pogodbi. Sedaj je v 
zaključnem letniku SPI. 

• Rekla bi, da je takih primerov veliko, saj se vedno trudimo, da dijakom pomagamo po najboljših močeh. Mogoče za 
primer navedem situacijo, ko je bila dijakinja 1. letnika hispitalizirana zaradi motnje hranjenja, zaradi česar novega 
šolskega leta ni začela skupaj s svojim razredom. Šolska psihologinja in razredničarka sta bili ves čas v kontaktu z 
dijakinjino mamo, šolska psihologinja je komunicirala z dijakinjino razredničarko v bolnišnični šoli. Profesorji so 
posredovali informacije glede predelave učne snovi. Razredničarka se je pred prihodom dijakinje pogovorila s njenimi 
sošolci, že vmes jih je spodbujala k posredovanju zapiskov. Dijakinja je od vrnitve v šolo redno hodila na pogovor k 
šolski psihologinji, ki ji je pomagala pri načrtovanju opravljanja šolskih obveznosti in soočanju s povečano tesnobo. 
Pripravili smo individualen načrt opravljanja šolskih obveznosti, profesorji so z dijakinjo delali individualno, da je lažje 
nadoknadila zamujeno učno snov. Omogočili smo ji ocenjevanje v individualni situaciji. Komunikacija s starši je 
potekala redno, ravno tako z učiteljskim zborom (izmenjava informacij). Za dodaten vmesni obrok je dijakinja imela na 
voljo profesorsko jedilnico. 

• Tu je veliko dejavnikov. V prvi vrsti, da učitelj prepozna stisko in jo ne jemlje kot izogibanja obveznosti. Tako sta 
spremljevalan učitelja prepoznala stisko dijaka, ki je bil z niima na taboru - priprava na kemijo. Kjer sta me obvestila, da 
sem dijaka počakal na šoli. Zaradi stiske in anksioznosti, sem ocenil, da bi bilo najprimerneje da gre k svoji zdravnici. 
Ponudil sem, da grem z njim. Tudi zaradi strahu, da se ne bi ogrožal. Tako sva obiskala njegovo osebno zdravnico, dijak 
je želel, da grem z njim v ordinacijo. Zdravnica mu je dala napotnico za prvo psihosocialno pomoč. Tudi tja sem šel z 
njim. Potem ga še spremil do mame v službo in se pogovoril še z njo, ker je imela slabo vest, da sin ni nje prosil. 
Zgodba se je lepo in srečno končala. To pa pomeni, da je bila šola v tem času brez svetovalnega delavca. V primeru 
težavnih odnosov doma, ki vplivajo na dijaka, sem v povezavi s socialno delavko iz SCD Šiška, kjer se uskladiva in 
skupaj razrešujeva težavo in speljeva postopke, ki so potrebni. To se mi zdi, da je primer dobre prakse, ki mi ga zavidajo 
svetovalni delavci iz drugih šol. 

• Prijateljica z druge šole je povedala svoji svetovalni delavki, da njena kolegica z naše šole za danes načrtuje samomor, 
svetovalna delavka me je poklicala in smo rešili zadevo. Primer dobre prakse: v okviru projekta organiziram preventivne 

• V preteklem letu smo imeli dekle, ki je doživljalo napade anksioznosti, zapadalo v epizode depresije...starši so 
minimalizirali, da bodo to uspeli rešit sami, dekle je želelo skrivati pred vrstniki, čeprav sta sčasoma zunanji videz, 
predvsem pa obnašanje in funkcioniranje kazala na resnost težav. Dekle je tudi dolgo/ predolgo zavračalo pomoč. Ptem 
sem jo uspela prepričati, da v stanju kakršnem je bila, da pokličem osebno zdravnico, za nujno napotitev na 
pedopsihiatrijo. Po krajši hospitalizaciji in terapiji z zdravili, sem ji poiskala še psihoterapevtsko pomoč. V šoli smo ji 
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individualizirali šolske obveznosti, prihajala je na motivacijske razgovore, začela sodelovati... Stanje se je stabiliziralo, 
hkrati je uspela zadovoljiti tudi starše, saj je zaključila letnik. 

• Fant v stiski ob prehodu v SŠ, obupan nad vsem delom, nezadovoljen z rezultati, razmišlja o prepisu- razredničarka na 
podlagi razgovora usmeri dijaka v svetovalno službo, pogovor o stiski, razlogih ter podroben pogovor o načinih učenja 
(fant se ne zna učiti), svet. delavka se pogovori s profesorji, kjer so večje težave, ti dijaka naknadno usmerjajo glede 
dela pri njihovem predmetu, obenem svet. delavka neformalno med odmori večkrat povpraša dijaka kako je, ali mu je 
lažje, ali napreduje, ga pohvali ob boljših ocenah,mu da vedeti, da njej oz, šoli ni vseeno, za kritične predmete 
spodbudimo vrstniško učno pomoč pri resnejših in dolgotrajnih težavah gre za splet dejavnikov, ki lahko pripomorejo k 
napredovanju dijaka, z ustrezno podporo in prilagoditvami pripeljemo dijaka čez letnik oz. do zaključka šolanja, težave 
se lahko omilijo, je pa izzid zaradi kompleksnosti težav nepredvidljiv. 

• Sistematične dejavnosti s tega področja nimamo. Primer - dijaka, ki je imel težave s kajenjem marihuane, smo napotili 
na Društvo UP in na Produkcijsko šolo, s katerimi smo tesno sodelovali. Tesno smo sodelovali tudi z njegovo družino. 
Dijakove težave so danes precej manjše, šolo redno dela, razmere doma so se umirile. Menim, da je potrebno v primeru 
duševne stiske dijaka napotiti po ustrezno pomoč, saj v šoli nismo strokovnjaki za vse. 

• Dijakinja je bila izredno tesnobna, vedno nerazpoložena, tudi zadirčna..zaupala se je razredničarki, katera je ugotovila, 
da je najbrž to pogojevano z njenim domačim okoljem(rejniška družina). Tekom leta se je dijakinja s pomočjo CSD , 
razredničarke, svetovalne delavke odselila iz osnovne rejniške družine ter pridobila novo. Dijakinja je upešno zaključila 
šolanje, nova rejnica pa je poiskala pomoč psihologinje. 

• Dijakinja z hudimi bolečinami v trebuhu, v osnovni šoli je tri leta iskala fizične vzroke, ni hodila v šolo. Svetovalna 
služba preko pogovora ugotovi, da je dijakinja močno depresivna. Staršem predlaga vključitev v bolnišnično 
zdravljenje. Starši se s tem ne strinjajo. Na sestanku zahtevajo od staršev, da slišijo dijakinjo. Dijakinja se na svojo 
željo, kljub nasprotovanju staršev vključi v bolnišnično zdravljenje. Med zdravljenjem ji je omogočeno uspešno 
opravljanje šole, kar je bil eden od argumentov staršev, zakaj se naj ne bi vključila. Svetovalni delavec koordinira delo 
med šolo, bolnišnico in dijaškim domom. dijakinja napreduje in uspešno konča šolo. Bolečine v trebuhu izzvenijo, 
občutki depresivnosti se zmanjšajo. Pomembno je tedensko spremljanje in koordiniranje sistema pomoči.  

• Lansko šolsko leto je pri nas šolanje uspešno zaključila dijakinja, ki je imela že od prvega letnika dalje zelo neurejene 
družinske razmere, prisotno je bilo tudi nasilno ravnanje s strani očeta. Dve leti smo neuspešno reševali težave družine v 
sodelovanju s Centom za socialno delo in tudi Policijsko postajo. V tretjem letniku smo dijakinjo vključili v naš dijaški 
dom (prej se je bila prisiljena dnevno voziti v šolo ker družina ni soglašala z bivanjem v domu) in ji uredili denarno 
pomoč pri plačilu doma preko projekta botrstvo. Dijakinji smo nudili pomoč in svetovanje pri osebnih stiskah in ji 
prilagajali šolske obveznosti. Dijakinja je sedaj redno zaposlena, se sama preživlja in z družino nima posebnih stikov. 
Ob strokovni pomoči in podpori v šoli je uspešno prebrodila duševne stiske, brez vidnih - hujših posledic. 

• Opisala bi primer iz lanskega leta. Dijak zelo ambiciozen, pojavile so se težave, hude psihične. Z njim smo se 
pogovorili, mu svetovali, da pokliče starše, da gre domov, da naslednji dan ne gre pisati testa, ker je bil resnično v 
slabem stanju. V sebi ni obdržal nobene hrane, karkoli je pojedel, ga je slabelo, zato je odklanjal vsako hrano. Z njim se 
je pogovarjal matični vzgojitelj, pa ni bilo nič boljše, ko je omenil starše, je dijak znorel, grozil da si bo kaj naredil. Nato 
sem šla do njega poleg matičnega vzgojitelja še jaz in kaplan. Fant je težko povedal kaj pametnega, le to, da jutri mora 
iti pisat, da ne gre domov. ko mu je matični vzgojitelj predlagal, da pokličemo starše, je znorel in smo potrebovali kar 
nekaj časa, da smo ga umirili, ker je začel vpiti, da si bo tu vpričo nas razbil glavo, če samo poskusimo poklicat starše. S 
kaplanom sva se spogledala in neverbalno se dogovorila, da mu obljubimo, da staršev ne bomo klicali. Sva ga pa 
pustila, da je dal iz sebe vso svojo stisko, kako je on ničvreden, da nikjer ne izstopa,; kaj če ima petice, ko pa ni nikjer 
najboljši. Na različne načine sva utemeljevala, pa nisva prišla daleč. Potem sem dejala nekako tako; razumem te, da nisi 
nikjer najnajboljši, ampak si kljub temu v redu fant, starši te podpirajo, te imajo radi, zakaj jih ne bi poklicali. Ni govora, 
ne boste jih klicali, si bom tu pred vami razbil glavo, in grožnje v tem smislu. Vsak poskus, da bi starše poklicali je pri 
njem izval izbruh, starši imajo dovolj svojih problemov, ne potrebujejo še mojih...Vprašala sem, ga, če ga peljemo k 
zdravniku, pa tudi ni pristal na to. V nekem trenutku sem presodila, da je pač nekaj potrebno naredit, ker nismo ne vem 
kam prišli, ker se je vmes jezil, da bi se on učil mi pa mu krademo čas. Svetovala sem mu, da vsekakor bi bilo pametno, 
da gre malo preverit k zdravniku, ker mu lahko, da ne deluje ščitnica pravilno in se zato tako slabo počuti, ker je bil 
vedno fant poln energije in je to stanje zanj res nenavadno. Nekako sem ga v to prepričala in je dejal,da ima nek pregled 
in da bo prosil zdravnico še za to.. Tako sem mu rekla: Ok ne bomo poklicali starše, samo jaz želim, da mi obljubiš, da 
si ne boš nič naredil, da preden si boš karkoli naredil, da pokličeš mene ali kaplana. To je obljubil, nato sva naredila 
načrt do odhoda v posteljo in za jutranji del do testa. Po testu, pa je bil dogovorjen s sestro, da ga pride iskat in odpelje k 
ortodontu.Preden je odšel iz pisarne, sva še enkrat obnovila dogovor.Dobesedno sedaj bom šel v sobo, najprej bom spil 
kozarec vode, potem se bom umil, se preoblekel, se vlegel na posteljo ponovil še enkrat snov, nato šel na večerno 
molitev, si umil zobe, šel spat.Poskrbeli smo, da je nekdo od dijakov (cimrov) bil stalno v sobi Po kakšnih petnajstih 
minutah sem šla pogledat kako je in mu nesla čaj, jogurt in nekaj mandarin. vmes sem klicala mamo ji povedala kaj se je 
dogajalo in da nas seveda zelo skrbi. Mama je rekla, da ga bo poklicala, bo videla kaj je na stvari, se pogovorila še z 
očetom in nas poklicala nazaj. Prosila sem jo, naj bo res korektna in naj ne pove, da smo jo klicali. Kot sva se 
dogovorile, ga je mama poklicala. Povedal ji je, da je slab, da je pojedel le jogurt v celem dnevu, ker mu je slabo. 
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vprašala ga je, če ga pride iskat, pa je rekel, da jutri po testu. po tem smo šli v teku večera še dvakrat do njega in zaznali, 
da se je umiril, pojedel še mandarine in popil čaj. Mama me je klicala potem nazaj, v tem drugem pogovoru, je potem 
priznala, da je že imel take težave za vikend, da mu je ta ocena zelo pomembna, zato se je učil celo noč doma, skratka, 
da mu niso kos pri teh težavah. Dogovorile sva se, da se naslednji dan slišive, da meni, da ne bo nič narobe, če ostane, 
ker če bi ga prišla sedaj iskat bi bilo le še slabše, ker na silo, ne bi želel oditi domov. Bo pa ona jutri takoj poklicala 
osebno zdravnico in se dogovorila za pregled v ponedeljek. Tako je potem šel v petek po testu domov, v ponedeljek k 
zdravnici, naročila ga je ponovno v torek, mu opravila teste za ščitnico, ker je bilo vse ok mu je svetovala, da bi se 
vseeno šel kam kaj pogovoriti, vendar nekako ni bil na to še pripravljem, mu je pa vseeno napisala napotnico, da če se 
slučajno premisli. zvečer istega dne je imel doma ponovno težave, ki so bile podobne kot v domu. Naslednji dan ga je 
mama peljala na strokovno pomoč.Skratka, če končam, danes je fant ok, vesel nasmejan, se zna pohecat, bilo pa je eno 
celo leto polno težav in zdravljenja, pogovorov v smislu razrednik , vzgojitelj, starši. Mama nam je dejala, da je 
psihiatrinja takrat dejala, da smo zelo v redu odreagirali, da nismo na silo fanta spravili domov, ker bi potem lahko bilo 
res še slabše in bi si lahko v času, ko bi čakali starše kaj naredil. Hkrati pa smo starše obvestili in so starši prevzeli nase 
odgovornost. 

 
B. Opis sistemske ureditve (ali vsaj ustaljene prakse ali morda ideala) na šoli kot primer dobre 
prakse (N=15) 
 
• Pohvalimo se lahko s tem, da naše dijake poznamo. Z njimi skušamo graditi odnos ter jih spremljati. Kot Zavod se 

trudimo, da delujemo skladno tako na šolski kot na domski strani. Dvakrat letno se dobivamo na timskih sestankih, kjer 
v pristonosti razrednikov, vzgojiteljev, dveh ravnateljev in svetovalne delavke pregledamo splošno klimo letnika, 
posebnosti, vzgojne in izobraževalne izzive. V teh pogovorih včasih izpostavimo dijake, ki imajo težave ter za njih 
iščemo rešitve. 

• Takih primerov je več: odvisno do vzroka - zakaj je dijak v duševni stiski (če gre za tipično učne težave-pomagamo pri 
razvijanju ustreznih učnih strategij - in tukaj smo dokaj uspešni - skozi razgovor, nudenje učne pomoči, prilagajanja 
pouka, načina spraševanja, upoštevanje dijakovih posebnosti, možnih področij  

• Moja izkušnja: pomembno je sodelovanje z učitelji. Če gre za dijaka, ki s svojim vedenjem ne samo zmede učitelje, 
ampak jih tudi prestraši, prebuja odpore... skličem srečanje vseh učiteljev, ki dijaka učijo, kjer vodim pogovor na način, 
da učitelji opisujejo situacije vključno s svojim doživljanjem in svojimi intervencijami. Iščemu tudi situacije, ko je bilo 
vedenje dijaka konstruktivno. Pomembno je, da učitelji slišijo drug drugega, kaj počnejo in kako doživljajo, ker se na ta 
način širi njihova slika dijaka in njihov \"repertuar\" možnih intervencij. 

• Možnost opravljanje šolskih obveznosti po določilij pedagoške pogodbe, kjer dijak opravlja obveznosti po 
individualnem programu (v dogovoru z učitelji). pouk obiskuje glede na psihofizično stanje in počutje 

• Najpomembnejše pri procesu svetovanja je zaupanje, ki ga mladostnih vzpostavi s svetovalcem. Mladostniki so v 
obdobju, ko se osamosvajajo in želijo sami urejati svoje probleme, zato se redko obračajo po pomoč, to jim pogosto 
predstavlja neuspeh, nemoč..., zato je zelo pomembono, kako se na njih odzovemo, na kakšen način pristopimo k 
reševanju problemov. Menim, da je zelo slabo, če smo pokroviteljski in zaščitniški, saj na ta način mladostniku 
sporočamo, da ga tudi mi vidimo kot manj sposobnega za rešavanje svojih težav. Tako mora teudi svetovalec 
mladostniku zaupati, da bo zmožen aktivno in učinkovito pristopiti k reševanju problema. V kolikor nam to uspe, lahko 
ustvarimo dober in zaupen odnos z dijakom, kar je podlaga za nadaljnje delo. Potem nadaljujemo z obravnavo 
problematike in ponavadi je pozitiven učinek, razlika je samo v dolžini spremljanja, nekateri mladostniki hitro in 
učinkovito rešujejo težave, spet drugi potrebujejo daljše spremljanje in suport. 

• Predvsem je pomembna celostna opora mladostniku, tako da se je za najbolj učinkovito izkazalo timsko delo šolske 
svetovalne službe, pedopsihiatra, psihologa in po potrebi tudi centra za socialno delo ter raznih nevladnih organizacij. 

• Primer dobre prakse je morda samo sodelovanje šole z najbližjim dijaškim domov, v več kot enem primeru. Tako smo s 
svetovalno službo bližnjega dijaškega doma dogovorjeni, da se pokličemo, ko pri kom od dijakov, ki so tudi njihovi 
varovanci, opazimo, da se lahko nekaj dogaja in obratno. Potem skličemo timski sestanek, na katerega so povabljeni tudi 
starši dijaka v obravnavi in poskušamo skupaj najti režitve. 

• Primer dobre prakse- večino dijakov, ki pridejo s stisko v svetovalno službo, pomagamo pri razrešitvi težav, včasih tudi 
z vključitvijo v zunanje ustanove. 

• So nekateri primeri, takšni, ko so sodelovale tudi druge ustanove in niso zaradi varovanja podatkov ostale le na svojem 
bregu dejavnosti. Predvsem je pomembno, da se okoli otroka oblikuje krog pomoči. 

• Tako vsak dijak kot tudi njegove težave so, tudi če jih je mogoče uvrstiti pod isto diagnozo, zelo različni. Tako nimamo 
neke splošne dejavnosti, ki bi jo lahko navedla kot primer dobre prakse. Vsekakor je velika razlika, ali dijak težavo vidi 
in jo želi reševati, ali pa ne sprejema nobene oblike pomoči in ali ne prepozna svoje odgovornosti pri nastanku težave. 
Poleg tega je pomoč učinkovitejša, če dobro sodelujejo s svetovalno službo razredniki in starši. 

• Teh primerov je precej - od vključitve staršev, dijaka, učiteljev (kot izvajalcev dodatne učne pomoči) in spremljanja 
dijakovega napredka v ŠSS do motiviranja za zunanjo obravnavo v specializiranih ambulantah/ustanovah, včasih pa je 
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bil dobra rešitev tudi prepis (po izvedenem svetovalnem procesu, v katerem so sodelovali dijak, njegovi starši, 
učitelj(i)). 

• Trudimo se, da se čim več sodeluje s čim več vpletenimi - učitelji, vzgojitelji, starši, psihiatri, psihologi, terapevti... 
Običajni imajo mladostniki vzpone in padce. Ko se zazna stiska se reagira in potem se običajno stanje za nekaj časa 
izboljša. Koliko časa to traja je odvisno od različnih dejavnikov, pri nekaterih do konca šolanja, pri drugih za nekaj 
mesecev. 

• Sistematične prakse nimamo, preko preventivnega programa (OIV, IND) se skušamo odzivati na potrebe mladih, vendar 
je tega absolutno premalo današnja šola bi potrebovala sistematično vnašati ustrezne vsebine v sam kurikul v kolikor 
želi res delovati v dobro otrok in mladih; današnja družba, ožja okolica, trenutna šola, straši žal ne uspejo več opremiti 
otroka za srečno in kvalitetno življenje zanikanje potrebe po sistematičnih spremembah na eni strani in \"boj\" proti 
težavam, stiskam, odvisnostim mladih na drugi strani je metanje peska v oči in mnogokrat tudi denarja skozi okno 

• Glede na kompleksnost težav, ki se pojavljajo pri mladostnikih je najbolj pomembno, da se takoj skliče \"dober\" 
multidisciplinarni tim vseh strokovnjakov, ki bodo pripomogli čimprejšnji vzpostavitvi normalnega funkcioniranja 
mladostnika glede na njegove potrebe in situacijo. Vsi taki primeri se večinoma končajo dobro glede na dano situacijo. 

• Vsak učitelj se po svoje ukvarja s temi težavami že v okviru pouka, ko zazna podobno problematiko (razredniki- ki bolje 
poznajo družinsko situacijo)- pač v skladu s svojimi zmožnostmi- skozi pogovor z dijaki in starši - jaz kot šolska 
pedagoginja- tukaj razširim obravnavo- s pomočjo poglobljenih razgovorov z dijakom, starši, učitelji- torej vključim 
posameznika, družino, šolo- - nimam pa dovolj strokovnih znanj- to niso kakšne psihoterapije, temveč bolj poslušanje, 
nudenje razumevanja, podpore... nasveti glede možnih strategij reševanja , ali napotitev na zunanje strokovne institucije 

 
C. Navajanje in opisovanje neke skupinske oblike preventivnega dela kot primer dobre prakse 
(N=4) 
 
• Že vrsto let imamo za dijake prvih letnikov organizirane delavnice in tabor socialnih veščin. Namen le teh je, da se 

dijaki prvih letnikov povežejo med sabo in delijo svoje zgodbe. Veliko dijakov na delavnicah in taboru pove kakšne 
stiske doživljajo in ko jih delijo vidijo, da niso sami in da lahko pomoč poiščejo že pri sošolcih. Opazili smo, da se 
dijaki dobro povežejo in vzpostavijo dobro socialno mrežo, ki jim pomaga v težkih situacijah. Tudi osip dijakov se je od 
kar izvajamo delavnice zmanjšal. 

• Ena od primerov dobre prakse so podporne skupine za dijake/inje z izkušnjo v duševnem zdravju. Kar nekaj je primerov 
uspešne vključitve v redno delo z vso potrebno podporo, tedenskimi rednimi srečanji (delo na sebi, opolnomočenje), 
pomoč pri organizaciji pouka, prilagajanje pouka in ocenjevanja ... 

• Ugodni primeri: delavnice za 1.letnik, primer: PROJEKTNI DNEVI 1.b NASLOV: Vzgoja za družino, mir in nenasilje 
SODELUJOČI PREDMETI IN PROFESORJI ALEKSANDRA KROPIN IKT JASNA KORBAR KEM KLAVDIJA 
GIODANI RU,ID MARJETKA LEKŠE SOC CVETKA VODNIK GEO SLAVKA BREZNIKAR SLO KRIZNI 
CENTER KRŠKO, TONI KOČEVAR - SREČANJE, OZARA – DUŠEVNO ZDRAVJE,POLICIJSKA UPRAVA 
NOVO MESTO,ŠENT, DEJAN SOTIROV oiv NOSILNI PREDMET(I) SOC, GEO, SLO, IKT,KEM RAZRED 1.B 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE Kakšno je moje mesto v družini? Kakšen vpliv imajo moje besede, dejanja in 
razpoloženje na druge? Kako naj skrbim zase? Kako lahko prispevam h kvalitetnim medosebnim odnosom? Kako lahko 
skrbim za duševno zdravje? ČAS IZVEDBE 8.-10.11.2017 VRSTA POVEZAVE Medpredmetne povezave 
POVEZOVALNI ELEMENT(I) vrednote PRILOGE (učni listi, evalvacija…) Skupni del priprave SKUPNI CILJI 
Dijaki razvijajo družinske in osebne vrednote za boljše življenje in pridobivajo spretnosti in znanja za boljše družinske 
odnose in druge odnose. Dijaki ozaveščajo vpliv svojega obnašanja in komunikacije na sočloveka ter razvijajo spretnosti 
za boljše medčloveške odnose. Dijaki preko preventivnih dejavnosti osvojijo spretnosti in znanja za preventivo na 
področju duševnega zdravja, nasilja, strpnosti, medosebnih odnosov. SKUPNE (MAKRO) DEJAVNOSTI Delavnice na 
temo družine in družinskih odnosov za razvijanje vrednot, spretnosti in znanj za boljše družinske odnose. Delavnice za 
razvoj strpnosti, preventive na področju duševnega zdravja, nasilja, za razvoj pozitivnih vrednot. SKUPNI DOSEŽKI 
Dijaki ozavestijo svojo funkcijo v družini, pridobijo nekatere spretnosti in veščine, s katerimi lahko prispevajo h 
kvalitetnejšim družinskim in širšim odnosom. Preko preventivnih aktivnosti razvijajo pozitivne vrednote, skrb zase in za 
druge, skrb za duševno zdravje, razvijajo kompetence za izogibanje nasilju. DOKAZILA/EVIDENCE Evalvacija, učne 
priprave ZAPOREDJE VSTOPOV Glej urnik OCENJEVANJE NE Sodelujoči predmeti CILJI MIKRO DEJAVNOSTI 
PRIČAKOVANI DOSEŽKI DOKAZILA/EVIDENCE PREVERJANJE IN OCENJEVANJE SLOVENŠČINA Dijaki z 
branjem mladinskih romanov spoznavajo probleme mladih, iščejo vzporednice zanje v svojem življenju, spregovorijo o 
možnostih reševanja problemov in se zavedajo, kako pomemben je odkrit pogovor o problemih. 1. Branje mladinskega 
romana po lastni izbiri 2. Predstavitev romana in njegove problematike sošolcem 3. Aktualizacija vsebine 4. 
Vrednotenje Dijak prebere roman, se zna do njega kritično opredeliti, zna poiskati vzporednice v sodobnem življenju, 
spozna, da se mladi po vsem svetu soočajo s podobno problematiko in da nima samo on težav, zaveda se, da so problemi 
rešljivi. Govorni nastop, naloge esejskega tipa, sodelovanje vsakega dijaka v razpravi. Preverila bom njihove priprave na 
govorni nastop ter njihov govorni nastop in pisanje nalog esejskega tipa ocenila. IKT 2 uri Dijaki: • opredelijo 
računalniške prosojnice in poznajo namen njihove uporabe; • poznajo prvine predstavitve informacije z računalniškimi 
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prosojnicami – ključna, vodilna prosojnica; • poznajo temeljne gradnike prosojnice (besedilo, slika, animacija, zvok, 
ozadje), opredelijo njihove lastnosti, ki vplivajo na kakovost predstavitve; • razvijajo spretnost zbiranja in izbiranja 
informacij iz različnih medijev, znajo kritično presoditi njihovo uporabno vrednost; razvijajo temeljne spretnosti, 
veščine, znanja in navade za učinkovito ter uspešno uporabo digitalne tehnologije. Zbiranje in izbira informacij s 
pomočjo svetovnega računalniškega omrežja. Izdelava računalniških prosojnic v PowerPointu z uporabo njenih 
temeljnih gradnikov. Pri predstavitvi in obdelavi informacij v sliki in besedi uporabijo računalniške prosojnice. Vsebino 
predstavljenih informacij črpajo iz predhodnega predavanja (vrstniško nasilje) in s pomočjo interneta, Dijaki izdelajo 
računalniške predstavitve in predstavijo najpomembnejše podatke v sliki in besedi, ki so vezani na projekt Vzgoja za 
družino mir in nenasilje. Ne KEM Ozavestiti družinske vloge Izkustvena delavnica Postavitev družine Zavedanje 
družinskih vlog Delavnica ne GEO Ozavestiti pomen vrednot v življenju Ogled filma Ultimate gift Zavedanje o pomenu 
vrednot Delovni listi ne ZUNANJI SODELAVCI, SVETOVALNA DELAVKA Dijaki ozavestijo svojo funkcijo v 
družini, pridobijo nekatere spretnosti in veščine, s katerimi lahko prispevajo h kvalitetnejšim MEDOSEBNIM odnosom 
ter se izogibajo nasilju, konstruktivno rešujejo probleme in si znajo pomagati v primeru duševnih obremenitev, nasilja. 
Krizni center Krško – delavnica o nenasilni komunikaciji, o ozaveščanju in preprečevanju nasilne komunikacije 
OZARA Danica Ćućić – delavnica o otrokovih pravicah, duševnem zdravju mladostnikov in odraslih TONI KOČEVAR 
– delavnica Kje je moje mesto v družini KLAVDIJA GIODANI – delavnica o razbremenitvi stresa, tehnike sproščanja 
ŠENT NASTJA SALMIČ – preventivna delavnica na temo strpnosti, vrednot, vzgoje, duševnega zdravja. Policijska 
uprava Novo mesto Aleš Piberčnik – preventiva – nasilje. DEJAN SOTIROV – preventivna delavnica za razvoj 
pozitivnih vrednot, pozitivne samopodobe, kvalitetnih medosebnih odnosov. Dijaki znajo prepoznati vzorce nasilne 
komunikacije in konstruktivno odreagirati. Dijaki ozavestijo način komunikacije in funkcioniranja v družini, se 
pogovorijo o družinskih vrednotah in o svoji vlogi v družini, o pričakovanjih, pravicah in dolžnostih v družini ter o 
konstruktivnem reševanju konfliktov. Dijaki prepoznavajo znake duševne obremenitve, bolezni in znajo ustrezno 
reagirati, poiskati pomoč. Delavnica Stereotipi ozavešča in preprečuje stereotipe do drugačnih. Evalvacija -dijaki niso 
ocenjeni SOCIOLOGIJIA Spoznajo vpliv družinske vzgoje na posameznika Dijaki vidijo pp. Pogovor o vzgoji 
najstnikov in anketa. Anketa ne . 

• V prvem letu delovanja kot svetovalni delavec, sem se srečaval z velikim številom dijakov, ki so k meni hodili na 
svetovalne pogovore. Razmišljal sem, da bi vse skupaj vključil v skupino, kjer bi si lahko izmenjevali izkušnje pri 
soočanju s težavami. Pri večini sem zaznal občasne ali dokaj pogoste neprijetne občutke, ki so jih čutili do sebe 
(občutek, da niso dovolj dobri, občutek sramu, anksioznosti,…). Pri ideji, nastanku in vodenju skupine, mi je pomagala 
vzgojiteljica. V skupino sva želela vključiti tudi dijake, pri katerih so vzgojitelji opazili pomanjkanje socialnih veščin. 
Ko sem idejo predstavil dijakom, s katerimi sem se srečeval tedensko, so povedali, da jih je strah, da bodo o njihovih 
težavah govorili vsi. Od devetih bi na srečanja skupine hodili samo dve dijakinji. To je pomenilo, da se predvideni člani 
skupine s predlaganim programom ne strinjajo. Z vzgojiteljico sva namesto pogovora o različnih težavah, dijakom 
ponudila različne delavnice (socialne igre, iger vlog, različne pogovore,…). Večini je bilo to všeč. Z dijaki smo se 
dogovorili, da bodo prvi mesec enkrat tedensko obiskovali srečanja skupine. Sodelovali bodo toliko, kolikor bodo 
želeli. Po prvem mesecu se bomo dogovorili kako naprej. Vsak konec meseca, smo se skupaj dogovorili, kdo bo 
srečanja obiskoval tudi v naslednjem mesecu. V skupino sva poleg prej omenjenih dijakov in dijakinj, vključevala tudi 
dijake, ki so dobili alternativni vzgojni ukrep vzgojitelja (delavnice za njih so bile obvezne) in dijake, pri katerih sva 
zaradi njihove pozitivne naravnanosti in socialnih spretnosti predvidevala, da bodo skupino povezovali. Slednje sva za 
sodelovanje prosila. Skupina se je dobivala enkrat tedensko od novembra do aprila. Na skupino je hodilo od 7 do 14 
dijakov in dijakinj. Delavnice so trajale od 60 do 90 minut. Vsebin na delavnicah (prijateljstvo, težave v dijaškem 
domu, kdo sem, ljubezen, kaj bi spremenil na sebi, drugih,…) smo se lotevali preko različnih socialnih iger, iger vlog, 
pogovorov. Dijaki niso izpostavljali osebnih težav, niti niso o njih govorili. Všeč jim je bilo, da so delavnice potekale v 
sproščenem vzdušju, da so bile dejavnosti nenavadne, da so jih dejavnosti presenetile, da smo se veliko smejali. 
Največji problem je predstavljala redna udeležba. Pogosto sva z vzgojiteljico pred začetkom izvajanja delavnice 
nekatere dijake poiskala po dijaškem domu. Ker sva želela, da se srečanj udeležijo, sva jih klicala tudi preko telefona. 
Bolj izrazito sva se teh metod posluževala v prvih mesecih. Skupina je sredi aprila prenehala delovati, ker so dijaki 
pogosto imeli premalo časa zaradi učenja. KAJ SVA SE NAUČILA OB PRVI SKUPINI Večkrat sva se spraševala, ali 
je bilo prav, da sva nekatere dijake pred začetkom srečanj klicala preko telefonov in jih celo iskala po sobah in etažah. 
Pogosto so zaradi tega prišli v skupino malce nejevoljni. Če se za dijake, ki niso prišli na skupino ob dogovorjenem 
času, ne bi tako intenzivno zavzela in jih dobesedno pripeljala v skupino, bi le-ta verjetno prenehala obstajati po prvih 
dveh mesecih delovanja. Dolgo časa nisva razumela reakcij nekaterih dijakov, saj so bili med izvajanjem delavnic 
zadovoljni, pogosto nasmejani, ob zaključku pa so večkrat dejali, da razmišljajo o tem, da ne bi več obiskovali 
delavnic. Kasneje sva ugotovila, da je bil razlog za takšno obnašanje predvsem v govoricah dijakov, ki so o članih 
skupine menili, da so posebni, čudni ali celo nori, ker obiskujejo delavnice. Kljub temu, da smo preprečili nadaljnje 
govorice, je neprijeten občutek pri nekaterih dijakih ostal. Na koncu šolskega leta so dijaki kljub temu izrazili željo, da 
bi se na podoben način dobivali tudi v naslednjem šolskem letu. Verjetno smo v tistem šolskem letu postali „skupina“, 
ki bi jo lahko definiral kot zbirko posameznikov, katerih obstoj kot skupine je odvisen od koristnosti, ki jo imajo v njej 
posamezniki (Vec, 2008). Koristi, ki so jo posamezniki imeli od skupine vidim predvsem v tem, da smo preko delavnic 
počeli stvari, ki so dijake presenetile in so jim bile všeč. SKUPINA - SKRITI ZAKLAD S kolegico sva dijake, s 
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katerimi sva sodelovala v preteklem letu, ob začetku novega šolskega leta ponovno povabila k sodelovanju. Nihče ni 
želel nadaljevati. Sporočali so nama, da tega ne potrebujejo, da nimajo časa, da so oblike dela prerasli,… S kolegico 
sva razmišljala, da bi morala skupino zasnovati na popolnoma drugačen način. Ugotovila sva, da bi bili dijaki verjetno 
bolj motivirani, če bi lahko nekaj ustvarili skupaj, morda nekaj, s čimer bi se lahko predstavili. Razmišljala sva, da bi 
SKUPINA organizirala triurno dejavnost za vse dijake v dijaškem domu. SKRITI ZAKLAD. Vsak član skupine, bi 
pripravil izziv, ki bi bil hkrati ena izmed točk na poti iskanja skritega zaklada. Članom skupine je bila ideja všeč. 
Srečanja so potekala tedensko, občasno smo se ogreli s kakšno socialno igro, nato pa skupaj razmišljali, kaj bi lahko 
posamezen dijak pripravil. Ko je dijak dobil nalogo, je do naslednjega srečanja pripravil točko - izziv, ki smo jo potem 
na srečanju preizkusili in ob tem razmišljali o morebitnih izboljšavah. Pripravili smo 12 različnih točk. Vsako točko - 
dejavnost smo pred končno izvedbo prej preizkusili na skupini (npr. kako prepričaš vzgojitelja, da dobiš izhod do tretje 
ure zjutraj, kako štiri osebe preizkusijo različne položaje, v katerih imajo lahko na tleh samo dve roki in dve nogi, kako 
zapeti Prešernovo pesem v stilu »narodnjakov«, kako jo »repati«, kako prenesti žogico s štirimi vrvicami na drugo 
stran,ipd.) Pri pripravi nama je pomagala tudi pripravnica, ki je prevzela večino organizacijskega dela. Dobivali smo se 
od oktobra do aprila naslednjega leta. V aprilu smo izvedli prvi SKRITI ZAKLAD. Med člani skupine je bilo po 
uspešno izvedenem dogodku čutiti veliko zadovoljstva. Želeli so si, da bi skriti zaklad pripravljali tudi naprej. 
Vzgojiteljica je prevzela organizacijo skritega zaklada, ki ga od takrat dalje izvedemo enkrat letno. Od dijakov, ki so ga 
izvedli prvič, ni v dijaškem domu nikogar več. KAJ SMO SE NAUČILI O DRUGI SKUPINI V primerjavi s prvim 
letom delovanja skupine, smo opažali, da so dijaki bolj redno hodili na srečanja. Večinoma so se držali dogovorov. Iz 
skupine: »Mi se udeležujemo srečanj skupine, da se preko skupnih iger spoznavamo, razmišljamo in se zabavamo«, je 
nastala skupina »Mi delamo SKRITI ZAKLAD – za dijaški dom«. Čeprav smo na srečanjih preizkušali podobne 
socialne igre kot prvo leto, je bil pomen teh iger za dijake drugačen. Skupina je glede komunikacijske mreže (Vec, 
2008) delovala precej bolj decentralizirano, kot v prvem letu delovanja, kar je pomenilo, da so pobude, cilji, motivi za 
doseganje ciljev in tudi same aktivnosti prihajale od vseh članov skupine. 

 
D. Poimenovanje kakega specifičnega pristopa ali projekta kot teoretsko osnovo ali usmeritev 
primer dobre prakse (N=2) 
 
• Osebno sem se angažirala, da v roku enega leta pridobim certifikat iz TRE metode ter jo vključim v naš zavod kot 

možno metodo, ki se jo bodo lahko naučili dijaki, ki bodo želeli delati na sebi. Zaenkrat TRE vključujem pri 
individualnem izvajanju DSP-ur. TRE - trauma releasing ecercise je razvil dr. Berceli. Z aktivacijo nevrogenega tresenja 
telo sprosti telesne in čustvene napetosti v telesu ki v preteklosti niso imeli možnosti razrešitve. Telo se z rednim in 
kontoliranim tresenjem ponovno vzpostavi v ravnovesje. Metoda je učinkovita in zelo dobra sistemska rešitev, ki bi jo 
lahko vnesli v slovenski šolski prostor npr. v okviru športne vzgoje. 

• V okviru projekta CroCoos se že nekaj let ukvarjamo z dijaki osipniki, kjer je eden od dejavnikov tveganja lahko tudi 
dijakovo duševno stanje. Ta projekt pomeni, da na šoli zraven razrednika, šolske svetovalne službe še dijakov skrbnik 
skrbi za otrokovo dobrobit (projekt je opisan na spletni strani Elektro in računalniške šole Šolski center Ptuj). 

 
E. Težave (N=1) 
 
Najtrši \"oreh\" so dijaki s čustveno vedenjskimi motnjami - kjer bi moral biti celostni pristop (šola, družina, družba, 
vrstniki) in takšni , ki pri pouku precej manjkajo- tukaj smo nemočni, saj z dijakom lahko delamo le, če je prisoten... 
 
F. Nerazporejeno (N=3) 
 
• Težko rečem, kaj je primer dobre prakse. Veliko je že to, če pomagamo dijaku, ki ima duševne stiske, uspešno voditi in 

pripeljati do zaključka šolanja. 
• V 20 letih se je nabralo kar nekaj primerov dobre prakse. Težko mi je v tem trenutku izbrati vzorčnega. Bi morala 

pregledati stare evidence obravnav. To pa bi vzelo več kot 10 - 15 minut. 
• Zelo težko opredelim primer dobre prakse. Že to, da uspemo dijaku, ki ima duševne stiske, je npr. dolgotrajno bolan, s 

prilagoditvami pri preverjanju in ocenjevanju znanja, pomagati, da uspešno zaključi šolanje, štejem kot uspeh vseh nas 
vključenih. dijaka, staršev, šole. 

 
6.1 Ugotovitve 
 
Šole so na vprašanje o modelih dobre prakse prispevale mnogo zelo različnih opisov, v glavnem 
opisov primerov posameznih učencev/dijakov. Vseeno pa je bilo veliko število šol, ki na to vprašanje 
niso odgovorile ali so odgovorile nikalno, in sicer več kot tretjina OŠ in več kot četrtina SŠ. Ostale 
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pa so zapisale zelo različne primere, ki jih je težko enostavno povzeti.  
 
