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Povzetek 

Magistrsko delo obravnava spremembe pri otrocih po namestitvi v vzgojni zavod, pri tem pa 

upošteva tri različne perspektive – perspektivo otrok, njihovih staršev, rejnikov ali skrbnikov 

ter perspektivo vzgojiteljev. 

V teoretičnem delu naloge na konceptualni ravni opredelim temeljne koncepte 

socialnopedagoškega konteksta: koncept odnosa, koncept strukture in koncept spremembe. 

Skozi pisanje se opiram na konstruktivistično paradigmo, ki poudarja interakcije med ljudmi in 

njihov pomen v življenju posameznika. Otroci, ki so nameščeni v vzgojne zavode, so vpeti v 

različne interakcije, ki lahko ključno vplivajo na potek njegovega razvoja, kar prikazujem s 

pomočjo različnih teoretičnih spoznanj.  

V empiričnem delu naloge je uporabljena kvalitativna metodologija. Vključenih je pet otrok in 

njihovih pet staršev ali rejnikov ter pet vzgojiteljev. Opravljeni intervjuji zajemajo različna 

življenjska področja otrok ter spremembe na omenjenih področjih, ki so nastale v času bivanja 

v vzgojnem zavodu. V drugem delu raziskovanja pa se osredotočam na ključne dejavnike 

obravnave, ki jim vključeni v raziskavo pripisujejo največjo vlogo pri nastalih spremembah v 

življenjskem položaju otrok. 

Intervjuji in njihove analize prikazujejo pomen večperspektivnosti pri obravnavi otrok, ki so 

nameščeni v vzgojne zavode. Zbrani odgovori se namreč v ključnih točkah skladajo, vendar pa 

vsak vključeni v raziskavo doda nek svoj vidik, ki razširi vpogled v življenjski položaj otroka. 

Tako raziskava opozarja na pomen in občutljivost za partnersko sodelovanje in na 

participatorno k uporabniku naravnano socialno pedagoško delo ter raziskovanje.  

 

Ključne besede: Otroci/mladostniki s čustvenimi in z vedenjskimi težavami, vzgojni 

zavod, vzgojitelji, starši/rejniki/skrbniki, socialno pedagoški kontekst, konstruktivistična 

paradigma 

 

 

  



 

 

Abstract  

The master thesis deals with changes in children, after being placed in an educational 

establishment, taking into account three different perspectives - the perspective of children, 

their parents, foster parents or caregivers, and the perspective of educators. 

In the theoretical part of the task, at a conceptual level, I define the basic concepts of the social 

pedagogical context: the concept of relationship, the concept of structure and the concept of 

change. Throughout writing, I rely on a constructivist paradigm that emphasizes the interactions 

between people and their meaning in the life of an individual. Children, who are placed in 

educational establishments, are embedded in a variety of interactions, which can have a key 

influence on the course of their development, which I am showing through various theoretical 

findings. 

The empirical part of the thesis was formed using a qualitative methodology. Included are five 

children, their five parents, foster parents or caregivers and five educators. Conducted 

interviews cover different areas of children's lives and changes in the mentioned areas, which 

occurred during the stay in the educational establishment. In the second part of the research, 

however, I focus on the key treatment factors, to which survey partakers attributed the greatest 

role in the resulting changes in the life situations of children. 

Interviews and their analyses show the importance of multiperspectivity in the treatment of 

children who are placed in educational institutions. Collected answers namely coincide in the 

key points, yet still each survey partaker adds some kind of their aspect, which expands the 

insight into the life situation of a child. 

Thus, the research draws attention to the importance and sensitivity of partner cooperation and 

the participatory, user-oriented social pedagogical work and research.  

 

Key words: Children/adolescents with emotional and behavioural problems, educational 

establishment, educators, parents/foster parents/caregivers, social pedagogical context, 

constructivist paradigm 
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I. Uvod 

Ljudje, odnosi in dinamika med posamezniki pritegnejo mojo pozornost. Verjetno tu nekje tiči 

razlog za izbiro študija in ostalih aktivnosti v mojem življenju. Spoznavala sem se z delovanjem 

vzgojnih zavodov, ki mi predstavljajo zmes mnogih ljudi, mnogih zgodb in razgibanih 

vsakdanov. Skupek teh izkušenj me je vodil k izbiri teme zaključne naloge, v kateri želim 

raziskati spremembe pri otrocih in mladostnikih po vključenosti v vzgojni zavod. Ker pa želim, 

da je vsaka zgodba predstavljena čim širše, vključim v raziskavo tri različne perspektive, 

perspektivo otroka, njegovega starša ali rejnika ter vzgojitelja.  

V teoretičnem delu naloge bom izhajala iz konstruktivistične paradigme, ki trdi, da svet ni 

objektivna realnost, ki bi ga lahko kategorizirali, ampak je vsak dogodek soustvarjen 

(Razpotnik, 2004). Vsak posameznik sam ustvarja svojo realnost in zato je tako pomembno, da 

iz več perspektiv opazujemo določen fenomen, če želimo o njem kar se da veliko spoznati. 

V začetnem delu predstavim vzgojne zavode in življenje v njih. Nadaljujem s predstavitvijo 

temeljnih konceptov, ki definirajo socialno pedagoški konteksta: koncept odnosa, koncept 

strukture in koncept spremembe. Če umaknemo le en element, socialno pedagoškega konteksta 

ni več (StorØ, 2013). Ti elementi pa so skupek različnih vsebin. Tej logiki sledim skozi celoten 

teoretični del, kakor tudi v samem raziskovanju.  

Strokovni odnos je komponenta, ki ni samoumevna in je hkrati pogoj za kakršnokoli pedagoško 

delovanje. Odnos je diaden in pomeni soustvarjanje dinamike in položajev, v katerih se ta dva 

posameznika znajdeta. Na odnos med vzgojiteljem in otrokoma ali mladostnikom močno 

vplivajo stališča in prepričanja obeh, predvsem pa na podlagi teh vzgojitelj deluje v odnosu do 

otroka ali mladostnika. Ta odnos poimenujemo vzgojni stil, ki je obširneje predstavljen v 

pričujočem delu. Ob zavedanju in poznavanju položaja otroka ali mladostnika v vzgojni 

skupini, pa teoretično predstavim tudi odnose, ki jih otroci in mladostniki razvijejo med seboj.  

Drugi večji sklop je namenjen konceptu strukture. Le ta se v kontekstu vzgojnega zavoda 

pojavlja na različnih nivojih in v različnih obsegih. Predstavljam nivo strukture v vzgojnih 

zavodih, pedagoški namen le te, strukturiranost znotraj vzgojnih skupin, pravila bivanja in 

struktura dneva v izbranem vzgojnem zavodu, predstavim pa tudi vpliv dinamike med člani 

vzgojne skupine. 

Sprememba je slednji večji koncept, ki ga zajamem v teoretičnem delu. Govori o usmerjenosti 

v napredek in podporo pri razvoju otroka in mladostnika. Predstavim vzgojni program in cilje 

vzgojnih zavodov, sledijo spremembe v luči sistemske teorije, ob koncu pa dodajam dosedanje 

izkušnje vzgojnih zavodov o spremljanju sprememb in napredka otrok. 

V empiričnem del naloge raziskujem zaznane spremembe pri otrocih iz perspektive njih samih, 

njihovih staršev ali rejnikov ter vzgojiteljev, hkrati pa ugotavljam, katerim dejavnikom 

obravnave, pripisujejo udeleženi v raziskavi največjo vlogo. Tekom raziskovanja me je gnala 

misel, da želim situacijo otroka razumeti kar se da široko in celovito, saj so otroci, ki so 

vključeni v vzgojne zavode, vpleteni v odnose na več nivojih in na njih vplivajo mnogi 
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dejavniki. Nadejam se, da bo naloga opozorila na pomen strokovnega pristopa, ki je občutljiv 

za socialni kontekst, partnersko sodelovanje ter za participatorno in k uporabniku naravnano 

socialno pedagoško delo in raziskovanje. 

 

II. Teoretični del 

2.1. Vzgojni zavodi v slovenskem prostoru  

Vzgojni zavodi so ustanove, ki jih ustanavlja država in so namenjeni »otrokom in mladostnikom 

z vedenjskimi in čustvenimi motnjami (v nadaljevanju: otroci s ČVM), ki nimajo ustreznega 

družinskega varstva, oskrbe in vzgoje« (Šoln Vrbinc, Jakič Brezočnik in Švalj, 2014, str. 3). V 

Sloveniji trenutno deluje deset zavodov za otroke in mladostnike s ČVM, ki se razlikujejo po 

starosti populacije, spolu, organiziranosti izobraževanja in življenja, razlike pa se pojavijo tudi 

glede poti nameščanja (Vzgojni zavodi, 2004).   

V najnovejši obsežni raziskavi, ki je bila opravljena za področje zavodske vzgoje pri nas, so 

raziskovalci potrdili starejše raziskave in teorije o prepletu težav, ki se pojavljajo pri otrocih in 

mladostnikih s ČVM. Pri oceni populacije, s pomočjo Myschkerjeve klasifikacije, so ravnatelji 

odgovarjali, da gre za kombinacijo večplastnih težav, ki so se nakopičile skozi čas in tako so le 

s težka otroke in mladostnike uvrstili v eno samo skupino (Krajnčan in Šoln Vrbinc, 2015; 

Krajnčan, 2006). Zapisana so opažanja ravnateljev, da ravno ta pestrost težav, ki so pogosto 

kombinirane še s psihiatričnimi ali duševnimi težavami, presegajo zmožnosti zavodske vzgoje, 

kot se jo izvaja danes. Opozarjajo, da zaenkrat še ni primernih oblik dela, ki bi združevale 

različne discipline in bile v pomoč tem otrokom in mladostnikom. Razvoj novih pristopov se 

tako odvija na internih nivojih posameznih zavodov z upanjem na sistemsko spremembo 

(Krajnčan in Šoln Vrbinc, 2015).  

Vzgojni zavodi so pogosto predstavljeni in razumljeni kot  skrajni, zadnji ukrep (Kobolt, 2015), 

čeprav, ugotavlja N. Martinjak (2017), so ena redkih oblik pomoči, ki odgovorno skrbi za 

čustveno in socialno najbolj ogrožene posameznike. Namestitev otroka ali mladostnika v 

vzgojni zavod je stresna situacija za celotno družino, ki se odraža na različne čustvene odzive 

(Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). Otrok za nekaj časa zapusti domače okolje in se vključi v 

novo skupino ljudi, novo šolo, nove učitelje, nove vzgojitelje, novo strukturo dneva ... Po enem 

mesecu bivanja celoten tim, ki obsega strokovne delavce CSD, otroka, starše, matične 

vzgojitelje, svetovalno službo in šolo, ugotavlja stopnjo prilagoditve na novo okolje. Na 

timskem sestanku se snuje individualiziran program oziroma vzgojni načrt, kjer je jasno 

opredeljeno začetno, izhodiščno stanje ter cilji oziroma željeno stanje, ki izhaja iz potreb 

dotičnega posameznika (Krajnčan in Šoln Vrbinc, 2015).  
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2.2. Življenje v vzgojni ustanovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Življenjsko okolje, kot ga predstavi avtorica L. Mikša (2015) v ustanovi je sestavljeno iz več 

elementov, ki so med seboj povezani, kot prikazuje shema 1. Znotraj ustanove, ki deluje na 

podlagi splošnih vzgojno-izobraževalnih ciljev, so oblikovane vzgojne skupine, ki jih 

sestavljajo otroci in mladostniki ter vzgojitelji. Vzgojne skupine se med seboj razlikujejo glede 

na način življenja ter aktivnosti, prav tako pa pomembno vlogo v sami skupini predstavljata 

harmonija in ozračje, ki jo sooblikujejo vzgojitelji in otroci oziroma mladostniki v njej. Skalar 

(1995) pravi, da vzgojne skupine otrokom nudijo zavetje in jim omogočajo zadovoljevanje 

osebnih in socialnih potreb. Otroci in mladostniki v VZ se združujejo tudi v formalne skupine, 

ki so na primer krožki ali delovne skupine, ter neformalne skupine, kamor spadajo prijateljske 

in vrstniške skupine. 

Skalar (1995) pravi, da je vzgojna ustanova kot celota subjekt vzgojne dejavnosti. Poseben 

pomen dobi takrat, ko začasno oslabi ali razpade prisotna formalna in neformalna socialna 

struktura. Navadno se to zgodi ob koncih tedna in praznikih, na izletih, športnih prireditvah in 

podobnih dogodkih, ko ostane v zavodu manjše število otrok. Takrat se znotraj vzgojne 

ustanove vloge prilagodijo trenutnim razmeram. 

Vzgojitelj pri svojem delu sledi ciljem in načelom ustanove, s svojim načinom dela in s svojo 

osebnostjo pa oblikuje življenje v skupini, pravi L. Mikša (2015). Ta nosi odgovornosti do 

vsakega otroka in ob prihodu vsakega prevzame starševsko vlogo čez teden, za nekatere tudi 

čez vikende, skrbi za oskrbo, šolanje in vzgojo. Otroku najprej zagotovi varnost, v katerem nato 

poteka njegov razvoj, prostor za zadovoljevanje potreb, opuščanje starih, neustreznih oblik 

vedenj ter pridobitev novih, osvojitev delovnih navad in vrednot. Avtorica M. Ristić (2015) 

dodaja, da vzgojitelj in otrok s svojo osebnostjo vplivata drug na drugega, njun odnos pa je 

temelj za metode in oblike dela, ki jih izbira vzgojitelj. Le te mora prilagajati otroku in stalno 

mora odkrivati prijeme, ki pri posameznem otroku povzročajo pozitivne učinke in vodijo do 

Shema 1: Življenjski kontekst otroka/mladostnika v vzgojni ustanovi (Mikša, 2015). 
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zastavljenih ciljev. L. Mikša (2015) pravi, da je uspeh na šolskem področju cilj za vsakega 

vključenega otroka, zato skrbi vzgojitelj tudi za kontakte s šolo. Večina otrok ima namreč 

negativne izkušnje s šolanjem, zato mora biti izmenjava informacij konstantna, zaželeno pa je 

tudi tesno sodelovanje s šolo. Le tako je moč doseči napredek na akademskem področju (prav 

tam). O kompleksnem namenu socialno pedagoškega dela je zapisano tudi v Etičnem kodeksu 

delavcev na področju socialne pedagogike (2006). Socialni pedagog pomaga posamezniku pri 

razvijanju njegovega aktivnega, ustvarjalnega odnosa z okoljem, prispeva k njegovemu 

polnejšemu vključevanju v okolje, ga opolnomoči, usposablja, podpira in usmerja k 

uresničevanju njegovih temeljnih potreb, razvoju njegovih potencialov in k sožitju s samim 

sabo in s svojim okoljem. Cilj je, da bi posameznik živel polno življenje in da bi v svojem 

življenju našel smisel.  