Opazimo lahko da je precej veliko šol, da je kot model dobre prakse omenilo tudi kak vidik 
sistemske ureditve in ne le dobrega dela s posamezno mlado osebo. Malo manj pa jih je omenilo nek 
specifičen model dela (ki ima svojo »znamko«, morda nacionalno mrežo ali tudi organizirano 
usposabljanje), bodisi svetovalno/terapevtsko/vzgojnega dela ali pa preventivnoedukativnega. Med 
njimi so: mladinske delavnice,To sem jaz, TIP, CAP, TOR, TRE, CroCross, itd.  
 
Če poskusimo spet našteti posamezne elemente zapisanih opisov dobre prakse, pridemo do precej 
podobnega seznama kot pri prejšnji točki analize (o protokolih delovanja). Dobra praksa pomeni 
upoštevanje potrebe po: 
- dobrem koordiniranju, 
- rednem sestajanju deležnikov,  
- odprti in vključujoči komunikaciji, 
- spodbujanju povratnih informacij, 
- dobrem sodelovanju s starši, 
- dobrem sodelovanju z zunanjimi ustanovami, 
- obstoju zaupnih oseb na šoli in razumevanju tega, da je zaupen odnos predpogoj skoraj vsakega 

delovanja,   
- zagovorniški vlogi (ŠSD), 
- budnosti in preventivnem delu, 
- spodbujanju aktivnosti vseh deležnikov,  
- zagotavljanju časa in priložnosti za pogovore (ob težavah), 
- pozitivnem spodbujanju in poudarku na pozitivnih dosežkih, 
- poudarjanju socialnih veščin in socialnega vključevanja, 
- postopnosti postavljanja in doseganja zastavljenih ciljev, 
- vključevanju prostovoljnih sodelavcev,  
- intenzivnem, angažiranem, kontinuiranem in dolgotrajnem posvečanju (otrokom, težavam, 

stiskam …), 
- vztrajnemu sledenju otrokom (npr. metaforično rečeno »tek v varni razdalji za učencem…«), 
- vsakodnevni prisotnosti, dogovarjanju, sledenju dogovorom, 
- poznavanju in uporabi mnogih specifičnih, razmeram prilagojenih tehnik in pristopov,  
- vključevanju razrednega vrstniškega kolektiva in ne zanemarjanju pomena dela z njim, 
- razvoju vrstniških podpornih mrež in skupin. 
- trajnem in sistematičnem delu, 
- izobraževanju, tako kadrov kot staršev, učencev, dijakov, sodelavcev, 
- raziskovanju področij, kjer obstajajo nezadovoljene potrebe,  
- »dobri« multidisciplinarnosti, 
- individualizaciji pristopov,  
- bolj empatičnem pristopu, 
- usklajevalnem in sodelovalnem pristopu, 
- celostnem urejanju življenjske situacije mlade osebe (ne samo šolski vidik!) in nudennju 

celostne opore, 
- itd. 
 
Zgornji seznam, ki je nastal s povzemanjem posameznih elementov modelov dobre prakse, o katerih 
so poročali naši respondenti, se lahko bere kot povsem iluzoren ali idealističen opis neke 
»nemogoče« šole ali šolskih svetovalnih delavcev superman-ov. Vseeno pa menimo, da gre za 
seznam realističnih ciljev ali usmeritev, ki jih je mogoče uporabiti kot vodnike ali kriterije šole, ki 
bo lahko dobro odgovarjala na duševne stiske mladih. Lahko gre tudi za načela načrtovanja in 
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izvajanj dobrih projektov, ki naj – seveda prilagojeno glede na specifiko vsebine – v različnih 
stopnjah in kombinacijah upoštevajo zgornje usmeritve.  
 

Med vsemi zgoraj zapisanimi je morda še najmanj razdelana alinea »poznavanje in uporaba mnogih 
specifičnih, razmeram prilagojenih tehnik in pristopov«. Ta se je največkrat nanašala na kake zelo 
specifične tehnike ali strategije, ki jih je bilo mogoče ponuditi učencem in dijakom s specifičnimi 
težavami. Kar so te lahko zelo različne, so seveda tudi možne in za njih ustrezne tehnike tudi zelo 
različne.  
 
Med nespecifičnimi dejavniki pa se nam zdi daleč najbolj pomemben razvoj zaupnega in 
sodelovalnega odnosa. Naj na to temo povzamemo nekaj odgovorov predstavnikov šol: 
• … Starši so sodelovali s šolo, se začeli več pogovarjati z učenko v šoli in doma; Učenka je našla 

je zaupno osebo na šoli in je premostila osebno stisko. 
• Učencu, ki je doživljal stiske zaradi stikov z mamo (učenec je v rejništvu) in skupnih sestankov na 

Centru za socialno delo, smo omogočali veliko priložnosti za pogovore s svetovalno delavko. 
Pridobila si je njegovo zaupanje, zaupal ji je svoje stiske, strahove, neugoden položaj na 
sestankih, strah pred tem, da pove svoje mnenje. Učenca sem vseskozi pozitivno spodbujala in 
sčasoma je njegovo breme padlo z njegovih ramen in postal je zopet učenec, kot smo ga poznali 
od prej. 

• … sodelovali smo v pogovorih s socialnim delavcem in tako ohranili zaupanje mame in deklice, 
hkrati pa smo lahko dejansko spremljali, kako zadeva napreduje in sodelovali v njenem 
reševanju. 

• Predvsem prilagoditev razgovora glede na starost in sposobnost učenca, kar zahteva veliko 
angažiranost strokovnih delavcev in dobro poznavanje in druženje z vsemi učenci šole, da se 
vspostavi vsaj minimalen predhoden odnos, ki lahko v začetku omili stisko prvega kontakta in 
zaupanja. 

• … znova poudarjamo, da smo na razpolago za pogovor vedno in v vsakem primeru in jim 
skušamo vzbuditi zaupanje. Ustvarjamo tako vzdušje, da se lahko mirno odločijo in povedo vse, 
kar jih teži, ne glede na vsebino. 

• Pomembno je, da otrok osebi zaupa, pove svoje težave. Zdi se mi, da učenci veliko povedo o sebi, 
svojih težavah pri mladinskih delavnicah. Takrat se o težavi tudi pogovorimo. Učenec ugotovi, da 
imajo tudi drugi podobne ali drugačne težave in učenci si med sabo dajejo nasvete. Če ugotovim, 
da je stiska prevelika, vključim v reševanje še druge in problematiko obravnavam individualno. 

• Najpomembnejše pri procesu svetovanja je zaupanje, ki ga mladostnih vzpostavi s svetovalcem. 
Mladostniki so v obdobju, ko se osamosvajajo in želijo sami urejati svoje probleme, zato se redko 
obračajo po pomoč, to jim pogosto predstavlja neuspeh, nemoč..., zato je zelo pomembno, kako 
se na njih odzovemo, na kakšen način pristopimo k reševanju problemov. 

 
7  Pričakovanja staršev in sodelovanje z njimi 
 
O tej temi je spraševalo vprašanje: 
� Kakšna so pričakovanja staršev v zvezi z duševnimi stiskami njihovih otrok in kakšne so vaše 
izkušnje s sodelovanjem s starši? 
 
Na to vprašanje ni odgovorilo 9 od 59 SŠ in 13 od 67 OŠ,  ostale pa so odgovorile večinoma v 
obsegu 2-6 stavkov, vendar SŠ z – v povprečju – bolj obsežnimi odgovori. Prejeto gradivo smo 
obdelali po dveh dimenzijah. Najprej nas je zanimalo, kako predstavniki OŠ in SŠ nasploh 
ocenjujejo sodelovanje s starši. Njihovi odgovori so bili pretežno pozitivni. In sicer je na stopnji OŠ 
22 šol sodelovanje ocenilo kot »dobro« ali »zelo dobro«, 6 »precej različno«, »mešano« in da 
vključuje »tako slabo kot dobro sodelovanje«, ter le 1 kot »pretežno slabo«. Podobno pa tudi SŠ, in 
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sicer so v 18 primerih povedali, da je sodelovanje »zadovoljivo«, »v glavnem uspešno«, »praviloma 
dobro«, itd., in le v 12 primerih, da je »precej različno«, »mešano« in da »vključuje tako slabo kot 
dobro sodelovanje«. 
 
Drugi del vprašanja pa je spraševal po pričakovanju staršev v zvezi z duševnimi stiskami svojih 
otrok.  
V odgovorih šol smo našli omenjanje naslednjih specifičnih težav v stikih s starši pri obravnavanju 
duševnih težav njihovih otrok.  
 
 
Tabela 6: Težave pri sodelovanju s starši po zaznavah predstavnikov osnovnih (N=67) in srednjih šol 
(N=59)  
 
Vrsta težave: OŠ (f) SŠ (f) 
Minimaliziranje problemov,  zatiskanje oči pred težavami otrok, 
nezaznavanje in zanikanje težav 

13 18 

Prevelika pričakovanja staršev do šole, pričakovanje magičnih rešitev, 
prelaganje odgovornosti na šolo  

12 15 

Sram, distanciranje, tišina, nesodelovanje staršev, odklanjanje predlogov 
pomoči 

9 7 

Problem stigme, duševne težave kot tabu, strah pred diagnozami  1 6 
Prisotnost duševnih težav pri starših 2 3 
Pretirano zaščitništvo do otrok, izsiljevanje šole  2 2 
 
 
Spodaj navajamo nekaj primerov (pretežno bolj kompleksnih) odgovorov. 
 
Odgovori osnovnih šol:  
• Zelo različno. Eni starši prisluhnejo, povedo, da tega sami niso opazili, imajo občutek krivde, takoj vprašajo, kaj 

lahko naredijo, se zahvalijo za podporo, drugi pravijo, da teh stisk doma ni, da so prisotne samo v šoli, 
minimalizirajo problem, odlašajo s pomočjo, se izogibajo govorilnim uram in stikom z učitelji. Nekateri začnejo 
kritizirati šolski sistem na splošno kot obrambni mehanizem. V zadnjem času opažamo nemočne starše, ki jih želimo 
podpreti, pa tega ne želijo sami. 

• Starši se na duševne stiske otrok odzivajo zelo različno, nekateri so sodelovalni in se aktivno vključijo v reševanje 
problemov/težav, spet drugi pa opozoril s strani šole ne slišijo oziroma jemljejo resno. Izkušnje imam z obojimi 
starši. 

• Pričakovanja so ta, da obstaja v pisarni ŠSS čarobna paličica, s katero bo psiholog/sped.pedagog zavihtel nad 
njihovim otrokom in ga popravil. Veliko stisk otrok izvira iz nefunkcionalnih odnosov doma, česar pa seveda starši 
ne marajo slišati. Oni si želijo le, da bi nekdo popravil otroka, ne da bi se morali pri tem starši aktivno udejstvovati 
ali po možnosti celo delati na sebi. V takih primerih pogosto naletimo na odpor staršev. Glede na to da se v ŠSS 
večinoma ukvarjamo s kritičnimi primeri, sem lahko pristranska, vendar so izkušnje s starši večkrat negativne kot 
pozitivne. 

• Izkušnje s starši so zelo dobre. Ko zmorejo vzpostaviti zaupljiv odnos, sodelujejo zelo odkrito in motivirano. Želijo 
se naučiti, kako ravnati s svojim otrokom in ne skrivajo, da jim večkrat ne uspe oz. da sami ne zmorejo. Veliko 
staršev postopoma sprejme tudi zase zunanjo pomoč. 

• Različno, od zanikanja, predvsem pa starši odreagirajo prepozno ali pa s svojim \"ukrepanjem\" otroka zaščitijo pred 
zahtevami šole. 

• Starše je predvsem strah. Sodelovanje s straši v teh primerih je zelo dobro. 
• Starši se večinoma vključijo v obravnave in so pripravljeni tudi na obravnave v zunanjih inštitucijah. Motijo jih 

dolge čakalne vrste in redke obravnave, saj smatrajo, da je obravnava enkrat ali dvakrat na mesec premalo. 
• V družinah, kjer se redno ukvarjajo z otroki so pričakovanja staršev zelo visoka in reagirajo ob vsaki najmanjši 

težavi ter pričakujejo ukrepanje in razrešitev. V družinah, kjer je podpora otroka slabša, pa je tudi sodelovanje s 
starši slabše, menijo, da s težavami pretiravamo in pričakujejo, da jih bomo sami tudi rešili. 
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• Nekateri dobro sodelujejo in imajo dober uvid v težave mladih; drugi so \"ujeti\" v svoje stike in zato težko tvorno 
sodelujejo pri obravnavi otroka; težave minimalizirajo ali zanikajo, odgovornost za reševanje ali sam vzrok težav 
prenašajo na šolo in zanikajo pojavljanje težav izven šolskega prostora. Pričakovanja so pogosto nerealna v smislu, 
da težko sprejmejo, da so pristojnosti in zmožnosti šole za reševanje določene vrste problemov omejene. 

• Starši sodelujejo a so pogosto sami v stiski in tako dobimo več stisk na enkrat in kar naenkrat postanemo mobilna 
psihosocialna podpora za vso družino... 

• Starši so zaskrbljeni in sodelujejo s šolo in zunanjimi ustanovami. Niso zadovoljni s čakalnimi dobami v zunanjih 
ustanovah. Čakalne dobe so od treh do šest mesecev. Ker so duševne stiske v porastu, bi bilo potrebno te službe 
okrepiti oziroma zaposliti več psihologov na šoli. 

• Starši pridejo po pomoč v svetovalno službo, ko ima otrok že precej velike težave. S svetovalno službo sodelujejo in 
od nje precej pričakujejo. Če se situacija ne izboljša, predlagamo obravnavo pri pedopsihiatru ali kliničnem 
psihologu. Odzivi staršev so različni - nekateri so do tega predloga zadržani. 

• S starši lepo sodelujemo, starši so pa pogosto razočarani nad delovanjem psihiatrov in psihologov. Tudi mi!!! 
 
Odgovori srednjih šol: 
• Starši se do duševnih stik lastnih otrok obnašajo zelo različno, lahko bi jih razvrstili verjetno v več tipov. 

Najpogosteje starši za duševne stiske svojih otrok vedo, če gre za otrokove slabe ocene, takrat praviloma sami 
postavijo diagnozo, da šola povzroča otroku depresijo. zaradi nenormalne razširjenosti te označbe za vsako slabo 
voljo otroka, danes starši pravzaprav ne vedoo več, kaj je depresija, kar pa so naravne posledice nedela in neučenja. 
Tu srečamo v šoli ogromno mater, ki se obnašajo pretiranoo zaščitniško in tudi izsiljujejo šolo za prilagoditve skozi 
pedagoške pogodbe. drug tip staršev ignorira kakršnokoli misel na to, da bi njihov otrok sploh lahko imel kakšno 
duševnost stisko, če jih šola opozori na možnost takega doživljanja, to hitro zavrnejo in zbanalizirajo. naše izkušnje s 
starši so še vedno pretežno pozitivne, če je prvi kontakt s starši pravilno zastavljen in stare razbremenimo občutkov 
krivde. 

• Starši na začetku niso pripravljeni sprejeti stisk svojih otrok, četudi že nekaj časa trajajo. Soočajo se s svojimi 
občutki jeze in krivde. Potrebno jim je dati čas, da to sprejmejo in potem se stvari premaknejo. Moje izkušnje s starši 
so pozitivne, pogosto jim na začetku povem nekaj pozitivnega o njihovem otroku. V nadaljevanju povem, da smo pri 
njihovem otroku opazili določene znake stiske in pričakujem njihovo sodelovanje. Starši večinoma že vedo za stisko, 
le izjemoma ne. Najpogosteje želijo pomagati svojemu otroku in poiščejo strokovno pomoč. 

• Starši se bojijo diagnoz. Pri težjih primerih (depresija...) so starši obupani zaradi čakalnih dob v naši državi pri 
psihologih. Premalo imamo kliničnih psihologov, psiholoških služb za obravnave in predvsem za psihoterapije. 
Mladi tako ne morejo dobiti potrebne REDNE psihoterapije. To, da so naročeni čez pol leta in potem v najboljšem 
primeru enkrat na mesec - ne more pomagati. Težava je tudi v tem, da se mladim preveč ponuja medikamentozna 
terapija, premalo pa psihoterapija. 

• Včasih starši sploh ne sodelujejo, v nekaterih primerih dokaj, drugje pa dobro. Sodelovanje staršev je zelo 
pomembno. prav tako pa je zelo zelo pomembno multidisciplinarno sodeoavnje vseh vključenih v proces pomoči 
(prejšnjih institucij, dispanzerjev, psihiatričnih obravnav oz. psihiatrične službe, strokovnih delavcev na socialnem 
področju - koordinatorjev ...) Brez tega je delo z dijakom v prihodnje zelo težko, če želimo doseči napredek oz. 
izboljšanje stanja pri posamezniku. 

• Najbolj učinkovito lahko pomagamo pri reševanju stisk maldostnikov, kadar je izražena potreba oz. stiska s strani 
mladostnika. To pomeni, da obstaja motivacija za rešitev problema. Kadar se na svetovalno službo obračajo starši, 
so najpogosteje ravno oni tisti, ki potrebujejo svetovanje, mladostnik pa pogosto svojih težav ne prepozna oz. jih 
zanika. Pogosto gre v primerih, ko se na nas (v obdobju mladostništva) obračajo starši, za globlje težave, ki jih je 
kasneje potrebno tudi psihiatrično obravnavati. (To ne velja za učne težave.) 

• Nekateri starši priačkujejo, da se bodo vse težave otrok razrešile v svetovalni službi šole, tudi, kadar je sodelovanje 
družine nujno potrebno ali pa je potrebna obravnava tudi v drugih institucijah, pri specialistih. Drugi starši pa šolo 
sicer seznanijo s težavami otrok, kada so sami z njimi seznanjeni, ne želijo pa nikakršnega vmešavanja in 
posredovanja šole, saj raje vidijo, da šola dijakom nudi samo razumevanje za njihove težave, pomoč pri 
premagovanju težav pa poiščejo izven šole. 

• Starši razumejo, da mi v šoli ne znamo in ne zmoremo rešiti vseh duševnih stisk dijakov. So zelo razumevajoči, ko 
jim omenimo, da naj poiščejo dodatno pomoč. So seveda tudi starši, ki nočejo slišati, da imajo njihovi otroci težave 
ali stiske in nočejo sodelovati s svetovalno službo. Obstajajo pa tudi starši, ki začnejo napadati svetovalno službo, 
češ, da je kriva, da se duševne stiske na izboljšajo. 

• Pričakovanja so različna. Nekateri starši imajo zelo velika in pričakujejo, da bomo otroku ves čas na razpolago in da 
se lahko na nas obrača sproti, ko začuti potrebo. Drugi starši nimajo nobenih pričakovanj, posebej če so razočarani, 
da se otroku ne posvečamo toliko kot bi oni pričakovali. Se pa zgodi tudi, da kateri od staršev ne želi sodelovanja. 

• Nekateri starši izpostavijo najmanjše težave in prosijo za olajšave v šoli: razlago, pomoč pri oblikah ocenjevanja, ... 
drugi za napotke, kam se naj obrnejo, da bo obravnava strokovna. Najtežje je takrat, ko prikrivajo hude stiske in se 
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jih bojijo izpostaviti zaradi strahu pred stigmatizacijo. Na srednjih šolah je velika težava, ker ne poznamo socialnih 
okolij iz katerih izhajajo otroci. 

• Nekateri starši imajo zelo visoka pričakovanja: nas kličejo, želijo akcijo, reakcijo in to hitro, takojšnjo, učinkovito. 
Običajno se pomirijo, ko povemo kaj smo že storili in kaj še bomo. Nekateri starši, še posebno tisti, ki imajo tudi 
sami težave v duševnem zdravju pa temu ne posvečajo veliko pozornosti. Najpogosteje starši želijo reakcijo pri 
stiskah, ki so vidne na zunaj - samopoškodbeno vedenje, agresija, droge. Pri tistih, ki na zunaj niso vidne, je teh želja 
in pritiskov manj - anksioznost, depresija, včasih tudi samomorilnost. 

• Starši po navadi pričakujejo hitro, takojšnjo rešitev. Tudi oni potrebujejo temeljito pripravo na izzive, ki jih imajo 
pred seboj. Svetujemo jim vključitev v skupine staršev za samopomoč, da se najprej oni opolnomočijo, pripravijo na 
izzive. 

• izkušnje s starši so dobre, v pogovoru navadno spregovorijo o svojih nesigurnostih, strahovih, nemoči nekateri 
potrebujejo nekaj časa, da uvidijo resnost težav, da sprejmejo, da se otrok ne pretvarja, da ga vzamejo resno, da 
razumejo, da bodo stvari trajale dalj časa, da jih je nemogoče rešiti čez noč občasno so odzivi staršev neprimerni 
(zanikajo, branijo/obtožujejo otroka, branijo sebe), vzorci, ki se jih poslužujejo v odnosu do otroka so za otroka 
škodljivi, na trenutke uvidijo, da so zgrešili, so nemočni- v teh primerih se osredotočimo na dijaka, nekateri so se po 
nasvetu odločili za dijaški dom v \"lažjih \"primerih navadno hitreje razumejo samo dinamiko težave in po potrebi 
tudi lastno vpletenost kjer so stvari globlje je odziv in tudi delo s starši bolj rizično ( od občutka, ko ni v družini 
nobenih vidnih indicev,ki bi lahko pripomogli k nastanku težav, do zelo disfunkcionalnih družinskih vzorcev) 

• Starši so največkrat nemočni, ne znajo in ne morejo pomagati. Velikokrat preložijo odgovornost na učitelje ali druge 
institucije. 

• Različno. Ko starši prepoznajo stisko in so pripravljeni sodelovati z nami in tudi drugimi ustanovami, so rezultati 
večinoma zelo pozitivni. Ko pa starši povedo, da njihov otrok doživlja stisko, in pričakuje, da jo bomo mi rešili (brez 
njihove pomoči), ni uspeha. Enako, ko starši niti nočejo priznati, da njihov otrok dožvilja stisko. 

• Pričakovanja staršev niso velika, sedelovanje je pozitivno. 
• Starši imajo večinoma realna pričakovanja, kar pomeni, da poiščejo specialiste izven vzgojno izobraževalne 

institucije. S starši dobro sodelujemo, ker jim povemo kaj zmoremo, kaj jim lahko ponudimo in česa ne zmoremo. 
• Jasno, da iščejo pomoč! In praviloma so presenečeni, ker je rešitev praviloma točno to, kar bi sami \"najmanj radi 

naredili\". Zato je potrebno veliko vzpodbud, pozitivnih konotacij, pozitivnih feed backov... Vedno vključujem v 
obravnavo dijakov tudi starše. Sodelovanje starši redko odklonijo. 

• Starši se dobro odzivajo, hvaležni so, če lahko nekaj težav rešimo že znotraj šole, saj je navadno dinamika pouka in 
učnega uspeha zelo povezana z duševnimi stiskami. Pa seveda tudi z domačim okoljem. Starši v primeru splošnega 
zaupanja v šolo, zaupajo tudi v takšnem primeru in so pripravljeni prisluhniti, kaj spremeniti, se dodatno izobraziti. 
Za uspeh (glede na to, da se število dijakov s stiskami povečuje) je usposabjanje strokovnih delavcev nujno, začeti 
pa je potrebno pri svetovalni službi. Izobraževanja za različne oblike pristopov (NLP, imago terapija, družinska 
terapija ...) bi morala biti dostopnejša strokovnim delavcem, saj si veliko staršev ne more privoščiti pomoči v 
zunanjih institucijah in se težave selijo iz mladosti v odraslo dobo. 

• Izkušnje so zelo različne. Z veliko starši dobro sodelujemo in skupaj podpiramo dijaka pri reševanju njegovih težav. 
Včasih pa starši dvomijo v to, da bodo različne oblike pomoči (npr. vključitev v Enoto za adolescentno psihiatrijo, 
pomoč kliničnega psihologa, ipd.) otroku koristile in so do teh oblik pomoči zadržani. 

• Izkušnje so pozitivne. Pogosto starši povedo, da je naša pomoč presegla njihova pričakovanja. Se pa ta nanašajo na 
redno spremljanje dijaka (s strani razrednika, šolske psihologinje), pripravljenost dijaku pomagati tudi na učnem 
področju in prilagoditi ocenjevanje, če je potrebno. 

• Starši pričakujejo hitre rezultate in izboljšanja na področjih, ki so jim pomembna, hkrati pa ohranjanje odnosov, 
vedenje dijaka, ki si ga želijo. Npr: Pri dijakinji, ki je bila suicidna, smo dijakinjo vključili v psihoterapevtsko 
obravnavo. Starši so se s tem strinjal. Dijakinja je postala bolj samostojna, lažje se je spopadala z vsakodnevnimi 
težavami, redno je hodila v šolo ( prej se je pogosto zatekala v bolezen). Posledično je bila v šoli bolj uspešna. Doma 
pa so se spremenili odnosi. več se je upirala, bolj jasno je izražala svoja pričakovanja, zahteve, kar je močno 
prizadelo družinski sistem. 

• Nekateri starši ne želijo povedati za težave dijakov, nekateri želijo in potem pričakujejo da se bo zgodil čudež. 
Pogosto so nezadovoljni z uslugami psihiatrov (ki večinoma predpisujejo antidepresive). večinoma porabimo veliko 
časa, da se dogovorimo z dijaki da staršem sporočimo, kaj se dogaja z njimi, predvsem takrat, ko želimo da se dijak 
vključi v neko zunanjo institucijo glede pomoči. Starši sodelujejo, če dobijo občutek, da nam ni vseeno za dijake, da 
tega ne delamo samo zato, ker je to služba. Sodelujejo, če imajo občutek nemoči. Sodelujejo, ko je težave že resno 
izražena. 
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7.1 Ugotovitve 
 
Šole večinsko poročajo o pretežno dobrem sodelovanju s starši, vendar pa jih večina poroča tudi o 
obstoju specifičnih težav v komuniciranju s starši oziroma o težavah, ki se kažejo kot neustrezen 
odnos staršev do duševnih stisk svojih otrok. Med temi neustreznimi odnosi so predvsem zatiskanje 
oči pred problemi in njihovo zanikanje, na drugi strani prevelika pričakovanja do šole in prelaganje 
odgovornosti nanjo, oboje pa včasih spremlja sram staršev in problem stigmatiziranosti duševnih 
težav. 
 
8 Sodelovanje z drugimi ustanovami 
 
O tej temi je spraševalo vprašanje: 
���� Kakšne so oblike sodelovanja vaše ustanove z drugimi organizacijami v primerih duševnih stisk 
učencev in dijakov? S katerimi organizacijami najpogosteje sodelujete v takih primerih in kakšne so 
izkušnje tega sodelovanja? 
 
Na to vprašanje ni odgovorilo 11 od 59 SŠ in 12 od 67 OŠ,  ostale pa so odgovorile večinoma v 
obsegu 2-6 stavkov.  
 
Najpogosteje (11-30 krat) omenjene organizacije, s katerimi sodelujejo OŠ, so bile: 

- Zdravstveni domovi, vključujoč osebne zdravnike, pedopsihiater, psihologe, itd. – 29x, 
- Centri za socialno delo – 25x, 
- Svetovalni centri – 21x, 
- Pedopsihiatrični oddelek – 14x, 
- Nevladne organizacije (in tudi posamezniki), ki so bile omenjene – vsaka posebej – sicer 

redko, vendar vse skupaj nad 20 krat (Center Iris, Rdeči križ, Tom telefon, Unicef, Mladinsko  
- informativno središče, Center za pomoč mladim, Društvo Brez limita, ambulanta za avtizem, 

IC PIKA, Varni internet, Društvo Kapljica, ZPS, safe.si (spletno nasilje), g. Radetić (Zavod 
Aleksandra), LAS,  Ingrid Klemenčič,...) 

 
Pogosto, a redkeje (5-10 krat) je bilo omenjeno Mladinsko okrevališče Rakitna. 
Zasebni izvajalci obravnav duševnih stisk so bili omenjeni razmeroma redko, le 3 krat. 
Vsi ostali subjekti sodelovanja pa so bili omenjeni redkeje, le 1 ali 2 krat.  
 
V večini odgovorov so respondenti samo naštevali, s kom sodelujejo.  V manjšini dogovorov pa so 
zraven še navedli svojo izrecno oceno kakovosti sodelovanja. Večina teh  (11) je sodelovanje 
opredelila kot dobro (še kar dobro, večinoma dobro, precej dobro, odlično, itd.), pet odgovorov 
poudarjam zelo različno kakovost sodelovanja, dva pa sodelovanje ocenita kot slabo.  
 
Predstavniki OŠ bili v svojih odgovorih bolj specifično kritični do kakih značilnosti delovanja 
sistema. Spodaj je nekaj takih odgovorov: 
• Izkušnje so večinoma pozitivne, prinesejo vsaj kratkotrajni učinek. Sodelujemo s svetovalnim centrom za otroke, 

mladostnike in starše, z zdravstvenimi domovi (center za duševno zdravje), Pediatričo kliniko v Ljubljani (z 
različnimi oddelki tudi za pedopsihitarijo), centrom za socialno delo, centrom Iris, Zavodom za gluhe in naglušne, 
Zavodom Stična, Rdečim križem, Tom telefonom, Unicefom, Mladinskim informativnim središčem, Centrom za 
pomoč mladim, z različnimi nevladnimi organizacijami, z Zavodm za šolstvo zaradi usmerjanja otrok, s psihologi, ki 
imajo koncesijo in pri katerih so otroci v obravnavi... Imamo negativno izkušnjo s Pediatrično kliniko - oddelokom 
za pedopsihiatrijo, kjer kljub naši želji in veliki problematiki nismo imeli timskega sestanka za mladostnika - po 
poskusu samomora se je vrni v šolo brez priporočil. Seveda smo takoj odreagirali in dobili priporočila za delo, a se 
kaj takega ne bi smelo zgoditi. 

• Sodelovanje je s sledečimi ustanovami: - Svetovalni center za mlade, - pedopsihiatri, - Mladinsko zdravilišče 
Rakitna. Izkušnje sodelovanja so dobre, vendar bi izpostavila predolge čakalne vrste za različne specialiste. 
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• Večkrat sodelujemo v obliki timskih sestankov (starši, učitelj, ŠSS, zunanja ustanova). Največkrat sodelujemo s 
Svetovalnim centrom, izkušnje so pozitivne, vendar cel proces traja predolgo. Pri otrocih smo časovno omejeni, 
največkrat ni tega časa, da bi lahko od pol leta do leta čakali na obravnavo in potem še dobro leto, zato da bodo 
uspeli opolnomočiti mamo/starše toliko, da bo lahko nudila svojemu otroku ustrezno podporo v razvoju. Sodelujemo 
tudi z Centrom za socialno delo, s katerim nimam pozitivnih izkušenj - so neodzivni, ne držijo se dogovorov 
oziroma traja predolgo, da jih izpolnijo (ko se pogovarjamo o zlorabi otroka, traja več kot pol leta za izvedbo obiska 
na domu in se po dobrem letu še vedno nič ne spremeni). 

• Financirane zunanje ustanove (Svetovalni centri, ZD ...) so po navadi slabše odzivne, k zasebnikom se učenci in 
starši redkeje obrnejo. 

• Največ sodelujemo z zdravstvom (pedopsihiatri, klinični psihologi), svetovalnim centrom in CSD. Izkušnje 
sodelovanja so različne. Najslabše se navezujejo na CSD, ker ni zavedanja, kakšne procese ustvarjamo sami 
strokovnjaki s svojimi procesi na npr. multidisciplinarnih timih. Dobre izkušnje so z zdravsvom in svetovalnim 
centrom s posameznimi stokovnimi delavci, ki se zavzamejo za mladostnike in imajo veliko zavedanja samih sebe, 
kar pomeni, da ne zavzamejo superiorne vloge, ampak so pripravljeni procesno raziskovati. 

• Pogosto sodelujemo z bližnjim CSD, ZD, s Svetovalnim centrom, ambulanto za avtizem, po potrebi tudi urgentno 
pedopsihiatrično ambulanto na Polikliniki. Poslužujemo se tudi svetovalnih razgovorov z različnimi strokovnjaki (IC 
PIKA, Radovan Radetić, OŠ pri MD Jarše, Varni internet). Redno sodelujemo tudi z rajonsko policistko, ki prihaja k 
nam tudi preventivno in otrokom pove, kako ravnati v določenih situacijah. Svetovalne delavke iz sosednjih šol smo 
povezane tudi v aktiv in večje težave predebatiramo in si pomagamo z nasveti. V primeru, da imaš problem, je 
ključno, da imaš mrežo, na katero se lahko obrneš po pomoč. 

• Najpogosteje sodelujemo s Centrom za mentalno zdravje ali pa Centrom za socialno delo. V takih primerih si 
izmenjamo informacije in prosimo za pomoč. Žel pa so povsod naročeni zelo poredko, kar pa ob izkazani težavi 
predstavlja problem.Potrebno bi bilo tudi več možnosti terapije, pa so žal terapevti vsi plačljivi Težko svetujem 
staršem, naj peljejo otroka v terapijo, ki je plačljiva in nimam preverjenih informacij, kateri terapevti so \"dobri\" za 
določeno področje. 

• Sodelujejo z izbranim šolskim zdravnikom, kliničnim ppsihologom. Tu se izkušnje dobre, kar pa ne moremo trditi za 
otroško psihiatrijo. 

• Mentalno-higienski dispanzer, Svetovalni center Ljubljana, Pediatrični klinika - PPO, Center za socialno delo, tudi 
zasebniki Opažamo premalo pristojnosti oz. angažiranosti s strani CSD. S strani drugih institucij se medsebojno 
obveščamo, dogovori sprejemajo timsko, obravnave pa so premalo pogoste in premalo intenzivne. 

• Psihiatrični dispanzer, Posvetovalnica za učence in starše, Razvojna ambulanta. S sodelovanjem nismo zadovoljni, 
ker prepočasi reagirajo na težave, naročajo poredko, težko pridobimo kakršnakoli pisna mnenja, izvajajo v glavnem 
diagnostiko, ni pa terapevtskih obravnam, v primerih nesodelovanja staršev opustijo obravnavo in jih ne kličejo 
ponovno in smo v šoli tisti, ki na njih “pritiskam” 

• CSD, ambulanta klinične psihologije, pedopsihiatrije - so prezasedeni, čakalne dobe predolge, obravnava učencev 
pogosto površinska (npr. samo diagnostika in izvid s seznamom prilagoditev v šolo), nimajo časa za timsko 
sodelovanje, tudi sami so omejeni v pristojnostih (npr nesodelovanje staršev pri postopkih varstva otrok, prešolanja 
ipd) zavod RS za šolstvo - postopek formalen, traja, kolikor pač traja z drugimi redko 

• Najpogosteje sodelujemo z zdravstvenimi ustanovami, CSD in policijo. Sodelovanje je na zadovoljivi ravni. Moti 
nas samo, da so včasih ustanove, ki imajo drugačne zakonske možnosti kot mi ukrepajo prepočasi oziroma 
neučinkovito. 

• S pedopsihiarijo Maribor. Izkušnje so dobre, a klasična časovna in strokovna (številčna) podhranjenost. 
• Najpogosteje sodelujemo s Pediatrično kliniko (Službo za otroško psihiatrijo ali Centrom za avtizem) ter 

Svetovalnim centrom. Izkušnje sodelovanja s Svetovalnim centrom so zelo dobre, na Pediatrični kliniki pa so zelo 
neodzivni, čakalne dobe za hospitalizacijo so predolge, terapevtskih pedopsihiatričnih obravnav skoraj nimajo ... 

• Dispanzerji za mentalno zdravje CSD Pedopsihitri, psihologi, ki imajo privatno prakso Izkušnje so dobre 
ČAKALNE DOBE PA ŽAL ZELO PREDOLGE ZA TISTE, KI SI SAMOPLAČNIŠKEGA PREGLEDA NE 
MOREJO PRIVOŠČITI!!!! 

• Sodelujemo s prej naštetimi zunanjimi ustanovami. Motijo nas predolge čakalne dobe. Sicer je sodelovanje na 
ustrezni ravni. 

• Najpogosteje sodelujemo s svetovalnim centrom za otroke in mladostnike, zdravstvenim domom (klinični psiholog, 
pedopsihiater). Otroke napotimo k njim, z njimi imamo timske sestanke. Izkušnje so dobre, težava je njihova 
zasedenost. Starši čakajo na nujno obravnavo več mesecev, termine imajo vsaka dva meseca. To je velika težava! 

• Kot sem že omenila sodelujemo s pedopsihiatrijo, s svetovalnim centrom in s psihiatričnim oddelkom v UKC 
Maribor. Izkušnje so bolj ali manj slabe. 

• Sodelujemo z Zdravstvenimi domovi, Centri za socialno delo, Svetovalnimi centri. V okviru sodelovanja si delimo 
informacije o otrocih, sledimo navodilom, ki nam jih posredujejo. Največja težava je da so postopki večinoma zelo 
dolgotrajni (od prvega pregleda do končnega izvida) in v tem vmesnem času nimamo nekih povratnih informacij z 
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njihove strani. Sodelovanje pa je zelo odvisno tudi od posameznega strokovnjaka in posamezne institucije kako oz. 
na kakšen način in če sploh je pripravljena sodelovati. 

 
 
Predstavniki srednjih šol so v svojih odgovorih navedli vsaj 35 organizacij, s katerimi so sodelovali, 
pri čemer nekatere od njih z različnimi poimenovanji in/ali ne povsem specifično.  
 
Najpogosteje (11-25 krat) omenjene organizacije so bile: 

- Zdravstveni domovi, vključujoč osebne zdravnike, pedopsihiatre, psihologe, itd. – 24x, 
- Centri za socialno delo – 20x, 
- Zasebni psihoterapevti s koncesijo ali brez – 11 x, ter 
- Nevladne organizacije, ki so bile omenjene – vsaka posebej – sicer redko,  vendar vse skupaj 

vsaj 15 krat (UP, VIR, ŠENT, PUB, BOB, CPM, Projekt Človek, PIKA, RK, Društvo za 
nenasilno komunikacijo in še nekateri). 

 
Pogosto, a redkeje (5-10 krat) so bili omenjene: 

- CMZ, 
- Svetovalni centri 
- Oddelek za mladinsko psihiatrijo, 
- Pedopsihiatrični oddelek,  
- Bolnišnična šola, 
- Mladinsko okrevališče Rakitna, in 
- Psihiatrične bolnice. 

 
Ostale še redkeje omenjene organizacije so bile: urgenca, produkcijska šola, COMS, IJZ, mladinski 
domovi, dijaški domovi, sodišče, tožilstvo, policija, zavod za šolstvo, krizni centri, itd.  
 
V večini odgovorov so respondenti samo naštevali, s kom sodelujejo.  V manjšini dogovorov pa so 
zraven še navedli svojo oceno kakovosti sodelovanja. Večina teh (15) je sodelovanje opredelila kot 
dobro (še kar dobro, večinoma dobro, precej dobro, odlično, itd.), trije odgovori poudarjajo zelo 
različno kakovost sodelovanja, dva pa poudarjata premalo sodelovanja.  
 
Nekaj respondentov pa je bilo v svojih odgovorih bolj specifično kritičnih do kakih značilnosti 
delovanja sistema ali je v svojih odgovorih opozorilo na kake sive lise v sistemu pomoči. Spodaj je 
nekaj takih odgovorov: 
• Le dvakrat sem bila povabljena na timski sestanek na Pediatrično kliniko. Njihov pristop je zelo klinično - 

diagnostičen. Veliko enih strokovnih besed izrečenih o naših dijakih, komaj pa vedo kako jim je ime, ne vedo s čim 
se radi ukvarjajo, kaj bi radi postali v prihodnosti. Opažam pa tudi, da dijaki to zelo dobro znajo izkoristiti, saj 
marsikatero informacijo izpustijo in je ne povedo psihologom, terapevtom. S terapevti imam boljše izkušnje. Dijaki 
si jih samoinciativno izberejo. Običajno oni potrebujejo kakšne informacije od mene, da se lažje odločijo v katero 
smer bodo peljali terapijo. 

• Osnovni problem našega okolja je pomanjkanje ustanov. Imamo enegega pedopsihiatra in nobenene institucije za 
psihoterapevtsko pomoč. Trenutno sta v ZD zaposlena 2 psihologa. CSD obravnava predvsem tiste, ki so vključeni v 
njihove socialne obravnave. Sodelujemo tudi s pedopsih. ambulanto v Mb, ko uspemo vključiti dijake v obravnavo ( 
čakalne dobe so dolge). Pred leti je UP izvajala projekt prepoznavanja duševnih stisk med dijaki in kasneje tudi 
nudila pomoč...do zaključka projekta. Ob poplavi “psihoterapevtov”  je veliko zatekanja k neustrezni pomoči... 

• Najpogosteje sodelujemo s kliničnim psihologom v zdravstvenem domu, Svetovalnim centrom v Ljubljani, z 
oddelkom za mladostniško psihiatrijo v Ljubljani. Omenila bi izkušnjo, da psihiatri samo pišejo zdravila v 15 
minutah, ko obravnavajo mladostnika, da starši pogosto niso več vključeni v pogovore, če je mladostnik star 18 let, 
čeprav prevzemajo še vso odgovornost in delo s tako psihično oviranim mladostnikom. Pogosto te institucije nimajo 
nobenega stika s šolo, stikov tudi ne iščejo. Mladostniki in njihovi starši pogosto begajo od enega do drugega 
psihiatra, tu se pojavlja tudi zasebna praksa psihiatrov in problem, da revni starši nikakor nimajo sredstev za iskanje 
strokovne pomoči za svoje otroka. Še posebno v krajih, ki so precej oddaljeni od Ljubljane. Zato sem sam osebno 
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dala predlog v lokalni skupnosti, da sami na lokalnem nivoju bolj poskrbimo za vprašanje duševnega zdravja mladih, 
saj je to področje močno tabuizirano, in bo zaradi tega morda uspelo pridobiti v naš kraj cel tim dodatnih 
strokovnjakov (upam). Izjemno škodljiv je pojav, da se psihoterapije dopuščajo v opravljanje komur koli in da v 
zvezi s tem še vedno ni sprejeta ustrezna zakonodaja. 

• Odvisno od primera do primera. Pogosto sodelujemo z Mladinskim klimatskim zdraviliščem Rakitna, z zasebnimi 
ponudniki psihiatrične in psihološke pomoči, kadar so dijaki že v obravnavi, tudi psihiatričnimi bolnišnicami ali 
centri za socialno delo, Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše. Kadar imamo za to dovoljenje dijakov 
in staršev sodelujemo s posveti s strokovnjaki, ki dijake obravnavajo, po potrebi naredimo timski sestanek. 

• Najpogosteje sodelujemo z zdravstvenimi domovi, bolnišnicami, tudi s posamezniki, ki opravljajo zasebno prakso. 
Največji problem našega kraja ( Pomurja nasploh) je, da je takih strokovnjakov in institucij, kamor bi se lahko 
obrnili veliko premalo, zlasti kadar gre za akutne težave. Ali strokovnjaka sploh ni, ali pa so čakalne dobe več 
mesecev, ko bo tovrstna pomoč brezpredmetna, saj jo dijak in starši rabijo sedaj. Potem napotujemo starše in dijake 
na Ptuj, Maribor in dlje, kar pa zna biti velika ovira, tudi mobilna za naše dijake, saj je težko hoditi na tedenske 
terapije več sto kilometrov daleč. 

• Pomurska regija je zelo podhranjena glede organizacij za pomoč mladostnikom v stiski. Poleg svetovalne službe 
nimajo kaj dosti izbire. Običajno obiščejo osebnega zdravnika, ki jim da napotnico za psihologa v Murski Soboti. Za 
obisk pedopsihiatra je že težava, saj je najbližji v Mariboru, kar za naše dijake, ki prihajajo večinoma iz družin z 
nižjim socialno ekonomskim statusom, predstavlja dodatno oviro. Svetovalnega centra za otroke in mladostnike 
nimamo v regiji, prav tako smo podhranjeni z organizacijami za preprečevanje odvisnosti in drugimi. 

• Sodelujem s centri za socialno delo, s pedopsihološko službo in osebnimi zdravniki. Že sodelovanje z njimi je redko, 
z ostalimi še redkeje. 

• Šola sodeluje z zdravstvenimi domovi (osebni zdravnik, pedopsihiater, psiholog, klinični psiholog), bolnišničnimi 
šolami, komisijami za usmerjanje, svetovalko za usmerjanje na ZRSŠ, centri za socialno delo, drugimi terapevti 
(privatne prakse),... Ponavadi poizvedujemo za informacijami, predlagamo kaj lahko mi kot šola naredimo, kaj lahko 
prilagodimo, kje so naše omejitve, poskušamo slediti njihovim priporočilom,... Stik vzpostavimo preko telefona, e-
pošte in če je zadeva bolj kompleksna, se sestanemo na timskih sestankih. Ponavadi tako sodelovanje prinese 
napredek, ni nekih ovir ali slabih izkušenj. 

• Zdravstveni dom, dežurna zdravniška služba najpogosteje pa izbrani psihiater. Psihiater običajno reagira tako, da 
spremeni trenutno terapijo. 

• Sodelujemo z različnimi organizacijami. Zdravstveni dom, CSD, policija, Center za mentalno zdravje ... Predvsem je 
težava, ker ni dovolj strokovnega kadra s področja klinične psihologije, psihiatrije in psihoterapije za delo z 
mladostniki. V naši regiji pogrešamo center za pomoč staršem, otrokom in mladostnikom. 

• Sodelujemo s Centrom za socialno delo, Posvetovalnico za otroke in starše, Kriznim centrom za mlade ... Izkušnje 
pa so čisto različne, od zelo dobrih, do neodzivnosti. 

• Inštitut VIR NIJZ psihiatrične ambulante Center za mentalno zdravje pedopsihiatri .... Z nekaterimi poteka 
sodelovanje bolje, z drugimi manj. Zagotovo pogrešamo več komunikacije s strani drugih strokovnjakov, ki se 
pogosto obnašajo kot da nam v šoli ni potrebno vedeti veliko o posameznih dijakih. Vendarle pa se največ napadov 
in stisk zgodi prav v šoli. Ob prehodu iz OŠ v SŠ bi v primeru obravnave posameznih dijakov pri zgoraj omenjenih 
službah, morali v šoli obvezno izvedeti, saj bi se morda že pred prihodom znali bolje pripraviti in opremiti. 

• Najpogosteje sodelujemo s Centri za socialno delo - s pedospihiatričnimi ambulantami. Izkušnje: kadar gre za 
strokovno obravnavo na pedopsihiatriji  so nerazumno dolge čakalne dobe. Tudi kog re za akuten težave in bi morala 
biti obravnava v zunanji instituciji hitra in učinkovita. 

• Sodelujemo z Centri za socialno delo, policijo, tožilstvom, Svetovalnim centrom za otroke mladostnike in starše, 
psihiatri, ipd. Imamo veliko dobrih izkušenj, včasih pa smo tudi razočarani,  če se na naše klice, e-maile ipd. nihče 
ne odzove. 

• Težava je pa včasih v tem da bi mi, oziroma dijak potrebovali pomoč takoj, pa so čakalne dobe. 
• Izkušnje so dobre, a odvisne predvsem od strokovnega delavca, ki v teh institucijah prevzame primer dijaka. 
• Večinoma so izkušnje dobre, problem so čakalne vrste, problem je dostopnost psihoterapevtov. 

• Organiziramo timske sestanke in individualne pogovore s strokovnimi sodelavci. Izkušnje so zelo odvisne od 
primera do primera (v določenih primerih se veliko govori in dogovarja, rezultati pa so nični, ponekod so rezultati 
sodelovanja pozitivni).  

 
8.1 Ugotovitve 
 
Tako OŠ kot SŠ najpogosteje sodelujejo z zdravstvenimi domovi (pri čemer ta izraz vključuje tam 
delujoče osebne zdravnike, pedopsihiatre, psihologe, razvojne ambulante, …). Posplošeno rečeno 
lahko ugotovimo, da več kot polovica šol, ki so o tem kaj zapisale, ocenjuje sodelovanje kot pretežno 
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dobro, manjšina pa kot slabo ali različno. Mnoge pa so zapisale dodatne kritične komentarje, ki se 
najpogosteje nanašajo predvsem na zdravstvene ustanove na naslednjih področjih:   
- Neodzivnost, nepripravljenost priti na timske obravnave, nepripravljenost pošiljati pisna mnenja, 

ne da se priti do njih – 10 krat 
- Dolge čakalne vrste – 10 krat 
- Redko naročanje, premajhna intenzivnost obravnav – 4 krat 
- Pomanjkanje ustanov ali strokovnjakov, nemogoče priti do določenih vrst strokovnjakov – 4 krat 
- Obravnave obsegajo samo predpisovanje zdravil – 3 krat. 

 
9 Informiranje učencev, dijakov in staršev 
 
O tej temi je spraševalo vprašanje: 
���� Ali učence, dijake in starše informirate o tem, kam se še lahko obrnejo po pomoč oziroma 
podporo? Če DA, na kakšen način to informiranje poteka? 
 
Na to vprašanje ni odgovorilo 11 od 59 srednjih šol in 12 od 67 osnovnih šol. Ostale šole pa si 
prispevale večinoma precej kratke odgovore. V njih so večinoma naštevale različne medije in načine 
informiranja, bodisi dijakov, bodisi staršev.  
 
 
Tabela 7: Načini obveščanja učencev, dijakov in staršev na temo duševnih težav 
 

Odgovor: OŠ 
N=58 

SŠ 
N=49 

Osebno, preko pogovora, med obravnavanjem posamičnih primerov 32 31 
Z zloženkami, letaki, brošurami 8 12 
S plakati 7 8 
Na razrednih urah 9 5 
Na roditeljskih sestankih in govorilnih urah 8 6 
Na predavanjih za starše, šola za starše 4 7 
Na spletni strani šole ali FB profilu šole 6 4 
Na oglasni deski, skrinjica na šoli, prostor za letake 4 4 
Pri pouku, posameznih predmetih, na preventivnih dejavnostih, pri 
posebnih delavnicah, naravoslovnih dnevih 

4 4 

Na predavanjih za učence ali dijake 1 6 
Omenjanje posebnih »mladinskih« virov  
(TOM, To sem jaz) 

3 3 

Po e-pošti, pismeno 0 4 
V šolskem vodiču,Šolski kažipot, brošura za starše 2 2 
Preko e-asistenta 0 2 

 
Nekaj zanimivejših (in bolj polnih odgovorov) osnovnih šol: 
• Da. Oglasna deska: TOM, To sem jaz... Skrinjica na šoli: Zaupne besede. spletne strani: to sem jaz.net V delavnicah 

v razredu: razdelimo tudi kakšen material - vendar ga je žal zelo malo- premalo! 
• Da, jih informairamo. Sploh, ćče uvidimo, da je najbolje, da se obrnejo na pomoč (svetovanje, terapijo, diagnostiko) 

k zunanji instituciji. Informiramo jih preko pogovora. 
• Da. Postopoma preko sestankov, ko osmislimo določene nadaljnje korake obravnave. 
• Obveščam samo starše otrok, ki imajo te težave. 
• Predvsem na individualnih pogovorih, na predavanjih preko šole za starše, na roditeljskih sestankih, preko spletne 

strani šole. Učenci imajo vsako šolsko leto delavnice, kjer jih seznanjamo z različnimi možnostmi razreševanja stisk. 
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• V kolikor starši poizvedujejo za pomoč jih vodimo in usmerjamo pri iskanju pomoči. Četudi ne poizvedujejo, pa 
smo mnenja, da otrok potrebuje pomoč, jih usmerimo do zunanjih ustanov. 

• Ko pridejo starši na razgovor, jih informiram, kam se lahko obrnejo po pomoč - seveda pa so moje informacije 
verjetno zelo osiromašene. 

• Starši ali otroci ki so obravnavani dobijo informacije o tem kam se lahko obrnejo po pomoč v svetovalni službi 
Preventivno pa informiramo učence in starše s plakati in letaki posameznih ustanov, ki nudijo pomoč ali izvajajo 
programe za pomoč staršem oz. otrokom, predavanja o določeni tematiki. 

 
Nekaj zanimivejših (in bolj polnih odgovorov) srednjih šol: 
• Da - s plakati, zloženkami na šolskem hodniku. Z informiranjem ob svetovnem dnevu duševnega zdravja. S 

plakatom, ki so ga dijaki sami izdelali, na katerem so navedene možnosti, kam se lahko obrnejo po pomoč. S tem, da 
jim povemo, da smo v svetovalni službi ves čas na voljo za pomoč in pogovor. 

• Da, če vemo za koga gre. Povemo jim kam se lahko obrnejo po strokovno pomoč. 
• Da, s plakati, najpomembnejše številke objavimo v šolski publikaciji, jih seznanimo pri zdravstveni vzgoji, 

tematskih razrednih urah, pri pouku - psihologija. 
• Da, v pogovoru, kdaj tudi z usmeritvijo na določeni vir strokovne pomoči (zgibanka, spletna stran). 
• Da, z lepljenjem ustreznega gradiva (TOM ipd.), delitev na razrednih urah. Starše in dijaka, ki pa so obravnavni pri 

meni, pa seznanim osebno z možnostmi. 
• Dijake in njihove starše informiramo kam se lahko obrnejo glede specifičnih težav (npr. motnje hranjenja, zloraba 

psihoaktivnih substanc...), žal pa je odziv manjši kot bi si želeli, zaradi oddaljenosti. 
• Dijaki so prvi šolski dan obveščeni, da obstaja svetovalna službe in kje je kabinet. Starši so obveščeni na prvem 

roditeljskem sestanku. So obveščeni naj se najprej obrnejo na razrednika, če gre za kaj hujšega pa lahko takoj na 
svetovalno službo. Z dijaki s posebnimi potrebami so izvedeni individualni razgovori, tako, da spoznajo svetovalno 
delavko, ki jih obravnava. S starši z dijaki s posebnimi potrebami, pa je izveden skupni sestanek, da vedo na koga se 
lahko obrnejo. 

• Informiramo jih ob razgovorih o stiski otroka. Takrat jim posredujemo informacije, kam se lahko obrnejo, predvsem 
v sklopu javnega zdravstva. Ponudimo jim tudi letake, ki nam jih različni ponudniki dostavijo. 

• Informiramo jih, najbolj pogosto tako, da jim napišemo kontakt ustrezne ustanove oz. osebe (želeli bi si več letakov, 
zloženk, ipd.). 

• Na ravni cele šole so obveščeni preko plakatov in letakov (ki so sicer mnogokrat nevideni), preko spletne strani 
individualno s pogovorimo o tem, kaj bi bilo dobro, pri tem smo bolj previdni zaradi izkušenj prejšnjih dijakov, ki z 
obravnavo znotraj javnega sistema niso bili zadovoljni 

• Pripravili smo Zemljevid socialnih storitev (javno objavljen na oglasni deski). Večinoma pa informiranje poteka na 
individualnih srečanjih s starši in dijakom, kjer jim svetujemo glede na njihovo težavo. 

• Seveda! Praviloma dam ustne informacije, včasih pa tudi osebno spremim dijaka in starše k zunanjemu strokovnjaku 
(npr. na psihiatrično ambulanto na Njegoševi. 

• Vedno! Informiranje poteka preventivno s plakati in zgibankami. V akutnem primeru pa ustno in pisno. Damo jim 
telefonske številke, e-naslove, spletne naslove, poštne naslove, ogledamo si mesto ustanove na zemljevidu. Pogosto 
svetovalna služba tudi vzpostavi prvi stik z ustanovo. 

 
 
9.1 Ugotovitve 
 
Odgovori šol so pokazali, da uporabljajo različne kanale informiranja, precej prevladujoče pa osebno 
in individualno informiranje. Na osnovi z anketo ugotovljenih frekvenc, pa tudi spoznanj iz 
intervjujev z mladimi, ugotavljamo, da informiranost o možnih virih pomoči in načinih dostopanja 
do njih ostaja problematična oz. pomanjkljiva. Vprašanje pa je, ali so vzvodi za izboljševanje 
informiranosti predvsem na strani šol ali na strani ponudnikov pomoči (in njihove premajhne 
številčnosti).  
 
10 Predlogi 
 
O tej temi je spraševalo vprašanje: 
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� Imate kako razmišljanje ali predloge, kako bi se lahko stanje v zvezi z reševanjem duševnih stisk 
mladih izboljšalo? In kakšne vrste dodatne podpore (informacije,izobraževanje, itd.) bi vaši ustanovi 
s tem v zvezi lahko koristile? 
 
Na to vprašanje ni odgovorilo 12 od 59 srednjih šol in 15 od 67 osnovnih šol. Odgovore smo 
razvrščali z dvostopenjskim postopkom kodiranja, tako da smo na konci prispeli do naslednjih šestih 
kategorij (od katerih pa so nekatere imele še več podkategorij; številke v oklepajih kažejo število 
predlogov): 
• predlogi vezani na vzgojno izobraževalne ustanove (72) 
• predlogi vezani na zdravstvo (in druge izvajalce obravnav učencev) (29)  
• pomanjkanje strokovnih izvajalcev  obravnave duševnih težav (19) 
• potreba po boljšem informiranju (11) 
• splošnejša družbena in vzgojna problematika (9) 
• specifični predlogi (19) 
Odgovore osnovnih šol kaže tabela 8, odgovore SŠ pa tabela 9. 
 
 
Tabela 8: Predlogi osnovnih šol (N=67) za izboljšave sistema obravnavanja duševnih stisk mladih 
 
PREDLOGI VEZANI NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE USTANOVE 
Izobraževanje 
kadra (18) 

• Najprej brezplačno izobraževanje za kolektiv - kakšno gradivo, ki je uporabno za starše in 
za učence. 

• Predvsem bi potrebovala strokovna izobraževanja za pomoč in odzivanje na stisko otroka. 
Ker je obravnava otroka v stiski stresna tudi za strokovnega delavca menim, da bi morala 
biti kakovostna supervizija obvezen del službe, zagotovljen (in zahtevan) s strani države. 

• Morali bi vlagati tudi v izobraževanje svetovalnih delavcev, kajti razen psihologov, ostali 
poklicni profili (od pedagoga do socialnega delavca) nimajo znanj o psihopatologiji, 
diagnostiki in pomoči otrokom in mladostnikom z različnimi duševnimi težavami. 

• Predvsem bi strokovnim delavcem koristilo izobraževanje na temo, kako prepoznati 
duševno stisko (znaki, simptomi) in kako reagirati ob posameznih primerih, kako tudi 
staršem sporočiti, čeprav nam je otrok to strogo zabičal. Čeprav na naši šoli ni veliko 
primerov, pa je vsako znanje dobrodošlo. 

• Kontinurano izobraževanje kolektiva (z več znanja je tudi naše delo lažje) - 
medinstitucionalno skupno izobraževanje, kjer je poudarek na dobrem timskem sodelovanju 
(npr.:ozaveščanje, kaj se dogaja na timskih sestankih). 

•  Vsako izobraževanje, če je kvalitetno, je dobrodošlo. Vendar pa so večinoma neučinkovita, 
predvsem zato, ker se potem ničesar ne spremeni. Namen učenja je spreminjanje prakse, če 
je le ta neustrezna, neučinkovita. Za spreminjanje praksa pa je potrebno spreminjati tudi 
svoja prepričanja. Težko je spreminjati prakso, če mislimo, da je naše delo dobro in le to ni 
vzrok za probleme učencev.  

Več kadrov na 
šolah, sprememba 
delokroga in 
normativov (6) 

• S strani države bi bilo potrebno okrepiti število svetovalnih delavcev na šolah, kajti sedaj 
nas je premalo in smo preveč zasedeni z nesvetovalnim, birokratskim delom (npr. urejanje 
prehrane, izbirnih predmetov, organiziranje nadomeščanja, skrbništvo nad računalniškimi 
evidencami podatkov otrok in staršev,...) Naši ustanovi bi koristilo, če bi ministrstvo 
dodatno zaposlilo svetovalne delavce. 

• Veliko bi pripomogla tudi sistemska sprememba, ki bi zagotovila svetovalnim delavcem, da 
se lahko veliko bolj posvetijo posameznim problemov/težavam. 

• Dovolj delavcev v šolski svetovalni službi - tim, ki vsebuje vsaj psihologa, specialnega 
pedagoga, logopeda in še koga; s tem da se birokratski del svetovalne službe (odločbe, 
malice, seznami itd) prenese na drug kader. 

• Povečati bi bilo treba število delavcev v svetovalni službi in število psihologov in 
pedopsihiatrov v zdravstvu. 

Uvajanje posebnih 
izobraževalnih 
dejavnosti za 

• Brezplačne delavnice za učence 
• Delavnice za učence, kjer bi jih seznanili, kam se obrniti po pomoč. 



211 

 

učence (2) 
Preventivno delo 
na šolah in 
pomembnost 
šolske klime (3) 
 

• Večja pozornost do otrok, ki imajo stiske. Več časa in možnosti za spoznavanje posameznika. 
• Več časa za pogovore - že v razredu. Čas za usmerjene pogovore, kot preventiva, ali pa kot 

možnost odkrivanja težav. 
• Pomagalo bi nam že osnovno znanje kakšne vrste duševnih stisk so pri mladih najpogostejše 

ter kakšne pristope ubrati pri njihovem reševanju. Velikokrat se zgodi, da mladi stiske 
doživljajo, mi pa jih žal prepozno ali sploh ne zaznamo (oz. jih povezujemo z izstopajočim in 
neprimernim vedenjem). V svetu, ki se nenehno spreminja in tudi od mladih zahteva veliko 
umskih in psihičnih naporov na vseh področjih življenja (morajo biti uspešni, inovativni, 
prodorni ... če želijo uspeti), so psihične lastnosti, ki jih lahko opredelimo kot duševno 
zdravje zelo pomembni. Zato bi bilo priporočljivo, da bi se na šolah delalo ne le na kurativi 
glede tega, temveč več na preventivi. 

Dejavnosti, ki jih 
že izvajajo (2) 

• Pohvalila bi, da vsako šolsko leto medicinska sestra izvaja zdravstveni program za vse učence 
z različnimi temami, ki so prilagojene starostnim skupinam in naj tako tudi ostane v 
prihodnje. Vedno se odločamo za delavnice Mladinskega informativnega središča 
\"Odraščanje in mi\", kjer se mladostniki lahko pogovorijo z osebami izven šole. Na šoli se 
trudimo povabiti različne strokovnjake, ki imajo izobraževanje za učiteljski zbor in za starše. 
ker ne spadamo pod MOL, je to strošek šole. Po mojem mnenju so šole v okviru MOL-a 
glede tega privilegirane. 

PREDLOGI VEZANI NA ZDRAVSTVO (in druge izvajalce obravnav učencev) 
Predolge čakalne 
dobe (6) 

• Krajše čakalne dobe za starše in učence 
• Več možnosti brezplačne pomoči. 
• Predvsem bi morala biti čakalna doba za obravnavo v zunanji instituciji krajša.  
• Nižje čakalne dobe pri zunanjih institucijah (Pediatrična, SC) tako za diagnostiko kot za 

terapevtske obravnave. 
Hitrejši odziv (1) • Želeli bi si, da bi bila odzivnost strokovnjakov zunaj šole hitrejša. Predvsem imamo v 

mislih center za socialno delo. 
Proti prehitri 
uporabi 
medikamentov (2) 

• Kakršnekoli informacije bi bile dobrodošle, saj se mi zdi, da so duševne stiske mladih 
prepogosto tabu tema in da se zdravstvo prepogosto pri mladih poslužuje reševanja 
duševnih stisk s pomočjo različnih zdravil. 

• Terapevtske obravnave vključene v zdravstveno obravnavo, ne le kratek obisk in zdravila. 
Potreba po 
sodelovanju (5) 

• Predvsem boljše in hitrejše sodelovanje z zdravstvenimi in socialnimi ustanovami. 
• Predvsem pogrešam ustrezne strokovnjake v zdravstvu, ki se ukvarja z večjo patologijo kot 

OŠ. Koristni bi bili timski sestanki svetovalne službe, učitelja in strokovnjakov v ZD. Več 
pomoči bi lahko nudili v lokalnem okolju. Staršem včasih predstavlja problem otroka 
odpeljati v Ljubljano - nekateri niso vešči vožnje, za druge je to velik strošek ipd. 

• Potrebno bi bilo predvsem sodelovanje večih strokovnjakov, možnosti timskih sestankov, 
katerih bi se udeležili vsi... v šolah si želimo sogovornike iz stroke. Izmenjava izkušenj naj 
bi potekala obojestransko - ne le s strani šole v obliki poročila o otroku drugim 
institucijam, za kar nas običajno zaprosijo. 

• Sodelovanje s šolo s konkretnimi nasveti in kontrola nad tem kdo nudi terapijo, ker je na 
trgu veliko nepreverjenih terapevtov zelo različnih strok, ki naredijo škodo, obljubljajo 
nemogoče.  

POMANJKANJE STROKOVNIH IZVAJALCEV  OBRAVNAVE DUŠEVNIH TEŽAV (8) 
 • Vsekakor bi bilo potrebno ustanoviti več svetovalnih centrov v Sloveniji. Ljubljanski je 

enormno prezaseden. 
• Več svetovalnic za mlade. 
• Menimo, da je potrebna pogostejša obravnava teh učencev v zunanjih inštitucijah (več 

psihologov, pedopsihiatrov). Šola naj bi skrbela z učno in vzgojno področje, kjer je že zelo 
veliko dela. 

• Dovolj kliničnih psihologov in otroških psihiatrov, ustrezne specialistične službe (otroška 
psihiatrija, varovan oddelek, več enot za hospitalizacijo na področju otroške psihiatrije) 

• Potrebovali bi stalni svetovalni center, kamor bi se lahko obračali za nasvete, informacije 
strokovni delavci in kamor bi lahko napotili naše otroke in starše. 

POTREBA PO BOLJŠEM INFORMIRANJU (4) 
 • Smiselno bi imeti nabor institucij/smernic za pomoč. 

• Sem mnenja, da bi bilo potrebno več narediti na ozaveščanju staršev otrok. Kljub temu, da 
šola velikokrat organizira podporna informativna predavanja, je udeležba staršev slaba. 
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• izobraževanje staršev na področju razbremenilnega pogovora, komunikacije, podpore; več 
informiranja o preventivnih dejavnostih, o zgodnjem zaznavanju težav. 

• Tudi svetovalni delavci bi morali biti še dodatno informirani o tem, s kakšnimi težavami se 
srečujejo danes otroci (da postanemo bolj pozorni) in na kakšen način pristopati k 
reševanju. Ter kam usmerjati starše in otroke. 

SPLOŠNEJŠA DRUŽEBNA IN VZGOJNA PROBLEMATIKA (4) 
 • Učitelji o duševnih stiskah otrok nimajo pojma, jih ne prepoznajo, predvsem pa ne znajo 

\"čutiti\" in slišati takega otroka, zanj nimajo posluha. 
• Z osveščanjem staršev, kakšne so posledice pri otrocih, če ne želijo sodelovanja in 

prikrivajo težave. 
• Za nekatere oblike težav oz. stisk bi lahko veliko spremenili s tem, da bi se spremenila 

vzgoja (manj zaščitniška, večja samostojnost otrok in postopno osamosvajanje, 
prepoznavanje in prevzemanje odgovornosti). 

• Šola s svojimi zahtevami, ocenjevanjem znanja z ocenami in podobnimi za ta čas 
zastarelimi sistemi ne dohaja časa v katerem živimo, še slabše ja na ravni države... 

SPECIFIČNI PREDLOGI (10) 
 • Kot je bilo že omenjeno: zunanji strokovnjaki, financirani s strani občine, ministrstva ..., bi 

sodelovali s šolami na način, da bi jih otroci, starši in učitelji poznali. Če bi potrebovali še 
obravnavo izven šole, bi jim to brezplačno nudili. 

• Mlade moramo ozaveščati, da pravočasno poiščejo pomoč; da obiskovanje psihologa ali 
kakega drugega strokovnjaka ni tabu; da niso čudni, če poiščejo pomoč. 

• Vsaka regija bi morala imeti center za pomoč mladim - pod okriljem financiranja države. 
Vzor delovanja in ponudbe lahko najdete pri Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in 
starše MB. Tudi Logout je dobro organiziran. Slovenija je socialna država in je dolžna 
skrbeti za duševno zdravje njenih državljanov. Šole smo sicer dolžne ponuditi 
izobraževanje za starše ..ampak roko na srce - če bi vi imeli duševne stiske bi čakali na to? 
Bi sploh šli na roditeljski sestanek in tam kaj vprašali?...Ne. Ljudem je potrebno dati 
pravico do spoštovanja zasebnosti, zdravja. 

• Morda več brezplačnih izobraževanj v lokalnem okolju. V šoli se poslužujemo izobraževanj 
preko raznih projektov, ki pa niso vedno kvalitetna in ne pritegnejo staršev. 

• Svetovalec za to področje za posamezno šolo, na katerega se lahko obrnemo. 
• Seznam evidence based intervencij, delavnic, aktivnosti in ponudnikov le teh, tako na 

področju dela z mladimi (npr, redno v okviru razrednih ur določeno število 
delavnic/aktivnosti na temo duševnega zdravja, preventive... z zagotovitvijo ustreznih 
izvajalcev) kot na področju dela s starši; npr. obvezno obiskovanje šole za starše in drugih 
predavanj/delavnic za starše (saj nikoli ne pridejo tisti starši, ki bi znanje in nove spretnosti 
najbolj potrebovali in jih ni mogoče privabiti). 

• Potrebno bi se lotiti sistemsko. Na primer razmisliti ponovno o inkluziji, o tem, da je v 
šolah veliko učencev, ki so bili včasih v \"posebnih\" šolah in s katerimi imamo veliko 
opraviti. Predlagal bi, da bi šole s prilagojenim programom, ki imajo sedaj vedno manj 
učencev, obenem pa imajo izobražene, kvalitetne človeške vire. lahko formirale oddelke za 
učence s čustveno vedenjskimi motnjami. 

• Menim, da je najbolje da to opravljajo osebe na šoli, saj jim otroci zaupajo. Seveda pa k 
temu povabimo tudi zunanje institucije. 

• Potrebno je poiskati vzroke, ki so pripeljali otroka do takšnega stanja. Potrebna bi bila 
celostna obravnava, morda organizirati tabore za podporo posameznikom, ki imajo duševne 
težave. Ni rešitev samo v predpisovanju antidepresivov. Duševne bolezni se preveč 
posplošijo, na kratko vse je depresija. 

• Več diagnostičnih orodji, ki bi jih lahko izvedel katerikoli profil zaposlen v ŠSS. 
Ostalo (1) • Informacije imamo oz. jih lahko poiščemo. navadno se zatakne pri financah - npr. ni 

sredstev za izpeljavo večih kvalitetnih predavanj za starše ali delavnic ali šole za starše itd. 
 
 
Tabela 9: Predlogi srednjih šol (N=59) za izboljšave sistema obravnavanja duševnih stisk mladih 
 
PREDLOGI VEZANI NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE USTANOVE 
Izobraževanje • Poleg tega bi lahko bilo organizirano obvezno izobraževanje za vse pedagoške delavce, 
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kadra (21) na katerem bi jih seznanili s tem, kako prepoznati in ukrepati ob stiski mladih. Nekateri 
so zelo nedovzetni za te stvari, zato menim, da bi moralo biti tako izobraževanje 
obvezno. 

• Podpora šolskim svetovalnim delavcem v smislu dodatnega izobraževanja - tehnike 
sproščanja, tehnike terapevtske pomoči. Možnost psihoterapevstkega izobraževanja za 
svetovalne delavce (VKT, idr), možnost udeležbe supervizij v okviru psihoterapevtskega 
izobraževanja, možnost plačanega dodatnega izpoplnjevanja (jaz sem si sama plačala 
VKT obe stopnji, na supervizijsko stopnjo pa ne morem hoditi, ker si je ne morem 
plačati, hkrati pa bi zato en da na mesec manjkala na delovnem mestu). 

• Najpomembnejša je klima na šoli. Vsak dijak se mora počutiti varnega in sprejetega. Na 
ta način je manj stisk, ki bi izhajale iz šolskega okolja. Dijake je potrebno spodbuditi, da 
svoje stiske zaupajo, tako, da poiščejo zaupno osebo. - Vsakršno izobraževanje na to 
temo bi bilo zalo dragoceno; 

• Meni kot psihologinji bi vsekakor koristilo psihoterapevtsko znanje. Sicer sem se pred 
leti z lastnimi sredstvi vključila v izobraževanje za kognitivno-vedenjsko terapevtko, a 
mi je uspelo pridobiti le prvo stopnjo, saj sem potem postala mama. Izobraževanje za 
psihoterapevta je zelo dolgotrajno (6 let in navzgor) in poteka izven delovnega časa, pa 
tudi učne terapije lahko izvajaš le po delavniku. Sama sem se tako odločila za družino. 
Če pa se mi ne bi bilo treba odločati in bi lahko izobraževanje potekalo v okviru 
službenega strokovnega izobraževanja, pa bi se ga zagotovo udeležila. Znanje in 
spretnosti, ki bi jih s tem pridobila, bi bile po mojem mnenju bistveno bolj uporabne kot 
znanje, ki sem ga pridobila na kateremkoli ponujenem strokovnem izobraževanju do 
sedaj. 

• Znižanje normativa za svetovalno službo na šoli, torej manj dijakov na enega 
svetovalnega delavca, da bi imel čas ukvarjati se s težavami mladih. Tako bi se lahko 
tudi več izobraževal in bolje povezoval z drugimi institucijami. Možen bi bil strokovni 
tim, ki bi zadeve opravljal bolj profesionalno in pričakovati bi bilo lahko več 
povezovanja in dobre prakse. 

• Če bi se odločili za izobraževanja bi moralo biti to konkretno, strokovno dovolj 
dodelano, verjetno tudi daljše, je pa težava kdaj ob že tako podaljšanih delavnikih najti 
čas za tako obliko mnogi seminarji so preveč splošni, stvari se le dotikajo, ne povejo nič 
neresničnega, vendar si v praksi težko z njimi pomagaš. 

• Učitelje usposabljati za skupinsko delo in delo z ljudmi (včasih so se izvajali npr. 
sensitiviti treningi). 

• Kadar je na določeni šoli zaposlenih več svetovalnih delavcev, bi lahko vsaj enega 
usposobili za izvajanje določenih pristopov - že omenjen NLP, družinska terapija itd.... 
sedaj je tovrstno izobraževanje prepuščeno lastnemu interesu in finančnim zmožnostim 
posameznika. 

• Vsako izobraževanje je dobrodošlo (imeli smo zelo dobro izkušnjo, ko je zdravnik prišel 
predavati celemu učiteljskemu zboru o pravilnem ravnanju v primeru epileptičnega 
napada in o dijakih z epilepsijo). 

• Če se bo dolgoročno pričakovalo od svetovalnih delavcev, da delamo terapevtsko, je 
treba zagotoviti dodatno usposabljanje in izobraževanje (npr. iz VKT). 

• Vsekakor bi bilo smiselno pedagoški kader v večji meri seznaniti s tovrstnimi težavami, 
predvsem zato, ker so lahko nevarnejše od učnih težav, s katerimi se v šoli veliko 
ukvarjamo. Včasih jemljejo duševno stisko mladih kot izgovor, saj menijo, da se tem 
mladostnikom le ne da delati. 

Več kadrov na 
šolah, sprememba 
delokroga in 
normativov (9) 

• Hkrati ne morem izvajati psihoterapij v šoli v ŠSS, ker imam preveč drugega dela v ŠSS 
(LDN ŠSS). Nujno spremeniti v šolah normativ glede ŠSS oz.psihologov - ne more biti 
le eden na 455 dijakov, opravljati vse delo po LDN, ob tem pa naj še rešujemo 455 
duševnih težav? Ministrstvo za zdravje pozivam, naj ukrepajo! 

• Nujno je potrebno povečati število psihologov zaposlenih tako v OŠ , SŠ kot v ustanovah  
• Pred petnajstimi leti (ko sem jaz začela z delom v svetovalni službi so bili redki primeri 

mladih s tovrstnimi težavami, sedaj pa jih je v vsakem trenutku vsaj nekaj v procesu 
hospitalizaciji (trenutno imamo 5 dijakov /inj) in težave preraščajo naše zmožnosti za 
pomoč. 

• Znižanje normativa za svetovalno službo na šoli, torej manj dijakov na enega 
svetovalnega delavca, da bi imel čas ukvarjati se s težavami mladih. Tako bi se lahko 
tudi več izobraževal in bolje povezoval z drugimi institucijami. Možen bi bil strokovni 
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tim, ki bi zadeve opravljal bolj profesionalno in pričakovati bi bilo lahko več 
povezovanja in dobre prakse. 

• Razbremenitev šolskih svetovalnih delavcev pri birokraciji (za vsak obisk v svet. službi 
zapisnik, poročila,...), več časa za direkten stik z dijakom_injo, več uporabnih znanj, 
orodij, ... 

•  In upoštevanje dejstva, da je otrok s težavami vedno več, v svetovalnih službah pa je 
preveč časa namenjega urejanju dokumentacije kot samemu delu z dijaki. Potrebno bi 
bilo preoblikovati delovno mesto svetovalni delavec, ki naj počasi postane res to - ne pa 
prelagalec papirjev iz enega kupa na drug. 

Uvajanje posebnih 
izobraževalnih 
dejavnosti za 
dijake (6) 

• Znotraj OŠ, SŠ redni tedenski predmet - skrb za duševno zdravje. Učenje tehnik 
sproščanja, učenje soočanja s stresom, učenje asertivnega vedenja, empatije, 
konstruktivnega reševanja problemov.... 

• Delavnice za mladostnike, po možnosti brezplačne :). 
• Dodatna podpora: - dobro izdelane delavnice ustrezne zunanje ustanove za dijake, 

vključene v učni načrt 1. ali 2. letnika 
• S preventivo, delavnice na šolah, kaj in kako lahko preprečimo duševne bolezni. 
• Kot sem že napisala, so zelo koristne različne preventivne delavnice za dijake, ki jih 

izvajajo npr. študentje psihologije. 
Preventivno delo 
na šolah in 
pomembnost 
šolske klime (5) 
 

• V šole in dijaške domove je potrebno vnesti čim več izkustvenih, življenjskih vsebin, ki 
bi jih lahko dijaki izkusili na sebi. 

• Kot najbolj uspešna taktika se nam je izkazalo poučevanje o zdravem načinu življenja, 
promocija duševnega zdravja, zdrave prehrane in gibanja (rekreativni šport). Pomembne 
so tudi aktivnosti, ki jih dijakom ponujamo ob pouku (fakultativno učenje tujih jezikov, 
strokovne ekskurzije, pevski zbor, likovna delavnica, športne aktivnosti . . .), kjer imajo 
naši dijaki dovolj priložnosti za zdrav način preživljanja prostega časa. 

• Potrebno je delati na preventivi, predvsem v začetnih letnikih srednje šole. 
• Najpomembnejša je klima na šoli. Vsak dijak se mora počutiti varnega in sprejetega. Na 

ta način je manj stisk, ki bi izhajale iz šolskega okolja.  
• Dijake je potrebno spodbuditi, da svoje stiske zaupajo, tako, da poiščejo zaupno osebo. 

PREDLOGI VEZANI NA ZDRAVSTVO (in druge izvajalce obravnav dijakov) 
Predolge čakalne 
dobe (12) 

• Kot največji problema ocenjujem čakalne dobe v zdravstvu, saj je tudi v primeru 
napotnice z oznako \"hitro\" potrebno počakati na začetek obravnave 3 mesece, kar pa je 
za mladostnika lahko že kritično (poleg obstoječih težav se drastično zmanjša tudi učni 
uspeh in situacija se zaradi čakanja poslabša). 

• NUJNO se je tega potrebno lotiti sistemsko. Več psihologov, več kliničnih psihologov - 
tako znotraj šol kot tudi sicer.  Skrajšati čakalne dobe. 

• Poskrbite, da se psihološke službe v zdravstvu organizirajo tako, da bodo otrokom v 
stiski dostopne TAKOJ, ko je v težavah. Čakalne dobe so tu nedopustne. 

• Premalo je kadra v pedopsihiatričnih ambulantah in svetovalnih centrih. Pogosto bi ti 
mladostniki potrebovali intenzivno psihoterapevtsko pomoč, ne zgolj obravnav na nekaj 
mesecev. 

• Predvsem bi potrebovali timski pristop, ne razdrobljene mreže strokovnjakov, na katere 
je potrebno čakati več mesecev. 

• So PREDOLGE ČAKALNE VRSTE - razen, seveda, če gre za samoplačniški pristop, ki 
pa je predrag za naše uporabnike. 

• Zagotovo bi koristila boljša (hitrejša) dostopnost strokovne pomoči na sekundarni ravni 
(več specializacij iz klinične psihologije itd.). Možnost vključitve v psihoterapijo bi 
morala biti na voljo za vsakega, v okviru zdravstva. 

Proti prehitri 
uporabi 
medikamentov (3) 

• Zelo me moti, ko mi dijaki povedo, da so zaradi enega paničnega napada dobili TAKOJ 
zoloft ter (pazi to) HELEX po potrebi!!! Res nisem psihiatrinja, niti terapevtka, vendar 
kako naj dijakinja, ki je čustveno in vedenjsko neuravnovešena PO POTREBI dozira 
helex, ki je močno zasvojljiv. 

• NUJNO se je tega potrebno lotiti sistemsko. Več psihologov, več kliničnih psihologov - 
tako znotraj šol kot tudi sicer. Več izvajanja psihoterapij, ne le medikamentoznih terapij 
brez psihoterapevtske podpore.  

• Preveč je tudi zatekanja k delitvi zgolj medikamentov. 

POMANJKANJE STROKOVNIH IZVAJALCEV  OBRAVNAVE DUŠEVNIH TEŽAV 
(11) 
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 • Nujno je potrebno povečati število psihologov zaposlenih tako v OŠ , SŠ kot v ustanovah 
javnega zdravstva. 

• Reševanje bi se gotovo izboljšalo s tem, ko bi se kadrovska zasedba s kliničnimi 
psihologi in pedopsihiatri povečala na določenih ustanovah. 