 

2.3. Socialno pedagoški kontekst opredeljen s 

konceptom odnosa, strukture in spremembe 

V tem poglavju bom na konceptualni ravni opredelila koncepte, ki določajo socialno pedagoški 

kontekst. StorØ (2013) opredeli socialno pedagoški kontekst kot sovplivanje treh različnih 

konceptov, ki so grafično upodobljeni v shemi 2. Pravi, da odnos predstavlja medij za delo s 

klientom, struktura je prostor, kjer se delo dogaja in ima hkrati tudi karakteristike medija ter 

spremembo, ki predstavlja cilj dela. Čim bi spremenili oziroma odvzeli en element, bi izgubili 

socialno pedagoški kontekst.  

 

 

 

 

 

 

 

V nadaljevanju predstavim vse tri koncepte ločene, vendar jih je potrebno pri razumevanju 

celotnega polja dela družiti. StorØ (2013) pravi, da če bi odvzeli le en element, socialno 

pedagoški kontekst ne bi več obstajal. Pravi, da bi, brez usmerjenosti na spremembe, institucija 

bila le prostor, kjer bi bivali mladi. Brez strukture ni prostora za delo, kar bi pomenilo, da smo 

usmerjeni izključno v spremembe, kar bi sicer lahko bilo uporabno, vendar to ni primarno delo 

socialnega pedagoga v instituciji. Prav tako pa si socialno pedagoškega konteksta ne moremo 

predstavljati brez komponente odnosa, saj bi izgubili pomembno dimenzijo in se znašli v polju 

Shema 2: Socialno pedagoški kontekst (StorØ, 2013). 



5 

 

dela s skupnostjo. Ta model je moč prenesti tudi na druga strokovna področja, če pa mu dodamo 

še socialno pedagoško vsebino, definiramo socialno pedagogiko kot tako (prav tam). 

 

2.4. Koncept odnosa 

Delo socialnega pedagoga temelji na osebnem odnosu. Vzpostavljen odnos daje možnost za 

bolj polno in celovito doživetje samega sebe, hkrati pa posamezniku omogoča razvoj novih 

vzorcev doživljanja in vedenja (Etični kodeks delavcev na področju socialne pedagogike, 

2006). V nadaljevanju je opisan vpliv različnih dejavnikov na razvoj profesionalnega odnosa. 

Le ti zajemajo tako strokovnjaka kot uporabnika. Osebnostni vidik vključuje »zavedno in 

nezavedno čustveno dogajanje, motivacijo, sposobnost ustvarjanja medosebnih odnosov, 

značaj, stališča in prepričanja ter duhovno razsežnost« (prav tam). 

Fenomen »vzgojnega odnosa« se v pedagogiki nasploh in tudi v socialni pedagogiki obravnava 

preko različnih perspektiv in različnih vidikov, kakor se tudi v izraznosti zaloti v različnih 

pojmih. Skupni imenovalec vsem pristopom je obojesmernost procesa - dajanje in prejemanje 

veljata tako za vzgojitelja kot tudi otroka ali mladostnika (Krajnčan in Bajželj, 2007). Røkenes 

in Hansen (v StorØ, 2003) ugotavljata, da t. i. podporni odnos spodbuja učenje, razvoj, 

prevzemanje odgovornosti, rast in splošno boljše funkcioniranje posameznika. Etični kodeks 

delavcev na področju socialne pedagogike (2006) razlaga, da je pri ustvarjanju profesionalnega 

odnosa osebni vidik zelo pomemben, zato je poleg strokovne usposobljenosti potrebna tudi 

pripravljenost za reflektiranje svojega dela, odprtost za socialno učenje ter razvoj občutljivosti 

za socialna dogajanja. 

StorØ (2013) predstavi faktorje, ki odločilno vplivajo na odnos, ki ga ponudi socialni pedagog 

določenemu posamezniku. 

 Starost klienta. 

 Spol klienta in spol socialnega pedagoga. 

 Časovna perspektiva. 

 Teoretični okvir. 

 Cilji, ki izhajajo iz teoretičnega okvirja. 

 Socialna mreža klienta. 

 Klientove izkušnje z odnosi v preteklosti.  

Našteti faktorji ob začetku vzpostavljanja odnosa vplivajo na načrtovanje in vodenje intervencij 

socialnega pedagoga. StorØ (2013) pravi, da je način oziroma vrsta odnosa med socialnim 

pedagogom v vlogi vzgojitelja in vzgajanim jedro vzgojnega procesa. Bližina med njima ima 

poseben namen, saj vedno služi nekemu cilju. Je nekaj naravnega in intuitivnega, hkrati pa jo 

je potrebno oblikovati na zavednem nivoju. »Odnos ima v sebi veliko vzgojno moč – premosti 

distanco, ki odtujuje socialnega pedagoga in varovanca; pojavi se domačnost in z njo 

strokovnjak varovanca potegne v smer svojega dela. Potem ko svojega klienta notranje zaposli, 

ta njegovo delo samodejno želi in hoče opraviti; v nasprotnem primeru bi ga doživljal kot 

prisilo, kot nekaj mučnega« (Krajnčan in Bajželj, 2007, str. 58). V praksi se kaže problem prav 
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v tem delu, saj mnogokrat odnosi  ostajajo na ravni discipliniranja in opravljanja obveznosti, 

kar kaže na slabo zgrajen strokovni odnos. Odnos je kvaliteten in učinkovit šele takrat, ko se 

otrok ali mladostnik in vzgojitelj začutita in vzpostavita medsebojno zaupnost (prav tam). 

Interakcija je do velike mere načrtovana in vodena s strani vzgojitelja. Da jo lahko nadzorovano 

vodi, mora odnos pozicionirati v okviru šestih področij (Krajnčan in Bajželj, 2007): 

 Osredinjenost na naloge in osebe. 

 Simetrija in asimetrija odnosa. 

 Fleksibilnost in doslednost. 

 Prevzemanje in predajanje odgovornosti. 

 Zadržanost in angažma. 

 Bližina in distanca.  

Našteta področja vsebujejo dva pola in interakcija se odvija na kontinuumu med njima. Z 

eksperimentiranjem in testiranjem vlog lahko vzgojitelj odkriva, kaj je v nekem trenutku najbolj 

produktivno in najbolj sledi zastavljenim ciljem (prav tam).   

StorØ (2013) vnaprej razlaga o pomembnosti vseh akterjev, ki so vključeni v delovanje 

vzgojnega zavoda in tako sodelujejo v socialno pedagoškem kontekstu. Na ta način avtor vidi 

povezavo s socialnim konstruktivizmom in dodaja, da so socialno pedagoške intervencije 

zasnovane na besedah in besednem izražanju, le te pa konstruirajo pomen celotnega odnosa in 

dela socialnega pedagoga. Konstruktivizem zagovarja misel, da »svet ni dana objektivna 

realnost, ki jo lahko opazujemo in kategoriziramo, pač pa smo celo kot opazovalci vpleteni v 

primer in s tem njegovi soustvarjalci« (Razpotnik, 2004, str. 256). Tako je predmet opazovanja 

in delovanja interakcija med vzgojiteljem in otrokom, ki jo v danem trenutku ustvarjata. Vsak 

dialog, interakcija je sestavljena tako iz vsebinskega dela, kakor tudi diskurz, kontekst, v 

katerem interakcija poteka. Hitro se odpre vprašanje omejenih možnosti spoznavanja sveta 

otroka ali mladostnika in posledično načrtovanje, izvajanje pomoči. Negotovost glede izidov 

intervencij in delovanja vzgojitelja na splošno se še povečuje, ko upoštevamo delež 

participacije uporabnika (prav tam).   

Odnos vedno vsebuje dve plati – odkrito in zakrito. Pod pojmom odkrita, konkretna plat odnosa 

razumemo izrečeno glede odnosa. StorØ (2013) navaja primer: »Poznam ga« ali »On je vedno 

zame tu, ko ga potrebujem«. Na tej ravni se oba vključena v odnos načeloma strinjata, vendar 

ne popolno, saj obstajajo tudi zakrite plati odnosa. Le te vsebujejo nianse razumevanja 

medsebojnih dogovorov, pojmov, ki jih uporabljata oba in čustev (prav tam).  

Zanimiv razmislek o odnosih predstavlja StorØ (2013), ko razlaga o odnosu kot o konstruktu 

dveh različnih perspektiv. Pravi, da bi morali na odnos pogledati najprej iz pozicije enega 

vključujočega (npr. vzgojitelja) in nato na ta isti odnos s strani drugega (npr. otroka ali 

mladostnika). Tako en odnos postaneta dva odnosa: vzgojiteljev do otroka ali mladostnika in 

otrokov ali mladostnikov do vzgojitelja (Levin, 2004 v StorØ, 2013). Tako lahko vzgojitelj prav 

zares pozna in razume samo eno stran odnosa, druga mu je »praktično neznana«. Možnost ima, 

da se o odnosu oba vključujoča veliko pogovarjata, a tako lahko spoznata samo odkrito plat 

odnosa, zakrita plat pa vedno ostane nepoznana (prav tam).  
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Vzpostavljanje odnosa 

Pri vzpostavljanju delovnega odnosa mora vzgojitelj slediti določenim kvalitetam in 

sposobnostim. Te značilnosti ni mogoče vključevati kot kratkoročne tehnike, ampak jim je 

potrebno slediti sleherni trenutek (Mikša, 2015). Na kakovosten odnos močno vpliva 

naravnanost vzgojitelja, ki jo opredeljuje (Krajnčan in Bajželj, 2007): 

 Pristnost, kongruentonst ali skladnost. 

Vzgojitelj se ne more pretvarjati in delovati z masko. Sme kazati svoja čustva, spontano 

reagirati na nastale situacije, si priznati napake, saj se vseh teh življenjskih sposobnosti učijo 

tudi otroci in mladostniki. Občutljivost se skozi vsakdan spreminja, vendar vzgojitelj teži k 

pozitivni naravnanosti do ostalih oseb. 

 Empatičnost ali vživljanje. 

Je lastnost vzgojitelja, ki je sposoben zavzeti svet zaznavanja otrok in mladostnikov. Ne 

pomeni, da se zlije s čustvenim svetom vzgajanega, saj mu tako ne bi zmogel pomagati kot 

kompetentni odrasli. Pri tej naravnanosti je potrebna delna distanca, saj drugače 

onemogočimo ustrezne strategije reševanja težav. 

 Sočutje. 

Vzgojiteljeva namera, da razume položaj otroka ali mladostnika, da mu da občutek, da ga 

resnično skrbi zanj. 

 Spoštljivost ali sprejemanje. 

Srečanje s klientom naj bo objektivno in brez predsodkov. Vzgojitelj naj sprejema otrokove 

ali mladostnikove pozitivne in negativne plati, saj mu bo le tako dal  občutek, da obstaja kot 

individuum s svojim načinom čustvovanja, razmišljanja in delovanja.  

 Aktivno poslušanje. 

Je metoda, ki omogoči izkušnjo slišanosti. Vključuje usmerjenost na otroka, branje med 

vrsticami, opazovanje mimike in gestikulacije. Otroku ali mladostniku vzgojitelj ponudi 

intenzivnejši dostop do njegovih misli in občutij preko tehnik zrcaljenja, preverjanja, 

povzemanja in drugih.  

 Naravnanost na sposobnosti. 

Usmerjenost na sposobnosti otroka ali mladostnika, ki je nasprotna usmerjenosti na deficite. 

Skozi to naravnanost je otrok zmožen sebe videti in doživeti z drugačnim spoštovanjem.  

 Sposobnost preinterpretacije. 

Sposobnost, da vzgojitelj vidi stvari v drugačni luči. Mnogokrat to pomeni, da težave ob 

drugačni perspektivi izginejo, kar omogoča kvalitetnejšo pedagoško delo. 
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Pomen vzgojnega stila pri grajenju pedagoškega odnosa 

Odnos med vzgojiteljem in otrokom lahko opredelimo tudi skozi značilnosti vzgojnih stilov. 

Vzgojni stil, ki ga vzgojitelj uporablja, je povezan s stališči in razumevanjem različnih 

elementov vzgoje in vloge vzgojitelja pri njej. Ti ključni elementi so: pojmovanje otrokove 

narave in otrokovega razvoja, zagovarjanje vrste in vloge avtoritete ter oblike discipliniranja in 

kaznovanja (Krajnčan, Bajželj, 2007). Pri določitvi vzgojnega stila so izjemno pomembne 

implicitne teorije o vzgoji in njeni moči, ki se odražajo preko odzivov, ukrepov, občutkov 

vzgojitelja. Večkrat se dogaja, da na zavestni ravni ni pravega vpogleda v pristop, ki ga v praksi 

vzgojitelj nezavedno uporablja. Do boljšega spoznavanja in vpogleda o lastnem vzgojnem stilu 

lahko strokovnjak pride preko refleksije konkretnih praks (Peček Čuk in Lesar, 2011).  

Vzgojni stili so (Peček Čuk in Lesar, 2011; Krajnčan in Bajželj, 2007; Pšunder, 2004): 

 represivni, avtokratski ali avtoritarni vzgojni stil, 

 permisivni, laissez-faire ali do-(po-)puščajoči vzgojni stil in 

 interakcijski, demokratični ali avtoritativni vzgojni stil. 