• Absolutno bi bilo potrebno povečati mrežo strokovnjakov (psihologov v zdravstvu, 
kliničnih psihologov), država bi morala v politiki zaposlovanja tu narediti en premik, več 
specializacij za psihiatre, klinične psihologe. 

• Center za otroke in mladostnike v stiski (vsaj v teh krajih Ljubljani, Mariboru in Kopru) 
Boljša in dostopna mreža strokovnjakov k podpori šolam. 

• Mobilna služba psihiatra-ga naročiš v šolo, ko ga potrebuješ. 
• NUJNO se je tega potrebno lotiti sistemsko. Več psihologov, več kliničnih psihologov - 

tako znotraj šol kot tudi sicer. Več izvajanja psihoterapij, ne le medikamentoznih terapij 
brez psihoterapevtske podpore, skrajšati čakalne dobe. 

• V naše kraju in Pomurju nasploh bi potrebovali več strokovnjakov, ki bi bili na 
razpolago in bi lahko starše in dijake napotili k njim po pomoč. 

POTREBA PO BOLJŠEM INFORMIRANJU (7) 
 • Morda bi lahko obstajala spletna stran, ki bila zanesljiv vir informacij o tem, kam se 

lahko obrnejo po pomoč. Spletno stran bi postavili strokovnjaki, nanjo pa bi uvrstili 
samo zaupanja vredne organizacije. 

• Dobrodošlo bi bilo informativno gradivo, seznam koristnih spletnih povezav, kontakti 
zunanjih strokovnjakov, kamor se lahko obračamo v primerih zahtevnejših duševnih 
stisk. 

• Izobraževanje za učiteljski zbor o najpogostejših motnjah in kako jih prepoznati ter na 
koga se obrniti v našem okolju. 

• Mislim, da bi nam pomagal seznam (na enem mestu) vseh institucij, na katere se lahko 
obrnemo po pomoč. Kontakti, težave, s katerimi se največkrat ukvarjajo, postopek 
reševanja, kako vzpostaviti prvi stik ... In predstavitev teh možnosti, vsako leto posebej. 

• Na nivoju občin - pa pogrešam neki nabor institucij, kamor še bi lahko dijake poslali 
(razen zdr. dom, CSD, pedopsihiatrija). 

SPLOŠNEJŠA DRUŽEBNA IN VZGOJNA PROBLEMATIKA (5) 
 • Nekaj bi se moralo narediti na sistemski ravni države in zakonodaje v povezavi z e-

svetom zaradi katerega že majhni otroci izgubijo stik sami s seboj in noben realen 
dražljaj ne pride do njih.  

• K nam prihajajo neprožni in na stres neodporni dijaki, ki so bili vseh 9 let v OŠ hvaljeni 
kot najboljši, nato pa se ob prvi slabši oceni zlomijo in se ne znajo soočiti s porazom. 9 
let so namreč živeli v iluziji, da so uspešni, pametni itd. 

• Področje duševnega zdravja in obravnavanje te problematike je pri mladih zelo akutno in 
ni sistemske podpore. 

• Seveda ne bo škodil odgovor na vprašanje, zakaj je zmeraj več mladih v duševnimi 
stiski. Zakaj nimajo usvojenih strategij za spoprijemanje z neugodnimi življenjskimi 
situacijami in zakaj se vrednotijo le na podlagi šolskega uspeha. 

• Predvsem pa je potrebno vzgojiti starše, ki ne znajo postavljati meja. 

• Država mora poskrbeti za svoje državljane, da bodo lahko dostojno živeli- s tem se bodo 
zmanjšale stiske staršev in posledično otrok! Do tedaj si mečemo pesek v oči z vsemi 
izobraževanji in podporami. 

SPECIFIČNI PREDLOGI (9) 
 • Da, predlagam, da ustanovite skupino strokovnjakov, ki se bo ukvarjala s tem področjem 

tako, da bomo vključeni tudi ljudje iz prakse v bolj odmaknjenih občinah kot je Kočevje. 
• Skličite predstavnike občin in se pogovarjajte lokalno, tako da izobražujete tudi ljudi na 

občinskih upravah, ki nato upravljajo z denarjem, ki bi se v posamezni občini lahko 
namenil tudi za te namene. 

• Predlagam, da v okviru vaše raziskave preverite stanje duševnega zdravja mladih tudi v 
zdravstvenih ustanovah. 

• Morda bi pomagalo že širjenje svetovalnih služb ali pa delna sprememba svetovalnega 
dela na ravni države, kjer bi svetovalni delavci v šolah imeli možnost usmerjanja otrok in 
mladostnikov v večje centre, ki pa bil bili zastavljeni širše od trenutnih svetovalnih 
centrov, ki bi bili zadolženi za celostno obravnavo otrok in mladostnikov, še vedno pa bi 
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bili delno del šolskega in ne zdravstvenega sistema, kar bi jim morda nekoliko 
destigmatiziralo v očeh, predvsem, mladostnikov in staršev. 

• Da bi pripravili protokole ravnanja, kot npr za obravnavo nasilja. 
• Potrebovali bi Svetovalni center, kjer bi tim več strokovnjakov, obravnaval družino in 

otroka in podal predloge šoli. 
• Predvsem pa bi se moralo med svetovalnimi delavci in še več z učitelji govoriti o 

duševnih stiskah dijakov. 
• Najprej- odkriti in odpraviti/ zmanjšati VZROKE za duševne stiske (misija nemogoče) -

službe, ki pir tem že sodelujemo - šola, zdravstvo,določena društva - smo največkrat pri 
tem stihijski, bolj malo usklajeni , predvsem pa delamo parcialno- ne celostno in 
globalno (pač vsak na svojem področju- zato največkrat nismo učinkoviti, sploh pa ne 
izpolnjujemo pričakovanj- največkrat staršev in dijakov-ki bi radi hitro in učinkovito 
rešitev- tako, ki deluje).. - ni neke STRATEGIJE/jasnih POSTOPKOV , kako ravnati v 
določenih primerih. 

• Tudi smernice za delo z mladostniki, ki doživljajo duševno stisko bi bile dobrodošle, saj 
bi se imeli svetovalni delavci na kaj opreti, ko prosimo učitelje za potrpljenje in 
razumevanje do mladostnika. 

 
 
10.1 Ugotovitve 
 
Predlogi OŠ in SŠ se v glavnem ne razlikujejo prav zelo, niti ne vsebinsko niti ne po relativnem 
obsegu posamezne kategorije predlogov med vsemi predlogi. 
 
Dva najfrekventnejša predloga znotraj kategorije »predlogi vezani na vzgojno izobraževalne ustanove« 
sta predlog za dodatno izobraževanje šolskih kadrov 39 krat omenjeno) in predlog razbremenitev 
šolskih svetovalnih delavcev oz. izboljšanje normativa/razmerja števila svetovalnih delavcev na 
število učencev oz. dijakov. Predlogi za izobraževanje obsegajo znanj za prepoznavanje duševnih 
težav, psihoterapevtska znanja, znanja za oblikovanje šolske klime, itd. Še dodatni predlogi zahtevajo 
posebnih izobraževalnih delavnic za mlade na temo duševnih stisk, na uvajanje več preventivnega 
dela ter na izboljševanje šolske klime, ki naj omogoči vsakemu dijaku, da se počuti varnega in 
sprejetega. 
 
Najpogostejši predlog v kategoriji »zdravstvo in druge izvajalci obravnav učencev« se nanaša 
skrajševanje čakalnih dob, na povečevanje dostopnosti pomoči ter njeno bezplačnost. Drugi 
najpogostejši predlog se nanaša na kritiko prehitre/takojšnje uporabe medikamentov brez hkratne 
psihoterapevtske in druge nemedikamentne obravnave. Tretji predlog se zavzema za več timskega 
sodelovanja v obravnavanju duševnih stisk. 
 
Kategorija »pomanjkanje strokovnih izvajalcev obravnave duševnih težav« obsega zahtevo po več 
ustanovah ter izvajalcih pomoči za mlade, kar bi pomenilo boljšo dostopnost pomoči. Kategorija 
»potreba po boljšem informiranju« predlaga več informacijskih virov za šolske kadre, mlade in 
njihove starše. Preostali dve kategoriji prinašata podobne predloge, kot so že zgoraj omenjeni, 
velikokrat skombinirane v različnih povezavah. 
  
 
11 Razširjeni povzetek 
 
Ministrstvo za zdravje je leta 2017 pri Pedagoški fakulteti v Ljubljani naročilo izdelavo »Analize o 
dostopnosti organiziranih oblik podpore mladim v psihosocialnih in duševnih težavah in konteksti 
teh težav«. Ta analiza je v enem svojem delu zajemala tudi spoznavanje prakse in stališč vzgojno-
izobraževalnih ustanov v zvezi z duševnimi stiskami in težavami mladih. Spodaj so povzete ključne 
ugotovitve tega dela analize.  
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A. Namen analize 
S spletnim anketiranjem predstavnikov osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov v Sloveniji smo 
konec leta 2017 želeli zbrati podatke o praksi in stališčih predstavnikov vzgojno-izobraževalnih 
ustanov v zvezi z duševnimi stiskami in težavami mladih . Zanimalo nas je, kakšne duševne težave in 
stiske mladih predstavniki teh ustanov opažajo; kakšne so možnosti in ovire za delo na tem področju 
v šolah, kakšne modele dobre prakse lahko tam najdemo, kakšni so predlogi šol za izboljšanje stanja 
in podobno.  
 
Prošnjo za sodelovanje pri anketi smo poslali na elektronske naslove vseh slovenskih osnovnih in 
srednjih šol ter dijaških domov. Na anketo smo prejeli skupaj 126 odgovorov, in sicer od 15 % 
naslovljenih osnovnih šol, 24 % naslovljenih srednjih šol ter 23 % naslovljenih dijaških domov. 
Čeprav je bila naslovljena celotna populacija šol in domov, je pri odgovarjanju prišlo do samoizbire 
tistih, ki so se na anketo odzvali. Ker ne vemo, po kakšnih kriterijih so se samoizbirali, težko trdimo, 
da je realizirani vzorec reprezentativen. Ocenjujemo, da je verjetno, da so se na anketo odzvale v 
večji meri ustanove (oz. posamezniki), ki se srečujejo z več duševnimi stiskami mladih, ki jih to 
področje bolj zanima ali ki imajo s tem v zvezi bolj razvito prakso.    
 
B. Pogostost pojavljanja duševnih težav mladih 
Anketirani najbolj pogosto poročajo o pojavljanju naslednjih vrst duševnih stisk mladih: anksioznost 
in panični napadi, medvrstniško nasilje, depresivna stanja in samopoškodbeno vedenje, pri 
osnovnošolski populaciji še strah pred šolo in podobni pojavi, pri srednješolski pa motne hranjenja. 
Druge pogoste težave osnovnošolcev so še vedenjske težave ter motenj pozornosti in koncentracije, 
pri srednješolcih pa kemične in nekemične odvisnosti in zlorabe ter samomorilnosti in z njo 
povezane pojavne oblike. 
 
Upoštevajoč obe vrsti šol ugotavljamo, da so – po mnenju anketiranih - najbolj v porastu anksiozne 
motnje in panični napadi (točneje rečeno, da so na največ šolah menili, da je ta pojav v porastu). To 
pa je hkrati tudi vrsta težav, za katero je največ anketiranih izjavilo tudi, da se z njimi najpogosteje 
ali najbolj intenzivno ukvarjajo. 
 
C. Odkrivanje duševnih težav mladih 
V šolah za primere duševnih stisk mladih izvedo na zelo različne načine. Poleg najbolj neposrednih 
(opazijo učitelji in razredniki ali mladi pridejo sami povedati) tudi na mnoge bolj posredne. Če si 
zamišljamo eno od vlog šol in šolskih svetovalnih služb kot zgodnje odkrivanje duševnih stisk 
(bodisi z namenom njihovega obravnavanja v šoli bodisi usmerjanja mladih drugam), potem bi bil 
korak naprej v tej smeri -  oblikovanje takih pogojev (in šolske kulture/klime), v katerih bi te težave 
in stiske delavci hitreje opažali in mladi sami raje za njih iskali pomoč. To pomeni razvijati odprte 
kanale komuniciranja med mladimi in šolskimi delavci. Odpiranje kanalov komunikacije bi lahko 
pomenilo gojenje in dopuščanje pogovorov o duševnih stiskah, gojenje kulture iskanja in nudenja 
pomoči. Korak v to smer bi bila tudi svojevrstna destigmatizacija šolske svetovalne službe, ki naj ne 
bi bila več (predvsem) servis za obravnavanje problematičnih učencev/dijakov, ampak podporni 
dejavnik v celoti vsakodnevnega življenja (torej ne le v akademskem, učno-storilnostnem vidiku 
življenja na šoli), torej blizu mladim. Podobna ideja se nanaša na spodbujanje oblikovanja vloge 
»zaupnih osebe« med šolskimi delavci. Več odgovorov anketiranih je poudarjalo pomembnost male 
in komunikacijsko povezane šole, ki omogoča dober pretok informacij in vzpostavitev potrebnih 
zaupnih odnosov. 
 
D. Možnosti in ovire za delo z duševnimi stiskami mladih 
Na vprašanje o možnostih in ovirah za delo z duševnimi stiskami mladih so anketirani našteli večkrat 



218 

 

ovire kot priložnosti. Med ovirami sta najpogosteje omenjeni dve: bodisi da – poenostavljeno rečeno 
– za obravnavanje duševnih stisk nimajo dovolj časa (ker je njihov delokrog preveč heterogen in 
administrativno obarvan, ter ker je normativ za svetovalne delavce na šolah neugoden), bodisi dovolj 
specifičnega znanja. Take odgovore je prispevala več kot polovica šol, tako med OŠ kot med SŠ. 
 
Med možnostmi so anketirani respondenti omenjali najpogosteje individualno delo in svetovanje, 
sodelovanje in usmerjanje k zunanjim strokovnjakom, preventivne delavnice in dejavnosti (predvsem 
v OŠ) ter prilagajanje izvajanja pouka (predvsem v SŠ), in mnoge druge oblike dela, kot so interesne 
dejavnosti, mediacija, razredne ure, projekti, Zdrava šola, obvezne izbirne vsebine, delo v malih 
skupinah z dijaki s težavami in delo v okviru posameznih predmetov. Kot svoje posebne prednosti je 
opazen del respondentov omenjal svojo vsakodnevno prisotnost in vpetost v šolo (kar pomeni 
odsotnost čakalnih rokov), ter znanje, občutljivost in zaupanje učencev/dijakov, ki si ga pridobijo 
nekateri šolski svetovalni delavci. 
 
Za omenjenima najpogosteje navedenima ovirama je naslednja razmeroma zelo pogosto omenjena 
ovira dolgotrajno čakanje na zunanjo pomoč (predolge čakalne vrste), plačljivost pomoči,  
nedostopnost pedopsihiatrov ali kliničnih psihologov, ali sploh odsotnost »pravega mesta za 
obravnavo določenega problema«.  
 
Med drugimi pogosteje omenjanimi ovirami so bile še: »močno prisotna stigma, povezana z 
duševnimi težavami«; nesodelovanje staršev; geografska odmaknjenost ali manjša dostopnost 
pomoči; ter različne značilnosti kulture šole, med katerimi navajajo npr. storilnostna naravnanost 
okolja in tekmovalnost med dijaki, itd.   
  
E. Pravila in protokoli odzivanja 
Nekatere šole nimajo posebnih pravil ali protokolov za obravnavanje duševnih težav mladih, druge 
pa menijo, da jih imajo (nekatere samo za problematiko nasilja). Največ pa jih je poročalo o 
ustaljenih potekih obravnav, ki pa niso imeli oblike posebnih zapisanih protokolov. V odgovorih šol 
smo našli naslednje (bolj ali manj) pogoste elemente prakse (ali pravil ali protokolov): poudarek na 
medsebojnem obveščanju in timskem obravnavanju; vključitev in sodelovanje s starši; usmerjanje 
mladih k zunanjim strokovnjakom in sodelovanje z njimi; oblikovanje individualiziranih načrtov 
dela; spodbujanje senzibilnosti med zaposlenimi in povezanosti v kolektivu; spodbujanje zaupanja 
ter ključne vloga tim. zaupnih oseb, s katerimi učenec/dijak vzpostavi dober odnos; po potrebi tudi 
delo z vrstniki; ter spremljanje in iskanje/nudenje povratnih informacij. 
 
Naša ocena je, da bi bilo oblikovanje protokolov za obravnavanje mladih z duševnimi stiskami, 
predvsem v obliki splošnih usmeritev ali načel delovanja, ali pa kot posplošen opis do sedaj razvite 
dobre prakse, možno in koristno.  
 
F. Značilnosti dobrih praks  
Šole so na vprašanje o dobrih praksah prispevale mnogo zelo različnih opisov, v glavnem opisov 
primerov posameznih učencev/dijakov. Vseeno pa je bilo veliko število šol, ki na to vprašanje niso 
odgovorile ali so odgovorile nikalno, in sicer več kot tretjina OŠ in več kot četrtina SŠ. Ostale pa so 
zapisale zelo različne primere dobre prakse, ki jih je težko enostavno povzeti. Nekatere so kot dobro 
prakso omenile kak vidik sistemske ureditve (šole), nekatere pa kak specifičen model dela, bodisi  
svetovalno/terapevtsko/vzgojnega dela ali pa preventivno-edukativnega.  
 
Izhajajoč iz odgovorov na anketo bi modeli dobre prakse morali (med drugim) vsebovati (poleg 
kakih specifičnih) naslednje (nespecifične) elemente: dobro koordiniranje, redno sestajanju 
deležnikov, odprta in vključujoča komunikacija ter spodbujanje povratnih informacij; dobro 
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sodelovanje s starši ter z zunanjimi ustanovami; obstoj zaupnih oseb na šoli in razumevanju tega, da 
je zaupen odnos predpogoj skoraj vsakega delovanja; zagovorniško vlogi šolske svetovalne službe in 
drugih šolskih delavcev; preventivno delo in spodbujanje aktivnosti vseh deležnikov; usklajevalen in 
sodelovalen empatičen pristop ter individualizacijo pristopov; zagotavljanje časa in priložnosti za 
pogovore (ob težavah); vsakodnevno prisotnost, dogovarjanje, sledenje dogovorom; poznavanje in 
uporabo mnogih specifičnih, razmeram prilagojenih tehnik in pristopov; vključevanje razrednega 
vrstniškega kolektiva in razvoj vrstniških podpornih mrež in skupin; izobraževanje kadrov, staršev, 
učencev, dijakov, sodelavcev; celostno urejanje življenjske situacije mlade osebe. 
 

G. Sodelovanje s starši 
Šole večinsko poročajo o pretežno dobrem sodelovanju s starši, vendar pa jih večina poroča tudi o 
obstoju specifičnih težav v komuniciranju s starši oziroma o težavah, ki se kažejo kot neustrezen 
odnos staršev do duševnih stisk svojih otrok. Med temi neustreznimi odnosi so predvsem zatiskanje 
oči pred problemi in njihovo zanikanje, na drugi strani prevelika pričakovanja do šole in prelaganje 
odgovornosti nanjo, oboje pa včasih spremlja sram staršev in problem stigmatiziranosti duševnih 
težav. Ocenjujemo, da na možnosti sodelovanja s starši močno vplivata tudi šolska klima in kultura, 
ter močno izražena storilnostna naravnanost, ki lahko starše odvrača od odprte komunikacije o 
drugih težavah otrok. 
 

H. Sodelovanje z drugimi ustanovami 
Tako OŠ kot SŠ sodelujejo z mnogimi drugimi ustanovami, najpogosteje z zdravstvenimi domovi. 
Posplošeno rečeno lahko ugotovimo, da večina šol ocenjuje sodelovanje kot pretežno dobro, 
manjšina pa kot slabo ali različno/mešano. Negativni komentarji šol na sodelovanje z drugimi 
ustanovami, pretežno zdravstvenimi, obsega kritiko neodzivnosti in nedostopnosti teh ustanov, dolge 
čakalne vrste, redko naročanje, premajhno intenzivnost obravnav, pomanjkanje ustanov ali 
strokovnjakov, ki nudijo obravnave mladih, ter to, da obravnave obsegajo samo predpisovanje 
zdravil. 
 
I. Informiranje  
Odgovori šol so pokazali, da uporabljajo različne kanale informiranja mladih in njihovih staršev, 
precej prevladujoče pa osebno in individualno informiranje. Vseeno menimo, da informiranost o 
možnih virih pomoči in načinih dostopanja do njih ostaja problematična oz. pomanjkljiva. Vprašanje 
pa je, ali so vzvodi za izboljševanje informiranosti predvsem na strani šol ali na strani ponudnikov 
pomoči (in njihove premajhne številčnosti).  
 
J. Predlogi za izboljšanje stanja 
Predstavniki šol so v anketi podali tudi svoje predloge za izboljšanje stanja. Dva najpogostejše 
zapisana predloga se nanašata na potrebo po dodatnem izobraževanje šolskih kadrov in na potrebo po 
razbremenitvi šolskih svetovalnih delavcev oz. izboljšanju normativa/razmerja števila svetovalnih 
delavcev na število učencev oz. dijakov. Predlogi, ki se tičejo šole, obsegajo še več preventivnega 
dela, izboljševanje šolske klime ter razvoj posebnih izobraževalnih delavnic za mlade na temo 
duševnih stisk. 
 
Med predlogi, ki se nanašajo na druge ustanove, so najpogosteje zapisane zahteve za skrajševanje 
čakalnih dob, za povečevanje dostopnosti pomoči ter njeno brezplačnost. Drugi najpogostejši predlog 
se nanaša na kritiko prehitre/takojšnje uporabe medikamentov brez hkratne psihoterapevtske in druge 
nemedikamentne obravnave.  
 
Poleg tega je pomemben še predlog za to, da se razvije/uvede/financira več ustanov in izvajalcev 
pomoči za mlade, kar bi pomenilo boljšo dostopnost pomoči. Pri tem je posebej pomembna 
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geografska razpršenost ponudnikov pomoči, saj so v odgovorih izstopale nekatere regije, v katerih se 
zaradi svoje odmaknjenosti ali nepokritosti še posebej močno soočajo s problemom nedostopnosti 
pomoči. Potrebujemo tudi več informacijskih virov in možnosti dostopa do dobrih informacij za 
šolske kadre, mlade in njihove starše.  
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IV. Modeli dobre prakse v srednjih šolah 
 
V okviru raziskave o prejetih podporah in pomoči, ki so jih ali pa jih niso deležni mladi, kadar se 
soočajo z duševnimi stiskami, smo se pogovarjali s ključnimi informatorji o primerih, kjer je praksa 
pokazala, da je v okviru šolskega sistema možno podpreti mlade, ko se znajdejo v težavah. V tem 
delu raziskave smo vzeli majhen vzorec 3 srednjih šol: a) z nižjim poklicnim, poklicnim in poklicno-
tehniškim izobraževanjem, b) srednjim poklicnim, srednjim strokovnim in poklicno-tehniškim  
izobraževanjem ter c) s programom gimnazijskega izobraževanja. Vzorec smo identificirali 
priložnostno na podlagi predhodno opravljenih spletnih anket in poznavanja. Iz vsake šole smo 
vključili eno svetovalno delavko z delovno dobo 10 let, od tega 8-9 let na šoli, kjer trenutno delujejo. 
Število vpisanih dijakov na šolah, ki so bile vključene v ta del raziskave, je med 300 in 1000, 
pedagoškega kadra pa med 30 in 70 oseb. 
 
Temeljni namen poglobljenih intervjujev s ključnimi informatorkami je bil identificirati pristope, ki 
jih v posamezni šoli pri tovrstnih situacijah udejanjajo in ključne akterje v njih. Predvsem so nas 
zanimali t.i. »dobri, uspešni izidi« in ne splošen oris stanja na področju medresorskega sodelovanja 
šolstvo - sociala - zdravstvo. Intervjuji so bili osredinjeni na konkretne načine strokovnega delovanja 
šolskega kolektiva in sodelovanja z drugimi strokovnimi službami v posameznih primerih.  
 
Intervjuji so trajali od 70 do 90 minut. Iz materiala prepisa posnetega intervjuja smo grupirali 
posamezne izpostavljene tematike in jih predstavili po posameznih tematskih sklopih. Z namenom, 
da bi zagotovili anonimnost intervjuvank, smo nekatere specifične podatke, ki bi omogočili 
identifikacijo sogovornic, izključili. 
 
Osnovne teme polstrukturiranega intervjuja so bile:  
• Opredelitev uspešnega izida procesa podpore in pomoči. Morebitne skupne točke primerom, kjer 

je bil izid ocenjujen kot uspešen. Morebitna inovativnost pristopov. 
• Konkretni viri podpor in pomoči mladostnikom/cam v stiski in načini mobilizacije teh. 
• Značilnosti povezav z drugimi strokovnimi ali prostovoljskimi delavci (načini vzpostavljanja, 

ohranjanja, pomen povezav). Načini ravnanj na šoli, ko je v sistemu socialnega varstva, 
zdravstvenega varstva premalo resursov ali pa jih ni (niso odzivni, niso dostopni). 

• Vrste prilagoditev ponujenih dijakom v stiski na šoli (običajne, neobičajne ...), pristojnosti za 
odločitev o prilagoditvah.  

• Pogoji vodenja/upravljanja šole, ki omogočajo dobre prakse. 
• Klima in kultura med zaposlenimi glede posebnih prilagoditev na šoli.  
• Usposobljenost zaposlenih za prepoznavanje in primerno odzivanje na stiske pri dijakih (še 

posebej za travmo in razumevanje potravmatskih odzivov).  
• Usmeritev in delovanje šole v smeri vzpostavljanja sodelovalne klime v razredih in na šoli.  
• Usmeritev in delovanje šole v prakso/dejavnosti, ki delujejo tudi širše socialnointegrativno, torej 

omogočajo in olajšujejo dijakom vključevanje v neke zunanje strukture, npr. v lokalno skupnost, 
druge organizacije.  

 
1 Šola z (nižjim) poklicnim in poklicno tehniškim izobraževanjem 
 
*** Opredelitve uspešnih izidov  
 
Uspešen izid je opredeljen kot kombinacija dveh vidikov: a) izhod iz stiske, kjer se je mladostnik 
osebno toliko okrepil, da je kljub svojim težavam lahko deloval ali pa so težave v enem delu celo 
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izzvenele in b) hkrati je zaključil šolo. Vloga šole je podpora pri težavah, v osnovi vloga svetovalne 
službe pri tem ni neomejena; od nje se pričakuje, da nudi podporo, da dijak naredi šolo. Tisto, kar je 
bilo značilno, včasih tudi inovativno pri primerih, kjer so bili izidi ugodni, je bila fleksibilnost 
sistema glede na potrebe, ki so se kazale pri posameznem primeru; fleksibilnost tako svetovalne 
delavke, učiteljev in ravnateljice. 
 
*** Značilnosti delovanja svetovalne službe kot vir podpore in pomoči 
 
Odprtost in detabuizacija delovanja svetovalne službe: Na šoli je že predhodna svetovalna 
delavka odprla prostor za delovanje svetovalne službe, za njeno prisotnost v razredih in dostopnost 
za dijake in učitelje ter starše. To delo intervjuvana svetovalna delavka nadaljuje. Tako je delovanje 
svetovalne službe detabuizirano in ne velja več kot tisto, kamor greš zgolj če »je s teboj nekaj 
narobe«.  
 
Usmerjenost na zanimanje za doživljanje mladostnika/ce in njegove cilje, upe: Diagnoza 
svetovalni delavki v prvi vrsti ni pomembna, pomembno to, kar dijak/inja pove, kaj se mu/ji dogaja, 
kako doživlja svojo situacijo in tudi, kaj si želi doseči in na kakšen način. Usmerjena je torej na 
doživljanje mladostnika in njeogovo razumevanje stiske. 
 
Dvotirnost dela: zagotovitev (zunanje) strokovne pomoči in prilagoditev šolskega dela z 
namenom ohranjanja občutka obvladovanja življenja: V situaciji, ko dijak/inja doživlja stisko, je 
prvi angažma šole zagotovitev potrebne (zunanje) strokovne pomoči. Ob tem pa je pomembno 
poudariti, da si večinoma dijaki v stiski želijo šolo zaključiti oz. opravljati obveznosti in to, da niso v 
šoli uspešni je še dodaten pritisk, ki običajno poglablja stisko. Zato je toliko bolj pomembno, da šola 
pride blizu, da pomaga, spodbuja. Na šoli imajo izkušnje/prakso, da so se hospitalizirani mladostniki 
pripravljali na določeno snov, ko se je šolska svetovalna delavka dogovorila s kadrom v psihiatrični 
bolnišnici in s tem pridobili nekaj ocen, kar je mladostniku predstavljalo vir podpore, ker je vedel, da 
mu/ji ne bo »vsa šola ostala za kasneje«.  
 
Ilustracija s primerom dijakinje, ki je bila hospitalizirana zaradi samomorilnih mislih, te pa posledica 
celotne družinske situacije (smrt ožjega družinskega člana, samomor člana širše družine, 
alkoholizem drugega ožjega družinskega člana ...). Pomembno je bilo delovati v obe smeri: a) da 
dijakinja pride do psihologa, da se vključi CSD in b) da je pozornost tudi na šolskem delu in 
učiteljih, da jo podprejo. CSD je na pobudo svetovalne delavke sklical timski sestanek. Osebna 
zdravnica je na timskem sestanku vztrajala, da šola ni pomembna, da je v trenutni situaciji potrebno 
urediti zgolj zdravstveni del. Perspektiva svetovalne delavke na šoli je bila drugačna: šola je lahko 
pomemben vir podpore, še posebej, ker je mladostnica sama izrazila željo zaključiti program še v 
tekočem šolskem letu. Na timskem sestanku je bil angažma svetovalne delavke prvenstveno v tem, 
da se pogleda, kaj lahko dekle šolskem področju doseže. Svetovalna delavka je pustila odprt prostor, 
da v kolikor bo dekle hospitalizirano dlje časa, da se šolo kontaktira in so se dogovorili o 
prilagoditvah. Bolnišnica je kontaktirala šolsko svetovalno delavko in se dogovorijo za pisanje po 
sklopih, po vrnitvi domov dijakinja ni hodila v šolo, temveč pisala teste po sklopih brez vnaprej 
postavljenih časovnih rokov. Ko je bila pripravljena, je pisala učitelju in ta ji je sporočil termin 
pisanja in na ta način je prišla do zaključnega izpita. 
 
Ojačanje glasu mladostnika kot vir podpore: Prva poteza svetovalne delavke je, da vpraša 
mladostnika, kaj potrebuje, in kaj potrebuje, da bo lahko spregovoril o stiski s svojimi starši/skrbniki; 
ali bo povedal doma sam, ali potrebuje, da to skupaj naredijo v šoli. V slednjem primeru mu 
omogoči, da pove sam, kolikor zmore in pomaga dati glas, ubesediti, česar mladostnik ne zmorejo 
ubesediti sami. 
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V vseh fazah procesa pomoči ima največji pomen soodločanje mladostnika pri odločitvah o 
njegovem življenju. Svetovalna delavka povpraša na timskih sestankih, kaj si mladostnik želi, četudi 
kdo od ostalih udeleženih na to pozabi. Usmerjenost na zagotavljanje prostora, da se mladostnikov 
glas sliši, je temeljna usmeritev svetovalne delavke, opozarja, da so to najstniki, nekateri celo 
polnoletni, mladi odrasli torej, ki morajo imeti svoj glas.  
 
Delo s starši kot vir opore: V primerih, ko starši zanikajo dijakovo stisko, ga obtožujejo, kaj jim 
dela oz. kakšno sramoto jih dela, je delo svetovalne službe s starši vir opore za mladostnika. Je 
trajajoče in včasih terja konfrontacijo z razumevanjem: »otrok vam nič ne dela, ima stisko, razumem 
tudi vašo stisko ob tem in poglejmo, kje so viri opore za vas/vaju kot starša, a zdaj bo treba nekaj 
narediti, zelo je pomembno, da sedaj ukrepamo«. Včasih starši potem, ko je stiska mladostnika 
malenkost manjša, želijo odstopiti od procesa. Svetovalna delavka takrat govori z mladostnikom o 
pomenu nadaljevanja procesa in potem s starši: »poskušam povedat, da ni konec sveta, da pa je resno 
in da se lotijo zadeve, da sem pripravljena pomagat, biti zraven, a narediti bodo morali pa oni.«  
 
*** Viri podpor pri prepoznavanju stiske in navezovanju stika s svetovalno službo 
 
Najbolj neposredna možnost stika s svetovalno službo, je takrat ko dijak/inja sam/a poišče pomoč. 
Drugi viri podpor pri prepoznavanju stiske in pomemben most do svetovalne službe pa so še: 
razrednik/učitelj, sošolci, starši, mentor na praksi. 
 
Učitelj/razrednik, ki prepozna stisko: mnogokrat so razredniki ali učitelji tisti, ki opazijo, da je 
nekaj z dijakom drugače (»nekaj ne štima«) in sporočijo svetovalni delavki, se z njo posvetujejo 
(prim. razredničarka opazila, da se dijakinja vede drugače, bolj tiha, gleda v tla, v nekem pogovoru 
reče, da je »brezzveze živeti«) in običajno se potem učiteljica in svetovalna delavka skupaj z dijakom 
usedejo in pogovarjajo, kaj se dogaja. V teh pogovorih se odprejo potem stiske, ki jih mladostnik 
doživlja. Nekatere akutne, večje, kompleksnejše, dalj časa trajajoče ali pa bolj razvojno vezane (npr. 
v zgornjem primeru ljubezenska situacija).   
 
Sošolci/ke, ki prepoznajo stisko: mnogokrat so sošolci ali prijatelji prve zaupne osebe, ki 
prepoznajo ali izvejo za stisko ter so podporne osebe, da mladostnik v stiski pristopi do svetovalne 
službe. Ilustracija s primerom: dijakinja je pripeljala sošolko, za katero je opazila stisko in rekla, da 
ve, kako je to, ker je sama »šla skozi to« in da ve, da je fino, če se svetovalna delavka vključi. 
Izkazalo se je, da je pri dijakinji bilo prisotno intenzivno razmišljanje o samomoru (čeprav so doma 
pripisovali njeno mirnost karakterju, ne pa stiskam, ki so bile pri mladostnici prisotne). Celo 
dijakinja, ki je pripejala sošolko, je povedala, da je sama na šoli, ki jo je prej obiskovala, prišla prej 
do psihologinje, ker je svetovalna delavka poklicala psihologinjo in po tem zgledu je prosila 
svetovalno delavko, ali bi jo lahko tudi ta ona kontaktirala za to sošolko.  
 
Starši, ki prepoznajo stisko: Včasih pridejo starši sami po podporo, ki prepoznavajo stisko pri 
svojem otroku in iščejo vire, kaj narediti in kam iti naprej po pomoč.  
 
Mentor na praksi, ki prepozna stisko: Včasih nekdo iz prakse pokliče, da se mu zdi, da je nek 
dijak v stiski in da bi bilo dobro, da bi se z njim/njo na šoli pogovorili, če se še niso. 
 
*** Pomen kakovostnih strokovnih povezav z drugimi strokovnimi ali prostovoljskimi delavci  
 
Za kakovostne strokovne povezave se je izkazalo, da je pomembno, da so te stalne, saj se na ta način 
uteče sodelovanje ter da so nastale v večji meri na osnovi skupnega sodelovanja pri primerih v 
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preteklosti in medsebojnega zadovoljstva glede strokovnosti in kakovosti opravljenega dela. 
Komunikacija je obojestranska. Te strokovne povezave imajo tudi posvetovalno funkcijo za 
svetovalno službo pri načrtovanju nadaljnjih korakov pri posameznem primeru. Včasih se zgodijo 
tudi situacije, ko ni na voljo dostopnih ali obstoječih virov pomoči in takrat išče rešitve svetovalna 
delavka usmeritev in informacije pri drugih svetovalnih kolegicah znotraj in izven šole. 
 
Stalnost strokovnih povezav: čeprav je več psihologinj v ZD, sodeluje vedno z isto (če je dijak/inja 
iz tega kraja). Zaradi vzpostavljenega dobrega sodelovanja, včasih svetovalna delavka pokliče 
psihologinjo s prošnjo, da bi nekega dijaka prej vzela v obravnavo. Psihologinja tudi obvesti šolsko 
svetovalno delavko, da je npr. napotila starše po napotnico k osebnemu zdravniku za napotitev na 
pedopsihiatrijo. Komunikacija je torej obojesmerna. 
 
Podobno je s sodelovanjem s socialno delavko na CSD. V kolikor se svetovalna delavka želi 
posvetovati, kako ravnati v nekem primeru, vedno pokliče dotično osebo. Sicer pa imajo na CSD 
sistem po priimkih, kdo je za katere primere odgovoren in ko želi svetovalna delavka, da se vključi 
CSD, takrat pokliče pristojno osebo. Z nekaterimi denimo ve, da ne bo tako dobrega razpleta in da bo 
morala vložiti veliko angažmaja, da bo sodelovanje steklo. Včasih tudi, da bo morala dijaka še kam 
drugam napotiti ali pa starše. 
 
Kriterij pri vzpostavljanju strokovnih povezav: kar je bilo odločilno, je bila izkušnja pri skupnem 
delu, da je denimo ta socialna delavka res znala najti stik z otrokom, da je znala poiskati vire, ga 
naprej usmeriti, bila je realno in praktično usmerjena pri svojem delu.  
 
Pristopi, kadar/če je v zdravstvenem sistemu, v sociali ni virov pomoči, niso odzivni ali 
dostopni: prvi korak je pregled, kaj lahko naredi svetovalna služba (npr. lahko je prostor 
razbremenitve za mladostnika), v naslednjem se iščejo možnosti, kaj se lahko naredi znotraj šole in 
kje so omejitve. Svetovalna se obrne na druge svetovalne delavke, kjer se posvetuje, kam se 
posamezni mladostnik lahko obrne po potrebno pomoč. Povezovanje med strokovnimi delavci je v 
tem primeru velik vir podpore. 
 
V katerih primerih lahko govorimo o neobstoječi ali nedostopni pomoči? Večinoma napoteni 
mladostniki na psihologa v ZD pridejo na vrsto enkrat mesečno ali manj, kar je premalo. Nekje 
pokrivajo to strokovni delavci na CSD, v kolikor imajo potrebno izobrazbo. Nekateri dijaki se 
udeležujejo tudi samoplačniških terapij, če imajo finančno zmožnost (npr. svetovalna delavka pove, 
da danes ve za tri dijake, ki hodijo samoplačniško na terapije). Nekaj časa je bila v lokalnem okolju 
svetovalnica zastonj, a sedaj ne več in je v enem delu plačljivo. Sedaj se blizu odpra zastonj 
svetovalnica. Kaže se ogromna potreba pri dijakih in pri starših in ravno pri družinah, ki nimajo 
zadovoljivih finančnih virov, da bi bilo nujno potrebno imeti sistem brezplačne pomoči – dosegljive, 
frekventne in kontinuirane, odnosno usmerjene, saj ravno ta skupina izpade iz sistema.  
 
*** Kultura in klima na šoli glede razumevanja in sprejemanja stisk ter posebnih prilagoditev  
 
Na šoli so pretežno programi poklicnega izobrževanja, tudi nižjega, in več težav, ker prihajajo dijaki 
s kompleksnim, ranljivim ozadjem večkratne izključenosti: nižjim socialno-ekonomskim 
statusom, manj socialno vključeni, starši manj opremljeni, mladostniki pri spoprijemanju s čustvi 
veliko več težav, v primerjavi s tehničnimi programi, kjer so dijaki bolj učno uspešni. Zato na šoli 
omogočajo ogromno prilagoditev. Svetovalna delavka meni, da je svetovalno delo drugačno, če si na 
gimnaziji, na srednji šoli, ki ima veliko strokovnih programov ali pa na šoli s poklicnim in nižjim 
poklicnim izobraževanjem. Od tod sledi tudi razumevanje s strani učiteljev, da so za temi otroki 
zgodbe, da to razumevanje ni posledica promocije v smislu slogana »pri nas nisi le številka«, temveč 
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je dejansko človek pomemben. Šolsko klimo in kulturo bi lahko zajela v naslednjem sloganu: 
»prepoznati, videti, da je nekaj narobe, imeti energijo in priti v svetovalno službo z idejo, dajmo najti 
neke možnosti, jaz ne znam, pa da se usmeri tja, kjer mu/ji bodo lahko pomagali«.  
 
Učitelji so naravnani na to, da je treba priti otroku blizu. To naravnanost odraža stavek: »Pri nas 
se ne naredi drama, ko pride na dan stiska« (primer podpore dijakinji 1.l., ki je noseča, prišli z mamo, 
pogovori splav da/ne, potem pa pogovor z razredničarko, kaj to za dijakinjo pomeni, kaj za družino 
pomeni, dogovor, kako bo povedala sošolcem). Učitelji to sprejmejo in razumejo. Z vidika dijaka je 
naravnanost priti mu blizu fina, z vidika organizacije pa fleksibilnost pomeni določen element 
kaotičnega dela (npr. na sestanku med zaposlenimi je sklep, da bodo vsaka 2 meseca izpitni roki, pa 
je svetovalni že takrat jasno, da to ne bo tako, saj je toliko dijakov, ki imajo neke izjemne okoliščine, 
da so potem na koncu vsak mesec izpitni roki). Pri tovrstnih prilagoditvah imajo posebno 
razumevanje, da ne gre za izkoriščanje s strani dijakov (npr. dijak se prijavi in ga ni na izpit, 
potem z njim delajo na tem, da je potrebno povedati, če ga ne bo). To je lahko zelo spolzek teren, saj 
se ob prilagoditvah, ki jih potem dijaki ne uspejo opraviti, lahko hitro pritakne oznaka, da je to 
izkoriščanje s strani dijaka, a v fazi hudih stisk je seveda res mogoče, da tisti dan ni zmogel priti. V 
takih primerih se svetovalna delavka z učitelji znova pogovori, da to ni izkoriščanje,  jih spomni 
na otrokovo situacijo, po potrebi pojasni. 
 
Včasih so učitelji zaradi svoje naravnanosti pomagati lahko tudi prekomerno angažirani, 
(prim. do drugih insitucij izrazito kritične razredničarke, ki bi rada stisko mladostnice takoj 
odpravila). Tako da obstaja ta naravnanost ne pusitit otroka samega, toda v takem primeru mora 
svetovalna delavka podpreti razredničarko, da zmore ta delovati na dolgi rok, saj ji je v neki 
točki zaradi prekomerne angažiranosti zmanjkalo moči. 
 
Kako se je oblikovala ta klima? Skozi zgodovino šole zaradi pogostosti »težkih primerov«, iz 
katerih so se zaposleni učili (npr. dijakinja zaradi hudih epileptičnih napadov hodila s čelado v 
šolo). Pomemben del tega je tudi naravnanost ravnateljice, ki je pripravljena narediti marsikako 
prilagoditev. Nekako pa so ljudje taki. Morda tudi zato, ker je kolektiv bolj ženski. Ko ga svetovalna 
delavka primerja s sosednjo šolo tehničnega programa in bolj »fantovske šole«, kjer je pretežno 
moški kolektiv, pravi, da tam sicer prepoznajo neke stiske, a je odziv usmerjen interpretativno v 
smislu »če bi se pa bolj spravil k sebi, bi pa bilo ok« in je tako manj razumevanja za stisko, za 
čustva. Čeprav se kaže nekaj primerov učiteljev tehnikov, ki so obiskali nekaj seminarjev čustvene 
inteligentosti ipd. in potem z nekim občutkom, da sedaj vedo, bi svet reševali. Okolje ni več toliko 
zaprto kot prej, a je še vedno manj nekega razumevanja in je vloga svetovalne službe, da mora več 
pojasniti in prepričati, da nek dijak potrebuje določeno podporo. 
 
*** Vrste prilagoditev ponujenih dijakom v stiski  
 
Če se prepozna stiska in če svetovalna delavka gre do ravnateljice in pove za resnost situacije, 
seveda do mere, kolikor je etično, potem je možno marsikaj, da se prilagodi. Če dijak hospitaliziran, 
ni mogel biti pri pouku itd., so naredili z dijakom pedagoško pogodbo in se sproti dogovorili, kaj rabi 
(konkretno: kdaj si lahko pri pouku, kolikokrat ...), se povežejo s psihologinjo, koliko meni, da lahko 
zdrži in potem se ne štejejo opravičene, neopravičene. Če so prepoznali v tem procesu, da ne more 
biti pri pouku, potem pač ne bo.  
 
Pri ocenjevanju gredo včasih tudi dlje, kakor določajo zakonski roki, niso rigidni, takrat se 
dejansko prilagodi, kadar bo dijak zmogel. Dijak odda prijavnico na izpitni rok, a piše izpit takrat, ko 
ga lahko in to utemeljijo tako, da to delajo zato, da pridejo otroku nasproti, ko je v stiski, da podprejo 
vsaj področje šole. Da je to mogoče za tem seveda stoji ravnatelj, ki bo vedno ultimativno stopil 
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na stran dijaka in največkrat bo ravnatelj tisti, ki bo spodbujal, da bodo vse naredili, da se bo dijaka 
podprlo. Včasih celo na račun učitelja. Prav tako so prilagoditve glede podaljševanja statusa, dvakrat 
je možno po zakonu, včasih omogočijo še kako možnost več (primer dijakinje, ki že tri leta dela šolo 
po izpitih; kako pomembo je bilo, da je imela možnost, danes viden premik od upornice, prehoda na 
antidepresive, sedaj bolje deluje, tri leta na terapiji in ji je pomembno, da konča šolo, da ima to 
možnost). V primeru druge prilagoditve so v situaciji akutne stiske sredi šolskega leta omogočili 
ponavljanje in pri tem v letniku, ko je dijak ponavljal, upoštevali opravljene obveznosti preteklega 
leta, s tem da so se naslonili na pedagoško pogodbo in na mnenje vključenih strokovnjakov. 
 
Tu je pedagoška pogodba kot instrument za prilagoditve najbolj pomembna, saj omogoča 
celoten proces prilagoditve in znotraj tega so šole precej suverene in potem je tu pomembno, 
koliko si upajo in koliko ima šola odprtega ravnatelja. Znotraj tega je bilo možno na šoli reči tudi 
»hodil boš v šolo, kolikor boš lahko«; seveda se je izkazalo, da je potrebno vendarle nekoliko bolj 
konkretizirati dogovor, o tem koliko. Svetovalna delavka tudi vedno pridobi potrdilo druge 
strokovne osebe (npr. psihologinja predlaga prilagoditve, v izvidu o odpustu iz klinike naveden 
predlog, da se prilagodi zaradi možnega napredka), kar omogoča verodostojnost prilagoditev (npr. 
dijak bo pri pouku prisoten zgolj prve tri ure). Nato skliče še razredni učiteljski zbor, kjer se z 
vsemi učitelji dogovori, kako bo dijak opravljal obveznosti. Svetovalna pove, da ponavadi 
razredni učiteljski zbor reče; »kakor boš ti rekla«. Tu in tam kak učitelj noče pristati na spremembe, 
a potem vidi pri drugih, ki želijo in mnogokrat to vpliva na spremembo njegovih stališč. To, da 
učitelji slišijo drug drugega, je zelo pomembno, tudi z vidika, ker se učitelji med seboj posvetujejo, 
kako bi delali, kdo izmed njih se spomni podobnega primera in ugodnega pristopa iz preteklosti. 
Tako da je razredni učiteljski zbor vir podpore med učitelji in vir podpore svetovalni delavki, 
saj ne dobi ona tega pedagoškega dela, da bi ga opravljala posamezno z učitelji. Prav tako je 
svetovalna delavka vir podpore, ker jih spodbudi v raziskovanje tega, kako so podobno situacijo že 
reševali. 
 
*** Specifična znanja pedagoškega kadra za prepoznavanje (duševnih) stisk 
 
Ni sistematičnega specifičnega znanja o (duševnih) stiskah in kako se s tem spoprijemati, je pa 
del omenjene klime na šoli sočutnost in razumevanje stiske. Gre bolj za delovanje iz človeškega 
vidika, kakor za strokovno podkovanost. Včasih to tudi pomeni, da želijo učitelji dijaku kot 
sočloveku svetovati, a ker to ne stoji na strokovnih podlagah in znanju, temveč osebnih prepričanjih, 
je lahko kontraproduktivno in bi bilo bolje, če bi samo bili z otrokom tiho in nič povedali.  
 
Ni prepoznavanja travme kot take, prepoznavajo pa hude situacije, ki so drastično vplivale na 
delovanje dijaka. Teme prepoznavajo parcialno: žalovanje, huda nezgoda ... Želijo pomagati, 
včasih z banalnimi stvarmi: npr. ni treba plačati opomina za knjižnico... in z razumevanjem 
vedenjskih odzivov denimo »ja, te neumnosti počne, ker se ji je življenje podrlo«. A to razumevanje 
ima določen časovni rok. Potem pa rečejo: »sedaj bi se pa že lahko skupaj spravila«. Lahko bi rekli, 
da obstaja neka časovna toleranca, koliko časa imaš pravico biti pod vplivom travme, potem pa nisi 
več upravičen. In tu bi bilo potrebno dodatno znanje, saj zmanjka razumevanje, da so posledice 
travmatskih dogodkov bolj daljnoročne. Na tem mestu svetovalna delavka kot zagovornica 
otroka učitelju pojasni, da se mu je zgodilo veliko stvari, da so ti odzivi obrambe in so najbrž odraz 
te situacije. In potem se učitelji omehčajo, saj je na šoli prisotna ideja »če se ti je nekaj hudega 
zgodilo, ti bomo prišli naproti in ti pomagali«. 
 
*** Vloga razrednika pri vzpostavljanju sodelovalne klime v razredih  
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Največjo vlogo pri vzpostavljanju sodelovalne klime v razredih ima razrednik. Razredništvo 
opravlja lahko zelo tehnicistično ali pa gradi razredno skupnost (primer: razrednik, ki razredništvo 
udejanja prek urejenih papirjev o neupravičenih urah, in razrednik, ki prepoznava skupinsko 
dinamiko, delala na njej, povabi svetovalno delavko v razred). Razrednik ve bistveno več, ker je več 
v stiku z dijakom. Še posebej tisti, ki se zanimajo za dijake in odnose v razredu. Tudi od razrednika 
je odvisno, koliko svetovalno delavko spusti ali povabi v razred, da lahko odpre določene teme 
z razredom. V nekaterih razredih je zelo veliko prisotna (primer:  razredničarka predlaga, da v 
modulu 5 ur, pride zraven svetovalna delavka, ker bi morali neko temo predebatirati. Takrat se 
usedejo v krog, vsak pove, kako vidi zadevo, tudi razrednik).  
 
Nekateri razredniki/učitelji se čutijo dovolj usposobljene, da sami nudijo podporo dijaku, 
drugi se obrnejo na svetovalno službo. Nekateri veliko posvetijo razrednim uram in pogovorom v 
razredu o t.i. življenjskih temah. Nekateri razredniki tudi sami napotijo naprej (prim. učiteljice, 
ki je dijaku dala informacije o terapevtu, da bi se o svoji stiski tam poglobljeno pogovarjal). 
 
Ob razrednikih bi bilo potrebno omeniti kot pomembne zaupnike še učitelje praktičnih modulov, 
kjer se ob delu odpre pogovor, pa tudi več ur skupaj so z dijaki in pridejo potem povedat 
svetovalni delavki, če kaj opazijo. Na učitelje praktičnih modulov se mnogokrat obrnejo dijaki s 
svojimi vsakdanjimi stiskami (npr. skrb ob nezaščitenem spolnem odnosu). Nekateri učitelji dajo 
kako svojo uro pouka za to, da z učenci pogledajo kak film, se pogovarjajo o njim pomembnih 
temah. Seveda bi jim po črki zakona lahko očitali, da jih niso naučili dovolj strokovnega predmeta, 
ki so ga je v osnovi poučevali. A doslej se to še ni zgodilo. Tu je določena avtonomija šole, za 
katero lahko razlog tiči razlog v tem, da je na koncu zaključni izpit, ki ga pripravi šola in ni 
nacionalnega preverjanja. Naravnanost zaposlenih, da so mogoče velike prilagoditve, je posledica 
tega, da je všolanih veliko dijakov z mnogoterimi in kompleksnimi izzivi. Večinoma imajo posebne 
potrebe – z odločbo ali brez, so prišli iz OŠ s prilagojenim programom ... in učenje ne gre po učnem 
načrtu.  
 
*** Obstoj prakse/dejavnosti, ki delujejo širše socialnointegrativno 
 
V šoli omogočajo in olajšujejo dijakom vključevanje v zunanje strukture prek naslednjih treh 
možnosti. Veliko možnosti je preko prostovoljstva (VDC, vrtec, ZPM ...). Ob želji vključitve v 
prostovoljstvo dijakom predstavijo, kam se lahko vključijo, prverijo, kaj si kdo želi in bi želeli, da bi 
prostovoljno delo uspeli tudi bolj sistematično spremljati, tako bi bilo prostovoljno delo bolj 
kvalitetno. Druga možnost so projekti, ki so jih delali na šolah (npr. glasbeno-plesne predstave). 
Tu so udeleženi dijaki različnih programov, kar je bilo zelo podporno, saj so se lahko izkazali s 
svojimi talenti tisti dijaki, ki so bili sicer pri šolskem delu manj uspešni ter na nižjem programu, pa 
so nastopali skupaj z dijaki zahtevnejših programov ter nekateri bili prvič videni, da nekaj zmorejo, 
obvladajo. Tretja možnost je prek prakse (PUD – praktično usposabljanje z delom pri 
delodajalcih). Čeprav je praksa lahko vir moči, ker so dijaki vključeni v realno delovno okolje, 
lahko pa predstavlja tudi dodatne ovire; zgodi se da realno delovno okolje ni preveč podporno in ni 
prostora za razumevanje stisk.  
 
2 Šola s srednjim poklicnim, srednjim strokovnim in poklicno-tehniškim  
izobraževanjem 
 
*** Opredelitve uspešnih izidov  
 
Vsako leto je na šoli nekaj mladostnikov, ki potrebujejo strokovno podporo zaradi različnih običajno 
kompleksnih situacij: nasilje v družini, samomorilne misli in poskusi samomora, motnje hranjenja, 
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depresivna razpoloženja, hude anksioznosti, vedenjske težave ... Svetovalna delavka je naravnana na 
to, da z dijaki razvije povezovalen odnos, da ta odnos gradi in se vzpostavlja zaupanje, da dijaki 
prihajajo in se odprejo in potem počasi skupaj gradijo rešitve. Ko govori o uspešnem izidu nima 
v mislih končnega rezultata (npr. v dveh mesecih je stiska izzvenela), temveč gre v večjem delu za 
daljše podporne procese, situacije, ki vzamejo čas in lahko trajajo skozi celo obdobje običajno štirih 
let srednje šole in je v tem času napredek viden. Morda je delno vzrok tudi v tem, da gre za 
srednješolsko obdobje, vmesno razvojno obdobje torej, ko dijaki niso več otroci in niso še odrasli, 
vloga staršev pa je tudi drugačna kot v OŠ. Tako da so to specifike svetovalnega dela v srednji šoli. 
Ugoden izid je za svetovalno delavko takrat, ko oba z dijakom vidita, da je napredek; da so se 
spremenile stvari v življenju dijaka iz točke, ko je prišel k svetovalni delavki in da vidi neko smer za 
naprej. 
 
*** Značilnosti delovanja svetovalne službe kot vir podpore in pomoči 
 
Prisotnost svetovalne delavke v sistemu, njena dostopnost in detabuizacija dela strokovne 
delavke. Prvi pogoj je, da si na šoli zaposlen in ne zgolj zunanji strokovnjak, ki prihaja tu in tam, saj 
drugače poznaš dinamiko in delovanje sistema. Kot drugo pa je, da svetovalna delavka ustvari 
priložnosti, da jo dijaki spoznajo in vedo, kdo je, kar pa se ne bo zgodilo, če bo sedela v pisarni, zato 
dosti časa nameni temu, da ko dijaki pridejo na šolo, prihaja v razrede, da izvaja z njimi delavnice in 
da v razredu odpira teme, npr. iskanja pomoči, kjer skupaj debatirajo, kakšne izkušnje imajo, kako 
doživljajo, v kakšnih primerih bi se na koga obrnili. V teh stikih imajo dijaki priložnost, da 
svetovalno delavko spoznajo kot osebo in zanjo je to priložnost, da jim da povabilo »dobrodošli ste, 
vrata so vam odprta, pridite in tudi nič groznega ni, če jaz kdaj koga povabim ali če bo kdo od 
učiteljev svetoval, pojdi, oglasi se, to je v redu«. V zadnjih letih so vzpostavili neko normalizacijo 
tega procesa, v smislu, da nič nenavadnega, če se oglasiš pri svetovalni delavki in se s tem preseže 
pojmovanje, da samo tisti, s katerimi je nekaj čudnega potrebujejo strokovno pomoč. Na ta način se 
pripravi teren za delo za specifične situacije. 
 
Delati korake v svetovalnem procesu skupaj z dijakom/injo: gre za mladostnike, kjer je pomembno, da imajo besedo 
o svojem življenju, nič se ne dela za njihovim hrbtom ali proti njim (v primeru suicidalnega dijaka sta pogovore vodili  
dve svetovalni delavki z namenom sklepanja vmesnih antisuicidalnih dogovorov, vendar se je dijak s tem predhodno 
strinjal, da mu je tako ok. Prav tako so se z njim dogovorili, na kakšen način bodo skupaj povedali staršem, kako bodo 
omogočili prilagoditve s pedagoško pogodbo). V mnogih primerih se zgodi, da je svetovalna delavka v nekem obodbju 
edini strokovnjak, ki mu dijak zaupa in takrat se je potrebno odzvati. Ne more ga kar  nekam napotiti. Še posebej v 
primerih, ko gre za krizne intervencije, dijaki tudi kdaj ne želijo že takoj na začetku drugam – včasih je potrebno v 
procesu delati na tem, da se dijak (in starši) odpre za strokovno obravnavo izven šole. 
 
Dostopnost, ko druge službe (še) ne nudijo pomoči in podpore: Starši pridejo v svetovalno službo 
po pomoč tudi, ko dobijo napotnico za kliničnega psihologa in je prvi datum čez tri ali čez šest 
mesecev. Tudi v tem primeru svetovalna delavka z dijakom prične podporni svetovalni proces in 
dijak prihaja v tem času k njej na svetovanje, saj če je v duševni stiski ne more čakati pol leta. 
 
Včasih mora zastopati pravice otroka, biti zagovornik dijaka v razmerju do drugih učiteljev na 
šoli, da lahko sprejmejo in udejanjijo prilagoditve, ki jih dijak v neki situaciji stiske potrebuje. 
 
Podpreti razvoj posameznika in skupnosti preko podpore razreda skozi učni predmet. Namreč 
tudi skozi poučevanje je možno graditi in spreminjati odnose, to ni samo stvar individualnega dela. 
Svetovalna delavka uči (v obsegu 10% zaposlitve) predmet, ki so ga oblikovali v delu odprtega  
kurikula, da dijaki v triletnem programu pridobijo tista znanja, ki sicer niso v obveznem kurikulu, so 
pa potrebna za strokovno izobrazbo dijakov tega programa. Ker so teme tega predmeta vsebinsko 
vezane na teme, ki jih najlažje pokrije svetovalna delavka, je ona dobila poučevanje tega predmeta. 
To je hkrati priložnost, da gre tedensko v razreda in na ta način podpre razred pri prehodu v srednjo 
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šolo, saj  je bil to tudi en od načinov, kako priti do dijakov in jih podpreti, saj so na šolo vključeni 
tako učno najšibkejši dijaki kot socialno, vedenjsko emocionalno prikrajšani, dijaki z nižjim socialno 
ekonomskim statusom, iz družin v ranljivih položajih. Gre torej za to, da pri predmetu poleg 
osvajanja znanja, lahko dela na skupinski dinamiki in specifičnih tematikah, ki jih ti dijaki 
potrebujejo v smislu večje socialno-emocionalne pismenosti. Pri tem predmetu poučuje večinoma 
izkustveno, tudi ocene pridobijo na drugačne načine (seminarska naloga izvedbe in analize pogovora 
z izbrano osebo, portfolio z refleksijami o pridobljenih informacijah ...).  
 
Delovanje v smeri večanja suverenosti svojega poklicnega delovanja. Izjemno pomembno je, da 
za svetovalno službo stoji ravnatelj. To, da ravnateljica vedno bolj podpira delo v svetovalni službi, 
je tudi plod trdnega dela svetovalne službe skozi desetletje, da se je zgradilo zaupanje v to, da 
strokovna služba dela dobro in je pomemben del šole. A vendarle lahko pride do različnih pritiskov 
(s strani staršev, medijev, tožb) in je ne glede na podporo ravnateljice potrebno, da je delo strokovno 
utemeljeno in transparentno (je tudi neke vrste zaščita strokovne delavke), denimo, da so stvari 
zapisane, dogovori jasni, da poveš, na kak način si se strokovno okrepil (npr. sledil strokovnim 
smernicam), da veš, kaj delaš, kako delaš in na kakšen način boš to utemeljil, če boš moral in da 
prevzameš odgovornost, da ukrepaš na način kot ukrepaš.  
 
*** Pomen kakovostnih strokovnih povezav z drugimi strokovnimi ali prostovoljskimi delavci  
 
Svetovalni službi je podporno delovanje regijskega aktiva šolskih svetovalih delavk srednjih šol, 
pred časom je bil zelo aktiven in je omogočal, da so se svetovalne delavke med seboj spoznale, 
izmenjale materiale, se posvetovale o določenih strokovnih vprašanjih in primerih in hkrati so veliko 
organizacij/institucij obiskale, kar jim je kasneje mnogokrat olajšalo sodelovanje z institucijami v 
posameznih primerih.  
 
Sodelujejo z različnimi institucijami (NIJZ – v primeru suicidalnosti mladostnikov), center za 
mentalno zdravje (klinični psiholog). Dobro sodelovajne s klinično psihologinjo se je vzpostavilo 
deloma tudi po »sili razmer«, saj je veliko čakajočih na kliničnega psihologa. Tako sta si s klinično 
psihologinjo izmenjali opazovanja, informacije o dijaku in imeli dogovor, da dijak hodi k svetovalno 
službo na obravnavo tedensko, h klinični psihologinji pa bolj poredko (v akutnem obdobju na mesec, 
sicer pa na dva ali tri mesece), saj ni imela dovolj prostih terminov. To je prednost svetovalne službe 
v šoli, da je dostopna, je tam in lahko dijak vedno potrka na vrata in bosta s svetovalno delavko našla 
bližnji termin za pogovor, ki ustreza obema.  
 
Sodelujejo z različnimi CSD-ji odvisno od kod je dijak doma in v tem pogledu so izkušnje z 
različnimi CSDji različne. Odkar je nova zakonodaja glede nasilja v družini in vpeljani 
multidisciplinarni timi, sicer niso velikokrat sklicani, je pa več obveščanja (npr. se slišijo z 
nosilko primera na CDS, da se šolo zaprosi za poročilo, da šola prosi, da jih CSD sproti obvešča in 
da vedo, kako se je primer zaključil). Teh povratnih informacij je več kot prej, a vendarle je to 
sodelovanje bolj »uradniško«. Večji poudarek je na poročilih, zapisnikih, kakor pa da bi šlo za 
svetovalno obravnavo in tovrstno sodelovanje. Več pa je tudi priložnosti, ko se lahko nekaj neuradno 
posvetuješ (npr. po telefonu, kakšne so vaše izkušnje, kakšne so izkušnje svetovalne delavke), kljub 
obojestranskemu zavedanju, da gresta čez pristojnosti, a jih delita zaradi tega, da lahko 
poenotijo in delujejo v isto smer pri delu z družino denimo oz. pri delu s starši v šoli v korist 
otroka.  
 
Stalnost strokovnih povezav se vzpostavi ob uspešnih izkušnjah medsebojnega sodelovanja. Ob 
večkratnem uspešnem sodelovanju se vzpostavijo trajnejše povezave in sodelovanje hitreje in lažje 
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steče ob novih primerih oz. je možno tudi posvetovanje. Prav tako je pomembna samoiniciativnost 
svetovalne službe, da poskuša navezati kontakt z drugimi strokovnimi delavci. 
 
Dobre izkušnje imajo s policijo (vedenjske težave, kraje, droga), povezave z okrajnim policistom, 
kjer so posvetovalno dogovorjeni v smislu, da šola lahko pokliče tudi če samo rabijo informacije, kaj 
lahko naredijo, kaj lahko pričakujejo, kako bo policija ravnala, kako bo stekel postopek itd. Prav tako 
lahko pridejo policisti na šolo, da imajo na šoli pogovor, da je prisotna ena od svetovalnih delavk pri 
tem, če za starša takrat ni možno, tako da so za mladostnika bolj izvedljive (npr. v razred ne pride 
kriminalist po dijaka, temveč svetovalna delavka in mu v svoji pisarni pojasni, zakaj in kako bo 
postopek potekal). 
 
Dobro sodelujejo s kriznim centrom, za dijake organizirajo tudi ogled kriznega centra tekom 
šolanja. Tako spoznajo organizacijo, hkrati pa so informirani, da se lahko tudi tja zatečejo po pomoč, 
če v šoli ne bi želeli deliti informacij oz. da je tudi možnost, da se umaknejo iz domačega okolja, če 
je pri kom to potrebno. V primeru ko je kak dijak nastanjen v kriznem centru, se na skupnem 
sestanku dogovorijo, kakšne so obveznosti v šoli in ostale potrebne dogovore. 
 
Malo oz. ni pa nevladnih organizacij, s katerimi bi šola sodelovala. Nekaj je zasebnih zavodov 
(svetovalnice, inštituti) s plačljivimi storitvami ali brezplačnimi programi, ki so financirani prek 
razpisov. Ti zavodi pošljejo kakšne materiale, predstavitve. Svetovalna služba predstavi staršem tudi 
te možnosti (tudi pove, če jih osebno ne pozna), a potem njim prepusti odločitve glede vključevanja 
v te programe. V izjemnih primerih so nekaj dijakom plačevali iz dobrodelnega sklada kak plačljiv 
program (npr. delavnice, čeprav v osnovi ta sklad ni namenjen temu) in nastanitev v dijaškem domu 
za dijakinjo tujko, a tudi tovrstna pomoč je možna zgolj do nekega določenega zneska. Včasih je 
šolska svetovalna delavka poklicala katerega od ponudnikov delavnic in vprašala, če vzamejo koga 
brezplačno ali po nižji ceni (v posamičnih primerih so organizatorji pristali). Tudi občina je imela 
primer razpisa in je potem ena terapevtka imela določene ure vsak dan za dijake brezplačno 
svetovanje, pogovor. A dejansko je največji sistemski problem tam, kjer ni finačnih sredstev in bi bil 
potreben (daljši) proces, kjer bi se morda tudi družina vključila. V teh primerih ostajajo CSDji in 
kolikor oni tam pokrijejo tovrstne potrebe ali pa šole same. 
 
Nekaj izkušenj imajo s pedopsihiatrijo, dobra izkušnja s pedopsihiatrijo v Mariboru, kjer sta si s 
pedopsihiatrom izmenjala mnenja in sodelovala. Svetovalna delavka pa si vedno tudi vnaprej 
pripravi teren za sodelovanje, ko s staršem predstavi in z njimi prediskutira podpis soglasja za 
svetovalno obravnavo, kar omogoča da potem pridobi informacije od drugih strokovnjakov in tudi 
starše naprosi, da pri naslednjem obisku pedopsihiatra povedo, da so govorili s svetovalno delavko in 
da se strinjajo, da ga lahko pokliče. To je z namenom, da bodo otroka lahko v šoli kar najbolje 
podprli.  
 
Pristopi, kadar/če je v zdravstvenem sistemu, v sociali ni virov pomoči, niso odzivni ali 
dostopni: svetovalna delavka je prva oseba, ki dijaku nudi pomoč, a se nemalograt zgodi, da je tudi 
edina, kar je zanjo precej obremenjujoče. Vir podpore za svetovalno delavko je bila vključitev v v 
eno izmed nadaljnjih usposabljanj (psihoterapevtsko), saj je pri svojem delu prepoznala, da jo 
včasih zahtevnost situacije presega in potrebuje več znanja in svetovalnih/terapevtskih strokovnih 
veščin in bi lahko dijaka podprla, če bi to posedovala. Drugi vir podpore in razbremenitve za 
svetovalno delavko je vnaprejšnje ali med primerom potekajoče intervizijsko posvetovanje s 
kolegicami iz svetovalnih služb ali znotraj svetovalne službe šole in v nekaterih primerih 
skupno obravnavanje zahtevnejših situacij z jasno razmejitvijo nalog in vlog (prim. na željo 
sodelavke priključitev v pogovor s suicidalnim dijakom z namenom sklenitve antisuicidalnega 
dogovora, dijak se strinjal s tem, jasna opredelitev, katera je vodja primera in skupaj so vzpostavile 
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celo mrežo podpore temu dijaku na šoli). Dodaten vir podpore je posvet in informiranje pri 
specialističnih službah (npr. v primeru suicidalnosti pri strokovnih delavkah s tega področja na 
NIJZ). 
 
*** Kultura in klima na šoli glede razumevanja in sprejemanja stisk ter posebnih prilagoditev  
 
V splošnem je večina učiteljev na šoli pripravljena prisluhniti dijaku. Koliko so učitelji pripravljeni 
sprejemati prilagoditve, ki jih svetovalna služba predlaga, je zelo odvisno od osebne naravnanosti 
učitelja. Učitelji niso strokovno usposobljeni, da bi prepoznavali te stiske, saj gre za zelo širok profil 
ljudi, ki poučujejo. Pri sprejemanju mnenja svetovalne delavke med učitelji glede prilagoditev, 
je pomembno tudi, kako svetovalna delavka vzpostavlja sodelovanje z učitelji in razredniki in 
kakšen odnos imajo (kakšne izkušnje imajo z njo, ji zaupajo ...), kljub temu da jim sicer 
prilagoditve utemelji in pojasni. So tudi situacije, ko se učitelj ne strinja, a ona rabi, da bo določene 
prilagoditve sprejel in jih udejanjil – zato ima sodelovalni odnos z učitelji tako pomembno vlogo. 
Včasih je veliko dela s kakim učiteljem, da ga pripravi, zakaj je potrebna določena prilagoditev 
in kakšna, saj je dosti obrambne drže pri učiteljih (npr. »do vseh moram biti enak«, »kako bom to 
pojasnil drugim dijakom« ...).   
 
Svetovalna delavka se najprej uskladi z razrednikom, da nastopita enako. Povabi učitelja in z 
njim govori, kako on vidi neko situacijo, kako jo vidi ona  in kaj bi storili v dobro mladostnika. 
Običajno je tako, ko nekoliko bolj temeljito in globoko pojasni, potem se učitelji lažje odzovejo tudi 
tam, kjer jim je bilo na začetku težko. Prav tako je pomembno, da z učiteljem govori, da lahko, da se 
je zmotila in v kolikor neka prilagoditev v razredu ne deluje tako, kakor so si zamislili, da ji 
učitelj pove in potem iščejo skupaj nove prilagoditve, ki delujejo tako za dijaka kakor za 
učitelja.  
 
Svetovalna delavka veliko časa posveti delu z učitelji, tudi tako da imajo izobraževanja na 
izbrane teme, npr. predavanja za celoten kolektiv, delavnice v manjših skupinah – še posebej, ko 
želi delati na naravnanosti ljudi. Svetovalna delavka opaža, da so skozi leta pri marsikomu vidne 
spremembe, da zmore razumeti drugače. Kljub vsemu pa se še vedno pri kom zatakne, da pozabi ali 
ne upošteva dogovorjenih sprememb. 
 
*** Vrste prilagoditev ponujenih dijakom v stiski  
 
Najpomembnejši institut za omogočanje prilagoditev šolskega dela dijakom v stiski je 
pedagoška pogodba, saj omogoča zelo širok razpon prilagoditev, kakor jih v šoli pripravijo. Seveda 
je tudi tu potrebno, da se prilagoditev strokovno utemelji, vendar je velik del tudi pogum in 
suverenost šole, da se neko prilagoditev pripravi in udejanji.  
 
Prilagoditve ne morejo biti vkalupljene. Seveda se držijo sicer strokovnih smernic, toda konkreten 
nabor prilagoditev pri konkretnem dijaku izhaja vedno iz njegove situacije in načinov 
delovanja ter potreb, kar je zajeto v sloganu »Delo prilagodiš mladostniku, ne pa mladostnika 
temu, kako se dela«. Tudi če obstaja protokol, se ga lahko uporabi zgolj kot smernice in ne kot 
protokol izvedbe dela. 
 
Za izvajanje prilagoditev je potrebna suverenost delovanja svetovalne delavke, zanjo pa je 
pomembna podpora ravnateljice. V že omenjenem primeru suicidalnega mladostnika je bil prvi 
antisuicidalni dogovor z njim, da čez vikend ne bodo povedali staršem, če lahko zagotovi, da v 
ponedeljek pride na pogovor. Seveda je tu lahko spolzek teren, tudi vprašanje morebitne kazenske 
odgovornosti, kljub strokovnim smernicam pri obravnavi suicidalnosti. Vendar je bila to pretehtana 
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skupna strokovna odločitev svetovalnih delavk, s katero so seznanile ravnateljico, ki jih je podprla, 
da ne povedo takoj, temveč pripravijo teren, da se bo to zgodilo v nekaj dnevih. Tako so imele čas z 
mladostnikom ustvariti toliko odnosa, da se je strinjal, da so povabili starše na šolo, se tudi 
dogovorili, kako (zanimivo pa na nekem drugem strokovnem srečanju strokovnih delavk iz šolstva in 
sociale, kjer so v diskusiji  predstavile primer, prejele raznolike odzive, med njimi se je večina  
opredelila, da je to prevelika odgovornost, ki je ne bi prevzele  in bi informacijo takoj predale 
staršem).  
 
Pri zagotavljanju prilagoditev je pomemben oddelčni  učiteljski zbor, kjer predstavi primer tega 
otroka. Svetovalna delavka jim pripravi tudi gradivo o določeni problematiki, gre za edukativni 
vidik, potem pa nadaljuje s predstavitvijo konkretnega primera, kaj bo počela, kdo vse bo vključen 
ter kaj to konkretno pomeni za učitelje v razredu (kaj lahko pričakujejo, kako se odzvati). Svetovalna 
delavka spodbuja deljenje izkušenj med učitelji razrednega učiteljskega zbora, da si med seboj 
povedo, kaj je kdo že kdaj počel, kaj se je izkazalo za učinkovito in kjer lahko dobijo podporo za 
svoje delo, saj gre pri (duševnih) stiskah dijajov za heterogenost in kompleksnost pojavnih oblik. 
Zaradi naraščajočega števila dijakov z različnimi težavami, predvsem tistimi kompleksnejšimi, se 
učitelji čutijo nemočne, kar tudi izražajo s tem, ko rečejo, da niso usposobljeni za to. V tem pogledu 
učiteljem ni lahko. Ta medklic svetovalna delavka razume, da to pomeni, da se je potrebno 
usposobiti. Ni pa sistemske podpore učiteljem  za delo z dijaki z različimi stiskami in je odvisno 
od šole, koliko se znajde, kakšne strokovnjake ima na šoli, koliko se podpira izobraževanje 
zaposlenih in kakšne vrste izobraževanj. 
 
*** Specifična znanja pedagoškega kadra za prepoznavanje (duševnih) stisk 
 
Velikokrat je razrednik tisti, ki prepozna stisko dijaka, ko se z njim pogovarja ali mu starši na 
govorilnih urah povedo za določene vidike situacije in je razrednik tisti, ki informacijo izve in se z 
dijakom pogovori. Generalno gledano se ustavijo in si vzamejo čas za to. Običajno potem hitro pride 
do tega, da prepozna, da ne zmore dovolj podpreti dijaka in ga vpraša, če bi šel k svetovalni, če se on 
zmeni, če gresta morda skupaj itd. in je most do svetovalne delavke. Včasih kasneje nastopi težava, 
ko neka težava dlje časa traja, pa ima učitelj predstavo, da bi morala že miniti ali pa ko se 
dogovarjajo za prilagajanje ocenjevanja, odsotnosti itd. 
 
Med učitelji ni znanja o travmi, to pojmovanje je zelo laično, parcialno, če pa je že prisotno pa 
izhaja iz medicinskega diskurza. Dosti je učiteljev z naravnanostjo pomagati nekomu, tudi z 
medicinskega vidika, zmanjka pa razumevanje z vidika socialno-integrativnega diskurza. Razumeti 
otroka v vsakodnevnem življenjskem polju jim je težko (prim. dijaka bi napotili nekam na 
zdravljenje, ko pa v razredu morajo razumeti in podpreti dijaka, pa jim je težje in potrebujejo 
podporo, da denimo razumejo, da nek dijak mora iti iz razreda in se mora svetovalna delavka 
pogajati in pojasniti, da lahko to sprejmejo).   
 
*** Vloga razrednika pri vzpostavljanju sodelovalne klime v razredih  
 
To, da razred deluje kot skupnost, je zelo močno odvisno od razrednika in delno tudi od 
svetovalne službe. Tudi drugi učitelji se na razrednika obračajo z vprašanji o informacijah, kako 
deluje razred. Delo na skupinski dinamiki, grajenju razreda kot vključujoče skupnosti, je nekaj, kar v 
pedagoškem poklicu zelo manjka po oceni svetovalne delavke.  
 
Svetovalna delavka dela v smeri podpore razredniku, da bo podprl razred kot skupnost; imela 
je izobraževanja o skupinski dinamiki v razredu, o položaju dijaka v razredu, sociometrično 
preizkušnjo so vsi učitelji naredili, nekaj imajo še načrtovanih izobraževanj, razrednike podprejo v 
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svetovalni službi z materiali, delavnicami. Razredne ure so pereče v šolstvu, finančno razvrednotene 
in so lahko nekaj, kjer se pokaže upor učiteljev in zato lahko izpeljane tehnicistično (štetje 
neopravičenih ur). Torej je odvisno od razrednika, kaj in kako bo izvajal razredne ure in nekateri jih 
izvajajo v smeri razvijanja razreda kot skupnosti. To se pozna tudi v delovanju razredov.  
 
*** Obstoj prakse/dejavnosti, ki delujejo širše socialnointegrativno 
 
Senzorično gledališče je bila ena od aktivnosti nekaj let na šoli, ki jo je izvajala svetovalna 
delavka v triletnem programu, tj. z učno najšibkejšimi, vsi dijaki z odločbo s PP so bili vključeni. Je 
bil projekt, ki je bil nekaj zelo odmevnega, na dijake je zelo vplivalo, tudi na odnose med njimi in na 
to, da so se imeli priložnost doživeti kot kompetentne.  
 
Dijake vključujejo tudi v predstavitve šole na osnovnih šolah in pri tem vključujejo zelo različne 
dijake (če so bili na dotični osnovni šoli kot učenci, če lahko kaj praktično pokažejo, če so v 
obravnavi na šoli in svetovalna ve, da bi dijaku veliko pomenilo, npr. dijaku z vedenjskimi težavami, 
kjer se lahko pokaže kot kompetenten ...). Nekateri se vključijo v raziskovalne naloge, ker želijo 
raziskovati neko temo in je bil dober odnos z mentorjem tisti, ki je deloval podporno na dijaka. Toda 
vse opisane dejavnosti niso toliko sistematične in načrtne, kakor bi lahko bile, organizirajo jih bolj 
priložnostno ali pa jih ponudijo. Nekateri se vključujejo v tekmovanja, ki pa niso na šoli 
pripravljena kot obveza, ki mora prikazati uspeh in ugled šole, temveč gre za to, da če se dijaki želijo 
vključiti v tekmovanja, jih bo šola podprla. 
 
3 Šola z gimnazijskim programom  
 
*** Opredelitve uspešnih izidov 
 
Še posebej preteklo šolsko leto je bilo na tej šoli prelomno in soočeni so bile s precejšnjim številom 
dijakov, ki so se soočali z (duševnimi) stiskami in na katere na šoli niso bili sistemsko pripravljeni in 
za te (in tudi druge) primere uspešnih izidov je bila ključna skupna točka fleksibilnost vseh 
udeleženih: svetovalne delavke, učiteljev, vzgojiteljev (če je bil dijak v dijaškem domu), razrednika, 
staršev in ravnatelja. S tem da je šlo vedno od ravnatelja navzdol.  
 
*** Značilnosti delovanja svetovalne službe kot vir podpore in pomoči 
 
Preokviranje iz patogeneze v vire moči pri sodelovanju v timih. V primeru tima na pedopsihiatriji 
je izstopalo, da so pred dijakinjo govorili o rezultatih diagnostike, v smislu: stopnja anksioznosti, 
komentirali inteligentnost, jo opremili s številkami – kot da bi jo popolnoma popredmetili ... 
Svetovalna delavka in vzgojiteljica na drugi strani sta govorili o močnih področjih, o njenih ciljih, 
željah, itd. 
 
Informirati učitelje o načinih prilagoditve izvajanja pedagoškega procesa (npr. pri dijakinjah z 
motnjami hranjenja: navodila tudi za športne pedagoge, da naj se je ne tehta na sistematičnih 
merjenjih, kakor je bilo dogovorjeno s terapevtko) ter se odzivati na potrebe učiteljev glede potreb 
po informacijah, kaj storiti v posameznih primerih. V kolikor teh navodil ne more oz. nima tega 
znanja svetovalna delavka, povabi strokovnjaka s tega področja, ki predstavi smernice učiteljem 
glede dela z dijaki soočenimi s specifično stisko. 
 