 

 

 

 avtoritarni stil permisivni stil avtoritativni stil 
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- brez samonadzora, ki ga 

lahko oblikujejo le s 

podkrepitvami 

- nepokvarjen 

- avtonomen in 

ustvarjalen v svojem 

razvoju 

- po naravi človek ni 

moralno bitje 

- potrebna dosledna 

vzgoja 
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- postavljena »od zunaj« 

- vanjo se ne dvomi 

- jasna pravila, 

nepopustljivost 

- »prikrita« 

- vzpostavljen primaren 

odnos 

- intenzivna prisotnost 

in minimalno poseganje  

- v začetnih fazah 

razvoja: jasna 

- kasneje se umika 

- vzpostavitev 

čustveno stabilnega in 

pozitivnega odnosa 

- aktivna, dostopna, 

dosledna in zahtevna  
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 v preteklosti: 

- fizično nasilje, 

zasmehovanje 

kasneje: 

- nadiranje, sarkazem, 

manipuliranje, spodbujanje 

tekmovalnosti 

- naravne kazni, ki so 

posledice dejanj in 

same sporočajo kaj je 

prav in kaj ne 

- disciplina je pogoj 

svobode 

- vzgojitelj podaja 

konstruktivno kritiko 

Shema 3: Vzgojni stili (Peček Čuk in Lesar, 2011; Krajnčan in Bajželj, 2007; Pšunder, 2004). 
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Odnos med vzgojiteljem in otrokom ali mladostnikom se mora vsakodnevno ohranjati ali 

graditi, če želita oba vključena slediti ciljem vzgojnega programa. StorØ (2013) poudarja, da je 

odnos med vzgojiteljem in otrokom asimetričen, kljub temu pa je pomembno, da v medsebojnih 

interakcijah in soustvarjanju odnosa spoštljivo in pošteno delujeta oba.  

 

Medvrstniški odnosi v vzgojni ustanovi 

Do sedaj je bilo veliko povedanega o odnosih med odraslimi in otroci in mladostniki, sedaj pa 

osvetljujem še relacijo med otroci in mladostniki v vzgojni skupini. Le ti namreč precej vplivajo 

na razvoj otroka ali mladostnika – verjetno bolj, kot si večina vzgojiteljev predstavlja. 

Avtorja M. Zupančič in Svetina (2009) pravita, da igrajo interakcije z vrstniki pomembno vlogo 

v razvoju otroka, saj dajejo priložnosti za učenje učinkovitega socialnega vedenja, razvoj 

starostno primernih socialnih spretnosti in interesov. Vloga vrstnikov pa se poveča v obdobju 

mladostništva, ko odnosi z vrtniki postanejo še bolj čustveno intenzivni, vzajemni in psihološko 

intimni. Ti odnosi igrajo pomembno vlogo pri mladostnikovem osamosvajanju od primarne 

družine, oblikovanju identitete, spodbujajo moralno presojanje in vedenje, prav tako pa mladi 

s pomočjo medvrstniških interakcij pridobivajo socialne spretnosti. Odnosi z vrstniki 

predstavljajo socialni kontekst razvoja. Raziskave kažejo, da imajo mladostniki, ki ne uspejo 

vzpostaviti zadovoljivih odnosov z vrstniki, v obdobju odraslosti več težav kot mladostniki, ki 

so uspeli vzpostaviti kakovostne medvrstniške odnose.  

Znotraj različnih vrstniških skupin (Krajnčan, 2006) se lahko v kombinaciji z drugimi rizičnimi 

dejavniki, katerim mladi niso kos, ustvarja tvorišče čustvenih in vedenjskih težav. Mladostniki 

se v skupini počutijo močnejše ter se dokazujejo v želji »biti videni in slišani«. Tako nekatere 

skupine mladih tvorijo načeloma prehodno obliko družbeno manj sprejemljivega vedenja.  

Avtorja M. Zupančič in Svetina (2009) pravita, da imajo vrstniki lahko v obdobju odraščanja 

in socializacije varovalno in ogrožajočo funkcijo. Otroku in mladostniku vrstniška skupina 

predstavlja močno čustveno vez. V njej zadovoljuje veliko svojih potreb in se z njo identificira, 

pridobiva vrednote, se oddaljuje od družine, predvsem pa dajejo otrokom vrstniki »priložnosti 

za učenje učinkovitega socialnega vedenje, razvoj starostno primernih socialnih spretnosti in 

interesov. Hkrati vrstniki predstavljajo kontekst, v katerem si posamezniki delijo pomembne 

vidike svojega življenja« (prav tam, str. 600).  Pri teh procesih mu vrstniki nudijo dodatno 

oporo, kar utrdi njihovo avtoriteto. »Posameznikom ti odnosi služijo kot prototip odraslega 

vedenja na področju vsakdanjega življenja. Tisti mladostniki, ki ne uspejo vzpostaviti 

zadovoljivih odnosov z vrstniki do obdobja zgodnje odraslosti, imajo v nadaljevanju svojega 

življenja značilno več težav kot mladostniki, ki so uspeli oblikovati kakovostne vrstniške 

odnose« (Zupančič in Svetina, 2009, str. 600). Zaradi tega dejstva, je vlogo vzgojitelja, 

pedagoga potrebno razumevati še širše. Vzgojitelj mora razumeti obstoj socialne izključenosti, 

prepoznati njene simptome že v začetnih fazah in primerno ukrepati (Borovnik in Mikelj, 2015).  
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O priljubljenosti mladih v vzgojnih zavodih na Hrvaškem je raziskovala raziskava avtorice I. 

Sekol (2012, v Borovnik in Mikelj, 2015). Na podlagi pogovorov z mladostniki je avtorica 

ugotovila, da je priljubljen tisti mladostnik, ki ima določene lastnosti. Ostali ga spoštujejo, jim 

predstavlja vzor, on spoštuje ostale, je prijazen, pripravljen pomagati, deli stvari in nasvete z 

drugimi, ima smisel za humor, je vreden zaupanja in zna obdržati skrivnosti. Prav tako je tudi 

iskren, ne izziva ostalih in jih ne tožari. Vse te lastnosti, ki jih omenjajo mladi delujejo na 

skupino pozitivno in povezujoče.  

Avtorici S. Borovnik in L. Mikelj (2015) navajata raziskavo o nasilju, kjer so vključeni otroci 

in mladostniki, ki so nameščeni v vzgojne zavode ali stanovanjske skupine. Pomembni 

ugotovitvi, ki sta rezultat omenjene raziskave, sta sledeči: mladostniki, ki bivajo v vzgojnem 

zavodu ali stanovanjski skupini so zaradi preteklih izkušenj v večji nevarnosti, da postanejo 

žrtve ali storilci ustrahovanja ter da sta pomembna kriterija za določitev žrtve ustrahovanja 

starost in razlog namestitve. Tako po večini starejši, bolj delikventni mladostniki vzpostavijo 

hierarhijo in iz višje pozicije ponižujejo in ustrahujejo mlajše (Gibbs in Sinclair, 2000 v 

Borovnik in Mikelj, 2015). Velika vloga vzgojitelja pri tem je, da zaščiti otroke ali mladostnike, 

ki prihajajo iz nasilnega okolja. Vpliva lahko tudi na učenje o posledicah »bullyinga« v vseh 

vlogah in primernem ukrepanju ob pojavu le tega (Borovnik in Mikelj, 2015). 

 

2.5. Koncept strukture 

StorØ (2013) pravi, da je struktura tako zunanji okvir, kakor tudi notranja organizacija socialno 

pedagoškega dela, ki zajema lastno organizacijo dela socialnega pedagoga, njegov pristop in 

etično obravnavo. Opozarja, da če strukturo razumemo le kot okvir za socialno pedagoško delo, 

nanjo zagotovo gledamo preozko. Furuholmen in Schanche Andersen (2007, v StorØ, 2013, 

str. 89) poudarjata pozitivni vidik strukture, ki daje možnost klientu, da začuti predvidljivost in 

lažje participira v novem socialnem okolju. StorØ (2013) nadalje razume strukturo kot tisto, na 

kateri slonijo vse nadaljnje odločitve, ki jih sprejemata - tako socialni pedagog, kakor klient.  

O strukturi imajo socialni pedagogi različna mnenja. Razlog lahko najdemo pri opredelitvi le 

te, saj velja za nefleksibilno in bi kot taka naj ovirala socialno pedagoško delo, zato jo nekateri 

strokovnjaki vrednotijo negativno. A vendar jo je v socialno pedagoškem kontekstu vseeno 

potrebno razumeti širše. S konstruktivistične perspektive struktura predstavlja socialno 

funkcijo, ki ureja skupnost - je njena kultura, navada. Struktura opredeli pričakovanja, norme 

in pravila življenja v skupnosti (StorØ, 2013).  

 

Pedagoški namen strukture  

StorØ (2013) pravi, da je soočenje otrok in mladostnikov s strukturo pomemben prostor za 

učenje in razvoj. Le ta mora biti:  

 Stabilna, z možnostjo vnašanja sprememb. 
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Avtor pravi, da mora biti struktura rigidna in fleksibilna hkrati. Predstavljati mora varnost 

in predvidljivost, vendar mora zagotavljati tudi možnosti za osebni razvoj in pogoje za 

spremembe v življenju otrok in mladostnikov. 

 Jasna. 

Jasna struktura je tista, pri kateri so otroci seznanjeni s pravili in posledicami vedenja. 

Pomembno je, da pridobijo ta vpogled, da lažje živijo vsakdan v vzgojnem zavodu.  

 Ustvarjena v najboljše dobro za klienta. 

Struktura je slaba, če je ustvarjena po potrebah zaposlenih in ne po potrebah otrok in 

mladostnikov. Nastavljena mora biti tako, da krepi pozitivno vedenje in napredek otrok in 

mladostnikov. Že pri načrtovanju časovnega razporeda dneva je potrebno slediti potrebam 

otrok in mladostnikov in ne npr. zaposlenim glede na njihov delovni čas. 

 Vsebovati mora prostor za odnosna srečanja. 

Nikoli ne moremo ločevati strukture in odnosa. Vedno delujeta skupaj oziroma, odločitve, 

ki so sprejete pod pogoji strukture, morajo vedno podpirati potrebo po odnosnih srečanjih 

med otroci in mladostniki ter njihovimi vzgojitelji. 

 Biti tolerantna do klientovega eksperimentiranja. 

Otroci in mladostniki potrebujejo varno okolje za razvoj in učenje. Med tem procesom 

poskušajo različne alternative, ki bodo včasih uspešne, včasih pač ne. Kljub temu se bo 

otrok ali mladostnik nekaj naučil in struktura mu mora to izkušnjo dovoljevati. Neuspešni 

pristopi mnogokrat delujejo kot poskus provokacije, sabotaže ali nasprotovanja in vzgojitelj 

mora gledati preko teh izzivov.  

 Redno vrednotena. 

Hitro se lahko zgodi, da se struktura utrjuje toliko časa, da postane rigidna in nefleksibilna, 

kar prvotno ni njen namen in zato je potrebno redno vrednotenje procesa. 

 

GarsjØ (2003, v StorØ, 2013) pravi, da struktura opiše vzorec, ki traja neko obdobje. Vključuje 

načrtovanje, rutino, pravila, izražena pričakovanja, norme, vloge in naloge. Vse to pomaga pri 

komunikaciji in sodelovanju akterjev, ki so v delo socialnega pedagoga vključeni. Larsen 

(2004, v StorØ, 2013) nadaljuje z razlago pojmov povezanih s strukturo. Ukvarja se z 

opredelitvijo primarnih in sekundarnih nalog. Pravi, da je struktura pogosto pogoj, da se opravi 

primarna naloga, ki je, po definiciji Larsena, priprava otrok in mladostnikov na delo na osebnem 

razvoju in spremembah. Prav tako pa so vprašanja o strukturi včasih neposredna tema v odnosu 

in pogovorih med otroci in mladostniki ter vzgojitelji.  

Institucija, v našem primeru vzgojni zavod, se lahko razume kot »majhen svet« sredi »velikega, 

širnega sveta«. Je svet, kjer je varno pokazati česa si sposoben in česa ne. Zamisel bivanja v 

instituciji je ta, da se otroci in mladostniki naučijo nekaj o sebi v odnosu do dotične strukture. 
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Kasneje imajo možnost nadgraditi pridobljene izkušnje in se učijo upravljati s svetom zunaj 

vzgojnega zavoda, ki pa je prav tako poln različnih struktur (StorØ, 2013). 

 

Strukturiranost bivanja v vzgojnem zavodu  

StorØ (2013) pravi, da je pogledih v vseh bivanje v instituciji »visoko strukturirano«. V tem 

primeru bi lahko govorili tudi o t.i. totalnih institucijah (Goffman, 1991 v Flaker, 1998), za 

katere je značilno: 

o »vsi vidiki življenja potekajo na istem kraju in pod isto oblastjo, 

o vsaka faza dnevne aktivnosti poteka vpričo velikega števila drugih ljudi, ki so enako 

obravnavani in od katerih zahtevajo, da delajo isto stvar, 

o za vse dejavnosti obstaja isti urnik, ki ga od zgoraj vsiljuje telo uradnikov s sistemom 

eksplicitnih formalnih pravil, 

o različne vsiljene dejavnosti sestavljajo enotni racionalni načrt z namenom, da je 

zadovoljeno uradnim ciljem ustanove« (Flaker, 1998, str. 16 in 17). 

O bivanju v instituciji razmišlja tudi StorØ (2013), ki trdi, da kdor je kadarkoli bival v kakšni 

instituciji ve, da je potrebno veliko truda, da se naučiš in razumeš vsa napisana in nenapisana 

pravila in rutine. Potrebno je imeti celotno sliko dogajanj, da obvladaš vsakdan, ki se v 

instituciji odvija.  

 

Pravila bivanja ter struktura dneva 

Skalar (1995) pravi, da pravila bivanja obvezujejo otroke in mladostnike ter zaposlene, da se 

ravnajo po njih. Nanašajo se na stopnjo odprtosti in zaprtosti zavoda, na pravila medsebojnega 

komuniciranja, na hišni red in časovno opredelitev dejavnosti. Pravila so tesno povezana s 

sistemom nadzorovanja in sankcij, ki sledijo spoštovanju dogovorov ali kršitvam le teh.  

Rutinska in dnevna opravila so stalnica, ki skupaj s pravili življenja prispevajo k strukturiranju 

časa, prostora in organizacije. Jasna struktura omogoča predvidljivost življenja v vzgojni 

ustanovi (Skalar, 1995). 

Struktura je lahko razumljena kot element, ki vzdržuje red med tistimi, ki bivajo v instituciji. 

Nekateri otroci ali mladostniki imajo težave na področju dnevnega ritma, nekateri živijo brez 

socialnih norm, katerim bi lahko sledili, spet drugi imajo porušen notranji svet in potrebujejo 

zunanji okvir, da lahko sploh funkcionirajo (StorØ, 2013). 