Delovanje na ravni šole, informiranje šolske skupnosti o nekaterih težavah oz. motnjah. Npr. 
ozavšečanje dijakov o avtizmu: možnost izobraževanja, vsi razredi obveščeni o značilnosti oseb z 
MAS, dijakinja z MAS naredi predstavitev same sebe pred matičnim razredom itd. V enem primeru 
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je dijakinja z duševno stisko želela, da se govori o tem v razredu, a ne v njeni prisotosti. Takrat je 
svetovalna delavka v razredu pojasnila značilnosti določene stiske ali odgovorila na vprašanja 
razreda, kako naj se odzovejo v posamezni situaciji (npr. v primeru depresije in psihoze) 
predstavila odzive, ki so podporni za osebo v stiski. Spet drugi dijaki in njihovi starši pa niso želeli 
nikakor, da bi se kaj spregovorilo o njihovi stiski in je to svetovalna delavka spoštovala. 
 
Biti na voljo kot varen prostor dijake in biti dostopen za njihove načine komunikacije, npr. kot 
prostor razbremenitve od pouka, v kolikor je pri pouku obravnavana snov zanj v situaciji stiske 
nesprejemljiva (npr. razredničarka pripeljala dijakinjo z motanjmi hranjenja, da ji ni bilo potrebno 
poslušati o temi prehranjevanja in motenj pri pouku). Eden od načinov, kako priti dijakom blizu je 
uporaba novodobne tehnologije (google drive, FB chat) za pogovor z njimi.  
 
Preverjanje napredka pri dijaku s strokovnjaki oz. terapevti (v javnih zavodih ali pri zasebnih 
terapevtih) trikrat letno: ob pričetku šolskega leta, ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja (na sredi) 
ter ob koncu. Če je potrebno, jih dodatno kontaktira ter obratno informirati druge vključene 
strokovnjake o dogajanju na šoli, ki je pomembno vplivalo na dijaka, npr. ogled določenih 
predstav s tematiko, ki bi se lahko dijakov močno dotaknilo. 
 
Delo s starši kot vir podpore in pomoči: v primerih, kjer s starši ni vzpostavljenega sodelovanja ali 
niso bili na enakih stališčih s šolsko svetovalno delavko, je delo bolj zahtevno in je potrebnega več 
angažmaja za sodelovaje. V primerih, ko starši odklanjajo pomoč, jih svetovalna delavka pozove, 
poda predloge (primer PTSM pri dijaku po smrti starša, drug starš po pomoč k osebni zdravnici, ta 
dijaka napoti na psihiatrično zdravljenje) in poskuša sodelovati tam, kjer je to mogoče (npr. je 
odzivna na pobude bolnišnične šole, kako omogočiti pridobivanje ocen, vpišejo dijaka, da ponavlja 
letnik). 
 
*** Mreža strokovnih povezav z drugimi strokovnimi ali prostovoljskimi delavci 
 
Pri primerih dijakov v stiski sodelujejo z različnimi strokovnjaki. Te organizacije oz. v njih delujoči 
strokovnjaki so: pediatrična klinika, vendar šele takrat, ko so že dijaki sprejeti v bolnišnico; urgenca, 
pedopsihiatrinja (poda tudi navodila za šolo, kako prilagoditi delo) ter obratno  včasih iz 
pedopsihiatrije pokličejo na šolo, da dobijo kakšne napotke oz. bolj celostno sliko. Tovrstna 
sodelovanja so obojesmerna, z namenom, da drug drugemu posredujejo informacije o 
delovanju posameznega dijaka in virih pomoči zanj. Včasih so si z različnimi strokovnimi profili 
na različnih bregovih (npr. pri dijakinjah z motnjami hranjenja in izrazitim perfekcionizmom, naj ne 
bi podaljšali časa pisanja testa, medtem ko dijakinja in starši to bi želeli, ker je bila taka usmeritev 
terapevtke, na šoli niso podaljšali pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja). 
 
Nekateri dijaki so vključeni v terapije pri zasebnih oz. plačljivih terapevtih. Včasih te kontakte 
pridobijo mladostniki ali starši sami, včasih jih da svetovalna delavka in sicer tiste, ki jih pozna, kako 
delajo, poskusi jim dati več kontaktov in upoštevati želje/vrednotne usmeritve dijakov, predstaviti 
različne usmeritve terapevtov, a kontakte navežejo dijaki sami (včasih tudi najprej svetovalna 
delavka, da nekoliko pojasni, nato pa dijaki oz. njihovi starši). Posamezni terapevti želijo biti del 
strokovnih timov in so vanje vključeni posredno (obveščeni preko e-pošte o dogovorih na timskih 
sestankih). V primeru uporabe drog pri dijaku, je bil pogoj vključitve v terapijo ob upoštevanju 
drugih sočasnih pogojev vzrok, da ga niso izključili, temveč so odredili pogojno izključitev.  
 
Pristopi, kadar/če v zdravstvenem ali socialnem sistemu ni virov pomoči, niso odzivni ali 
dostopni: takrat najprej nudijo pomoč in podporo na šoli po svojih močeh (npr. preprečijo kolikor se 
da, da si dijak ne bi kaj hujšega naredil). Nadalje je pomemben vir podpore za svetovalno delavko 
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ravnatelj, s katerim preveri, ali bo stal za predlogi (odloča ravnatelj) svetovalne delavke. Dodaten vir 
podpore za svetovalno delavko je Sekcija socialnih pedagogov v šoli v okviru Združenja za socialno 
pedagogiko, kjer se s kolegicami posvetuje glede možnih kontaktov ali pristopov v posamezni 
situaciji, o tem, kako so drugje postopali v podobnih situacijah, ostali strokovnjaki iz podobnih 
strokovnih področij ipd. 
 
*** Kultura in klima na šoli glede razumevanja in sprejemanja stisk ter posebnih prilagoditev  
 
Pred desetletjem so bili profesorji seznanjeni z dijakom, ki je bil slep, zato jim ni bilo potrebno 
razlagati, zakaj potrebuje prilagoditve (in kasneje dijake, kjer so bile posebne potrebe vidne navzven 
in jasno opredeljene, vendar je bilo teh dijakov malo). Nato pa so pričeli prihajati dijaki z odločbami 
zaradi disleksije, gibalne oviranosti, v zadnjih treh, štirih letih, pa so pričeli prihajati dijaki tudi z 
drugačnimi, tj duševnimi težavami. Kar se tiče posebnih potreb s področja duševnega zdravja je malo 
manj tolerantnosti s strani učiteljev. Vzrok delno tiči tudi v tem, da so določene dijakinje ob prvih 
težavah šle po psihiatrično pomoč, prejele zdravila in status je bil urejen. Stranski učinki tablet so se 
dokaj hitro pokazali in prilagoditve je bilo temu primerno potrebno hitro urediti. Zaradi takih 
primerov, je bilo potrebno mogoče malo več pojasnil ob kakšnih dekletih, ko so sicer navzven zelo 
dobro funkcionirale. 
 
Pomen vloge ravnatelja pri ustvarjanju vključujoče klime in kulture na šoli.  Ravnatelj je 
ključna oseba za ustvarjanje vključujoče klime v ustanovi, saj ima osebni stik tako z dijaki kot 
zaposlenimi. Hkrati pa to ne pomeni, da nima avtoritete. Ima zelo dober pregled nad celotnim 
dogajanjem na šoli.  
 
Določene primere posebnih potreb svetovalna delavka predebatira z ravnateljem, mu jih 
predstavi, da jih sprejme, nato pa on naredi mesto in nudi podporo, da to predstavi profesorjem. 
Vse večje odločitve se sprejemajo preko njega. Včasih se namreč lahko zgodi, da imajo profesorji 
obrambno držo, ko slišijo iz ust svetovalne delavke, »kaj je zopet narobe s kakšnim dijakom«. Takrat 
je ravnatelj tisti, ki reče, da zahteva, da se stvari izpelje na tak način kot je predlagala svetovalna 
delavka. In ko je prostor enkrat pripravljen, ni težko delati in izvajati pomoči. Primer ob vključitvi 
dijaka z Aspergerjevim sindromom: to je povzročilo kar velik preplah med učitelji in je bil ravnatelj 
tisti, ki je poslal e-pošto, da prihaja na šolo človek in ne »asperger«, povedal ime, opisal to osebo z 
njenimi zanimanji in značilnostmi delovanja.  
 
Morda je lažje zaznati stisko, ker je šola razmeroma majhna, se lažje vidi posameznika.  
 
*** Vrste prilagoditev ponujenih dijakom v stiski  
 
Na šoli ponujajo različne vrste prilagoditev: podaljšanje časa pisanja testa (v pedagoški pogodbi 
zapišejo tudi zahtevo šole do dijaka glede posamezne prilagoditve: npr. 2 dni pred testom kontaktiraš 
profesorja in se dogovoriš z njim, kako), pisanje v individualni situaciji, pisanje v več delih, ustno 
preverjanje namesto pisno. V enem primeru so preizkusili alternativno pridobivanje šolske ocene, 
kjer je svetovalna delavka spraševala dijakinjo, pri kateri se je odražal izrazit zamrznitveni refleks, ki 
ga je doživljala ob profesorju, zato sta se svetovalna delavka in profesor dogovorila, da bo 
svetovalna delavka imela snemalnik v žepu in dijakinjo spraševala na način, kot da želi z njo 
ponoviti snov. Ker je dijakinja kakovostno odgovarjala, ji je na koncu povedala, da je dobila 
pozitivno oceno. Dijakinji so dali na izbiro, da se lahko sama odloči ali želi ponovno odgovarjati ob 
profesorju, ali ji ustreza ocena, ki jo je pridobila s pogovorom s svetovalno delavko. O eksperimentu 
so bili obveščeni tudi starši.  
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Pedagoška pogodba je kot instrument za prilagoditve najbolj pomembna. Včasih je potrebno 
odreagirati zelo hitro, zato so to v situaciji akutnih stisk to najprej ustne pogodbe, ki jih vse 
sklenejo z odobritvijo ravnatelja. Dijaki teh dogovorov niso kršili ali jih izkoriščali sebi v prid. 
Včasih je zaradi situacije, v kateri se nahajajo dijaki, nujno sproti pripravljati dodatne 
prilagoditve oz. spreminjati obstoječe. Pogosto so imele dijakinje stranske učinke zaradi 
medikamentoznega zdravljenja in so zato prilagodili spraševanje. V primeru dijakinje po odpustu iz 
bolnišnične oskrbe, ki ni zmogla spremljati pouka in ker je bilo maturitetno leto, so naredili dodatni 
individualiziran načrt, da ni hodila v šolo in tako pri vsakem predmetu posebej prilagodila 
pridobivanje ocen in šla na maturo, jo uspešno opravila ter se v rednem roku vpisala na fakulteto.  
 
V nekateri primerih je potrebo ustvariti inovativne pristope, ki delujejo podporno za dijaka. 
Med to uvrščajo:   
- sprehod v gozd, dokler se dijak ne umiri; 
- 24-urna prisotnost odrasle osebe na izvajanju študijskih obveznosti zunaj šolskega okolja 
- ko dijakinja ne zmore, gre od pouka, se oglasi pri svetovalni delavki, knjižničarju in profesor 
naknadno preveri ali se je res zadrževala tam; 
- (po navodilih psihiatrinje) hoja čez dijakinjo sredi hodnika, ki obleži zaradi paničnega napada, kjer 
je bilo potrebno  pripraviti celoten razred in sebe, da to res pomaga; rezultat je bil, da so v  
 roku enega meseca pri dekletu napadi prenehali;  
- uporaba sodobne tehnologije (Google-drive dokumentov, FB chat - dogovor da svetovalna delavka 
odgovori v enem dnevu), kamor dijakinja piše stvari, ki jih želi sporočiti svetovalni delavki. 

 
Prilaganjanje sicer načeloma veljavnih pravil. Dijaku, ki je uporabljal droge, je bil pogoj 
vključitve v terapijo ob upoštevanju drugih sočasnih pogojev vzrok, da ga niso izključili, temveč so 
odredili pogojno izključitev. Pridobili so mnenje strokovnjaka, se držali dogovorjenih načrtov, kar je 
vodilo do zmanjašanja izraženosti težav z odvisnostnjo pri dijaku. Drug primer prilagajanja 
načeloma veljavnih pravil je bila prilagoditev glede uživanja prepovedanih substanc. Dijaku se je 
dovolilo kajenje z namenom, da se umiri. 
 
Omogočanje prešolanja, kadar je težavnost šole vzrok za razvoj stiske pri dijaku. Tu je spolzek 
teren in je nujno, da se res pogleda, ali je situacija v šoli vzrok za stisko ali pa je zgolj odraz neke 
druge obstoječe stiske. V kolikor se izkaže, da je težavnost šole previsoka, speljejo postopek 
prešolanja. 
 
Prilagodljivost sistema pa mnogokrat ni potrebna samo na šoli, temveč tudi v drugih 
institucijah. V primeru dijakinje, kjer se je sredi 4. letnika pokazala akutna stiska, je bil sprožen 
postopek usmerjanja za pridobitev odločbe. Problem se je pojavil z Republiškim izpitnim centrom 
(RIC), kjer so v odgovoru na dokumentacijo o zaprošenih prilagoditvah pri pisanju mature zapisali, 
da dijakinja ni opravičena do prilagoditev na maturi, saj je bil postopek sprožen v 4.letniku. RIC je 
sistemsko tako urejen, da prilagoditve omogoča tistim kandidatom, ki so vložili zahtevek za uvedbo 
postopka za usmerjanje do zaključka 3.letnika. A problem je, ker so bile pri dijakinji najhujše težave, 
ki so jih doslej kadarkoli v šoli srečali, res sredi šolskega leta v 4.l. Na šoli so vložili veliko 
angažmaja v to, da so pisali, klicali na RIC, da je bilo na koncu dijakinji vendarle omogočeno 
prilagojeno pisanje mature. Ob tako hudih težavah bi potrebovali večjo fleksibilnost sistema. 
 
Prilagoditve se ne nanašajo samo na pridobivanje ocen in sledenje pouku, temveč tudi na 
prilagajanje drugih možnosti vključenosti v razredno dogajanje. Primer dijakinje, ki je imela 
psihotične epizode ter samomorilne misli s kasnejšim poskusom samomora: kjub temu so jo vzeli s 
seboj na študijske obveznosti zunaj ustanove, saj si je želela in so starši zaupali šoli. To je bila za 
šolo velika odgovornost, a so imeli tudi z dijakinjo tako bližnji in varen odnos, da je sporočila, ko je 
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bila v slabšem stanju. Takrat niso delali po »papiroloških smernicah«, temveč na podlagi zgrajenega 
odnosa. Ko pa je situacija presegala zmožnosti šole, pa so se povezali z drugimi strokovnimi 
službami in institucijami (hospitalizacija) in potem je šola ponudila prilagoditve do te mere, da je v 
šoli zgolj pisala teste, ne da bi jo obiskovala. Kot šola bili v nekem smislu nemočni, a ker so 
sodelovali svetovalna delavka, ravnatelj, starši, razrednik itd. je bil to primer dobre prakse, da je niso 
zaprli v institucijo, temveč omogočili čim več prilagoditev, kolikor je bilo mogoče.  
 
V šoli je taka praksa, da prilagoditve lahko predlagajo vsi pedagoški delavci, odločajo vsi, 
potrdi pa ravnatelj. Običajno so temu namenjene konference, kjer imajo vsakič znova temo 
posebne potrebe in če je kaj potrebno pojasniti, to stori svetovalna delavka.  
 
*** Specifična znanja pedagoškega kadra za prepoznavanje (duševnih) stisk 
 
V splošnem zaposleni dobro prepoznavajo stiske dijakov (npr. ob komentarjih dijakov, ki 
nakazujejo na stisko). Tekom pouka sicer ne usmerijo vse pozornosti na dijaka, temveč kasneje 
obvestijo svetovalno delavko ali razrednika. Nekateri profesorji sami nudijo podporo dijaku 
(npr. v primeru samopoškodb je pri športni vzgoji profesor dijakinjo oskrboval, poklical starše, se z 
njo pogovarjal, ne obsojal). Zelo pogosto je svetovalna delavka v navezi z vzgojitelji v dijaškem 
domu, ki imajo dijake v popoldanskem času in pri njih je prepoznavanje stiske običajno še bolj 
poglobljeno, saj so z dijaki več časa in na drugačen način.  
 
Manjšina (večinoma starejših) učiteljev še vedno ne poznajo in ne priznavajo nekaterih stisk. 
Denimo v primeru depresije nekateri učitelji to bolezen še vedno dojemajo kot “jokcanje” razvajenih 
deklet, včasih tako tudi komentirajo v razredu ali v primeru Aspergerjevega sindroma kot 
nevzgojenost. Tu je pomembna vloga svetovalne delavke, da dodatno pojasni situacijo ter 
pripravi sistem, ki bo razumel ta pojav. Kar se tiče samega pojma travme se je v praksi izkazalo, 
da vzgojitelji poznajo koncept, tudi zaradi svoje izobrazbe, vsi profesorji pa ne in ni znanja o tem. 
Besede travme ne uporabljajo, a kadar želi svetovalna delavka govoriti o situaciji, ko je dijak 
doživel travmo, uporablja besede težji življenjski izzivi, hude življenjske preizkušnje, kar 
profesorji sprejmejo in razumejo.  
 
*** Vzpostavljanje sodelovalne klime v razredih in na šoli 
 
Vzpostavljanje sodelovalne klime je na šoli sistemsko vtkano. Na šoli je zelo zelo velik poudarek 
na skupnosti. V dijaškem domu je vsaj enkrat na mesec organiziran en dogodek, ki se ga morajo 
udeležiti vsi dijaki, ki bivajo v dijaškem domu, včasih je za dijake celo preveč skupnega dela. 
Skupnost je poudarjena tudi preko urnika, ki se ga morajo vsi držati. Znotraj šole imajo kar nekaj 
dni, ko je skupnost poudarjena na sistemski ravni z dogodki ob začetku in koncu šolskega leta, v 
redni urnik vključijo obiske raznih strokovnjakov in umetnikov, ki celotni šoli predstavijo določeno 
temo, vsak letnik v okviru obveznih izbirnih vsebin organizira teden urjenja socialnih veščin, ko se 
dijaki odmaknejo stran od rednega pouka in posvetijo sebi (tematsko so zaokroženi s temami: 
komunikacija, samopodoba, iskanje smisla, izzivi v življenju, poslanstvo, …), vsaka generacija 
tekom leta odide na ekskurzije v tujino, kjer je namen ravno v kvalitetnem preživljanju prostega 
časa.  
 
Vzpostavljanje sodelovalne klime v razredih je v največji meri odvisno od razrednika. Polovica 
razrednikov je zelo socialno močnih in delajo odlične razredne ure s poudarkom na skupinski 
dejavnosti ipd., nekateri pa zelo tehnicistično. Včasih je razred in šolsko osebje v neposredno 
podporo v težkih trenutkih, denimo v primeru smrti starša dijaka, saj so se vsi dijaki razreda, 
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vključno s profesorji udeležili pogreba ali ko v razredu dijaki vprašajo, kako naj se odzovejo na 
izraženo stisko dijaka (npr. v primeru paničnega napada).  
 
*** Obstoj prakse/dejavnosti, ki delujejo širše socialnointegrativno 
 
V največji meri so te dejavnosti preko prostovoljstva (dijaki hodijo v dom ostarelih občanov, v 
socialno – varstveni center), nekateri dijaki občasno pomagajo delati na kmetijah, ki potrebujejo 
dodatne delavne roke (pleskanje, žaganje ...). Je pa ta del še bolj poudarjen v dijaškem domu.  
 
4 Zaključki 
 
Na osnovi rezultatov pridobljenih na treh identificiranih srednjih šolah kot šolah, kjer so razvidni 
modeli dobre prakse, povzemamo sledeče skupne točke.  
 
Svetovalne delavke so prisotne na šoli, v razredih, aktivno delujejo v smeri, da jih dijaki in 
učitelji (s)poznajo in to je plod načrtovanega in sistematičnega dela skozi več let, ne glede na to 
ali je bila taka praksa vzpostavljena že pred prihodom posamezne svetovalne delavke na šolo ali pa 
jo je pričela ustvarjati sama.  
 
Rezultati tovrstnega delovanja prinašajo vse večjo detabuizacijo in depatologizacijo 
svetovalnega dela ter utrjujejo vlogo svetovalne delavke kot sogovornice in zagovornice 
mladostnikov, sogovornice staršem, podporne osebe učiteljem ter pomembne soustvarjalke 
vključujoče šolske skupnosti. Svetovalna delavka v vlogi sogovornice sprašuje mladostnike po 
njihovih željah, upih in načrtih, v vlogi zagovornice pa jača glas mladostnika tam, kjer je ta 
preslišan. Svetovalna delavka v vlogi sogovornice staršem ponuja podporo odnosu med 
odraščajočim mladostnikom v stiski in starši in (včasih tudi zahtevno) spodbuja k proaktivnemu 
delovanju v smeri želenih skupnih sprememb. Svetovalna delavka v vlogi podporne osebe 
učiteljem pojasnjuje učiteljem posamezne potrebe, ki jih neka (duševna) stiska prinaša, jim predlaga 
prilagoditve in z učitelji soustvarja nove prilagoditve – še posebej tako, da spodbuja delitev izkušenj 
in s tem medsebojne podpore med učitelji učiteljskega oddelčnega zbora. Posebej svetovalne delavke 
vidijo pomen svoje vloge takrat, ko učiteljem zmanjkuje moči za delovanje v neki situaciji soočenja 
z dijaki v stiski na daljši rok. Prav tako vidijo svojo vlogo pri podpori razrednikom, da podprejo 
razred kot skupnost. Vloga svetovalne delavke kot pomembne soustvarjalke vključujoče šolske 
skupnosti se kaže v razumevanju, da v šoli podpora dijakom na področju duševnega zdravja ne 
poteka samo individualno, temveč je v širšem smislu pomembnejša podpora šolski in razredni 
skupnosti, torej delu z razredi in učitelji, ki vodi do vključujoče šolske klime in kulture.  
 
Pri ustvarjanju vključujoče klime in kulture šole ima izjemno vlogo ravnatelj. Prav tako je 
ravnatelj pomembna podpora delu svetovalne službe, ker svetovalni delavki zaupa in jo podpre 
nasproti učiteljskemu kolektivu, kadar tam ni potrebnega razumevanja. Zaupanje ravnatelja so si 
morale svetovalne delavke pridobiti z izkušnjami, kjer so pokazale, da je svetovalno delo na šoli 
pomemben del delovanja šole.  
 
Nižja kot je zahtevnost šolskega programa, večja je socialnoekonomska, čustvena in kulturna 
kompleksnost stisk všolanih dijakov, ki so zaradi tega potisnjeni v situacije večkratne 
izključenosti, zato so potrebe po podpori in pomoči kompleksne, večnivojske in kličejo po bolj 
usklajenem sistemskem sodelovanju več resorjev (sociala, zdravstvo in šolstvo) ter kličejo po večji 
dostopnosti do brezplačne, kakovostne, učinkovite, kontinuirane in frekventne odnosno 
usmerjene pomoči. Višja kot je zahtevnost šolskega programa, večja je dosegljivost plačilnih 
storitev podpor in pomoči. 
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Delovanje trajnejših strokovnih povezav med svetovalno službo in drugimi strokovnimi 
službami je plod kakovostnih izkušenj skupnega sodelovanja v preteklosti, ki so dobile tudi 
funkcijo posvetovanja, preden se svetovalne delavke odločijo za posamezne nadaljnje faze procesa 
podpore in pomoči ter nadaljnje ukrepe. V kolikor ni (še) na voljo dostopnih virov pomoči za 
dijake, se  svetovalne delavke vidijo v vlogi strokovne osebe, ki ponuja prvo in dostopno pomoč 
in podporo. Še posebej v teh primerih predstavljajo podporno in posvetovalno funkcijo 
svetovalnim delavkam druge svetovalne delavke na šoli, v kolikor so tam zaposlene, regijski aktiv 
svetovalnih delavk, sodelovanje v strokovnem združenju ter vključitev v dodatno (psihoterapevtsko) 
usposabljanje.  
 
Prilagoditve učnega procesa, s pomočjo katerih lahko mladostnik kljub svojim stiskam dosega 
zadovoljive učne rezultate, so pomembne z vidika delovanja šole kot varovalnega dejavnika, 
kjer mladostnik ohranja vsaj en del obvladovanja svojega življenja tudi v situacijah, ko zanj to na 
drugih področjih ni možno. Med sistemsko najbolj pomembnimi možnostmi prilagoditev je 
institut pedagoške pogodbe (11. člen Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah), ki omogoča 
veliko in raznovrstne prilagoditve učnega procesa in je v trenutku izkaza akutne stiske lahko izvajan 
najprej v obliki ustnega dogovora. Za udejanjenje prilagoditev, ki izhajajo iz avtonomnosti 
strokovnega dela, je glavni dejavnik suverenost svetovalne službe, za katero stoji ravnatelj.  
 
Prilagoditve ne morejo biti vnaprej protokolarno pripravljene, temveč izhajajo iz specifičnih potreb 
posamezne situacije duševne stiske in zato so prilagoditve zelo raznolike in tudi inovativne, 
včasih celo nekoliko izven pravnoformalno opredeljenega delovanja. Slogan, ki bi to najbolje 
zajel, se glasi: »Delo prilagodiš mladostniku, ne pa mladostnika temu, kako se dela«. Največ, kakor 
so prilagoditve lahko sistematizirane, so v obliki strokovnih smernic. Prilagoditve so procesno 
zastavljene, se lahko spreminjajo glede na situacijo in pomenijo določen delež kaotičnosti dela. 
Prilagoditve dijakom v situaciji (akutnih) duševnih stisk ne pomenijo samo prilagoditev učnega 
procesa, temveč tudi prilagoditve, ki dijakom v kar največji meri omogočajo vključenost v 
(ob)šolsko dogajanje.  
 
Razrednik je eden najpomembnejših dejavnikov pri odkrivanju dijakov v stiski in ukrepanju v smeri 
njihove podpore (druge osebe, ki lahko prepoznajo dijakovo stisko in so most do svetovalne službe, 
so še drugi učitelji, sošolke/ci, starši ter mentorji na praksi). Občutljivost razrednikov za 
prepoznavanje in ukrepanje ob prepoznanih stiskah dijakov, je še vedno v največji meri 
odvisna od osebne naravnanosti razrednika. Tako na isti šoli delujejo razredniki, ki svoje delo 
opravljajo vključujoče naravnano in razredniki, ki vključujoče naravnanosti ne prepoznavajo kot 
svoje delovne naloge. Prav tako je oblikovanje razreda kot skupnosti (ki je še posebej 
pomemben vir podpore dijakom v stiski), odvisna od tega, kako razrednik izvaja razredništvo 
(tehnicistično ali v oblikovanje skupnosti usmerjeno). S tem v zvezi se jasno kaže potreba po 
boljši sistemski in tudi finančni urejenosti razredništva. Pomembni zaupniki na eni od šol z (nižjim) 
poklicnim izobraževanjem pa so tudi učitelji praktičnih modulov. 
 
Med učitelji in razredniki ni sistematičnega znanja o širokem spektru specifičnih (duševnih) 
stisk in spoprijemanju z njimi, saj za to niso usposobljeni, a vendar marsikateri prepoznavajo 
stiske pri mladostnikih, še vedno pa je to v največji meri odvisno od osebne naravnanosti in 
mnogokrat to razumevanje sloni na medicinskem diskurzu (ideja o potrebi po obravnavi in 
napotovanju). Še manj imajo učitelji znanja o travmi in travmatskih dogodkih ter predvsem z njimi 
povezanimi dolgotrajnejšimi posledicami. Te vsebine delno prepoznavajo pod izrazi hude življenjske 
situacije, težki življenjski izzivi in parcialno po posameznih tematikah, npr. zlorabe, nasilje, nesreče 
..., a se kaže velika potreba po znanjih in veščinah za ustvarjanje socialno-integrativnega 
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delovanja učiteljev v šoli, v razredu, pri pouku v situaciji specifičnih (iz psihološke travme 
izhajajočih) stisk.   
 
Pomemben vpliv pri prepoznavanju stisk in nudenju podpore predstavlja klima in kultura na šoli, 
ki dopušča in sprejema stiske kot del realnosti in kot del življenja dijaka, kjer tudi šola lahko 
ponuja pomembno podporo. Gre torej za socialno-intergrativni diskurz, kjer dijak ne pridobi zgolj 
podpore in pomoči v situaciji stiske, temveč so zanj ustvarjajo možnosti, da čim bolj polno lahko 
sodeluje v šolskih in obšolskih (še posebej v skupnost usmerjenih) dejavnostih. Te so omogočene 
prek prostovoljstva, projektov na šolah, prakse, vključevanja dijakov v predstavitve šole na OŠ, 
raziskovalnih nalog in tekmovanj, vendar pa vse vključene svetovalne delavke ugotavljajo, da 
področju obšolskih še posebej v skupnost usmerjenih dejavnosti na šoli namenjajo najmanj 
sistematičnega delovanja.  
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V. Ocena dostopnosti organiziranih oblik podpore 
mladim v psihosocialnih in duševnih težavah s strani 
specializiranih javnih in zasebnih organizacij, ki svoje 
programe ponujajo tudi mladim 
 
1 Namen analize 
 
Glavni namen analize dostopnosti pomoči je bil s hitro oceno preučiti obseg nudenja in iskanja 
pomoči mladih in nekatere značilnosti iskanja pomoči. Ciljno skupino so predstavljale organizacije, 
ki mladim do dopolnjenega 25. leta in njihovim staršem ponujajo različne storitve povezane s 
podporo v psihosocialnih in duševnih težavah. Zanimale so nas značilnosti nudenja te pomoči, 
število vključenih mladostnikov/c in specializirani programi za mladoletnike. Iz analize so bile 
izvzete vzgojno izobraževalne ustanove, ki so obravnavane v posebnem poglavju oziroma delu 
raziskave. Namen analize ni bil vsebinsko vrednotenje programov ali njihovih rezultatov. Podatki so 
bili zbirani z namenom preučevanja dostopnosti različnih oblik pomoči in značilnosti te pomoči. 
Organizacije v analizi niso izpostavljene poimensko, z imeni so izpostavljene samo organizacije, 
kamor so mladostnike iz organizacij napotili v nadaljnjo obravnavo. 
 
Metodologija je obsegala dve fazi. V prvi fazi smo načrtovali širši pregled organizacij, na podlagi 
katerega bi izločili organizacije, ki ponujajo specializirane oblike pomoči za mlade in v drugi fazi 
specializiranim organizacijam v ožjem izboru zastavili bolj specifična vprašanja o značilnostih 
pomoči.  
 
V prvi fazi je vzorec zastavljen široko. Prvi kriterij izbora so bile organizacije, ki se na podlagi 
pregleda publikacije Kam in kako po pomoč v duševni stiski (Oreški, Demovšek, Hrast in Serec, 
2013) in hitrega pregleda spletnih strani povezanih z nudenjem pomoči mladim v duševnih stiskah 
ukvarjajo s tem področjem. Poleg omenjenega pregleda smo v vzorec po predlogih članov ožjega in 
širšega raziskovalnega tima, vključili tudi tiste organizacije, ki bi lahko ponujale storitve 
mladostnikom, vendar tega niso imele jasno navedenega. V prvi fazi smo torej zajeli samo 
organizacije, za katere nismo vedeli, ali ponujajo specializirane programe za mladostnike. 
Specializirane organizacije (npr. Svetovalne centre za otroke, mladostnike in starše) smo uvrstili 
neposredno v drugo fazo, da jih ne bi po nepotrebnem obremenjevali z odgovori. V prvi fazi smo 
med javnimi organizacijami vključili Centre za socialno delo (CSD), Dežurne ambulante v okviru 
psihiatričnih bolnišnic, mladinske centre in dispanzerje v zdravstvenih domovih. Med zasebnimi pa 
različne nevladne organizacije ter organizacije, ki ponujajo svetovanje in terapijo z ali brez 
koncesije. V dokončno oblikovan vzorec smo vključili 48 organizacij.  
 
V prvi fazi smo na organizacije naslovili vprašanja o tem, ali ponujajo pomoč mladim do 25. leta, ki 
imajo psihosocialne ali duševne težave in njihovim staršem. Zanimalo nas je tudi, ali ponujajo 
kakšne programe, ki so prilagojeni mladim in ali imajo na voljo specializirane programe za 
mladostnike v starosti pod 18. let. Poleg tega nas je zanimalo tudi število vključenih mladostnikov in 
njihovih staršev v zadnjih 12 mesecih in nadaljnje usmerjanje oziroma napotitev v druge 
organizacije.  
 
Prvo fazo smo najprej načrtovali z izvedbo intervjuja po telefonu, vendar smo zaradi številnih težav 
(nedosegljivost, težka dostopnost odgovorne osebe, prošnje za odgovarjanje po elektronski pošti) 
celotno analizo kasneje prilagodili in jo opravili po elektronski poti. Po telefonu smo kontaktirali 48 
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organizacij (kontakt smo uspeli vzpostaviti z 18 organizacijami), vse ostale pa smo kontaktirali po 
elektronski pošti. Vprašalnik je obsegal pet vprašanj na zgoraj opisane teme.  
 
V drugo fazo smo vključili vse organizacije, ki so nam v prvi fazi označile, da izvajajo specializirane 
programe in tiste, ki smo jih na podlagi njihove dejavnosti (ki je namenjena specifično otrokom in 
mladostnikom) uvrstili neposredno v drugo fazo. V drugi fazi je vprašalnik obsegal  štirinajst 
vprašanj. Zanimale so nas predvsem naslednje značilnosti iskanja pomoči: vzroki iskanja pomoči, 
starostne omejitve, način vzpostavitve stika, prvi koraki v obravnavi, vključevanje drugih 
pomembnih oseb v obravnavo, dostopnost storitve, čakalni roki, pričakovanja mladostnikov, 
informiranje o storitvi, težave in ovire pri delu z mladostniki.  
 
2 Rezultati 
 
2.1 Analiza organizacij zajetih v prvi fazi 
 
V prvi fazi smo po telefonu kontaktirali 48 organizacij, od teh se jih je odzvalo 18. V petih so 
navedli, da imajo specializirane programe za mlade in smo jih zato vključili v drugo fazo, ostale 
organizacije pa so mlade obravnavajo enako kot odrasle uporabnike (psihiatrične bolnišnice, Centri 
za socialno delo…), ter jih po potrebi napotijo drugam (po navadi v NVO ali k specializiranim 
zdravnikom). V eni izmed organizacij so navedli, da mladim ponudijo individualni načrt pomoči in 
samopomočno skupino, ki pa zaenkrat še ni namenjena izrecno mladim.  
 
Kasneje, ko smo organizacije kontaktirali po elektronski pošti, smo naleteli na razmeroma skromen 
odziv, saj se jih je od 30 organizacij na katere smo naslovili e-pošto odzvalo le osem. Med njimi so 
bile tako javne kot zasebne organizacije (Center za socialno delo, več nevladnih organizacij, 
Univerzitetni klinični center MB, zasebni ambulanti). Čeprav je bil namen prve faze v samo pregled 
in izbor organizacij za drugo fazo, je v nadaljevanju povzetih nekaj rezultatov in ugotovitev prve 
faze. Izmed osmih organizacij dve organizaciji nista ponujali programov za mlade pod 25. letom in 
specifičnih programov, ampak so jih v enem primeru usmerjali neposredno naprej v druge javne in 
zasebne neprofitne organizacije.  
 
Ostale organizacije so ponujale pomoč mladim do 25. leta, v enem primeru je šlo specifično  za 
resocializacijo in iskanje zaposlitve in širjenje socialne mreže. Na vprašanje o tem ali je mladim in 
njihovim staršem v organizaciji na voljo kakšne prilagojen program so pritrdili v treh organizacijah. 
V dveh zasebnih ambulantah so njihovo celotno dejavnost označili kot psihodiagnostiko ter 
svetovanje in psihoterapijo za otroke in mladostnike, torej namenjeno tej starostni skupini. Ena 
zasebna neprofitna organizacija (NVO) je ponujala mladim storitev individualnega osebnega, 
spletnega ali telefonskega svetovanja ter prilagojeno terensko delo za mlade (ki lahko vključuje tudi 
storitve svetovanja).  
 
Svetovanje za mlade pod 18. letom starosti so ponujale tri zgoraj omenjene organizacije v obliki 
svetovanja, psihoterapije, obravnave težav v duševnem zdravju, svetovanja na terenu in klinično 
psihološke pomoči. Poleg omenjenih organizacij so v eni izmed organizacij v vzorcu ponujali obisk 
skupine za samopomoč, v spremstvu staršev ali skrbnikov, če je oseba mlajša od 18. let. 
 
V šestih organizacijah so mlade napotili naprej in sicer mlajše od 18. let v Svetovalne centre za 
otroke in mladostnike ali v PRIMSS – svetovalno središče za mlade. Iz zdravstvenih organizacij 
napotijo mlade v Oddelek za motnje hranjenja ali na Enoto za adolescentno psihiatrijo na Psihiatrični 
kliniki v Ljubljani,  ustrezne specializirane programe v okviru zdravstva (logoped, specialni 
pedagog, psihiater), Svetovalni center za otroke in mladostnike, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 
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SOČA, Projektno učenje za mlajše odrasle Maribor, Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna. V eni 
izmed zasebnih neprofitnih organizacij, ki se je ukvarjala s problematiko uporabe psihoaktivnih 
substanc so mladostnike napotili naprej na Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, 
Društvo projekt Človek in Labirint Kranj.  
 
Oceno števila vključenih mladih so nam podali iz dveh zasebnih neprofitnih organizacij in dveh 
zasebnih ambulant. V neprofitni organizaciji, ki se primarno ukvarja z mladimi, ki uporabljajo PAS 
so v letu 2017 vključili v osebno svetovanje sedem mladih pod 25 let, na prilagojenem terenskem 
delu za mlade uporabnike pa so dosegli 100 mladostnikov pod 25 let (ocena). V zasebni neprofitni 
organizaciji, ki se ukvarja z duševnim zdravjem so imeli v obdobju dvanajstih mesecev vključenih 
75 mladih in 18 staršev. Zasebni ambulanti sta v istem obdobju vključili ena 298 in druga 200 mladih 
(večji del z napotnico). V obeh javnih organizacijah niso vodili posebne evidence za to starostno 
skupino.  
 
2.1 Analiza organizacij zajetih v drugi fazi 
 
V drugi fazi smo vprašanja naslovili na 38 organizacij, ki so po naši oceni iz prve faze ponujale  
pomoč otrokom ali mladostnikom, ki imajo psihosocialne težave oziroma duševne stiske. Na 
vprašanja nam je je na vprašanja odgovorilo šest organizacij, iz ene pa so nam sporočili, da programa 
ne izvajajo več, ker nimajo možnosti financiranja. Izmed šestih organizacij v drugi fazi sta bili dve 
javni, ostale pa so bile zasebne neprofitne organizacije (društva ali zveze). Le ena izmed vključenih 
organizacij je v svojem delu delovala tudi na področju zdravstvenega varstva. Vse ostale organizacije 
so delovale na področju socialnega varstva. Odgovori so bili razmeroma obsežni, pripravili pa so jih 
strokovni delavci ali vodje programov. V vzorcu druge faze sta dve organizaciji, ki smo jih zajeli že 
v prvi fazi.  Rezultati druge faze so zaradi večje obsežnosti predstavljeni v posameznih podpoglavjih. 
V posameznih podpoglavjih so deli besedila označeni z narekovaji dobesedni navedki predstavnikov 
posameznih organizacij.  
 
2.3 Specifika programov namenjenih mladim in vzroki iskanja pomoči 
 
V vzorcu druge faze sta bili dve zasebni neprofitni organizaciji, ki sta ponujali pomoč mladim 
uporabnikom psihoaktivnih substanc. Program ene izmed njih je ambulantnega tipa specializiran za  
mladostnike ki uporabljajo marihuano, čezmerno uporabljajo digitalne tehnologije in imajo druge 
težave v odraščanju. Druga je kot del programa ponujala svetovalnico za mlade, ki so  v duševni 
stiski in imajo druge težave ter aktivnost dnevnega terenskega dela s skupino mladih rizičnih 
uporabnikov drog ki niso vključeni v ostale programe organizacije. Prva organizacija je kot vzroke 
za iskanje pomoči v programu navajala eksperimentiranje in redno kajenje marihuane (konoplje) ter 
kot posledico porušene odnose v družini in težave v šoli. Kot težave navajajo še  »kombinacija 
različnih oblik kemične in nekemične omame, učne težave, učenje slovenskega jezika mladih 
migrantov, težave v odnosih, pridružene motnje - ADHD, simptomi depresije, avtizma, motnje v 
duševnem razvoju, rezanje, poskusi samomora, agresivnost«. Najpogostejši vzroki iskanja pomoči v 
drugi organizaciji so težave zaradi prekomerne ali tvegane uporabe drog. Mladi imajo »težave pri 
odnosih z drugimi (prepiri, konflikti), težave v šoli ali službi (če že delajo), imajo zdravstvene težave 
(nespečnost, tesnoba, panični napadi). Največ se jih na nas obrne, ko ugotovijo, da ne morejo več 
normalno funkcionirati brez substanc.«. 
 