 

  

SPLOŠNI DEL PRAVIL 

o »V Domu veljajo pravila lepega vedenja.  

o Vsi smo dolžni čuvati inventar znotraj in zunaj Doma. Namerno škodo je storilec dolžan poravnati.  

o Vsi skrbimo za red in čistočo znotraj in v okolici Doma.  

o Prav posebej je za urejanje zadolžena dežurna skupina in tista, ki je določena za čistilne in podobne 

delovne akcije.  

o Vsi skrbimo za osebno higieno in higieno osebnega prostora.  

o V vseh prostorih Doma je obvezna uporaba hišnih copat.  
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  DNEVNA RUTINA  
 

o »Otroci praviloma vstajajo ob 6.30 uri, ob pouka prostih dnevih pa do 9.30 ure. Po dogovoru z 

matičnim vzgojiteljem lahko vstanejo zaradi učenja, izletov, ekskurzij, tekmovanj, delovne pomoči 

ipd. tudi prej oz. pozneje.  

o Otroci se morajo zjutraj urediti in obleči primerno vremenu in aktivnosti, ki se bo izvajala. Oblačila, 

pričeske, nakit in ličila, ki so namenjena zabavnim priložnostim, ne sodijo v Dom/šolo. Iz varnostnih 

(množica otrok, šport…) in zdravstvenih razlogov to velja tudi za »piercinge«.  

o Zajtrk je ob delavnikih med 6.30 in 7.00, ob ostalih dnevih med 9.00 in 9.30 uro. Zaradi opravljanja 

dežurnega dela v pomivalnici, mora biti ob šolskih dnevih pomivanje posode zaključeno do 7.30 ure, 

v dnevu, ko so razredne ure pa do 7.15. Po tej uri je vsaka skupina za seboj dolžna počistiti korito in 

tla.  

o V šolo gredo otroci ob 7.55, razen, ko je z urnikom določeno drugače.  

o Iz šole se otroci vračajo naravnost v skupino in smejo šele z dovoljenjem vzgojitelja drugam.  

o V prostore in na površine, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalna dejavnost, v času izvajanja ni 

dovoljeno zahajati.  

o Kosilo je ob delavnikih med 13.15 in 13.30 uro, ob ostalih dnevih pa ob 12.30 uri.  

o Popoldanske aktivnosti potekajo po načrtovanem programu posameznih skupin in zajemajo:  

- interesne dejavnosti na nivoju skupine/Doma,  

- različne družabne aktivnosti,  

- delovne zaposlitve in opravila v Domu ter v njegovi okolici,  

- delovne akcije,  

- individualno učenje,  

- individualno svetovanje,  

- druge načrtovane in priložnostne aktivnosti.  

Od otroka se pričakuje vključitev in redno obiskovanje vsaj ene interesne dejavnosti.  

o Popoldanska malica je ob 15.30 uri.  

o Učenje traja od 16.00 do 18.30 ure.  

o Med učnimi urami niso dovoljeni izhodi in zadrževanje izven matičnih skupin. Prav tako ta čas ni 

namenjen telefonskim klicem.  

o Med vikendi in v počitnicah potekajo dejavnosti po pripravljenem učno-vzgojnem programu.  

o Otroci se zadržujejo v svoji skupini in smejo v drugo skupino ali drugam (tudi na vrt) samo z 

dovoljenjem matičnega vzgojitelja ter tistega vzgojitelja, v čigar skupino so namenjeni. Vsako 

nedovoljeno zapuščanje ustanove z okolico se obravnava kot beg. 

o Večerja je ob delavnikih med 18.30 in 18.45 uro, ob ostalih dnevih pa ob 18.00 uri.  

o Večerne aktivnosti potekajo po programih posameznih skupin.  

o Ob 20. uri se vse aktivnosti končajo. Otroci se do 20.30 ure uredijo in pripravijo na nočni počitek. 

Ob 20.30 uri mora biti v skupinah mir. Po tej uri telefonskih klicev več ne sprejemamo.  

o Ob delavnikih je dovoljen ogled televizije do 20.30.  

o Ob vikendih in v počitnicah je dovoljen ogled primernih televizijskih oddaj do 22.ure.  

o V času nočnega počitka, od 21.00 do 6.30 ure, morata biti v skupinah mir in tišina« (Pravila domskega 

reda, 2017).  

 

o Znotraj Doma ne nosimo pokrival, kapuc in bund. Oblačila otrok se morajo oštevilčiti. Oblačil si ni 

dovoljeno izposojati, zamenjevati in namerno uničevati. Zanje odgovarja vsak sam.  

o Na dvorišču/parkirišču ni dovoljena igra, vožnja s kolesi, rolerji, rolkami in podobnim. Prepovedana 

je uporaba žog in drugih športnih ali rekreacijskih rekvizitov.  

o Prepovedano je plezanje in zadrževanje na vseh objektih, prostorih in površinah, ki niso temu 

namenjeni in katerih uporaba ogroža življenje in varnost otrok.  

o Vrata glavnega vhoda so zaklenjena od 21.00 do 6.00 ure, v zimskem času pa, ko se zunaj stemni. V 

tem času morajo biti prižgane zunanje luči. Za zaklepanje oz. odklepanje vhodnih vrat sta odgovorna 

nočni oz. dežurni vzgojitelj.  

o Med 8.00 in 11.30 uro so vhodna vrata v posamezne skupine zaklenjena in jih sme učencem po 

presoji odkleniti le strokovni delavec.  

o Ob pouka prostih dnevih in v počitnicah se pravila zapisana v prejšnjih alinejah prilagajajo potrebam 

takratne organizacije dela.  

o Izjeme hišnega reda morajo biti predhodno dogovorjene in zapisane« (Pravila domskega reda, 2017).  
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Pravila, ki jih prikazujem, kažejo jasno zgradbo dneva. Vendar delo socialnega pedagoga ni le 

sledenje tej rutini, saj svojega dela ne načrtuje glede na ure in zvečer dela ne evalvira po teh 

postavkah. To je le okvir, ki mu pomaga pri izpolnjevanju drugih, kompleksnejših dejavnosti. 

Ta struktura pomaga tako njemu, kot otrokom in mladostnikom, da se znajdejo skozi dan, da 

lahko sproti evalvirajo dogodke in se prilagodijo novim. Delo socialnega pedagoga nikakor ni 

predvidljivo, a če se vzgojitelj dobro znajde znotraj postavljene strukture, so stresni dogodki 

omiljeni, kar prinaša ugodnejše posledice tako zanj, še posebej pa za otroke in mladostnike 

(StorØ, 2013).  

Poleg omenjenih pravil, ki so zapisana zelo jasno in nedvomljivo, pa Pravila domskega reda 

vsebujejo še različne dogovore med vključenimi akterji, ki zaznamujejo socialno pedagoško 

prakso. Prikazujem dogovor s starši (Pravila domskega reda, 2017).  

 

Strokovne odločitve, ki jih mora strokovnjak sprejeti, temeljijo na tem, kako zares uporabljati 

koncept strukture. Ta odločitev vsebuje dve plati: sprejemanje odgovornosti za ustvarjanje 

funkcionalne strukture in aktivna uporaba le te v vsakdanu (StorØ, 2013).  

Larsen (2004, v StorØ, 2013) razlaga o strukturi kot o psihološki funkciji. Pravi, da dobra 

zunanja struktura prispeva k razvoju notranje strukture otroka ali mladostnika. Značilna 

socialno pedagoška perspektiva naj bi se usmerjala na otrokov potencial za učenje in v 

ustvarjanje okoliščin in socialnega konteksta, ki bi mu omogočal izzive za učenje. Lahko bi 

rekli, da je naloga strukture pomagati otroku ali mladostniku, da se odpre in da pokaže, česa se 

je zmožen naučiti in kaj že zna.  

 

SODELOVANJE IN DOGOVORI S STARŠI  

»Starši sprejmejo odločitev, da se bodo aktivno, odgovorno in sproti vključevali v proces otrokovega bivanja 

in obravnave v naši instituciji: 

o Starši so zavezani k aktivnemu sodelovanju v celotnem procesu otrokove obravnave v Domu. Za 

uspešno pomoč otroku je nujna odkrita komunikacija.  

o V dogovoru z vzgojitelji omogočijo obisk vzgojiteljev na svojem domu.  

o Starši se vsaj dvakrat tedensko po telefonu informirajo o otroku.  

o Ob izhodih otroka čez vikend domov, so starši dolžni redno obveščati matičnega vzgojitelja o 

preživelem vikendu otroka doma ter o morebitnih problemih ali dilemah.  

o Starši svojemu otroku ne smejo dovoliti preživljanja vikendov ali počitniških dni pri drugih otrocih 

naše institucije, kakor tudi ne sprejemajo drugih otrok iz našega zavoda na svoj dom.  

o Starši se redno dogovarjajo z vzgojitelji glede prevoza otroka domov in nazaj v Dom.  

o Staršem se omogoči obisk otroka čez vikend v Domu, če je to potrebno in je v korist otroka. S starši 

se dogovarjamo in načrtujemo posebne oblike dela, potrebne v procesu bivanja otroka v naši 

instituciji.  

o Starši so se dolžni redno udeleževati roditeljskih sestankov, priprave in evalvacije individualiziranih 

vzgojnih načrtov za otroka, govorilnih ur, timskih obravnav…., saj je le-to predpogoj za uspešno in 

kvalitetno delo z otrokom.  

o Staršem priporočamo, da se o otroku čim večkrat informirajo tudi pri otrokovem razredniku.  

o Starši podpišejo soglasje za delo z otrokom.  

o Pričakuje se redno prinašanje podpisanih dovolilnic s strani staršev« (Pravila domskega reda, 2017). 
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»Kršitev:  

POSMEHOVANJE, NORČEVANJE, VERBALNA AGRESIVNOST  

1. stopnja  Razgovor z otrokom, skupinski razgovor, razmišljanje o prijateljstvu, 

opravičilo prizadetemu, opravičilo pred skupino.  

2. stopnja  Razgovor z udeleženci, reševanje situacije in nastalih konfliktov, pogovori pri 

svetovalnih delavcih, predstavitev situacije staršem.  

3. stopnja  Načrt o spremembi vedenja, izguba ugodnosti, prepoved udeležbe na izletih, 

projektih, skrajšan oz. vikend v Domu, mediacija…«.  

 

Ena izmed nalog vzgojitelja je ta, da otroke spodbuja k primernemu vedenju in jih odvrača od 

neprimernih oblik izražanja. Skalar (1995) pravi, da je v kontekstu vzgojnega zavoda izbira 

možnosti spodbujanja otrok k prosocialnim izbiram vedenja velika. Spodbudam, kot so nagrade 

in pohvale, se pridružijo tudi spodbudne kompleksne življenjske situacije, ki imajo številne 

pozitivne pedagoške razsežnosti. Možnosti za pozitivna doživetja se kažejo pri skupnem delu, 

spletanju prijateljskih vezi, sodelovanju, solidarnosti in participiranju v drugih situacijah, ki 

sledijo otrokovim temeljnim razvojnim potrebam.  

O sistemu sankcij pa Skalar (1995) pove, da predstavlja sredstvo za zaustavljanje, odvračanje 

in preprečevanje neželenega vedenja. Ukrepi sporočajo otroku, da se od njega pričakuje 

pozitivne vedenjske in osebnostne spremembe. Avtor opozori na možne negativne pedagoške 

učinke kazni, zato morajo vzgojitelji in ostali delavci v vzgojnih ustanovah upoštevati določena 

navodila in pravila, ki izhajajo iz teoretičnih spoznanj. Prilagam postopek ukrepov, ki ga spelje 

vzgojitelj ob neprimernem vedenju otroka ali mladostnika (Pravila domskega reda, 2017).  

 

 

 

 

 

 

Strukturiranost znotraj vzgojne skupine 

 Skupina posebna je socialna enota, ki je določena s svojimi: 

 cilji,  

 vedenjskimi pravili,  

 velikostjo,  

 strukturo (npr. porazdelitev moči, vlog),  

 strukturiranostjo (npr. za vsakega se ve, kakšna je njegova vloga) in 

 enotnostjo (Svetina, 2008). 

A avtorja Krajnčan in P. Šoln Vrbinc (2015) dodajata, da je skupina v zavodskem kontekstu,  

nekoliko specifična. Člani skupine so postavljeni v skupino na podlagi kriterijev, ki jih ne 

izbirajo sami, ti posamezniki so mešani po starosti, obiskujejo isto šolo, a niso vsi v istih 

razredih. Razlike med njimi najdemo tudi po dolžini bivanja v vzgojnem zavodu, težavah otrok 

in mladostnikov, ki so izjemno heterogene in še bi lahko naštevali. 
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Svetina (2008) pravi, da skupina nastaja postopoma. Nastajanje vsebuje procese medsebojnega 

spoznavanja članov, njihovih pričakovanj, sposobnosti, osebnostnih lastnosti, določitev vlog, 

kar predstavlja faza spoznavanja na shemi 4. Ko vsi člani uvidijo razlike med seboj, se prične 

faza konfliktov, ki jo povzroča medsebojna različnost. Faza konfliktov na dan sčasoma prinese 

spoznanje, da na ta način skupina kot celota ne dosega svojih ciljev, zato je potrebna določena 

stopnja prilagoditve. V tretjem koraku se tako oblikujejo pravila komunikacije, vzpostavijo se 

rituali, vloge in skupinska kultura. Zadnja faza 

pa se imenuje faza utečenosti, kjer je skupina 

formirana in deluje učinkovito. Čim se spremeni 

članstvo v skupini, se razvojni krog ponovi.  

 

Vec (2007) govori o strukturi znotraj skupine, ki 

je relativno trajna ter označuje odnose in 

povezanost članov skupine, njeno razvrstitev in 

organiziranost. »Prav v lastnostih strukture 

nekateri avtorji vidijo temeljni vzrok, zakaj se 

ljudje sploh združujemo v skupine: stabilne 

(strukturirane) skupine prinašajo 

posameznikom, ki so vanje vključeni, občutek 

večje varnosti in smernice za lastno ravnanje 

tam, kjer jih ni, v fizičnem okolju« (prav tam, 

str.149). Otroci in mladostniki, ki so vključeni v vzgojno skupino vzgojnega zavoda, se za 

namestitev tja ne odločijo sami. A kljub temu je bila s strani strokovnjakov določena takšna 

oblika dela, saj ima skupina kot taka med drugimi, zgoraj naštetimi lastnostmi, tudi veliko 

vzgojno moč (Vec, 2007).   

V slovenskem prostoru je bila opravljena raziskava o odnosih z vrstniki v vzgojni skupini. 

Rezultati raziskave avtoric S. Borovnik in L. Mikelj (2015) so pokazali, da med mladostniki 

velja splošno prepričanje, da se člani vzgojne skupine med seboj dobro razumejo, vendar ne vsi 

z vsemi. Znotraj skupine pride do delitve na manjše podskupine, kar večkrat privede do sporov. 

V raziskavi je opazna tudi beseda »morati«, kar nakazuje na določeno vrsto prisile bivanja v 

vzgojni skupini. O komunikacijskih vzorcih je bilo potrjeno spoznanje, da se specifični vzorci 

ustvarjajo tudi znotraj vzgojne skupine, ki vplivajo na razvoj  subkulture. Klima se spreminja 

glede na odhod in prihod novih članov, mladostniki, ki so sodelovali v raziskavi, pa so omenili 

tudi, da na klimo v skupini pomembno vplivajo tudi vzgojitelji. V skupinah je moč zaznati 

določeno stopnjo hierarhije med otroci in mladostniki. Predvsem starejši prevladajo nad 

mlajšimi, včasih pa so osebnostne lastnosti posameznika tiste, ki prevladajo. Posledično otroci 

in mladostniki prevzemajo različne skupinske vloge in pripadajoče statuse v skupini. 

 

spoznavanje

konflikti
oblikvanje 
pravil in 

vlog

utečenost

Shema 4: Razvojni krog (Svetina, 2008). 
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Struktura socialnih vlog 

Med otroci v vzgojni skupini se po določenem času izoblikujejo določeni vzorci vedenja 

oziroma navade, ki so osnova za nastajanje skupinskih norm. V vsakdanu se ti vzorci kažejo na 

primer v tem, da »se kar ve«, kdo se bo javil za kakšno delo, kdo česa ne bo storil, kdo je vedno 

prijazen, kdo kljubuje in podobno. Te navade se ne nanašajo zgolj na vedenje, ampak tudi na 

strukturo (Vec, 2007). »Polagoma se namreč vsakemu posamezniku v skupini začne pripisovati 

določen položaj, vloga znotraj skupine. To pomeni, da člani v skupini nenadoma niso več enaki, 

temveč se začnejo razlikovati« (Vec, 2007, str. 150). Te razlike se kažejo v načinih interakcije, 

kakovosti, pogostosti le te, dejavnostih, udeležbi in podobno. V tem kontekstu se v skupini 

oblikujejo vloge, kot so: »ubogljivec«, »zamudnik«, »negativec«, »jokec«, »brihtnež«, 

»zanesljivec«, »štoser« in še kaj (Vec, 2007). 

Poimenovanje vlog je odvisno od ponavljajočega vedenja, ki se pri vsaki skupini ljudi odraža 

na svojstven, drugačen način. V preteklosti je Schindler (1957) raziskoval vloge v skupini in 

oblikoval štiri skupine, kamor je uvrstil le te. Imenujejo se alfa-, beta-, gama- in omega-člani, 

za katere je značilno, da »je alfa- vodja, sicer član skupine, ki ima največji vpliv na čustvenem 

področju, beta- je član skupine, ki se uveljavlja z znanjem in argumenti, svetovalec vodji 

(pogosto je v ozadju), gama- člani so tisti, ki so solidarni s skupino, nimajo pa večjega 

neposrednega vpliva na preostale, in član omega je tisti, ki običajno nasprotuje alfi, uveljavlja 

se z uporom, nasprotnimi stališči« (Vec, 2007, str. 151).  

Do neke mere se v sodobnem času avtorji opirajo na shemo Schindlerja, vendar so novejši 

pogledi na socialne vloge usmerjeni v priznavanje posebnosti, univerzalnosti vsake vloge v 

skupini glede dela ali opravljanja katerekoli za skupino pomembne funkcije (Vec, 2007). 

Avtorica M. Ule (2005) pravi, da se predpostavlja, »da oseba v neki vlogi ponotranji 

pričakovanja in norme delovanja, ki jih zahteva ustrezen socialni položaj. Do tega pride skozi 

socialno interakcijo z drugimi, ki reprezentirajo drugačne socialne vloge. Ljudje drug drugemu 

naznačujemo pričakovanja, norme, vedenjske vzorce, in tudi subjektivni odnos do vlog. Zato 

se socialna vloga ne sprejema kot dejstvo in norma, temveč se gradi v soglasju z vlogami drugih 

ljudi« (str. 335 in 336).  

Vec (2007) poudarja pomembnost poznavanja socialnih vlog v skupini pri delu vzgojitelja v 

vzgojni skupini otrok in mladostnikov, saj lažje vzgojitelj tako lažje razume vsakodnevne 

situacije in interakcije med otroci in mladostniki. Tipičen primer socialne vloge je npr. »klovn«, 

ki se lahko »nalepi« posameznika zaradi ene same nerodne situacije v začetku kreiranja skupine 

in se zaradi dinamike ustvarjanja socialnih vlog, ki vsebuje pričakovanja ostalih članov, 

usmerjanje pozornosti na podobne situacije, drži tega otroka ali mladostnika resnično dolgo 

časa. Tako se neprimerno vedenje vsakodnevno utrjuje in je lahko posameznik »žrtev« svoje 

vloge. Nadalje opozarja Vec (2007), da se vzgojitelj mora zavedati, da so socialne vloge precej 

stalne in jih je težko spreminjati.   
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Socialna klima v skupini 

Avtorica M. Ule (2005) pravi, da se skupine »razlikujejo med seboj po tem, kako močno se 

čutijo člani skupine povezani v skupino, koliko jo čutijo kot neko celoto, koliko so solidarni 

med seboj, kako privlačna se jim zdi skupina in kolikšno odgovornost do nalog skupine čutijo« 

(str. 359). Skupina naj bi bila demokratična, pravična, inkluzivna in skrbna skupnost, pravita 

avtorici M. Peček Čuk in I. Lesar (2011), ki daje posameznikom občutek sprejetosti, varnosti, 

sodelovanja in vključenosti. Demokratičnost se zagotavlja preko soodločanja vseh akterjev pri 

pravilih in dogovorih. Koncept pravičnosti pomeni dosledno sledenje sistemu jasno 

opredeljenih pravil in ukrepov. V tem kontekstu predstavlja inkluzija graditev spoštljivih 

medsebojnih odnosov med otroki in mladostniki ter vzgojitelji, kar spodbuja participacijo, 

dviguje nivo sprejetosti ter skrbi drug za drugega. Svetina (2008) opredeli dva glavna 

indikatorja dobre socialne klime v vzgojni skupini. To sta: majhna prisotnost konfliktov in način 

reševanja le teh, kamor spada tudi število vpletenih v konflikt in trajanje reševanja. 

Poenostavljeno bi lahko rekli, da »s pojmom klima opisujemo predvsem »vzdušje« v skupini, 

čustvene odnose, počutje in zadovoljstvo članov skupine z drugimi člani, z delom v skupini in 

doseganjem skupinskih ciljev« (prav tam, str. 111).  

 

2.6. Koncept spremembe 

Larsen (2004 v StorØ, 2013) razlaga, da je ob raziskovanju koncepta spremembe potrebno 

razumeti  še dva različna procesa. Prvi je povezan z zorenjem, ki je naraven proces odraščanja 

vsakega posameznika, medtem ko je drugi proces podprt z različnimi zunanjimi vplivi in bi ga 

lahko prištevali k delu vzgojiteljev v vzgojni skupini. Ta procesa poimenuje razvoj in 

sprememba. »Razvoj je relativno neboleč proces, medtem ko sprememba odraža 

odpovedovanje nečemu« (prav tam, str. 94). StorØ (2013) razlaga, da je razvoj vse tisto, kar 

pojmujemo kot naravno, mentalno zdravo in ga otrok ali mladostnik preide v harmoniji s  

svojim okoljem. Sprememba pa predstavlja določen trud druge osebe, npr. socialnega 

pedagoga, ki kreira ta razvoj.  

 

Vzgojni program in cilji  

Vzgojni program v vzgojnih zavodih v Sloveniji vsebuje »strokovno in znanstveno utemeljena 

izhodišča, smernice, metode in oblike za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 

ČVM« (Šoln Vrbinc, Jakič Brezočnik in Švalj, 2016, str. 6). Namenjen je tako otrokom in 

mladostnikom, ki obiskujejo izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo ter otrokom in mladostnikom s ČVT, pri katerih je zaradi težav ogrožen 

njihov zdrav razvoj oziroma ogrožajo svojo okolico v tolikšni meri, da potrebujejo vzgojo v 

zavodu (prav tam).  



19 

 

M. Horvat (2000) pravi, da je delo v vzgojnih institucijah usmerjeno k socialni in osebnostni 

integraciji, k pozitivni samoopodobi in k emancipaciji. Tako se sistem vzgoje  in izobraževanja 

v skladu z realnimi možnostmi usmerja v celovit in skladen razvoj osebnosti.  

Okvirni vzgoji program opredeljuje sledeče sklope ciljev (Šoln Vrbinc, Jakič Brezočnik in 

Švalj, 2016;  Vzgojni program 2014; Skalar, 1995): 

 vzgojno-izobraževalni cilji 

So identični ciljem v vzgoji in izobraževanju, saj so vzgojni zavodi del šolskega sistema. 

Razlike obstajajo predvsem pri metodiki in didaktiki zaradi specifike otrok in mladostnikov 

s ČVM, ki se velikokrat odraža pri učni neuspešnosti ter pomanjkanju delovnih in učnih 

navad. Večinoma imajo ti otroci in mladostniki negativne izkušnje s šolskim sistemom, zato 

je potrebno zagotoviti celovito vzgojo in uspešnost otrok in mladostnikov s ČVM.  

 socialno-varstveni in zdravstveni cilji 

Večina otrok in mladostnikov s ČVM v preteklosti izpostavljena številnim razvojno 

neugodnim in ogrožajočim dejavnikom, kar lahko vpliva na številne neugodne posledice na 

bio-psiho-socialnem razvoju. Tako je potrebno poskrbeti za fizično varnost, za osebno 

integriteto varovancev, za zagotavljanje možnosti in pogojev za življenje in za nemoten 

psihofizični razvoj.  

 kompenzacijski cilji 

Ker imajo otroci in mladostniki s ČVM številne razvojne zaostanke in vrzeli, ki so nastajali 

v daljšem časovnem obdobju, jih je potrebno nadoknaditi preko vzgojnih, zdravstvenih, 

fizioterapevtskih in socialnih dejavnosti. Zaznati je primanjkljaje v kognitivnem, čustvenem 

in socialnem razvoju, ki vzajemno vplivajo drug na drugega in tako otroku ali mladostniku 

onemogočajo ustrezno funkcioniranje na večini področij njegovega življenja in dela.  

 korektivni cilji 

Le ti se nanašajo na osebnostne, vedenjske in funkcionalne motnje. Ublaži se jih lahko s 

posebnimi psihoterapevtskimi, socialno pedagoškimi in pedagoškimi programi. 

 cilji preventive novih razvojih težav 

Pri tem cilju je bistveno sodelovanje s starši in drugimi strokovnimi delavci, ki obravnavajo 

družino ter ustvarjanje ustrezne psihosocialne klime v vzgojni ustanovi. 

 osebnostno-socialno integracijski cilji 

Otroci in mladostniki se znotraj vzgojnih ustanov športno, kulturno, rekreativno in 

humanitarno udejstvujejo, s čimer si prizadevajo napredek pri čustveni stabilizaciji, 

usposabljanju za socialno sožitje in postopno reintegracijo otroka ali mladostnika v običajno 

socialno okolje.  

Predstavljeni so splošni cilji, ki veljajo za vsakega otroka in mladostnika nameščenega v 

vzgojni zavod. Pri načrtovanju socialno pedagoškega dela pa je potrebno program dela 

individualizirati in prilagoditi vsakemu posamezniku posebej. Socialni pedagog sam presodi, 
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katera oblika dela mu omogoča, da se otroku, staršem, svojim sodelavcem in drugim 

strokovnjakom lažje približa, ter kateri način obravnave bo najbolj primeren (Šoln Vrbinc, Jakič 

Brezočnik in Švalj, 2016;  StorØ, 2013 ).  

 

Spremembe v luči sistemske teorije 

Sistemska teorija nas uči, »da so spremembe v posameznikih tesno povezane s spremembami 

v zanj pomembnih okoljih. Naši posegi so usmerjeni v oba pola – posameznika in okolje. Brez 

aktiviranja obojega ni novih življenjskih izkušenj in ni pričakovati ne osebnih in ne odnosnih 

sprememb« (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006b, str. 98). 

Sistemski teoretiki predstavljajo dve vrsti možnih sprememb v sistemu (Vec, 2008): 

Sprememba prvega reda 

Gre za spremembo nekega elementa znotraj razreda. Tovrstne spremembe služijo ponovni 

vzpostavitvi ravnotežja v sistemu, ker je bilo le to porušeno. Osnovna značilnost sprememb 

prvega reda je delovanje v smeri ohranjanja obstoječega stanja. Avtor navaja primer, ki 

nakazuje spremembe prvega reda, kar je lahko odločitev vzgojitelja, da izboljša klimo v 

vzgojni skupini in zato spremeni sedežni red za mizo med jedjo. Drugih sprememb, ki bi 

pripomogle k dejanski spremembi odnosov, ne uvede. Spremembe na tej ravni so pri delu 

socialnega pedagoga mnogokrat preprosto premalo. 

Sprememba drugega reda 

Je veliko bolj celostni premik, saj vsebuje spremembe realnosti in celotnega sistema pravil. 

»Ob teh spremembah »stopimo« na metaraven, s čimer lahko transformiramo ne le 

posamezne elemente, temveč tudi odnose med njimi« (Vec, 2008, str. 160). Sistemi imajo 

težnjo po ravnovesju. Spremembe drugega reda močno vplivajo na ravnotežje sistema 

samega, a se je ta zaradi svojih značilnosti sposoben prilagoditi, na novo organizirati in 

postati drugačen. Sistemi namreč dopuščajo le toliko sprememb, da še ne ogrozijo svojega 

obstoja (Vec, 2008). 

Socialni pedagog primarno naj ne bi spreminjal notranjih psihičnih struktur, ampak bi 

spremembo pri posamezniku spodbujal preko zavedanja posameznika, da je socialno bitje in da 

je vpet v določeno socialno okolje. Pogled socialnega konstruktivizma upošteva 

posameznikove konstrukte kot sredstva za spremembe. Te izhajajo iz posameznika, ki je vpet 

v socialno okolje, le to pa mu podaja povratne informacije o njem. Tako se posameznik uči o 

sebi in hkrati, se okolje uči o njem. Ko posameznik spremeni svoj pogled o sebi, svojo zgodbo 

o sebi, vse to spremeni tudi njegova okolica. In če ta isti posameznik nekaj časa misli in govori 

o sebi na drugačen način, je postal nekdo drug. Spremembe in procesi sprememb tako niso 

resnični, dokler le teh ne prepozna posameznik sam (StorØ, 2013). 