Ena (zasebna neprofitna) organizacija je ponujala pomoč pri težavah v duševnem zdravju s programi 
psihosocialne rehabilitacije v skupnosti. Uporabnikom ponujajo informiranje in svetovanje ter učenje 
in pridobivanje socialnih veščin za samostojno življenje. Kot vzroke iskanja pomoči so navajali 
pomoč po zaključenem zdravljenju v psihiatrični bolnišnici. Glavne težave mladih pa so bile »zožana 



244 

 

socialna mreža, veliko prostega časa, učenje kako živeti z duševno motnjo - sprejeti spremembe, ki 
jih duševna motnja prinaša in živeti polno in kvalitetno življenje.« 
 
Specifika izpostavljenega programa naslednje neprofitne organizacije je bilo anonimno telefonsko 
svetovanje za otroke in mladostnike, ki deluje kot »prva socialna pomoč za otroke in mladostnike«. 
Najpogostejši vzroki iskanja pomoči so »vrstniki, ljubezen, telesni razvoj in spolnost, družina in šola, 
sledijo jim telesne težave, psihološke težave, odvisnost, internet, zlorabe, na dnu tematik pa so 
samomori in socialna stiska.«. 
 
Prva izmed dveh javnih organizacij v vzorcu je ponujala pomoč mladim v različnih težavah in z 
različnimi stiskami. Navajajo, da ponujajo »prvo socialno pomoč ter svetovanje v različnih oblikah, 
izvajamo pa tudi preventivno dejavnost s predstavitvami oblik pomoči …, delavnicami in dnevnimi 
obravnavami, namenjenimi pomoči pri učenju in spremljanju.«. Kot najpogostejše težave navajajo 
težave v odraščanju, nasilje v družini in zlorabe. Druga javna organizacija ponuja mladim v duševnih 
stiskah in težavah »možnost pogovora, svetovanja in terapevtske obravnave. Opravljamo 
diagnostično ocenjevanje posameznikovih težav/potencialov ter nudimo možnost individualne in  
skupinske oblike pomoči/korekcije/terapije.« Najpogostejši razlogi iskanja pomoči so: »čustvene 
stiske, težave s pozornostjo, nemirnostjo, težave z učenjem ali učnim neuspehom, odklanjanja šole, 
težave v odnosih z vrstniki, težave v družini - ločitve, nasilje, alkoholizem idr., travmatski dogodki, 
zanemarjanje, fizične ali psihične zlorabe, problemi s samoregulacijo (tiki, enureza, motnje 
hranjenja, motnje spanja idr.), suicidalne grožnje ali poskus suicida, avtistične značilnosti, govorne 
težave, zlorabe alkohola in drog, psihotične značilnosti, odvisnost od računalnika.« 
 
V vzorec smo zajeli zelo različne programe, ki na takšen ali drugačen način ponujajo individualno 
svetovanje in terapijo kot tudi druge oblike pomoči mladim kot so prva socialna pomoč, pridobivanje 
socialnih veščin, informiranje in terensko delo, psihosocialno rehabilitacijo. Mladi se na organizacije 
(samostojno ali napoteni s strani staršev ali drugih ustanov) obračajo zaradi težav v odnosih s 
sovrstniki ali v družini, z nasiljem v družini, zaradi različnih travmatskih dogodkov, težavami v šoli 
in s težavami zaradi uporabe psihoaktivnih substanc.   
 
2.4 Dostopnost programov, starostne omejitve in prvi stik s programi 
 
Programi so v veliki večini odprti 8 ur na dan od tega nekateri dopoldan in drugi po dvanajsti uri. 
Dva izmed programov sta na voljo od 7.00 do 20.00 (od tega eden ob petkih do 14. ure). Pri enem 
izmed programov navajajo še bivanje v stanovanjskih skupinah, ki je na voljo vse dni v tednu, 
vendar 8 ur dnevno ob pomoči strokovnih delavcev in mentorjev. Samo eden izmed programov je 
navajal dostopnost 24 ur na dan, vse dni v tednu. 
 
Običajni čakalni roki za sprejem v obravnavo so od enega do sedem dni. Pri tem nekateri dodajajo, 
da so mladi lahko sprejeti takoj, čakalni rok pa je lahko maksimalno sedem dni. V eni izmed 
organizacij navajajo čakalne roke (na dan 26.1.2018) za prvi pregled npr. psihologu 430 dni, pri 
pedopsihiatru 360 dni. Nujne primere obravnavajo z napotnico »nujno« obravnavajo izven navedenih 
čakalnih rokov. V eni organizaciji navajajo, da čakalnih rokov ni.  
 
Štiri organizacije niso postavljale nobenih starostnih omejitev za vključitev v program. V programih, 
ki so specializirani so bila navedena povprečja med 13 in 22 let v enem programu, v drugem 
podobno navajajo spodnjo starostno mejo 13 do 14 let. Podobno je v programu, ki ponuja telefonsko 
svetovanje, kjer jih najpogosteje kličejo osnovnošolci in mladostniki do 18 let. V eni izmed 
organizacij mladoletne osebe prevzamejo pedopsihiatri. 
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V dveh organizacijah so navedli starostno omejitev 18. let, vendar v eni izmed njih izjemoma v 
dogovoru s skrbniki obravnavajo tudi mladoletne, v drugi pa sprejemajo otroke in mladostnike med 
6. in 18. letom starosti, vendar z izjemami sprejemajo tudi mlajše ali  starejše.  
 
V večini organizacijah v vzorcu se lahko mladostniki obrnejo neposredno na organizacije, bodisi 
osebno, po telefonu ali preko interneta. Poleg tega lahko pridejo v stik z organizacijami še preko 
prijateljev, sorodnikov ali skrbnikov in staršev. Na nekatere organizacije mladostnike tudi napotijo 
npr. iz CSD-jev, dijaških domov, vzgojnih zavodov, preko svetovalne službe v šoli, napotijo jih 
zdravniki ali psihologi. Pri eni izmed organizacij izvajajo tudi terensko delo, kjer lahko stopijo v stik 
z mladostniki. Organizacije se tukaj nekoliko razlikujejo med seboj, kjer v nekaterih poudarjajo da 
mladi pridejo v stik z njimi predvsem sami, drug pa da stopijo v stik npr. preko skrbnikov. 
 
2.5 Značilnosti obravnave 
 
V organizacijah za prvi korak najpogosteje navajajo uvodni razgovor oziroma intervju ali analizo 
trenutnega položaja mladostnika in njegove stiske ter razbremenjevanje in raziskovanje socialne 
mreže in iskanje rešitev. Poleg tega navajajo vzpostavitev »pozitivnega« stika in zagotavljanje 
varnosti ter zaupnosti v uvodnem delu obravnave/razgovora. V dveh izmed organizacij poleg 
vzpostavitve kontakta poudarjajo še preverjanje željenih ciljev in dovoljenje za delo na teh ciljih 
oziroma preverjanje potreb posameznika.  
 
V nadaljevanju obravnave v organizacijah naredijo npr. načrt zmanjševanje uporabe drog (pri 
specializiranem programu za mladostnike, ki imajo težave z uporabo PAS) in odkrivanje vzrokov za 
prepogosto ali tvegano uporabo PAS. V organizacijah pri naslednjih korakih obravnave uporabljajo 
še individualne razgovore, skupine za mlade, skupine za starše, družinska srečanja in aktivnosti za 
družine, vključevanje v ostale aktivnosti programa, ki so namenjene krepitvi socialnih veščin. V 
specializirani organizaciji za svetovanje mladostnikom kot nadaljnje korake navajajo oceno 
mladostnikovih potencialov, močnih točk oziroma težav ter nato vključitev v individualno ali 
skupinsko terapevtsko obravnavo. Najpogosteje opisana pristopa v nadaljevanju obravnave sta 
individualna in skupinska obravnava.  
 
Strokovnjaki/inje v organizacijah v obravnavo ali dele obravnave vključujejo tudi mladostnikom/cam 
pomembne osebe. Navajajo vključevanje staršev, sorojencev, rejnikov, prijateljev, partnerjev kot tudi 
šolske svetovalne službe, učiteljev, vzgojiteljev, svetovalnih delavcev/k, nosilcev/k primerov na CSD 
itd.  
 
Pri obravnavi so pomembna tudi pričakovanja mladostnikov/c. Strokovnjaki/nje v organizacijah 
navajajo, da so pričakovanja mladostnikov/c npr. kako zmanjšati tveganja povezana z uporabo PAS 
ali kako prenehati z uporabo ter si olajšati stisko zaradi katere so prišli. Podobno drugi 
strokovnjaki/nje navajajo pričakovanja mladostnikov/c povezana z razrešitvijo njihovih težav in tem 
kako lahko s temi težavami živijo in se lotijo njihovega premagovanja. Izpostavili so tudi 
pričakovanja, da bodo strokovnjaki rešili vse njihove težave.  
 
V eni izmed organizacij navajajo tudi »prisilo odraslih« za vključitev v program (npr. staršev ali 
institucij kot so šola ali dijaški dom, CSD ali sodišče). Mladostniki naj bi kasneje našli notranjo 
motivacijo, njihova pričakovanja pa so povezana z boljšimi odnosi doma, izboljšanim učnim 
uspehom, prenehanjem ali zmanjšanjem uporabe PAS.  
 
Eno izmed vprašanj v anketi je bilo tako kot v prvi fazi povezano z napotitvijo mladostnikov/c v 
druge organizacije ali sodelovanju z drugimi organizacijami v celostni obravnavi mladostnikov/c.  
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V organizacijah navajajo napotitve v Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od 
prepovedanih drog, Svetovalni center za otroke in mladostnike, svetovalne službe na šolah, centre za 
socialno delo, bolnišnične oddelke, mladinske domove, mladinske centre, zdravstvene domove, 
krizne centre, vzgoje zavode, zdravnike specialiste, druga društva in organizacije, ki se ukvarjajo z 
mladimi. V vseh organizacijah v vzorcu je sodelovanje z drugimi organizacijami ali celostna 
obravnava eden izmed načinov dela. 
 
Kot zadnji vidik obravnave nas je zanimalo tudi vključevanje mladih, ki so v obravnavi v socialno 
integrativne vsebine, bodisi da jih ponujajo organizacije, bodisi da jih napotijo drugam. V dveh 
organizacijah so nam odgovorili, da socialno integrativnih vsebin ne ponujajo, samo v dveh pa jih 
ponujajo znotraj lastnega programa oziroma centra v katerih izvajajo treninge socialnih veščin. Več 
organizacij je navedlo sodelovanje z drugimi organizacijami, ki ponujajo socialno integrativne 
vsebine (npr. Mladinsko središče, Mladinska postaja Moste, PUM, Produkcijska šola itd.) 
 
2.6 Informiranje širše javnosti in ciljne skupine mladostnikov/c 
 
Ker je za ozaveščanje o različnih problematikah in psihosocialnih ter duševnih stiskah pomembno 
tako za širšo javnost, kot za komunikacijo s ciljno skupino mladostnikov/c smo pri organizacijah 
preverjali, kako ozaveščajo javnost in na kakšen način komunicirajo s ciljno skupino/skupinami.  
 
V eni izmed organizacij navajajo izvedbo različnih izobraževanj za strokovne delavce in druge, ki 
delajo z mladimi in objavah različnih člankov povezanih z obravnavano problematiko. V treh 
organizacijah navajajo izvedbo preventivnih delavnic o duševnih stiskah in psihosocialnih težavah, 
preventivne delavnice na osnovnih in srednjih šolah, izobraževanja za strokovne delavce in 
organizacijo in sodelovanje na okroglih mizah. V eni izmed organizacij poleg okroglih miz in 
tiskovnih konferenc navajajo še zbornik o aktualnih težavah povezanih z odraščanjem.  
 
V organizacijah v vzorcu najpogosteje ozaveščajo javnost z delavnicami, predavanji, seminarji in 
okroglimi mizami.  
 
Zanimalo nas je, če imajo v organizacijah razvit kakšen specifičen material za mlade, kot so npr. 
tiskan material, zloženke, spletna stran ali aplikacija. Večina (pet izmed šestih) jih je kot specifičen 
kanal komunikacije z mladimi navedla spletno stran, kjer lahko mladi najdejo informacije o 
programu in oblikah pomoči. Prav tako jih večina navaja specifične tiskane materiale za mlade. Dve 
izmed organizacij sta navedli informiranje s pomočjo letakov in socialnih omrežij. Ena organizacija 
je navedla spletno klepetalnico za mlade, druga pa dve mobilni aplikaciji za mlade. Ena izmed 
organizacija je navedla razvoj nacionalne mreže za pomoč mladim. Samo v eni izmed organizacij 
nimajo specifično za mlade razvitih materialov.  
 
2.7 Težave in omejitve programov, ki so povezane s ciljno skupino mladih 
 
Pri oceni dostopnosti pomoči so nas posebej zanimale težave, s katerimi se v organizacijah srečujejo 
pri delu z mladimi. V organizaciji, kjer ponujajo telefonsko svetovanje za otroke in mladostnike se 
soočajo z občutkom nemoči pri mladostnikih ko ne vedo, kje naj poiščejo pomoč in strah pred tem, 
da ne bodo slišani oziroma razumljeni. Navajajo strah in dvome v to, da mu odgovorne institucije ne 
bodo verjele in prevzemanje krivde nase (npr. da so oni odgovorni za težave doma). Iz vidika 
organizacije gre za težave z večjim številom preizkuševalnih klicev, ki so lahko nesramni, žaljivi ali 
nasilni. Takšni klici lahko svetovalcem zmanjšujejo motivacijo za delo.  Navajajo tudi ranljivost 
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svetovalcev v primeru posebej težkih primerov, kot težavo in izziv pa tudi veliko število zelo 
različnih primerov, za kar niso ustrezno usposobljeni.  
 
V drugi organizaciji npr. navajajo, da se »omejitve kažejo predvsem v pričakovanjih in razlikah med 
generacijami, ki so vedno bolj očitne. Mladi imajo drugačna pričakovanja in potrebe kot uporabniki, 
ki so odraščali v drugih razmerah; program pa še ni čisto prilagojen njihovim potrebam.«   
 
V organizaciji, ki je navajala najdaljše čakalne roke to izpostavljajo kot glavno težavo, saj so čakalne 
dobe vsako leto daljše, kar pomeni manj časa za redne terapevtske obravnave. Pomanjkanje časa 
pomenim da so »vezani … na ambulantno delo in pogosto nimamo možnosti dela na terenu oz. je to 
vezano zgolj na sodelovanje z drugimi institucijami/društvi/organizacijami, ne pa toliko na 
spoznavanje mladostnikovega okolja, v katerem živi in se giblje (dom, socialna mreža, interesne 
dejavnosti idr.).« 
 
V eni izmed organizacij navajajo kot problem premalo zaposlenih in odsotnost stanovanjske skupine 
v regiji. Podobno pomanjkanje stanovanjske skupine za mlade navajajo tudi v drugi organizaciji, kjer 
dodajajo da imajo pogoste težave pri sodelovanju z drugimi inštitucijami oziroma njihovo 
neodzivnostjo. Večkrat se torej srečujejo z mladimi, ki jih nimajo kam napotiti, saj za to ni 
primernega programa. Tako mladi ostanejo v njihovem programu, čeprav to ni najboljša rešitev 
zanje.  
 
V edni izmed organizacij kot glavno težavo navajajo nemotiviranost pri tistih mladostnikih/cah, ki 
jih napotijo od drugod. Pri takšnih mladostnikih/cah se včasih zgodi, da zaradi nemotiviranosti tudi 
zaključijo svetovalni proces. 
 
3 Ugotovitve  
 
Ugotovitve pregleda organizacij, ki ponujajo pomoč mladim v psihosocialnih stiskah in duševnih 
težavah lahko ob upoštevanju majhnega števila vključenih organizacij strnemo v naslednjih točkah:  
- Glede na pregled organizacij in odziv na našo anketo je večji del specializiranih programov na 

voljo s strani zasebnih neprofitnih organizacij (oziroma NVO).  
- Organizacije v veliki večini ponujajo prvo socialno pomoč, svetovanje, terapijo in pomoč pri 

integraciji mladostnikov.  
- Mladi so lahko v večini organizacij sprejeti takoj ali v roku tedna dni. Najdaljši čakalni roki v eni 

izmed organizacij pa so lahko tudi več kot leto dni, vendar so nujni primeri obravnavani 
prednostno. 

- Večina programov je za mlade dostopna brez starostnih omejitev, kjer pa jih imajo, lahko v 
posebnih primerih naredijo tudi izjemo.  

- Celostna obravnava mladostnikov je eden izmed načinov dela v preučevanih organizacijah, saj v 
obravnavo vključujejo različne strokovnjake oziroma organizacije.  

- Organizacije v vzorcu so imele razvit način obveščanja širše javnosti, v večini izmed njih imajo 
razvite tudi specifične materiale za mlade. Prevladujejo spletne strani in tiskani materiali.  

- Glavne težave oziroma omejitve programov so povezane s strokovnjaki (ki jih je premalo ali pa 
so premalo usposobljeni) in s pomanjkanjem specializiranih oblik nastanitve kot so npr. 
stanovanjske skupine za mladostnike.  

- Organizacije, ki so ponujale hitro dostopno pomoč za mlade v psihosocialnih stiskah so bile 
večinoma iz Ljubljane, zato se poraja vprašanje, ali so specializirane oblike pomoči zgoščene na 
enem področju in kam se lahko mladi v psihosocialnih stiskah obrnejo po pomoč v drugih 
regijah.  

 



248 

 

4 Omejitve 
 
Omejitev analize je bila, da je vzorčenje temeljilo na samoizboru, kar pomeni, da so bile vključene 
organizacije, katerih predstavniki so se na enega ali več opomnikov odzvali in odgovorili na 
vprašalnik. Rezultate in ugotovitve lahko razumemo zgolj kot prvi poizkus pregleda javnih in 
zasebnih organizacij, ki ponujajo pomoč mladostnikom v psihosocialnih in duševnih težavah. Za 
resnejšo analizo bi potrebovali bolj poglobljen pristop, s katerim bi lahko dobili podatke o programih 
iz večjega števila organizacij. Na tak način bi lahko naredili bolj poglobljeno analizo področja in 
oceno stanja dostopnosti pomoči mladim v psihosocialnih in duševnih stiskah s strani javnih in 
zasebnih organizacij. Z omejitvijo lahko tudi sklepamo, da so organizacije ki so se odzvale v drugi 
fazi pravzaprav tiste organizacije, ki (razen ene) mladim pri nas zunaj medicinske obravnave 
ponujajo pomoč in na katere se mladi obračajo po pomoč. Gotovo nismo zajeli vseh, vendar je 
napisano lahko posnetek stanja na podlagi katerega lahko dopolnimo zaključke ostalih delov 
raziskave.  
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VI. Zaključki  
 
 
Pričujoča preliminarna študija se je posvečala mladim osebam s psihosocialnimi/duševnimi stiskami 
in težavami ter njihovim iskanjem pomoči. Njen osnovni namen je bil spoznavanje tim. uporabniške 
perspektive in pogleda na sistem pomoči mladim v duševnih stiskah, izhajajoč iz spoznanja, da je 
pogled mladih na ta sistem eden ključnih dejavnikov njihove uporabe sistema. Študija je obsegala tri 
glavne raziskovalne pristope in enega dodatnega, ki ga vnaprej nismo načrtovali. 
 
Poleg najobsežnejšega dela raziskave, ki je zajemal izvedbo 143 intervjujev z mladimi osebami in 
analizo teh intervjujev, smo izvedli še anketiranje vzorca 126 (pretežno šolskih svetovalnih) 
delavcevosnovnih in srednjih šol ter dijaških domov, s pomočjo katerega smo spoznavali njihove 
poglede na možnosti nudenja pomoči mladim v vzgojnoizobraževalnem sistemu. Ta del smo 
nadgradili z bolj poglobljeno obravnavo pripovedi šolskih svetovalnih delavk iz treh srednjih šol, ki 
so predstavile svoje dobre prakse. Najmanj obsežen, dodaten del raziskave se je ukvarjal z oceno 
dostopnosti organiziranih oblik podpore mladim v psihosocialnih in duševnih težavah s strani zelo 
majhnega števila vključenih specializiranih javnih in zasebnih organizacij, ki svoje programe pomoči 
ponujajo tudi mladim. V nadaljevanju predstavljamo glavne ugotovitve teh delov raziskave.  
 
Anketiranje šolskih delavcev (poglavje III.) je naslovilo vse slovenske osnovne in srednje šole ter 
dijaške domove, od katerih se jih je odzvalo približno 20 %. Povprašani po pojvnoti duševnih stisk 
mladih, so anketirani zapisali, da se šoli srečujejo najpogosteje z anksioznostjo in paničnimi napadi, 
medvrstniškim nasiljem, depresivnimi stanji in samopoškodbenim vedenjem, pri osnovnošolski 
populaciji posebej še s strahom pred šolo, pri srednješolski pa z motnjami hranjenja. Po njihovem 
menenju so najbolj v porastu anksiozne motnje, za katere je tudi največ anketiranih izjavilo, da se z 
njimi najpogosteje ali najbolj intenzivno ukvarjajo. 
 
Nekateri respondenti so razumeli kot eno od (zaželnih) vlog šol in šolskih svetovalnih služb tudi 
zgodnje odkrivanje duševnih stisk (bodisi z namenom njihovega obravnavanja v šoli bodisi 
usmerjanja mladih drugam). Razvijanje te vloge so razumeli kot oblikovanje takih pogojev (in šolske 
kulture/klime), v katerih bi te težave in stiske delavci hitreje opažali in mladi sami raje za njih iskali 
pomoč. To bi pomenilo razvijati odprte kanale komuniciranja med mladimi in šolskimi delavci, 
gojenje in dopuščanje pogovorov o duševnih stiskah, gojenje kulture iskanja in nudenja pomoči. 
Korak v to smer bi bila destigmatizacija šolske svetovalne službe, ki naj ne bi bila več (predvsem) 
servis za obravnavanje problematičnih učencev/dijakov, ampak podporni dejavnik v celoti 
vsakodnevnega življenja (torej ne le v akademskem, učno-storilnostnem vidiku življenja na šoli), 
torej blizu mladim. 
 
Na vprašanje o možnostih in ovirah za delo z duševnimi stiskami mladih so anketirani našteli večkrat 
ovire kot priložnosti. Med ovirami sta najpogosteje omenjeni dve: bodisi da – poenostavljeno rečeno 
– za obravnavanje duševnih stisk nimajo dovolj časa (ker je njihov delokrog preveč heterogen in 
administrativno obarvan, ter ker je normativ za svetovalne delavce na šolah neugoden), bodisi jim 
primanjkuje dovolj specifičnega znanja.  Kljub temu pa je del anketiranih kot svoje posebne 
prednosti omenjal svojo vsakodnevno prisotnost in vpetost v šolo (kar pomeni odsotnost čakalnih 
rokov), ter znanje, občutljivost in zaupanje učencev/dijakov, ki si ga pridobijo nekateri šolski 
svetovalni delavci. Kot pomembno oviro za nudenje pomoči je opazen del anketiranih navajal 
dolgotrajno čakanje na zunanjo pomoč (predolge čakalne vrste), plačljivost pomoči, nedostopnost 
pedopsihiatrov ali kliničnih psihologov, ali sploh odsotnost »pravega mesta za obravnavo določenega 
problema«.  
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Šole praviloma nimajo posebnih protokolov za obravnavanje duševnih težav mladih, nekatere pa 
imajo ustaljene poteke obravnav. V odgovorih šol smo (med drugim) našli naslednje (bolj ali manj) 
pogoste elemente prakse: poudarek na medsebojnem obveščanju in timskem obravnavanju; 
vključitev in sodelovanje s starši; usmerjanje mladih k zunanjim strokovnjakom in sodelovanje z 
njimi; oblikovanje individualiziranih načrtov dela; spodbujanje senzibilnosti med zaposlenimi in 
povezanosti v kolektivu; spodbujanje zaupanja ter ključne vloga tim. zaupnih oseb, s katerimi 
učenec/dijak vzpostavi dober odnos; po potrebi tudi delo z vrstniki; ter spremljanje in 
iskanje/nudenje povratnih informacij. 
 
Dve tretjini šol je znalo navesti kake primere svoje dobre prakse. Iz njihovih opisov smo izluščili 
(med drugim) naslednje elemente dobrih praks: dobro koordiniranje, redno sestajanje deležnikov, 
odprta in vključujoča komunikacija ter spodbujanje povratnih informacij; dobro sodelovanje s starši 
ter z zunanjimi ustanovami; obstoj zaupnih oseb na šoli in razumevanju tega, da je zaupen odnos 
predpogoj skoraj vsakega delovanja; zagovorniško vlogo šolske svetovalne službe in drugih šolskih 
delavcev; preventivno delo in spodbujanje aktivnosti vseh deležnikov; usklajevalen in sodelovalen 
empatičen pristop ter individualizacijo pristopov; zagotavljanje časa in priložnosti za pogovore (ob 
težavah); vsakodnevno prisotnost, dogovarjanje, sledenje dogovorom.  
 
Predlogi za izboljšanje delovanja sistema s strani šolskih delavcev so (med drugim) obsegali potrebo 
po dodatnem izobraževanje šolskih kadrov in potrebo po razbremenitvi šolskih svetovalnih delavcev. 
Predlogi, ki se tičejo šole, obsegajo še več preventivnega dela, izboljševanje šolske klime ter razvoj 
posebnih izobraževalnih delavnic za mlade na temo duševnih stisk. Med predlogi, ki se nanašajo na 
druge ustanove, pa so najpogosteje izrazili zahteve po skrajševanju čakalnih dob, za povečevanje 
dostopnosti pomoči ter njeno brezplačnost. Zelo pogosta njihvoa pripomba se je nanašala na 
prehitro/takojšnjo  predpisovanje medikamentov brez hkratne psihoterapevtske in druge 
nemedikamentne obravnave.  
 
Rezultate poglobljenega spoznavanja dobrih praks na treh srednjih šolah različnih stopenj 
zahtevnosti opisuje poglavje IV. Na osnovi svojega poznavanja smo idenitificirali tri srednje šole, na 
katerih obstajajo dobre prakse nudenja pomoči  mladih z duševnimi stiskami. Izvedli smo 
polstrukturirane intervjuje s svetovalnimi delavkami (v nadaljevanju ŠSD) iz teh šol ter v njih 
obdelali več vidikov dobrih praks. Po njihovem mnenju so – pri njih obstoječe dobre prakse - plod 
večletnega načrtovanega in sistematičnega dela, ki vključuje prisotnost in aktivno vlogo ŠSD v 
šolskem življenju v smeri vse večje detabuizacije in depatologizacije svetovalnega dela ter utrjevanja 
svoje vloge kot sogovornice in zagovornice mladostnikov, sogovornice staršem, podporne osebe 
učiteljem ter pomembne soustvarjalke vključujoče šolske skupnosti. Vloga ŠSD kot pomembne 
soustvarjalke vključujoče šolske skupnosti se kaže v razumevanju, da v šoli podpora dijakom na 
področju duševnega zdravja ne poteka samo individualno, temveč je v širšem smislu pomembnejša 
podpora šolski in razredni skupnosti, torej v delu z razredi in učitelji, ki vodi do vključujoče šolske 
klime in kulture.  
 
Taka klima dopušča in sprejema stiske kot del realnosti in kot del življenja dijaka, kjer tudi šola 
lahko ponuja pomembno podporo. Gre torej za socialno-intergrativni diskurz, kjer dijak ne pridobi 
zgolj podpore in pomoči v situaciji stiske, temveč so zanj ustvarjajo možnosti, da čim bolj polno 
lahko sodeluje v šolskih in obšolskih (še posebej v skupnost usmerjenih) dejavnostih. vse tri 
intervjuvane ŠSD ugotavljajo, da področju obšolskih, in še posebej v skupnost usmerjenih dejavnosti 
na šoli namenjajo najmanj sistematičnega delovanja. Pri ustvarjanju take klime in kulture šole ima 
izjemno vlogo ravnatelj, ki mora tako smer razvoja tudi sam  aktivno podpirati. 
 



251 

 

Del delovanj ŠSD je tudi oblikovanje trajnejših strokovnih povezav med svetovalno službo in 
drugimi (zunanjimi) strokovnimi službami, kar je tudi dolgoročen proces, ki je plod kakovostnih 
izkušenj skupnega sodelovanja v preteklosti. Kakovostno sodelovanje omogoča funkcijo 
posvetovanja ob načrtovanju podpore in pomoči dijakom. V kolikor (še) ni) na voljo dostopnih 
zunanjih virov pomoči za dijake, se  svetovalne delavke vidijo v vlogi strokovne osebe, ki ponuja 
prvo in dostopno pomoč in podporo. 
 
Intervjuvane ŠSD opažajo, da nižja kot je zahtevnost šolskega programa, večja je 
socialnoekonomska, čustvena in kulturna kompleksnost stisk všolanih dijakov, ki so zaradi tega 
potisnjeni v situacije večkratne izključenosti, zato so potrebe po podpori in pomoči kompleksne, 
večnivojske in kličejo po bolj usklajenem sistemskem sodelovanju več resorjev (sociala, zdravstvo in 
šolstvo). Nujna bi bila  večja dostopnosti brezplačne, kakovostne, učinkovite, kontinuirane in 
frekventne odnosno usmerjene pomoči. Bolj kot je šolski program zahteven, lažje dijaki dostopajo do 
plačljivih storitev podpor in pomoči. 
 
Prilagoditve učnega procesa, s pomočjo katerih lahko mladostnik kljub svojim stiskam dosega 
zadovoljive učne rezultate, so pomembne z vidika delovanja šole kot varovalnega dejavnika, kjer 
mladostnik ohranja vsaj en del obvladovanja svojega življenja tudi v situacijah, ko zanj to na drugih 
področjih ni možno. Med sistemsko najbolj pomembnimi možnostmi prilagoditev je institut 
pedagoške pogodbe (11. člen Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah), ki omogoča veliko in 
raznovrstne prilagoditve učnega procesa in je v trenutku izkaza akutne stiske lahko izvajan najprej v 
obliki ustnega dogovora. Za udejanjenje prilagoditev, ki izhajajo iz avtonomnosti strokovnega dela, 
je glavni dejavnik suverenost svetovalne službe, za katero stoji ravnatelj. Prilagoditve dijakom v 
situaciji (akutnih) duševnih stisk ne pomenijo samo prilagoditev učnega procesa, temveč tudi 
prilagoditve, ki dijakom v kar največji meri omogočajo vključenost v (ob)šolsko dogajanje.  
 
Razrednik je eden najpomembnejših dejavnikov pri odkrivanju dijakov v stiski in ukrepanju v smeri 
njihove podpore (druge osebe, ki lahko prepoznajo dijakovo stisko in so most do svetovalne službe, 
so še drugi učitelji, sošolke/ci, starši ter mentorji na praksi). Občutljivost razrednikov za 
prepoznavanje in ukrepanje ob prepoznanih stiskah dijakov, je še vedno v največji meri odvisna od 
osebne naravnanosti razrednika (te pa so različne). ŠSD opozarjajo na potrebo po boljši sistemski in 
tudi finančni urejenosti razredništva. Med učitelji in razredniki ni sistematičnega znanja o širokem 
spektru specifičnih (duševnih) stisk in spoprijemanju z njimi, saj za to niso usposobljeni, a vendar 
marsikateri prepoznavajo stiske pri mladostnikih, še vedno pa je to v največji meri odvisno od 
osebne naravnanosti in mnogokrat to razumevanje sloni na medicinskem diskurzu (ideja o potrebi po 
obravnavi in napotovanju). Kaže se velika potreba po znanjih in veščinah za ustvarjanje socialno-
integrativnega delovanja učiteljev v šoli, v razredu, pri pouku v situaciji specifičnih (iz psihološke 
travme izhajajočih) stisk.   
 
Pedagoški kader in šolski prostor v tem pogledu potrebuje sistematična znanja o (duševnih) stiskah, 
še posebej o kompleksnih travmatskih dogodkih, a ne iz medicinskega temveč socialno-
integrativnega vidika in od tod izhajajočega delovanja v smeri krepitve moči posameznika (kaj 
potrebuje, kaj zanj deluje ...) ter ustvarjanja razreda kot podporne sredine in šole kot skupnosti 
sobivanja in prepletenosti različnosti ter možnosti povezav šole z lokalnim okoljem oz. skupnostjo, 
kar omogoča mladostniku izkušnje kompetentnosti, ustvarjalnosti in razvoja v skladu s tem, kar v 
določenem obdobju življenja zmore, v čemer je dober in v čemer se lahko izrazi.  
 
V prej omenjenem dodatnem delu raziskave (poglavje V.) smo se osredotočali na ponudnike storitev 
pomoči mladim, ki imajo psihosocialne stiske in težave, ki jih navaja publikacija namenjena iskanju 
pomoči v duševni stiski (Oreški, Demovšek, Hrast in Serec, 2013). Pri nas tovrstne storitve ponujajo 
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tako javne neprofitne organizacije (CSD-ji, Svetovalni centri za otroke in mladostnike, Psihiatrične 
bolnišnice …), zasebne neprofitne oziroma civilnodružbene organizacije z različnimi programi 
podpore in zasebne psihiatrične ambulante. Glede na hitri pregled navedenih organizacij smo 
ugotovili, da jih razmeroma malo ponuja specializirane programe pomoči za mlade, večji del jih 
mlade vključuje v redne programe (kar lahko zmanjšuje možnosti za uspeh pomoči oziroma 
podpore). Organizacije, ki omogočajo razmeroma hiter dostop do pomoči so na voljo mladim 
večinoma na območju Ljubljane. Že tako okrnjena specializirana »mreža« pomoči je tako geografsko 
zelo zgoščena, kar pomeni, da je lahko dostopnost pomoči za mlade v drugih regijah otežena. Zelo 
majhen vzorec organizacij, ki smo jih analizirali podrobneje, so ponujale celostno obravnavo 
mladostnikov, nekatere pa imajo razvite tudi nekatere inovativne pristope za mlade kot so 
prilagojene spletne strani, klepetalnice in aplikacije. Glavne težave organizacij so povezane s 
pomanjkanjem kadrov ali s premalo usposobljenim kadrom in s pomanjkanjem specializiranih oblik 
nastanitve za mlade. Če ugotovitve povežemo z ostalimi deli raziskave, lahko poleg podrobnejše 
analize organizacij, ki ponujajo pomoč mladim (ki smo jih zaradi slabšega odziva lahko zajeli le 
malo) predlagamo razmislek o nadgradnji mreže pomoči za mladostnike, ki bo v prvi liniji ponujala 
mladostnikom prilagojeno in hitro dostopno obliko pomoči za širši spekter psihosocialnih stisk in 
težav (ob podpori drugega nivoja mreže za specifične težave, ki je do neke mere bolje razvita).  
 
Namen osrednjega in najobsežnejšega dela raziskave (poglavje II.) je bil s prvoosebne perspektive 
mladih oziroma njihovih staršev ugotoviti značilnosti vstopnih točk mladih v proces iskanja podpore 
ter razpršene subjekte nudenja pomoči, preveriti njihovo dostopnost ter ponujene oblike pomoči. S 
tem smo želeli pridobiti pilotni vpogled v to, kako mladi/starši zaznavajo ponudbe formalne podpore 
ter pomoči, kako k njej dostopajo in kako različne oblike podpore vrednotijo, kaj pogrešajo oziroma 
iz kakšnih razlogov se določenih oblik podpore ne poslužujejo. Za ta namen je bilo opravljenih 143 
intervjujev z mladimi oziroma njihovimi starši. Intervjuvani mladi so bili v povprečju stari 20,7 let, 
lokacije njihovega bivanja  (in tudi intervjuvanja) pa so bile razpršene po celi Sloveniji. 
 
Ugotovili smo, da se prvo iskanje pomoči mladim tipično ni začenjalo na pobudo kakšne institucije, 
temveč so pomoč bolj tipično začenjali iskati mladi sami ali pa kdo iz njihovih družin. Analiza 
ožjega (ciljno izbranega) vzorca pripovedi je posebej izrazito kazal na ključno vlogo mam kot prve 
osebe, ki ji mladi izrazijo svojo stisko.  
 
Iskanje formalne  pomoči se je tipično začelo precej pozno – šele, ko so se njihove težave že 
nakopičile (med intervjuvanimi pa so bili tudi mladi, ki pomoči nikoli niso iskali). Pred hitrejšim 
iskanjem pomoči jih je zadrževalo to, da se svojih težav niso zavedali ali pa pomoči enostavno niso 
znali poiskati, ker so imeli preveč razpršenih ali premalo informacij o možnih oblikah pomoči. 
Izraziteje pa so jih od iskanja pomoči odvračale druge, bolj subjektivne (a zato nič manj resnične) 
oblike zadržkov: doživljanje svetovalne službe v šoli kot neprijetne ali drugače nedostopne, strah 
pred represivnimi ali neželenimi ukrepi, ki bi lahko sledili iskanju pomoči, ter sram in strah pred 
stigmo, ki bi je lahko bili deležni kot iskalci pomoči zaradi duševnih stisk. Pred iskanjem pomoči je 
mlade zadrževala tudi skrb, da ne bi obremenili ali prestrašili svojih staršev. Pri nastajanju pobude za 
iskanje pomoči so ključno vlogo torej nosili prav subjektivni dejavniki (perspektiva 
mladih/staršev o virih pomoči ter učinkih in posledicah iskanja pomoči). Vidik objektivne 
dosegljivosti virov pomoči (koliko je pomoči, ki je na voljo, kje je, ipd) je vplivalo v manjši meri na 
odločitev mladih/družin, da se začne z iskanjem pomoči.  
 
Nekoliko drugačna slika se je pokazala v obdobju, ko so mladi pomoč že poiskali oziroma jo 
prejemali. Ko so bili že vpeti v proces prejemanja pomoči, jih je bolj ovirala objektivna 
nedostopnost pomoči, zlasti: premajhen obseg razpoložljivih virov (dolgi čakalni roki ter prekratki 
ali preredki stiki), geografska oddaljenost ter plačljivost pomoči. Posebej slab dostop do pomoči je 
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nastajal na presekih naštetih treh ovir. Mladi so imeli oviran dostop do pomoči tudi zaradi 
izključevanja iz storitev, ker niso ustrezali kriterijem institucije za vstop ali ostajanje v storitvi.  
 
Tudi v obdobju prejemanja že poiskanih oblik pomoči pa so imele (zlasti v zvezi s trajektorijami 
iskanja oblik pomoči) pomembno vlogo subjektivne zaznave mladih o pomoči, ki so jo prejeli. 
Nezadovoljstvo mladih s prejetimi oblikami pomoči bi lahko v grobem razdelili na tematiziranje 
odnosnega in »tehničnega« vidika pomoči. V slednjega se uvrščajo nezadovoljstvo mladih nad 
preredkostjo, plačljivostjo, počasnostjo, neučinkovitostjo pomoči (v smislu, da težav ne odpravi). V 
pojmovanju neučinkovitosti se verjetno odraža tudi njihovo pozno iskanje pomoči, ki je povezano s 
pričakovanji po hitri razbremenitvi in enostavnih ter hitrih rešitvah. Na zadovoljstvo zato posredno 
vpliva tudi proces nastajanja odločitve za iskanje pomoči – ki pa je tesno prepleten, kot že nakazano 
– s subjektivnimi vidiki. Še v tehničnem vidiku dostopne pomoči so se torej posredno »skrivali« 
subjektivni dejavniki. 
 
Mladi pa so precej bolj izrazito izražali nezadovoljstvo s prvim, odnosnim vidikom pomoči. Od virov 
pomoči jih je odvračal odnos oseb/institucij, v katerih so zaznavali nesprejemanje, nerazumevanje, 
nesodelovanje, odklanjanje, podcenjevanje (močnih točk), predalčkanje, prisilo, osredotočanje na 
zdravila, površinsko obravnavanje, nezanimanje zanje kot osebe (in fokusiranje na »simptome«), 
distanca, hitenje (ne imeti časa zanje), avtoritarnost, odsotnost spodbujanja, omejevanje gibanja ali 
stikov, izključevanje, grožnje z izključevanji idr. Ožji vzorec je pokazal tudi na naravnanost 
psihiatričnih oblik pomoči na ozke in strokovne vidike obravnave znotraj polja diagnoz, pri čemer so 
izkušnja mlade osebe in posledično odgovori nanjo, marsikdaj ostali nenaslovljeni.  
 
Najpogostejši vzorec iskanja formalne pomoči mladih je zajemal obisk osebnega zdravnika in nato 
obisk(ovanje) ambulantne psihiatrične obravnave. Osebni zdravnik je (glede na to, da so pomoč 
tipično začenjale iskati osebe same ali njihove družine) verjetno tako prisoten, ker je to že poznana, 
enostavna, brezplačna, običajno geografsko ne oddaljena, lahko dostopna ter  nestigmatizirajoča 
oblika pomoči. Ožji vzorec pripovedi mladih je kazal na to, da gre pri dostopu do psihiatrčne 
obravnave (preko osebnega zdravnika) tudi za bolj uhojeno pot, zato so mladi do nje lahko pristopali 
brez posebnega dodatnega iskanja informacij, poznanstev in priporočil.  
 