Mogoče lahko posameznik spremeni svoje vedenje, kar je zagotovo zaželeno, vendar se morajo 

spremembe zgoditi tudi v notranjosti posameznika, v njegovem razumevanju samega sebe. 
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Baza socialno pedagoškega dela so tako spremembe pri posamezniku, ki so posledica 

drugačnega samorazumevanja in samopredstavitve njega samega (StorØ, 2013).   

 

Spremljanje sprememb in napredka v vzgojni skupini 

Nekateri vzgojni zavodi v Sloveniji imajo sistem spremljanja otrok in mladostnikov zelo 

strukturiran. Sprotna evalvacija se vrši na različnih sestankih in timih, kjer so prisotni  otrok ali 

mladostnik, starši, vzgojitelji, svetovalna služba in pristojni CSD. Evalvacijski sestanki se 

ponekod odvijajo trikrat letno, sicer pa se izvajajo tudi druge oblike spremljanja in vrednotenja, 

kot so: evalvacijska poročila, evalvacije individualiziranih programov, mesečni sestanki s 

starši, tedensko do mesečno ocenjevanje otrok in mladostnikov, sprotno opazovanje in 

razgovori (Šoln Vrbinc, Jakič Brezočnik in Švalj, 2016).  

Avtorji (Šoln Vrbinc, Jakič Brezočnik in Švalj, 2016) pravijo, da ustanove merijo spremembe 

in napredek na različne načine. Največkrat le te ocenjujejo preko vrednotenja »realizacije ciljev, 

tedenskega vzgojnega programa, razvoja in sprememb pri posameznih otrocih, povratnih 

informacijah od staršev, šolskega uspeha, napredka pri samostojnosti, čustveni umiritvi in 

doseženi stabilnosti funkcioniranja, kooperativnosti, višji socialni zrelosti, prispevku otroka k 

boljši skupinski klimi, integraciji, vključenosti, s širitvijo lastne socialne mreže, z 

zadovoljstvom in samozavedanjem otroka o svojem napredovanju in zadovoljstvom CSD-ja in 

staršev, rejnikov oz. skrbnikov« (Šoln Vrbinc, Jakič Brezočnik in Švalj, 2016, str. 17).  

Möller (2003 v Krajnčan in Šoln Vrbinc, 2015) razmišlja o teoretskih premisah, ki so potrebne 

za ustrezno merjenje učinkovitosti in kakovosti dela v vzgojnih zavodih in o indikatorjih, ki bi 

učinkovitost tudi pokazali. Tako je razvil tri metodološke možnosti pri merjenju uspeha v 

vzgojnih zavodih: 

 usmerjenost na rezultat, 

 usmerjenost na strukturne značilnosti in 

 usmerjenost iz perspektive udeleženih posameznikov, ki je podlaga raziskovalnemu 

delu. 

StorØ (2013) pravi, da je usmerjenost v spremembe pomembno pri delu socialnega pedagoga, 

vendar navaja razhajanja med strokovnjaki o indikatorjih, ki odločajo o napredku. Nekateri bi 

se strinjali, da spremembe prinašajo boljše življenjske pogoje, k čemur lahko pripišemo vidne 

faktorje, kot so redno obiskovanje šole, dobri pogoji za bivanje, pri odraslih še na primer služba, 

redni finančni prihodki in podobno. Drugi strokovnjaki se zedinijo, da je odraz sprememb 

posameznikovo socialno okolje, kar zavzema odnose, socialno mrežo in dostop do socialne 

podpore, tretja skupina strokovnjakov pa trdi, da je posameznikovo življenje lahko zelo 

spremenjeno, ko on sam pridobi drugačno, boljšo izkušnjo življenjskega položaja, ki mu 

omogoča lažje spopadanje s svojim vsakdanom. 
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III. Empirični del 

 

3.1. Opredelitev raziskovalnega problema 

Po vstopu otroka v vzgojni zavod se v zavodu spremembe pri otroku spremljajo na bolj ali manj 

strukturirane načine. Podlaga le tega je spremljanje individualiziranega programa, nekateri pa 

vključujejo spremljanje otroka skozi evalvacije razširjenih timov (Krajnčan in Šoln Vrbinc, 

2015). Vključenost za otroka pomembnih akterjev v vzgojni proces poveča možnosti za dosego 

zadanih ciljev (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). V raziskavi v slovenskem prostoru strokovni 

delavci sodelovanje s starši ocenjujejo kot zelo pomembno, saj jim le to prinaša vpogled v 

družino in razumevanje otroka, prav tako pa sodelovanje s starši pozitivno vpliva na delo z 

otrokom in uspeh vzgojnega dela (Mikša, 2015; Kukovič in Kukovič, 2016). V spoznanjih 

raziskovalnih izsledkov o participaciji otrok v institucionalni vzgoji so navedene prednosti 

celovitejšega pristopa in obravnave. Ta omogoča posamezniku angažiranost za svoj življenjski 

potek in sooustvarjanje odločitev. Pozitivni vidiki participacije otroka so uresničevanje ciljev, 

razvoj različnih kompetenc in soočenje s posledicami lastnega ravnanja. Otroci tako pridobivajo 

občutke sprejetosti, enakopravnosti in vložijo več truda v sam vzgojni proces (Marovič, Bajželj 

in Krajnčan, 2014; Marovič, 2018). Avtorici A. Kobolt in J. Rapuš Pavel (2004) v sklopu 

večperspektivnega diagnostičnega modela predstavita pomen vključevanja pomembnih 

akterjev v vseh fazah procesa pomoči. Le to omogoča strokovnjaku širši vpogled v položaj 

posameznika in učinkovitejše interveniranje.  

Osrednji namen magistrskega dela je raziskati zaznane spremembe pri otrocih in v njihovem 

življenjskem položaju po vključitvi v vzgojni zavod z različnih perspektiv – s perspektive otrok 

samih, njihovih staršev ali rejnikov ter s perspektive vzgojiteljev v vzgojni skupini. 

 

3.2. Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja  

C1: Raziskati spremembe, ki jih v času bivanja v vzgojnem zavodu zaznavajo otroci sami, 

njihovi starši ali rejniki ter vzgojitelji. 

C2: Raziskati dejavnike, ki so v času bivanja v zavodu prispevali k spremembam pri otroku in 

njegovem življenjskem položaju. 

RV1: Kako različna življenjska področja po namestitvi v vzgojni zavod zaznava otrok sam, 

njegovi starši ali rejniki in vzgojitelji?  
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RV2: Katera področja pri otroku zaradi bivanja v vzgojnem zavodu skupine udeležencev v 

raziskavi (otrok sam, starši ali rejniki, vzgojitelji) zaznavajo podobno in katera različno?   

RV3: Katerim dejavnikom obravnave v vzgojnem zavodu skupine udeleženih v raziskavi 

pripisujejo največjo vlogo? 

 

3.3. Metoda in raziskovalni pristop 

V empiričnem delu magistrske naloge sem uporabila kvalitativno metodologijo. Kvalitativni 

raziskovalni pristop mi omogoča prilagajanje raziskovanju za dosego celovitejšega vpogleda v 

proučevani socialni kontekst otroka. Vogrinc (2008) meni, da kvalitativno raziskovanje ob 

upoštevanju konteksta  uporablja t. i. »mehke podatke«, saj proučuje izbrano socialno situacijo 

v vsej njeni kompleksnosti. 

 

3.3.1. Vzorec 

Vzorec raziskave je namenski. V vzorec raziskave je vključenih pet otrok izbranega vzgojnega 

zavoda, njihovi starši ali rejniki in vzgojitelji v vzgojnih skupinah. V raziskavo sem vključila 

fante, ki bivajo v zavodu vsaj pol leta ali več, stari pa so med devet in petnajst let. V drugo 

skupino udeležencev raziskave spadajo starši ali rejniki otrok, pri katerih je bil pogoj, da imajo 

skrbniške pravice in fantje pri njih preživljajo vikende in počitnice. Tretjo skupino udeležencev 

v raziskavi pa predstavlja pet vzgojiteljev1 v vzgojnih skupinah, ki imajo vsaj pet let delovnih 

izkušenj na omenjenem delovnem mestu.  

 

3.3.2. Opis postopka zbiranja podatkov 

V času raziskovanja sem bila zaposlena v vzgojnem zavodu, kjer sem raziskavo tudi izvedla. V 

vzorec sem vključila otroke in mladostnike, ki niso bili v vzgojni skupini, kjer sem bila 

vzgojiteljica. Pri izbiri mi je pomagala strokovna vodja vzgojnega zavoda, ki mi je priskrbela 

tudi podatke in kontakte, ki sem jih potrebovala.  

Podatki s strani otrok so zbrani z delno strukturiranimi intervjuji. Vprašanja za intervju so bila 

oblikovana s pomočjo gradiva avtoric A. Kobolt in J. Rapuš Pavel (1999) z naslovom Osnutek 

pogovora o življenjskem poteku. Vprašanjem tega osnutka sem dodala tudi vprašanja o 

dejavnikih obravnave, ki so odigrali največjo vlogo pri nastalih spremembah otroka. Intervjuji 

so bili izvedeni v vzgojnem zavodu, in sicer v sobi, kjer sva bila v času izvedbe le intervjuvanec 

in jaz. Le ti so trajali od dvajset do petdeset minut. Potekali so v mesecu juniju 2017. Sodelujoči 

                                                 
1 V nalogi uporabljam izraz vzgojitelj, ki predstavlja oba spola. 
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otroci in mladostniki so po predstavitvi namena intervjuja izrazili prostovoljno pripravljenost 

za sodelovanje. 

Staršem (skrbnikom ali rejnikom) sem osebno ali po telefonu predstavila kontekst in namen 

raziskovanja in jih povabila k sodelovanju. Staršem, ki so privolili v sodelovanje, sem po pošti 

poslala anketne vprašalnike, ki so jih izpolnili in poslali nazaj ali pa so odgovore podali preko 

telefonskega pogovora. Raziskovanje je potekalo v mesecu juniju in juliju 2017. Vprašanja so 

vključevala zaznavanje različnih življenjskih področij otroka pred in v času bivanja v vzgojnem 

zavodu ter preverjanje dejavnikov, ki jim starši pripisujejo največjo vlogo pri nastanku 

določenih sprememb, če je do teh prišlo.  

Tudi z vzgojitelji sem izvedla ankete odprtega tipa. Vprašanja so bila povezana z zaznavanjem 

otroka in sprememb v njegovem življenju po vključitvi v zavod do danes. Vprašanja so 

vključevala tudi specifična področja, kot npr.: odnos do šolskega dela, skrb za osebno higieno, 

delovne navade, prostočasne aktivnosti in interesna področja otroka, odnos do vrstnikov, odnos 

do družine idr. Ob koncu pa so sledila še vprašanja o dejavnikih obravnave. Podatke sem zbirala 

v mesecu juliju 2017. 

Vsem udeležencem sem v procesu zbiranja podatkov zagotovila anonimnost in varovanje 

osebnih podatkov. 

 

3.3.3. Postopki obdelave podatkov 

Po izvedenih intervjujih, ki niso bili snemani, ampak sem si izjave sproti zapisovala . Po zapisu 

pogovora, sem dala le te prebrati sogovornikom in jim ponudila možnost dopolnitve, ampak le 

teh ni bilo.  

Podatke sem najprej uredila in jih nato analizirala z metodo vsebinske analize. Najprej sem 

naredila parafaziran zapis izjav, v nadaljevanju vsebinske analize sem v postopku kodiranja 

prepoznavala ključne teme sogovornikov in jih glede na zastavljena raziskovalna vprašanja 

postavljala  primerjalno perspektivo. V interpretaciji in diskusiji rezultatov izpostavim ključne 

značilnosti in vzorce udeleženih v raziskavi in ugotovitve navezujem na teoretična spoznanja 

in ugotovitve sorodnih raziskav. 

 

3.4. Prikaz rezultatov 

Rezultate v tem delu prikazujem po posameznih primerih in glede na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. 
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3.4.1. Primer Gašper 

 

RV1: Kako različna življenjska področja 

po namestitvi v vzgojni zavod zaznava otrok sam, njegovi starši ali rejniki 

in vzgojitelji? 

Gašper 

Gašper o sebi pred prihodom v VZ pravi, da ni bil žalosten. Malo mu je bilo čudno, ker ni hodil 

v šolo. Včasih je dan preživel z babico, včasih z mamo in obe sta ga poskušali »spraviti« v šolo. 

Družina mu je zelo pomembna in je nanjo ponosen, saj si med seboj pomagajo.  

Ponosen je tudi na svoj šolski uspeh. Rad hodi v šolo in dobro se razume s sošolci, s katerimi 

se včasih prepirajo, ampak se takoj pobotajo. Po navadi se prepirajo zato, ker imajo različna 

mnenja. Izpostavi določeno učiteljico, ki je prijazna in jih pohvali, ko se primerno vedejo. Rad  

ima športno vzgojo, a tudi ostali predmeti so mu ljubi.  

Bivanje v VZ mu predstavlja problem. Predvsem v nedeljo, ko se mora vrniti, je žalosten. Z 

ostalimi fanti v skupini se dobro razume, le z enim ne preveč. Najraje se druži z vrstnikoma, s 

katerima se včasih tudi skrega. Rad obiskuje pevske vaje in veseli se prostega časa. Želel bi se 

naučiti kuhati in če bi lahko, bi skrajšal čas učnih ur. 

Prijatelji mu veliko pomenijo in nanje pomisli, ko je žalosten. To ga razvedri. S prijatelji se 

igra, vsi si pomagajo, včasih kaj prepišejo, se pogovarjajo in si zaupajo skrivnosti. Pomembno 

mu je, da si prijatelji pomagajo, obdržijo skrivnosti in da lahko vsak kaj pove.  

Gašper v prostem času rad igra odbojko, nogomet, nabira maline, ustvarja in kuha ter se druži 

s prijatelji. 

Želi si, da bi imel še boljše ocene, da bi lahko šel vsak vikend domov in da bi lahko vsak dan 

poklical domov. Želi postati kuhar, a na splošno si prihodnost težko predstavlja. Zaveda se, da 

si pri izpolnjevanju svojih želja največ lahko pomaga on sam.  

 

Starši  

Gašperjeva starša o njem pravita, da je bil pred prihodom v VZ zelo prepirljiv. Prepiral se je s 

sestro in kljuboval staršem, neprestano se je igral z videoigrami in bil vzkipljiv ter se je upiral. 

Odmikal se je od sošolcev in prijateljev, nenehno je bil v stanovanju in ni želel ven. Starši 

pravijo, da je bil trmast, nesamozavesten, nesrečen in nepotrpežljiv. Opazili so tudi, da je bil 

doma glasen in je veliko govoril, drugje pa zelo miren in tih. Po prihodu v VZ so se določene 

stvari spremenile. Do mame je bolj spoštljiv in ubogljiv. S sestro se manj prepira. Tudi na 

področju samozavesti je napredoval in več časa preživi v družbi prijateljev in sorodnikov. 

starost: 10 let  

dolžina bivanja v VZ: šest mesecev 
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Področja, ki jih starši opažajo kot tista, na katerih bi bilo potrebno še kaj spremeniti, so 

povezana z njihovim vedenjem do Gašperja. Pravijo, da se morajo tudi sami držati rečenega in 

izpeljati povedano do konca. Od Gašperja pa pričakujejo, da se drži dogovorov in tako 

doprinese k družinskemu življenju.  

O pomoči CSD starša pravita, da so se na njih obrnili ob začetku pojavljanja težav in da je 

trajalo kar štiri mesece, da so jih začeli intenzivno reševati. Trenutno se raje kot na CSD obrnejo 

na VZ. Od vzgojiteljev in VZ na sploh pričakujejo, da so jim na voljo ob problemu ali krizi ter 

da s pomočjo svojih izkušenj staršem predstavijo realno sliko njihovega otroka, saj si včasih 

starši sami zakrivajo oči pred resnico.  

 

Vzgojitelj 

Vzgojitelj pove, da je Gašper ob vstopu v vzgojno skupino deloval izjemno miren, a se je dolgo 

upiral sprejemu. Sprva je bil zelo tih, vase zaprt, redkobeseden, odgovarjal je le na pobudo 

vzgojitelja in to zelo na kratko. Nekaj mesecev je bolj »od daleč« in z zadržanostjo spremljal 

dogajanje v skupini in tako spoznaval ostale fante. Zelo hitro je pokazal, da je učno precej 

sposoben, a da ima velike vrzeli in luknje v znanju, saj se doma ni učil, prav tako tudi ni 

obiskoval pouka. S precej nejevolje in prigovarjanja vzgojiteljev si je uredil zvezke, učitelji so 

sodelovali pri zapolnjevanju vrzeli v učni snovi. Gašper je bil zelo navezan na starše, prvih 

nekaj dni je vsak večer jokal, ker jih je pogrešal in želel iti domov. 

Ob začetku je bil resnično zadržan in previden, a sčasoma se je sprostil in oblikoval prijazen, 

spoštljiv in vljuden pristop do odraslih v zavodu. V obdobju, ko se je navajal na dnevno rutino 

v zavodu, je bil popolnoma neopazen, le ko je dobil navodila, je vse nemudoma opravil in spet 

postal neviden član skupine. Gašper je fant, ki se zaveda pomena osnovne osebne higiene in 

zanjo tudi dobro skrbi. Ročne spretnosti mu ne delajo težav, saj se je hitro in spretno lotil 

opravil, za katere je bil zadolžen. Vzgojitelji so tudi opazili, da v razna opravila vloži veliko 

svojega truda. V prostem času je sčasoma kazal vse več svojih interesov. Najraje je ustvarjal iz 

različnih materialov in igral nogomet. Gašper je bil v odnosu do vrstnikov zelo previden, 

povsem se je podrejal vlogi večine, igral kar so drugi igrali, gledal program na TV, ki so ga 

drugi določili ...  

Gašper se je sčasoma v skupino dobro vključil. Vzgojitelji pravijo, da je izjemno prijazen, 

spoštljiv do odraslih in vrstnikov, sledi temi pogovorov, smiselno postavlja vprašanja in 

odgovore ter izraža svoje mnenje. Gašperjeva vrlina pa je zagotovo tudi ta, da zna prisluhniti 

drugemu človeku. Še vedno je umirjen in tih, vendar pa, ko se sprosti, zna biti tudi precej glasen, 

klepetav in nagajiv. Vedno najprej preceni situacijo, da vidi, kako »sproščeno« lahko reagira. 

Predvsem to velja v odnosu do odraslih. Do sovrstnikov je odprt in sproščen, do starejših fantov 

pa ravno tako previden in najprej v »čekiranju« situacije. Gašper se med svojimi vrstniki zna 

postaviti zase, predvsem pa zna ignorirati provokacije in se izogiba konfliktom. V prostem času 

rad igra razne igre z žogo ter družabne, namizne igre. Ekipi, kateri pripada, je lojalen in se trudi 

za skupinski uspeh. 
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Vzgojitelji izpostavijo, da je bilo ključno področje za vključitev v vzgojni zavod zagotovo 

izostajanje od pouka in odklon do šole in šolskega dela ter da vidijo ogromen napredek ravno 

na tem področju. Gašper rad hodi v šolo, se trudi, piše naloge in se uči. Kaže zanimanje za 

šolske obveznosti, kar se odraža v njegovih ocenah, ki mu dajejo še več motivacije za delo. 

Med učnimi urami je precej samostojen, vendar rabi nadzor in preverjanje, saj zna določene 

naloge prelagati ali jih preprosto pozabiti. Sicer pa Gašper rad bere knjige in lista po učbenikih. 

Gašper je zelo navezan na svoje starše. Četudi sta uradno ločena, še zmeraj delujejo enotno, 

hodijo skupaj na izlete in dopust, skupaj pridejo na obisk k sinu in prav tako sta se starša 

sposobna zmeniti vse za dobro sina. Ta stabilnost je za Gašperja zelo dobra. Oba ima zelo rad 

in z obema preživlja proste dni.  

V tem obdobju vzgojitelji opažajo, da Gašper sicer opravi svoje zadolžitve, vendar se jim želi 

večkrat izogniti ali pa je površen. V prostem času rad igra nogomet, ustvarja, šiva, zlaga kocke, 

igra družabne igre, peče pecivo, kolesari, gre na pohod, čez vikend je rad v družbi psa, ki prihaja 

z vzgojiteljico v zavod in preživi dan med fanti. 

Gašper se zaveda odgovornosti, ampak se vseeno občasno poslužuje laži, kakšno stvar prikrije, 

da se izogne posledicam in jih preloži na pozneje, kar je zagotovo še področje, ki bi ga bilo 

potrebno spremeniti. Vzgojitelji opažajo potrebe po spremembah še na področju samostojnega 

in sprotnega učnega dela, samoodkrivanju močnih področij in krepitev samopodobe. 

 

RV2:  Katera področja pri otroku zaradi bivanja v vzgojnem zavodu 

skupine udeležencev v raziskavi (otrok sam, starši ali rejniki, vzgojitelji) 

zaznavajo podobno in katera različno?   

Gašper 

Gašper zase pravi, da se je v času bivanja spremenil. Več se uči in ima boljši šolski uspeh. Prav 

tako sedaj veliko pomaga pri opravilih. Opaža, da so se tudi odnosi v družini spremenili. Pravi, 

da ostalih ne skrbi več toliko za šolo, saj jim on pove, kaj se v šoli dogaja. Opaža, da se sedaj 

tudi veliko več pogovarjajo. Zaveda se, da lahko tudi sam veliko doprinese k boljšemu 

razumevanju med domačimi. Kot primer navede zamisel, da bi lahko on kdaj kaj skuhal in da 

bi lahko ostale člane kdaj pohvalil ter tako prispeval k boljšim odnosom.  

 

Starši 

Starša se strinjata, da je Gašper veliko bolj spoštljiv do njih, predvsem do mame. Izogiba se 

konfliktom s sestro. Uboga, kar se mu naroči, navaja se na potrpežljivost ob izpolnjevanju 

svojih potreb in želja. Starša izpostavita tudi spoštovanje dogovorov glede igranja igric in 

napredovanje na področju samozavesti, saj bolj zaupa vase in v svoje sposobnosti. Rad se druži 

s sestrično in bratrancem ter drugimi prijatelji. Premiki so se zgodili tudi na šolskem področju. 



28 

 

Zdaj gre z veseljem v šolo in zaveda se, da se mora učiti in delati, če želi imeti lep uspeh. Gašper 

se zdaj tudi manj jezi in je na splošno bolj nasmejan fant.  

Tudi znotraj družine so opazne določene spremembe od prihoda Gašperja v VZ. Izpostavijo, da 

imajo sedaj manj prepirov v družini, vsi člani so bolj mirni ter sproščeni. Povečala se je 

doslednost staršev pri ukrepih. Mama je v tem obdobju prišla do nekaterih spoznanj, ki vplivajo 

na delovanje družine. Pravi, da je do sedaj preveč popuščala, če otroka nista ubogala in da bi 

bilo dobro, da bi bolje postavljala meje. Pravi, da bi bilo dobro, da bi se več pogovarjali in delali 

načrte za naprej oziroma da bi za vsak dan naprej določili dolžnosti otrok.  

Mama pravi, da si pred pol leta (ob vstopu v VZ) ni mislila, da se lahko Gašper tako spremeni. 

Opaža pozitivne spremembe in je vesela, da sedaj z veseljem hodi v šolo in da je uspešno 

zaključil razred.  

 

Vzgojitelj 

Gašper je, po besedah vzgojitelja, napredoval na različnih področjih. Izboljšal je odnos do šole, 

redno piše naloge, obiskuje pouk, osvaja učne navade, osvojil je delavne navade. V prostem 

času je aktiven in si poišče kakšno aktivnost, ki ga veseli ali pa se pridruži fantom, ki igrajo 

nogomet. Veliko bolj spoštljivo se vede do svojih staršev in poskuša razumeti, da mu morajo 

postavljati določene omejitve. Vzgojitelji opažajo, da je zmanjšal pritisk na domače, predvsem 

mamo, pri vračanjih nazaj v zavod. 

 

Primerjava perspektiv udeleženih v raziskavi 

Vsi trije vključeni sogovorniki izpostavijo podobna opažanja. Teme, ki jih omenjajo so skoraj 

identične. Razlike, ki se pojavljajo, so zaradi pomembnosti katere izmed teh izpostavljenih tem, 

določene teme pa omeni zgolj vzgojitelj.  

Tako Gašper sam poudari šolski kontekst in napredek na šolskem področju, medtem ko starši 

najprej opisujejo spremembe v odnosu med njimi in otrokom. Šolski napredek sicer opazijo, a 

povedo le-to, da gre rad v šolo in da se sedaj sam zaveda, da se mora učiti in delati, če želi lep 

uspeh. Vzgojitelji potrdijo, kar opaža Gašper in njegovi starši, dodajo pa še en vidik. Gašper 

klub povečani motivaciji potrebuje nadzor in preverjanje, saj sicer naloge prelaga ali pozabi.  

Gašper na drugem mestu opisuje svoj spremenjen odnos do družinskih članov, kar poudarijo 

tudi starši. Sam se zaveda, da lahko veliko doprinese k družinski klimi, podobno pa je zase 

opazila tudi mama, ki pravi, da je bila v preteklosti premalo dosledna in je tako sovplivala na 

pojav določenih težav v družini. Spremembe na omenjenih področjih življenja zazna tudi 

vzgojitelj, ki preko Gašperjevega govora o družini sklepa, da so se odnosi med družinskimi 

člani izboljšali. 

Vzgojitelj doda še svoj pogled na dogajanje v vzgojni skupini. Gašper sicer omeni, da je stkal 

kar nekaj prijateljstev, vendar mu je še vedno težko prihajati nazaj v vzgojni zavod. Vzgojitelj 
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pa opaža, da se je Gašper znotraj skupine precej sprostil in se rad samoiniciativno vključuje v 

različne dejavnosti. Opaža, da zna sedaj biti bolj umirjen, spoštljiv in je sposoben razviti 

pogovor in predstaviti svoja stališča, prav tako pa je lahko otroško razigran in navihan.  

 

RV3: Katerim dejavnikom obravnave v vzgojnem zavodu skupine 

udeleženih v raziskavi pripisujejo največjo vlogo? 

Gašper  

O dejavnikih Gašper odgovori po nekaj sekundnem premoru. Pravi, da se je zelo spremenil: 

o Postal je starejši in drugače razmišlja kot prej. 

o Čez vikende si želi domov in se zato trudi v šoli in v zavodu. 

o Veliko se pogovarja in druži s prijatelji v vzgojnem zavodu, ki mu velikokrat svetujejo, 

preden bi ušpičil kakšno »lumparijo« in se z njihovo pomočjo raje umiri. 

o Mora se veliko učiti, posledično pa dobiva boljše ocene in pohvale v šoli, kar ga dodatno 

motivira za učenje in šolsko delo. 
 

Starši  

Gašperjeva mama pravi, da opaža veliko pozitivnih sprememb, ki pa so nastale zaradi: 

o Strogosti.  
o Postavljenimi mejami.  
o Doslednega spodbujanja k izvajanju svojih dolžnosti. 

Pravi, da so vzgojitelji storili res veliko in da so ji bili v veliko pomoč, da je tudi sama izboljšala 

svoj pristop. »Ravno zaradi teh dveh dejavnikov je napredek Gašperja tako velik«, pravi 

njegova mama. 

 

Vzgojitelj  

Vzgojitelj strne svoje misli o ključnih dejavnikih v naslednje povedi: 

 

o Natančen in predvidljiv potek dela daje Gašperju občutek varnosti in predvidljivosti. 

o Natančno določena pravila in sankcije ob kršitvah mu dajejo smerokaz in povratne 

informacije o  posledicah določenega obnašanja. 

o Iskanje področij, pri katerih je uspešen, spreten in krepitev pozitivne samopodobe. 

o Sprotni pretok informacij med vzgojitelji in enotno delovanje vzgojiteljev, a dopuščanje 

različnega pristopa vsakega vzgojitelja.  

o Intenzivno, sprotno, tesno sodelovanje z učitelji (poročanje o ocenah, napredku, 

spodrsljajih, skupno iskanje rešitev otrok – vzgojitelj − učitelj). 