Dejavnik socialno-ekonomskega statusa se je izkazal kot ena ključnih tem. Dostopnost pomoči je 
bila za mlade neenako razpršena, odvisna je bila (tudi) od socialno-ekonomskega statusa mlade 
osebe, ki je iskala pomoč. Ta različnost moči pri dostopanju do virov pomoči se je začenjala izražati 
pri soočanju mladih z dolgimi čakalnimi roki brezplačnih oblik pomoči. Storitve, ki so bile v tem 
času na voljo in so bile plačljive, so bile mladim z manj denarja manj dostopne. Test povezave 
pokazateljev socialno-ekonomskega statusa z uporabo plačljive psihoterapije je pokazal, da se višji 
socialno-ekonomski status povezuje s pogostejšo uporabo plačljive psihoterapije. Prav tako so jim 
bile manj dostopne oblike pomoči, ki so jim zaradi geografske oddaljenosti predstavljale prevelike 
potne stroške. Najbolj očitne in preprosto zaznane ovire, s katerimi so se mladi v splošnem soočali 
pri prejemanju formalne pomoči, to so dolgi čakalni roki, so bolj prizadele mlade z nižjimi socialno-
ekonomskim statusom. Plačljivost pomoči je bila tudi vir nezadovoljstva mladih. Ker nezadovoljstvo 
pomembno vpliva tudi na nadaljnje odločitve o iskanju pomoči, se postavlja vprašanje, ali so ti mladi 
tudi hitreje demotivirani za iskanje pomoči – in jo morda torej tudi hitreje prenehajo iskati. Obenem 
pa bi iz tega lahko izhajalo tudi, da se mladi, ki imajo nižji socialno-ekonomski status bolj zanašajo 
in opirajo na brezplačne vire pomoči, kar pa je bila najpogosteje psihatrija (in s tem povezana 
zdravila). 
 
Ugotovitve kažejo na več pomembnih vidikov vloge družine pri ocenjevanju dostopnosti pomoči 
mladim. Pred iskanjem pomoči je mlade zadrževala skrb, da bodo z razkritjem svojih stisk ali želje 
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po pomoči obremenili oziroma prestrašili starše. Po drugi strani pa so bile prav družine (poleg 
mladih samih) pomembne pobudnice prvega iskanja pomoči. Ožji vzorec pogovorov je nakazal na 
bolj izrazito vlogo mam kot prvih »slišalk« stisk mladih, od  njihovih reakcij pa je bila odvisna 
kasnejša odločitev o iskanju pomoči (ki je temeljila tudi na priporočilih in usmeritvah, ki so jih 
poiskale znotraj svoje socialne mreže).  
 
V obdobju po tem, ko so mladi že poiskali pomoč, so imeli starši pomembno vlogo pri preseganju 
ovir na poti do virov pomoči. Mladi so bili odvisni od odobravanja in podpore staršev ter njihovega 
omogočanja dostopa do storitev. Preplet dolgih čakalnih rokov, plačljivosti pomoči (ki so na voljo 
hitreje), ter stroškov, ki nastanejo z geografsko oddaljenostjo virov pomoči, je močno slabšal dostop 
do pomoči mladim, ki so imeli slabši socio-ekonomski položaj. Za preseganje težavnosti tega 
prepleta je bila seveda ključna pripravljenost, predvsem pa tudi zmožnost staršev, da mlade finančno 
podprejo pri iskanju pomoči.  
 
Ob tako ključnih vlogah družine je posebej pomembno izpostaviti na neopaženost staršev, njihovo 
izključenost iz pomoči in prepuščenost samim sebi brez posebne podpore v času, ko mladi prejemajo 
pomoč, na kar je pokazala analiza ožjega vzorca intervjujev.  
 
V splošnem smo iz pripovedi mladih sklepali na precejšnjo odsotnost vloge šole pri iskanju pomoči 
mladim v stiskah. Šole tipično niso bile aktivne pobudnice začetkov iskanja pomoči mladim, pa 
čeprav so bili mladi običajno že dlje časa v stiski, preden se je iskanje pomoči začelo. To verjetno 
nakazuje, da njihove stiske v šoli niso bile opažene oziroma prepoznane kot stiske ali pa so bile 
ignorirane. Šole niti niso bile prvi vir pomoči, ki bi ga mladi tipično poiskali, pa čeprav so šolske 
svetovalne službe mladim fizično najbližji, vsakodnevno razpoložljiv in navidezno enostavno 
dostopen vir pomoči. To posebej izrazito kaže na ključno vlogo subjektivne dinamike dostopnosti 
pomoči. Mlade je pred iskanjem pomoči pri šolski svetovalni službi zadrževala neprijetnost in 
nedostopnost zaposlenih v šolski svetovalni službi, ter stigma, ki je povezana s tem, da obiščejo to 
službo (ki je za »problematične«). Med tistimi, ki pa so iskali pomoč pri šolski svetovalni službi, jih 
je mnogo tam našlo le enkraten ali hiter pogovor in napotitev drugam. Šola je bila v tem smislu bolj 
(pre)usmerjevalka na druge vire pomoči.  
 
Poseben pomen imajo tudi negativne izkušnje mladih z vrstniki (v kontekstu šole), ki jih šola ni 
uspela preprečiti ali ustaviti. Te izkušnje lahko povzročajo velike stiske med mladimi. V tem smislu 
lahko šolo štejemo ne samo kot pasivno v procesu iskanja pomoči, ampak tudi kot okolje, ki prispeva 
k nastanku stisk. Mladi so med negativnimi izkušnjami z vrstniki izpostavljali tudi izogibanje in 
izoliranje, zaničevanje in stigmatizranje. Obenem pa so prav strah pred tovrstnimi izkušnjami 
povezovali z razkritjem svojih stisk in iskanjem pomoči.  
 
Nezadovoljstvo v zvezi s šolo so mladi izražali tudi v smislu dajanja prednosti (samo) ocenam in 
storilnosti v šolskem prostoru, obenem pa izražali zadovoljstvo z izkušnjami, ko so bili opaženi, ko 
je bil z njimi vzpostavljen oseben in zaupen stik ter zavezništvo, sočutje in sprejemanje, in tudi ko so 
doživeli, da so si zaposleni zanje vzeli čas, pokazali zanje zanimanje ter razumeli njhovo vedenje v 
kontekstu njihovih življenjskih okoliščin.  
 
Temeljni prispevek, ki ga tej raziskavi dajejo pripovedi intervjuvanih mladih/staršev, je 
njihova umestitev pojma dostopnosti pomoči v širši in kompleksnejši družbeni kontekst, 
onkraj suhoparnega tehničnega vprašanja o objektivni dosegljivosti virov pomoči.  
 
Intervjuji z mladimi odstirajo nekatere manj vidne značilnosti (dostopnosti) pomoči. V pripovedih so 
pomembno opozorili na močno socialno-ekonomsko pogojenost učinkov na videz objektivnih ovir 
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pri dostopanju do pomoči. Čakalni roki, ki denimo lahko ustvarjajo videz, da so enako 
problematičnii za vse mlade, pravzaprav nesorazmerno bolj ovirajo mlade s šibkejšim socialno-
ekonomskim statusom. Javne mreže pomoči zato ne moremo razumeti, kot da za vse osebe v 
enaki meri izpolnjuje funkcijo pomoči. Mladi so naslovili tudi paradoksnost nekaterih ukrepov, ki 
so na videz zgolj in le pomočni in koristni (npr. prisilna hospitalizacija). Ti »za dobro 
posameznikov in družbe« ukrepi, mnogokrat mlade plašijo in jih s tem odvračajo od iskanja 
pomoči, ko bi jo potrebovali.  
 
Iz intervjujev izhajajo tudi nekatere ključne teme za uvid v družbeno razumevanje duševnih stisk 
(mladih). Nastanek pobude za iskanje pomoči je bil denimo pogosto prepuščen zasebni družinski 
sferi. To kaže na pojmovanje stisk mladih kot »zasebnih« ali celo »individualnih problemov«, s 
tem pa tudi nekaj, kar prvenstveno ni predmet širše družbene (zlasti institucionalne) skrbi, 
mlade iz manj podpornih družin pa postavlja v posebej ranljiv položaj. Pri tem je posebej 
izstopajoča vloga šole, ki tipično ni bila aktivna pri prepoznavanju stisk in prvem iskanju pomoči 
mladim. Šola je najverjetneje bolj kot podporno ali varovalno prednostno zavzemala kakšno 
drugo vlogo v vsakdanjem življenju mladih v šolskem okolju.  
 
Iskanje pomoči mladim so pomembno uravnavale silnice, povezane s sramom in stigmo. Zaradi 
svojih stisk niso želeli biti (s strani vrstnikov) označeni kot norci, ne-normalni, »psihiči«, šibki ali 
manj uspešni in biti posledično izločeni, zaničevani, obsojani. Te skrbi odražajo percepcije mladih o 
duševnih stiskah, ki so verjetno tesno prepletene s favoriziranjem vidika uspešnosti, storilnosti in 
»produktivnosti« mladih v šolskem prostoru (ki pa ga lahko mislimo tudi kot spodbujevalca 
stisk). Obenem pa te skrbi mladih kažejo tudi na prisotnost diskurza “bio-individualizma”, s 
katerim se duševno stisko pojmuje kot osebni poraz ali »trajno okvaro« posameznika. Takšen 
diskurz je mlade, zaradi stigme, ki je s tem povezana, odvračal od iskanja pomoči. Ker šola 
zagotovo ni od družbe izoliran prostor, lahko pripovedi mladih reflektirajo tudi značilnosti širšega 
družbenega diskurza o duševnih stiskah (mladih), s čimer je tesno povezano tudi vprašanje 
dostopnosti pomoči. Svoje zadovoljstvo s pomočjo (ki pomembno usmerja potek iskanja pomoči) so 
mladi med drugim izpostavljali v zvezi z naslednjimi elementi pomoči: vzpodbuden in optimističen 
pristop do njihove prihodnosti, razumevanje njihovega vedenja v kontekstu njihovih življenjskih 
okoliščin ter iskanje moči in pozitivnih točk. Našteti vidiki so verjetno nemogoči, če so njihove 
stiske razumljene individualizirano kot »osebni porazi« ali »trajne okvare«. 
 
Na »bio-individualistično« pojmovanje duševnih stisk (mladih) kaže tudi odsotnost pomoči in 
podpore drugim (na primer družini) in tudi odsotnost drugih (družine in drugih podpornih oseb) v 
procesu prejemanja pomoči. Socialna mreža mlade osebe v intervjujih praviloma ni bila vključena 
kot aktivna soustvarjalka, niti kot prejemnica podpore ob stiskah mladostnika – »identificiranega 
pacienta«.  
 
Vloga stigme pri dostopanju do virov pomoči nazorno odraža kulturno pogojenost vprašanja 
dostopnosti pomoči. Dejanska dostopnost pomoči ni odvisna zgolj od tega koliko in kje je 
(objektivna dosegljivost), temveč predvsem od ocene, ali za uporabnika predstavlja nekaj, kar se v 
najširšem pomenu »splača«. Podobno kaže tudi nedostopnost sicer v šolah obstoječih svetovalnih 
služb, ki ne delujejo kot prvi vir, kamor bi se mladi obračali po pomoč. Ti vidiki kažejo na to, da je 
vprašanje objektivne dosegljivosti virov pomoči manj pomembno, če si želimo prizadevati, da 
bi bila mladim pomoč na voljo v zgodnejših fazah njihovih stisk. Intervjuji z mladimi nas 
opozarjajo, da je za doseganje mladih, ki jih skrbi stigma, treba krepiti dostopnost pomoči z 
bistveno kompleksnejšimi in širšimi razmisleki kot je vprašanje števila in razpršenosti virov 
pomoči. 
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Precej prisotna tema intervjujev so bila tudi zdravila. Pripovedih mladih v zvezi s tem precej 
dobro ponazarjajo kompleksnost vprašanja dostopnosti pomoči in tudi umeščenost pomoči mladim v 
širšem družbenem kontekstu. Mlade je v zvezi z zdravili pogosto navduševal njihov hiter in precej 
očiten učinek, pri čemer je posebej pomemben kontekst njihovega zadovoljstva. Mladi so tipično 
(zaradi stigme in drugih subjektivnih dejavnikov) iskali pomoč precej pozno, ko so bile njihove 
stiske že hude in so si verjetno želeli enostavno in hitro razbremenitev od stiske. V tem smislu lahko 
zdravila razumemo (tudi) kot (začasne) poskuse blažitve posledic poznega iskanja pomoči, kar 
so pogojevali drugi, širši družbeni dejavniki - denimo strah pred stigmo.  
 
Nobena od mladih oseb se v intervjujih ni pritoževala nad tem, da bi zdravila dobila prepozno ali da 
bi jih dobila premalo. So pa sporočale prav takšno pomanjkanje v zvezi s pomočjo v obliki 
pogovorov, trajnejših, zaupnih in poglobljenih odnosov. Sporočila mladih odražajo značilnost 
družbe, v kateri je zdravilo (hitra in enostavnejša oblika odziva) mladi osebi bolj dostopno kot 
sprejemajoč in poglobljen človeški stik.  
 
Nezadovoljstva v zvezi z zdravili so mladi odražali v kontekstu hkratne odsotnosti drugih oblik 
pomoči, doživljanj, da se jim zdravila rutinsko in »brezosebno« predpisujejo brez pravega 
spoznavanja njih kot individumov, ter da pomenijo banaliziranje njihovih težav ob prednostnem 
reševanju vprašanja predpisovanja zdravil in diagnosticiranja. Po drugi strani pa so v splošnem kot 
pozitivne doživljali možnosti govora o težavah,  možnost imeti podporen in sprejemajoč stik, biti 
opažen in prepoznan kot oseba z individualnimi značilnostmi in okoliščinami, razumevanje vedenja 
v kontekstu življenjskih okoliščin, iskanje potitivnih točk in moči, idr. Sporočali so, da želijo biti 
videni in obravnavani in imeti pomoč, ki jih razume kot edinstvene subjekte, vpete v mnogotere 
življenjske okoliščine. Mladi so torej opozorili na nezadostnost pomoči, ki v ospredje postavlja 
bolezen ali diagnozo. Želijo pomoči, kjer so v središču oni kot neponovljive osebe z njim 
lastnimi in posebnimi izkušnjami. Ne želijo pomoči, ki temelji (izključno) na »bio-
individualističnih« pojmovanjih njihovih težav.  
 
Mnoga od zgoraj omenjenih opažanj izpostavlja tudi prispevek avtorice z lastnimi izkušnjami iskanja 
pomoči (poglavje II./10), ki je zapisala: »Bi si pa takrat želela nekaj stvari, ki si jih želim še vedno: 
sprejemanje, poslušanje, zaupanje, vzeti si čas zame, česar nisem bila deležna vedno in povsod. … 
Vse kar sem si želela slišati, je bilo: ‘mar mi je in tu sem s teboj, skupaj bova našli_a tako pomoč, 
kot jo potrebuješ’«. 
 
En del intervjujev je bil izveden tudi z mladimi, ki imajo diagnoze različnih motenj psihotičnega 
spektra (poglavje II./9). Na tem vzorcu smo posebej analizirali formalne in neformalne mreže 
pomoči. V nasprotju s perspektivo, ki implicira, da strokovnjaki organizirajo zdravstvo za laično 
populacijo, smo poskušali pokazati, kako osebe s prvoosebnimi izkušnjami težav v duševnem 
zdravju in njihovi bližnji takorekoč »vzpostavljajo« sisteme pomoči s svojimi odločitvami, kdaj in 
pri komu, in če sploh, iskati pomoč. Na podlagi analize omenjenega poglavja lahko zaključimo: 1) 
svojci so v zbranih intervjujih odigrali ključno vlogo pri podpori osebe pred prvo večjo krizo, prav 
tako pa so bili največkrat ključni tudi pri izbiri prvega iskanja pomoči (pri vključitvi mladih v 
psihiatrično obravnavo pa ne dobijo potrebne podpore); 2) pri iskanju nepsihiatričnih formalnih oblik 
pomoči so se mladi in njihovi svojci opirali predvsem na informacije, ki so jih dobili od oseb, s 
katerimi so imeli odnos zaupanja; 3) pri nepsihiatričnih formalnih oblikah pomoči gre največkrat za 
samoplačniške storitve, mladi pa se vanje vključujejo vzporedno z vključevanjem v psihiatrično 
obravnavo in marsikdaj zaradi slabših izkušenj z njo; 4) stik s psihiatričnimi obravnavami je vedno 
večplasten in ima tako dobre (npr. spoznavanje vrstnikov s podobnimi težavami…) kot slabe učinke 
(npr. nedialoški odnos z osebjem, neslišanost, oster rez z vsakdanjim življenjem ob hospitalizaciji, 
stranski učinki medikamentoznega zdravljenja…). 
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Ob koncu povzemanja tem, ki so se odprle v intervjujih mladih, ugotavljamo, da so mladi 
sogovorniki pravzaprav opravili pomembno in težko nalogo – reflektirali so značilnosti današnjega 
družbenega sveta, v katerem se porajajo duševne stiske, pa tudi odzivi nanje. 
 

* * * * * 
 
"Z demografskimi spremembami se je število ljudi, ki zaradi bolezni, dolgotrajne stiske, hendikepa 
ali oslabelosti potrebujejo dolgotrajno pomoč ali podporo drugih povečalo. Hkrati se je zmanjšalo 
število ljudi, ki so na voljo za pomoč, delež aktivnega prebivalstva. S tem se je razmerje med ljudmi, 
ki pomagajo, in tistimi, ki prejemajo pomoč, radikalno spremenilo; po eni strani se je povečalo 
tveganje ljudi, da ne bodo prejeli ustrezna pomoči in podpore, po drugi strani pa se je povečala 
obremenitev ljudi, ki pomagajo" (Flaker idr., 2008).  Avtor govori o spremembah v zaznavanju in 
odnosih nudenja podpore in odpira refleksijo, da je poleg številnih kvantitativnih demografskih 
sprememb v sodobnem času prišlo tudi so raznolikih kvalitativnih sprememb v neformalnih 
(podpornih) omrežjih: "Omrežja so se zmanjšala, potencialni pomočniki, vsaj v nekaterih deželah in 
družbenih slojih, pa so čedalje bolj obremenjeni s poklicnim delom in usmerjeni v kariero. Zaradi 
naraščajoče atomizacije, krepitve pomena zasebnosti, pomena uspešnosti in hkrati kulture hedonizma 
in zabave, od sorodnikov, prijateljev in sosedov ne moremo pričakovati uslug in podpore, ki bi jo 
nekoč lahko" (prav tam). Vse to povečuje pričakovanja s strani medicine, tudi na področju 
duševnega zdravja. Sodobni trendu narekujejo namesto institucionalne in standardizirane oskrbe vse 
bolj individualizirano, po meri posameznika oblikovano storitev, ki pa je stalni povzročitelj krize in 
zbuja vtis, da podporne mreže niso kos potrebam populacije po podpori. Potrebe različnih delov 
populacije so vpete v širša družbena dogajanja, ki jih zaznamuje negotovost, tveganje in ideologija 
individualne odgovornosti. Današnji čas označuje prav diskurz posameznika z “lastno osebno 
odgovornostjo” za svoje težave. Na posamezniku je, da ob stiskah sam premaga “svojo patologijo” in 
zavzame ustrezne korake, na primer tako, da si sam poišče in si je sam sposoben privoščiti ustrezno 
obravnavo (Esposito in Perez, 2014), kar so pokazali tudi rezultati te raziskave. 
 
Kompleksnost vsakodnevnega življenja prehiteva kapacitete raznolikih strok, da bi dogajanje sproti 
ustrezno reflektirale, analizirale in pojasnjevale. V tej luči je potrebo brati tudi zaključke naše 
raziskave, kjer podatki, predvsem citati sogovornic in sogovornikov ki so sami izkušali stiske in 
procese iskanja podpore, zgovorno pričajo sami zase, obenem pa jih poskušamo uokvirjati s 
koncepti, brez katerih je nemogoče misliti sodobni čas. 
 
Ključni fokus naše raziskave je vsekakor razgrnitev prvoosebne perspektive, znanja in izkušenj 
uporabnikov storitev oz. posameznikov, posameznic ali družin, ki so poskušali dostopati do podpore 
v situacijah duševnih stisk. Walsh (2016) poudari pomen prepoznavanja individualnih specifik 
vsakokratnega uporabnika, posebej še, če gre za ranljivost. Celosten pristop k ranljivim 
posameznikom ali družinam vključuje neformalno podporo in prepoznanje potreb posameznika kot 
celovite osebe. Prav tako naj bi bila ključnega pomena čim večja participacija družinskih članov, ko 
gre za načrtovanje podpore in odločanje o prihodnjih korakih. Čačinovič Vogrinčič (2016) opisuje 
paradigmo soustvarjanja, ki gradi na perspektivi moči, krepitvi moči in narekuje izhajanje iz virov, 
ne primanjkljajev. 
 
Nekateri demokratično usmerjeni pristopi podpore in pomoči posameznikom in družinam v stiskah 
(npr. Morris, Burford and Barnes, 2009) se osredotočajo na dajanje osrednjega mesta posamezniku 
oz. družini, ki išče pomoč, tako v definiranju težav kot pri odločanju o korakih podpore. V tem 
primeru je strokovnjak pogosto v prvi vrsti podporna oseba, ki koordinira in moderira med različnimi 
viri in službami.  
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Chaffin idr. (2001, v Sousa, 2005) so na podlagi študije, ki je analizirala podporne programe, v 
katere se ranljivi posamezniki vključujejo, ugotovili, da so se uspešni programi odzivali na konkretne 
potrebe v vsakodnevnih življenjih ljudi. Pri kakovosti podpore je bilo s skladu z drugimi avtorji 
ključno: njena bližina, recipročnost, ki jo je delovni odnos omogočal in pa trajanje (Canavan, 
Pinkerton & Dolan, 2006). Participacija uporabnikov samih pri načrtovanju pomoči in podpore je 
ključnega pomena za uspeh, četudi velikokrat naleti na odpore s strani strokovnjakov. Vendar pa 
avtorji ugotavljajo, da ta s časom pripelje do dobrih rezultatov in pomaga tudi strokovnjakom samim 
spremeniti njihova stališča npr. glede pomena participacije uporabnikov (Sousa, 2005).   
 
Oblike obravnavanja duševnih stisk, ranljivosti, socialne izključenosti, vselej potrebujejo prevetritev 
oz. rekonstrukcijo v luči aktualnih družbenih sprememb, za katero je ključno, da se dogaja na 
kontekstualiziran način. Kontekstualiziran način med drugim pomeni način, ki vzame resno politični 
ter socialno ekonomski kontekst ter tudi medkulturne razlike pri ustvarjanju pomena ali z drugimi 
besedami, ki zna misliti tudi onkraj posamičnosti posameznih kategorij ali simptomov.  
 
Glede participativne naravnanosti ponujenih podpornih programov na podlagi naše raziskave 
lahko zaključimo, da smo našli le malo participatorne, dialoške naravnanosti različnih podpornih 
ponudb. Namesto tega bi nas rezultati zlahka zapeljali v poenostavitve, kjer bi valili krivdo na starše 
ali strokovne delavce_ke šol ali drugih sfer. Zgolj z valjenjem odgovornosti na katerega koli od 
deležnikov pa se seveda ne moremo zadovoljiti, saj je naš namen ravno uvajanje diskurza deljene 
odgovornosti, vmesnosti, recipročnosti, dialoškosti in postajana. 
 
Na podlagi različnih raziskav staršev oz. družine z nižjim socialno ekonomskim statusom 
pogosteje poročajo, da so bili primorani sodelovati v različnih ponujenih jim oblikah vzgojno 
izobraževalnih ali socialno skrbstvenih ponudb, kar se lahko nanaša na »razredno pogojeno 
regulacijo starševstva« (De Mey idr., 2009). Starši oz. družine so tako lahko prisiljeni sodelovati v 
različnih programih, da bi preprečili napotitev njihovega otroka v specifično (neželeno, segregirano) 
obliko šolanja ali skrbstva ali da bi preprečili, da otrok ponavlja razred (De Mey, 2009). Z vidika 
namestitev in klasifikacij imajo starši z manj družbene moči tudi manjšo moč zares soodločati pri 
različnih postopkih in se prej prepustijo vplivom in močem »kompetentnih«, torej strokovnjakom oz. 
predstavnikom institucij. Njihova lastna kompetentnost je lahko dvomljiva in nevredna zaupanja že 
zato, ker ni izkazana na način, skladen s kulturno prevladujočimi kodi. Starši, ki živijo v težkih 
socialno ekonomskih razmerah, njihovi otroci pa dobijo stigmo »težavnih«, so v takih razmerah 
lahko hitro interpretirani kot slabi starši. In če zavrnejo sodelovanje v ponujeni obliki programa ali iz 
njega predčasno izstopijo, tvegajo, da bodo obtoženi da si ne prizadevajo v smeri »dobrih« 
strokovnih intervencij. Programi ter intervencije, ki ne reflektirajo tega vidika, lahko še bolj 
spodkopljejo tisti del družin, staršev, mladostnikov in otrok, ki jim že tako manjka spodbudnih 
izkušenj, opozarja De Mey (2009).  
 
Režimi pojasnjevanja resničnosti, v katere so različni programi obravnavanja ranljivih družin 
vgrajeni, najpogosteje izključujejo akterje same, da bi ti definirali probleme, s katerimi bi se morali 
soočiti (izključenost, revščina, slabi dosežki v šoli, slabe bivalne razmere, segregacija, nasilje…). 
Diskusija o tem in definiranje ključnih problemov je prepuščena strokovnjakom. Nikakor pa ni 
očitno, poudarijo Vandenbroeck idr. (2009), da so cilji raznolikih takih programov vselej tudi v 
skladu s cilji povečati moč, dobrobit in dostojanstvo po meri ljudi, ki težave, posledice izključenosti, 
izkušajo.  
 
Mnogi programi, namenjeni ranljivim družinam, opozarjajo Vandenbroeck idr. (prav tam), temeljijo 
na predpostavki, da je potrebno uporabnike teh programov naučiti, kaj je prav. Predpostavljajo, da 
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starši ali mladostniki tega ne vedo, vedo pa strokovnjaki. A v resnici v mnogih primerih ljudje, ki se 
znajdejo v težavah, npr. starši ter mladostniki iz ranljivih družin, vedo, da stvari ne gredo v pravo 
smer, a so ujeti v težkih okoliščinah, ki jim ne dovoljujejo, da bi ravnali v skladu s svojimi željami, 
saj se spopadajo z revščino, segregacijo, rasizmom ali slabimi bivalnimi razmerami. Kar bi 
potrebovali, bi bila v prvi vrsti ureditev socialnih razmer, ki bi jim omogočile dostojno in z 
razmerami določene družbe usklajeno bivanje. Šele potem bi lahko prišli na vrsto programi, 
namenjeni denimo obvladovanju čustvenih in vedenjskih težav ali duševnih stisk, v kolikor bi ti 
sploh še bili potrebni. Zavedati se je torej potrebno, da programi, zastavljeni, kot so sedaj (s 
središčem v posameznih institucijah in njihovih definicijah težav in potrebnih ukrepov in ne v 
uporabnikih samih), lahko pomenijo korak k individualizaciji družbenih problemov in s tem tudi 
pomik od "države blaginje" k "državi socialnega investiranja".  
 
Nevključenost v dialog, ki je pogoto omenjena težava mladih pri vključenosti v različne vrste 
podpore, nakazuje na paradoks, da se pogosto znajdejo sami in neslišani sredi specializiranih 
oblik pomoči. Ena izmed glavnih ugotovitev poglavja o (ne)formalnih oblikah pomoči je, da so bolj 
kot strokovne kompetence podpornih oseb za uporabnike ključne pomenske izkušnje 
participacije v dialogu, odnosi zaupanja, slišanosti s podpornimi osebami. To nakazuje na 
potrebo po ponovnem premisleku o delovanju že obstoječih in po snovanju novih podpornih struktur, 
ki bodo bolje naslavljale potrebe ljudi, ki doživljajo duševne stiske in njihovih bližnjih. Pri tem imajo 
lahko ključno vlogo prav osebe s prvoosebno izkušnjo. 
 
V času atomizacije in razkroja nekdaj trdnejših (ne pa nujno tudi podpornih) tradicionalnih mrež, je 
nujen razmislek o novih oblikah podpore, ki bi jo posamezniki v stiskah, ki jih generira nov, 
atomiziran čas, potrebovali. Javni govor postaja vse bolj obremenjen z individualizacijo 
odgovornosti za stiske in težave, ki jih posamezniki doživljajo, po drugi strani se zdi, da te postajajo 
pogostejše in tvorijo nove fenomene. Govorimo o anksioznosti, eksternalizirani ali internalizirani 
agresiji (nasilnosti ali samopoškodovanju, samomorilnosti), depresiji oz. pomanjkanju volje za 
življenje in podobno. Stanja kot sta anksioznost in depresija se na primer v današnjih družbenih 
strukturah razume kot od družbe neodvisni obolenji, ki naj se ju naslavlja indivudalno – ne pa kot eni 
od mnogih stranskih učinkov sodobnega poudarjanja osebnih koristi ter tekmovalnosti, s tem pa 
odplavljanja socialnih vezi in promocije odtujenosti (Espozito in Perez, 2014). Tudi v okoljih, kjer 
narašča število ljudi, ki prejemajo razpoložljive oblike pomoči, je vse več ljudi s težavami v 
duševnem zdravju kakor v preteklosti (prav tam). Vprašanje pomoči mladim torej ne more biti zgolj 
vprašanje širjenja naborov pomoči – temveč je treba tudi ponovno razmisliti o njihovih oblikah, 
nenazadnje pa tudi o strukturah, ki v današnjem času te stiske porajajo. 
 
Kar smo za zdaj kot družba pokazali, da znamo ponuditi, je te težave medikalizirati, jih poskušati 
razumeti kot čim bolj ozko definirane in dekontekstualizirane simptome in jih tako birokratsko 
razvrščati v neke ozke kategorije, s čemer pa spregledujemo bistveno: njihovo kompleksnost in 
vpetost v kontekste, v katerih se so stiske porajale, razvijale in izkazovale (konteksti družine, šole, 
soseske in širšega kulturnega miljeja). Na podlagi številnih pogovorov v naši raziskavi bi lahko 
zaključili, da poskus, najti ustrezno, visoko specializirano obravnavo za določeno kombinacijo 
(duševnih) stisk, najpogosteje vodi do napotovanja mladostniko_mladostnic od vrat do vrat, kar 
opisuje koncept "vrtljivih vrat", kot fenomen prehajanja med različnimi ponudbami podpore, kjer 
nobena od njih ne nudi ustreznega odgovora. Pri tem pa podajanje in prenapotevanje mlade osebe, s 
prizadevanjem poiskati ravno pravšnjo obliko specilizirane podpore, ni samo prazen, »brez-
pomočen« čas. Gre tudi za čas, ki stisko povečuje (kar ilustrira pripoved Helene Grbec: »pošiljali so 
me od enega k dugemu, kot da ne čutim ničesar, v resnici pa je vsaka majhna slaba izkušnja sprožila 
snežno kroglo neugodnih občutkov«, glej poglavje II./10). Povedano v bolj subjektivnem jeziku, ki 
ima podlago v naših sogovornikih_cah, pogost vtis mladih v stiski je, da so odpirali številna vrata, 
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sporočilo, ki so ga dobili pri posameznih službah pa je bilo, da ne sodijo k njim, da oni niso pravi 
naslov za njihove težave in da jih je potrebno napotiti nekam drugam. In tako naprej, pogosto v 
začaranem krogu. Sporočilo, ki ostaja, je, da zato, ker ne sodijo v kakšno od kategorij težav, ne 
sodijo niti nikamor kot ljudje, so odveč in nikomur pomembni. Ob tem gre za poudarit specifiko 
mladih, ki v poznavanju kategorizacij simptomatike ali diagnoz ne vedo prav veliko. Svoje stiske 
najpogosteje ne prepoznavajo kot nastanek nekih specifičnih težav – temveč jih doživljajo bolj 
generično. Zdi se jim, da jim nekaj ni ok, da je enostavno nekaj narobe in da se v tem svetu preprosto 
ne počutijo dobro (kot ilustrira pripoved Helene Grbec: “»nekakšn(e) gmot(e) “nečesa”, kar je brez 
prave oblike ali strukture” in “…nisem več ločevala stiske od sebe. Bila sem Stiska”). 
 
Odgovor, ki ga lahko damo na to dilemo, je ponudba organizacijam in skupnosti po ustvarjanju 
podpornih prostorov, kjer se bodo mladostniki in mladostnice (ne glede na stiske, ki jih doživljajo), 
lahko počutili sprejeti, dobrodošli, slišani in pomembni, kjer bodo lahko tkali formalne in neformalne 
podporne vezi, ki jih v skupnostih, kot jih naši pogovori izpričujejo, izrazito premalo. V tem tiči tudi 
sporočilo strokam, da je njihova naloga nadomeščati primanjkljaje v podpornih mrežah, tudi teh 
neformalnih, na raznolike načine, ki bi krepili moč in povezanost sicer vse bolj razslojenih in 
atomiziranih članov skupnosti. Potreba po ustvarjanju prostorov vključenosti pa se ne izključuje s 
potrebo po intenzivnejši podpori za tiste, ki bi jo potrebovali. Sidrišča, ki bi mladostnike vključevala, 
bi glede na naše raziskovalne ugotovitve lahko delovala tako preventivno (preprečevala osamljenosti, 
stiske) kot tudi kurativno (vključevala ter naslavljala konkretne stiske, četudi ne na dramatizirajoč ali 
demonizirajoč način).  
 
Na podlagi pogovorov lahko rečemo, da je potreba po bolj specifični (ekspertni) podpori, ki jo 
mladostniki (v javnem govoru zaznani kot "težki primeri") potrebujejo, morda mit, saj je na podlagi 
številnih zgodb tisto, kar šteje in deluje, varna in podporna skupnost ali odnos. Šele varna skupnost 
oz. odnos je (oz. bi naj bila) tudi nujna podlaga za morebitne bolj specifične obravnave. 
Individualizirano in po meri posameznika torej ne pomeni isto kot "specializirano". Ključna 
razlika je v tem, da podpora "po meri posameznika" predpostavlja posameznikovo participacijo, 
vključenost, sodelovanje, dialoški pristop in postavljanje doživljanja mladostnika_ce v središče (kot 
ključnega eksperta za svoje življenje). Nasprotno pa bolj specializirana (v smislu konvencionalne 
ekspertnosti - psihiatrične, pedagoške ali druge) pomoč lahko pomeni nekaj bolj oddaljenega in 
odtujenega od samega posameznika s stiskami in njegove skupnosti, družine, obstoječih virov, 
mreže. 
 
Ena od pomembnih tem, ki jo ta raziskava odpira, je učinek stigme na poti iskanja (in nudenja) 
pomoči. Pri stigmi gre za oznako, ki v danem družbenem kontekstu osebo diskreditira, ji jemlje 
veljavo in jo izloča (Goffman, 1963, v Eklington idr, 2012). V splošnem so prvoosebni vidiki in 
izkušnje mladih s stigmo, povezano z duševnimi stiskami, še slabo raziskano področje (Elkington 
idr., 2012), zato prispevki mladih v tem delu predstavljajo še toliko bolj pomemben doprinos. 
Obstoječe raziskave pa kažejo, da velik obseg duševnih stisk mladih ostane skritih in nenaslovljenih 
prav zaradi stigme, ki jih ovira pri tem, da bi pomoč iskali (Elkington idr., 2012), na kar je pokazala 
tudi ta raziskava. Z vprašanjem pomoči ob duševnih stiskah je zato tesno povezano tudi vprašanje 
perepcije “normalnosti” in s tem povezane percepcije kaj je “manj od normalnega” in kaj je, od kod 
pride in kaj pomeni duševni stiska. V svetu, kjer duševna stiska velja za individualno biološko 
pogojeno patologijo, je stigmatizacija verjetno v mariskaterem primeru (pre)veliko breme, ki bi ga 
bilo možno (ob že tako obstoječih drugih stiskah) nositi. Brez predrugačenja pojmovanja duševnih 
stisk je verjetno težko pičakovati uresničevanje pomoči, ki bi se lotila pravih vzrokov stisk mladih in 
ne le naslavljanja simptomov. 
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Poti iskanja podpore naših sogovornikov so zelo povedne, raznolike, težke. Razgrnitev teh iskanj s 
časovne distance prinaša obilico novega znanja, ki ga lahko uporabimo pri bodočih razmislekih o 
gradnji podpornih mrež na področju duševnega zdravja. Nakazuje potrebo, da je te mreže potrebno 
zgostiti, pa ne le v kvantitativnem, pač pa predvsem kvalitativnem smislu; da bodo bodočim 
iskalcem in soustvarjalcem podpore lahko ponudile varen, smiseln  prostor, ki bodo zasnovani z 
namenom, da bi se mladi v stiski v njih lahko na varne načine izrazili. Na podlagi analiz sicer ne 
moremo orisati tipične poti iskanja podpore, a vseeno lahko s pripovedmi mladih utemeljimo nekaj 
močnih poudarkov, ki so izraženi v večini zgodb: 1) Na začetku je iskanje podpore težko, okorno, 
povezano z negotovostjo, sramom in strahom. 2) Pogosto so prvi zaupniki starši ali eden od njih. 
Tudi prvi odzivi na stisko otrok s strani staršev so pogosto povezani s sramom, strahom, pogosto je 
izražena krivda, obup. Pogost je sram zaradi samega iskanja podpore. 3) Šole in njenih služb 
mladostniki ponavadi ne vidijo kot potencialno podpornih ali zaupanja vrednih, v šoli praviloma ne 
iščejo (in ne pričakujejo) podpore. Iz tega sledi misel, da je naloga šol, da svojo vlogo podpornih, 
varnih in zaupanja vrednih ustanov, naredijo vidno. To pa seveda ne more biti zgolj deklarativno 
dejanje (npr. izobesiti plakat, "smo za duševne stiske senzibilna šola"), pač pa mora biti dolgotrajen 
proces, ki bi dialoško vključeval vse akterje, in zaveza k preobrazbi ter tudi obrat v drugo smer, kot 
so šole (kot servisi neoliberalnih sistemov) umerjene sedaj (v doseganje merljivih izkazov znanja, 
tekmovanje, dosežke). Naloga se zdi zahtevna, posebej glede na to, da za zdaj v družbi ni zaznati 
mnogo artikuliranih glasov v to smer. 4) Mladostniki_ce si želijo na poti iskanja srečati nekoga, ki bi 
jim prisluhnil in jih videl, sprejel za svoje, želijo si okolja, v katerem bi se mogli_e izraziti, 
ustvarjati, učiti, rasti. Pa naj gre za strokovnjake ali za podporno, vrstniško skupino. Zavedati se te 
potrebe mladostnikov se zdi ključno sporočilo službam, ki znotraj zdravstvenega ali socialno 
varstvenega sistema prihajajo v stik z mladimi v duševnih stiskah ali njihovimi družinami. Občutek 
sprejetosti verjetno težje zagotovijo strokovnjaki z omejenim časom za določenega posameznika, 
lažje pa konteksti kot je npr. podporna skupina, prostor srečevanja...  5) Mladostniki si ne želijo biti 
podajani od vrat do vrat, k domnevno bolj specializiranim strokam. 6) V večini primerov si ne želijo 
biti nadzorovani, pač pa sprejeti kot centralni strokovnjaki svojih življenj in sogovorniki na 
oblikovanju ustrezne podpore zanje. 7) Mladostniki po odpustu/zaključku iz katerekoli oblike 
podpore potrebujejo spremljanje, saj so prehodi zanje pogosto težki. Pri tem je ključno vprašanje tudi 
vprašanje nastanitve, bivanja, materialne preskrbljenosti ter obenem vključenosti v skupnost.   
 
Nenazadnje je potrebno posvetiti nekaj besed tudi posebnosti obdobja mladostništva in tranzicij v 
odraslost. V to obdobje so vpete naše zgodbe in vsekakor gre za posebej turbuletno obdobje, 
zaznamovano z velikimi tveganji, negotovostmi in identitetnimi spraševanji. V splošno negotovem 
zgodovinskem trenutku, ki ga označuje slepa tekmovalnost za ne več zagotovljene vire; namesto 
splošne, univerzalne blaginje, je stiske, strahove pred prihodnostjo ali občutenja pomanjkanja moči 
za spopadanje s tem tekmovalnim svetom, toliko lažje razumeti. Odgovornost starejših generacij za 
mlajše, ki v svet, kot smo jim ga pustili, šele vstopajo, ne more biti v nalaganju večje teže na pleča 
generacij, ki prihajajo, saj je razumljivo, da prevelike teže ta mlada pleča ne morejo vselej zdržati in 
se lahko pod težo upognejo ali zlomijo. Odgovornost je v poskusu razumeti simboliko tega sveta, ki 
se lomi na telesih in dušah teh mladih. Šele poskus razumevanja in občutljivost je predpogoj za 
gradnjo dialoških prostorov, kjer bodo mladi lahko postali pomembni soustvarjalci lastne in skupne 
prihodnosti ter kjer bodo lahko razdiralne in atomizirajoče tokove obračali v druge, bolj podporne, 
povezane in spodbudne smeri.  
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