30 

 

o Učenje socialnih veščin med vrstniki, kjer dobi takoj povratno informacijo glede na 

svoje obnašanje (ne učenje v učilnici ena na ena).  

o Učenje in doživljanje, da vsi prispevamo k rešitvi težav ali k stopnjevanju konfliktov in 

posledično k neugodni klimi v skupini. 

o Učenje primernih reakcij iz lastnih izkušenj in iz primerov sovrstnikov. 

o Otroci drug drugemu svetujejo, mu povejo lastna občutja, doživetja ob njegovi 

neprimerni reakciji. 

o Želja otroka, da spremeni svoje načine vedenja in da se bolje uveljavi med soljudmi. 

o Učne ure, ki jih Gašper sprva doživlja kot breme, a čim vloži nekaj truda hitro doživi 

uspeh (lepa/pozitivna ocena); ocene mnogo hitreje lahko popravi kot doseže spremembe 

pri vedenju. Spremembe na učnem področju pa mu dajo zaupanje in pogum, da verjame 

v uspeh in se trudi tudi na drugih področjih. 

o Učenje tehnik učenja in pomnjenja. 

o Vzgojitelji enakovredno in dosledno pohvalijo ali opomnijo vse mladostnike na 

neprimerne odzive, kar tudi »pri dežurnih krivcih« daje upanje, da pa le niso krivi za 

vse. Učenje preko izkušenj drugih. 

o Intenzivno delo s starši, gradnja zaupanja, svetovanje, poslušanje, opogumljanje in 

podpora ob raznih preizkušnjah, nudenje informacij pri iskanju uspešnejšega 

funkcioniranja doma. 

 

 

3.4.2. Primer Jan 

 

RV1: Kako različna življenjska področja po 

namestitvi v vzgojni zavod zaznava otrok sam, njegovi starši ali rejniki in 

vzgojitelji? 

Jan 

Jan začne svojo življenjsko zgodbo pripovedovati od začetka, ki se ga spomni. Pravi, da je 

najprej živel pri starših, nato je zamenjal pet rejniških družin. V nekaj stavkih pove, zakaj 

rejniške družine zanj niso bile primerne. Pove tudi, da v tej rejniški družini, kjer biva sedaj, 

velikokrat ni ubogal, se ni želel učiti in se je prepiral z bratom. Pomembno vlogo v njegovem 

življenju ima »mama«, pri kateri biva sedaj. Svoje vedenje ocenjuje na podlagi njenih odzivov, 

prav tako se bori za dober status pri njej, kar pove z besedami: »Vesel sem, ko me pohvali in 

tako vem, da sem naredil dobro stvar«. V njegovi družini živijo mama, ata ter dva brata. Dosti 

mu pomenijo trenutki, ko je z očetom in mamo sam, da se lahko pogovarjajo. Čuti, da med 

otroki ni na prvem mestu, ampak drugem. Starejši brat, s katerim se veliko prepira in draži, je 

na zadnjem. Mlajšega brata imajo vsi radi. Jan veliko pripoveduje o njem in o tem, kako ga 

varuje in se igra z njim. Zase pravi, da je precej občutljiv in da si tako nakoplje težave – doma, 

starost: 13 let 

dolžina bivanja v VZ: 10 mesecev 
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v šoli in v vzgojnem zavodu. Pravi, da se takrat, ko ni popolnoma miren in mu kdo kaj »teži«, 

hitro razburi in je jezen.  

V šoli se Jan dobro počuti. Včasih se krega z določeno sošolko, saj ga velikokrat »gleda«, kar 

ga moti. Zelo je ponosen na svoj učni uspeh, saj ima veliko boljše ocene kot prej. Rad ima 

šolske predmete, kjer kaj izdeluje, se giblje in ustvarja.  

V vzgojni skupini se dobro razume z najstarejšima fantoma, saj se rada šalita z njim. Tudi z 

ostalimi se dobro razume, a hkrati pove, da ne bo nikomur nič verjel, saj nekateri lažejo. Z 

vzgojiteljicami se prav tako dobro razume. Vseh se je na začetku bal, saj so mu bile tuje in 

čudne, vendar je zdaj že veliko bolje. Pravi, da so bili to na začetku samo strahovi. Težko 

izpostavi, kaj mu je posebej všeč in kaj ne: »Pač, v redu je tukaj«. Všeč mu je prosti čas, ko 

lahko kaj ustvarja ali ureja okolico. Včasih rad kolesari in se ukvarja s športom, včasih pa je 

prelen, doda Jan. 

Janu je prijateljstvo pomembno področje in velikokrat omeni ta pojem. Prijateljstvo mu pomeni 

zaupnost med ljudmi, s katerimi si lahko deli skrivnosti. Jan smatra, da ima tri prijatelje ter da 

prijatelj postaneš tako, da drugemu priskočiš na pomoč, ko te potrebuje in da si prijazen do te 

osebe. Pravi, da je prijatelje pomembno imeti, saj ti lahko pomagajo, ko si v težavah. Želi si, da 

bi imel čim več prijateljev v vzgojni skupini, saj bi mu bilo tako boljše.  

 

Rejniki  

Rejnika začneta pripovedovati o Janu z besedami, da je bil Jan prej vedenjsko zelo moten otrok. 

Imel je grde odnose, ob manjših situacijah je ponorel, ni upošteval pravil in podobno.  

Danes je, po njunem opazovanju, veliko bolj miren. Še vedno ima kakšen izpad, vendar redkeje. 

Odnosi znotraj družine so se izboljšali. Jan je bolj samosvoj, saj se rad drži zase. Ko ima »svoje 

dneve«, zna biti zelo trmast in takrat se vedenje poslabša. Rejnika menita, da Jan ne prizna 

krivde, če kaj stori narobe.  

Znotraj družine imajo dobre odnose. Veliko se pogovarjajo o tem, kaj je prav in kaj narobe. 

Rejnika o vzgojiteljih v VZ pravita, da so veliko naredili in da sta zelo hvaležna za njihov trud. 

 

Vzgojitelj 

Vzgojitelj pravi, da ko se je Jan priključil skupini, je bilo najprej moč opaziti, da je precej 

nemiren, stalno v pogonu, giblje se pogosto tudi brezciljno in daje neprimerne pripombe, zato 

je občasno zelo moteč. Socialno je bil tako nespreten in vsiljiv, da je ostale fante prej odbijal 

kot privlačil. Kmalu po prihodu se je sprl z vsemi. Iskal je stik, ampak ga ni zmogel vzpostaviti. 

S svojim vtikanjem in iskanjem napak pri drugih si je celo skupino v dveh dneh zarotil proti 

sebi. Določene odrasle, vzgojitelje in učitelje je brezpogojno sprejel, spet druge pa je preizkušal. 

Vsak nov človek v skupini ga je zelo vznemiril in je bil še bolj nepredvidljiv v svojih reakcijah. 
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Jan je bil zelo navezan na starše, a sprt z rejniškim bratom, ker sta tekmovala za pozornost. 

Večinoma je bil označen za patološkega kradljivca, lažnivca in »dežurnega krivca«. Ob vsakem 

klicu staršev je neutolažljivo jokal.  

Vzgojitelj pravi, da je na začetku sovražil šolo, izražal nemoč, nesposobnost za učenje, ni imel 

učnih navad, ni se vedel niti učiti niti delati izpiskov, Cele učne ure je jokal in »se smilil sam 

sebi«, ker se ni nikoli učil in ker on ne zmore sedeti toliko časa na istem mestu.  

Aktivnosti v prostem času so pritegnile njegovo pozornost. Jan je zelo hitro pokazal, da je ročno 

zelo spreten. Težava je nastala v sodelovanju z vrstniki in njegovi vztrajnosti. Delal bi hkrati 

pet dejavnosti, a nobene ni zmogel dokončati. Jan se tako prvih nekaj mesecev ni zmogel zares 

vključiti v skupinske dejavnosti, saj čim je prišel k določeni skupini, so že letele žaljivke, vse 

ga je izjemno razburilo, tako, da je bil raje dobesedno »senca« vzgojitelja. Niti za trenutek se 

ni odmaknil od njega. Če pa se je lotil kakšne dejavnosti, pa je raje delal sam. 

Srb za osebno higieno mu ni bila pomembna. Tuširal se je zelo na hitro in zelo površno. Ob 

opozorilu pa je bil strašno užaljen in razburjen, češ, da mu ne verjamemo. 

Vzgojitelj doda, da je bil v poročilu pristojnega CSD Jan predstavljen kot kradljivec z 

neprimernim odnosom do lastnine. Izkazalo se je, da zna biti precej malomaren, vendar v 

zavodu celo leto niso zaznali nobene kraje. Jan pozna moralne norme, pravi vzgojitelj, vendar 

prihaja do razhajanj med tem, kar pozna na teoretični ravni in tem, kako se potem obnaša. 

Skrbno se je izmikal prevzemanju odgovornosti in iskal razloge za neprimerno vedenje pri 

drugih. 

»Sčasoma so se določena področja izboljšala, nekatera pa ostajajo precej podobna«, pravi 

vzgojitelj.  

Je spoštljiv do odraslih. Konstantno išče stik in pogovor s tehničnim osebjem v zavodu. Veliko 

hitreje naveže stik z odraslimi kot z vrstniki. Jana prihodi novih, neznanih vzgojiteljev zelo 

vznemirijo in deluje zmedeno. Vzgojitelje včasih preizkuša. Z vrstniki težko shaja, ker je 

socialno precej nespreten, vsiljiv, daje neprimerne pripombe ... Ravno te značilnosti mu 

onemogočajo sodelovanje v dejavnostih z ostalimi fanti v skupini, zato dela opravlja kar sam. 

Od vsega začetka sprejema le enega fanta v skupini kot prijatelja, pa še s tem je včasih v 

konfliktu in ga prizadene, če ima občutek, da ni »le njegov«. Fante rad zatoži vzgojiteljem, saj 

v tem vidi neko lastno potrditev. Včasih deluje že prav zavestno zlobno s svojimi posameznimi 

dejanji. Ko lahko izbira, je najraje v družbi deklet. 

Po določenem času bivanja v VZ je Jan tu in tam kaj povedal o rejniški družini. Poudari, da so 

to zdaj njegovi pravi starši, a neke navezanosti ni mogoče opaziti. Rejnika sta precej kritična 

do njega in njegovih dejanj, pogosto mu stvari očitata, ga obtožujeta, a Jan vse potrpi, ker se 

boji, da bi spet moral v novo rejniško družino. Vzgojiteljem včasih pove, da je vesel, da ga ne 

tepeta in mu vselej zagotavljata, da ga ne bosta dala vstran. V rejniški družini se očitno počuti 

le delno sprejet in ni pridobil občutka varnosti. Ostaja pa Jan v opisovanjih odnosov in svojih 

stisk glede tega še vedno zelo zaprt. 

Med učnimi urami dela le takrat ko ve, da je nadzorovan in konstantno preverjan, sicer se hitro 

zamoti s čim drugim – riše, piše, čečka, trga papir, se sprehaja po hodniku … Ko je sam, včasih 
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eksperimentira s svojim spolovilom. Vzgojitelj pripomni, da je pri Janu izrazito drugačno 

vedenje glede na prisotnost različnih vzgojiteljev. Pri nekaterih vzgojiteljih »si privošči« 

izmikanje domačim nalogam in učenju, ali pa zataji kakšen neprimeren dogodek v šoli. V šoli 

sledi pouku in sodeluje, a ga zanesejo odnosi z dekleti, saj se večkrat zaljubi in takrat zna biti 

precej raztresen. V splošnem ima zvezke precej urejene, učno snov pa dokaj hitro osvoji. 

Vzgojitelj doda, da ima nekaj težav s snovjo pri matematiki, ki pa ji z doslednimi vajami prav 

tako lahko sledi. 

Občasno se stušira zelo površno in malomarno. Opozorila ga zelo vznejevoljijo. V kopalnici je 

občasno raztresen in za sabo pušča cel nered, zna pa biti tudi zelo vesten.  

Vzgojitelj opaža, da je Jan ročno zelo spreten, pri delu je natančen, samostojen, samoiniciativen, 

rad opravi dodatna dela, zaposlitve in to kar na lastno pobudo. Zelo rad pomaga hišniku in čisti 

avtomobile, sploh, če lahko dela sam. Občasno potrebuje spodbudo, da začeto delo dokonča. 

Pogosto se dogaja, da bi začel več del hkrati, a potem mu zmanjka energije za izvršitev vseh. 

Pri kompleksnejših nalogah potrebuje nekaj organizacijske pomoči. 

Po določenem času, ko se Jan bolj sprostil, opaža vzgojitelj tudi njegovo navdušenje nad 

ustvarjanjem. Zadovoljen je že med samo dejavnostjo, kakor tudi takrat, ko njegov izdelek kdo 

pohvali ali je razstavljen na posebnem mestu.  

Jan še vedno težko spregovori o sebi, o svojih čustvih in težko izrazi svoje mnenje. Odgovarja 

zelo na kratko, enozložno. Na skupinskih sestankih je najraje tiho, posluša in le redno brez 

spodbude pove kaj več. Opažam šibek besedni zaklad. Na splošno pa je med pogovorom 

prijazen in spoštljiv. Občasno se povsem zapre vase, a je njegova trma, glede na začetek pri 

nas, bistveno manj izražena. 

Jan se  še vedno giblje na dveh polih – en pol njegovega funkcioniranja se vrti okrog vedrosti, 

nasmejanosti, dobrega počutja, drugi pol pa je kontrast temu. Takrat je Jan vase zaprt, na robu 

joka, se pomiluje, je introvertiran in kaže očitne znake nizke samopodobe, občutka 

manjvrednosti in išče pozornost na neprimerne načine. Ravno ta dva kontrasta zmedeta ostale 

fante v skupini in zato ni preveč priljubljen med ostalimi. Jan se zato raje »suka« okrog nas 

vzgojiteljev in zna biti včasih kar »lepljiv«. 

Čeprav Jan pozna moralne norme in se večino časa trudi ravnati po njih, ga včasih impulzi 

preplavijo in škoduje drugim z obrekovanjem, izdajanjem skrivnosti in “špecanjem”. Vzgojitelj 

pravi, da velikokrat zavestno naredi kakšno kršitev, posledice le-teh pa sprejme le s težavo, 

čeprav so mu jasno znane. Premalo se namreč zaveda lastne aktivnosti, lastne odgovornosti pri 

nastalih situacijah, pogosto išče vzroke za svoje neprimerne reakcije pri drugih, se izgovarja ali 

le protestno molči.  
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 RV2:  Katera področja pri otroku zaradi bivanja v vzgojnem zavodu 

skupine udeležencev v raziskavi (otrok sam, starši ali rejniki, vzgojitelji) 

zaznavajo podobno in katera različno?   

Jan 

Jan opaža največje spremembe na področju učenja. V VZ se mora učiti, doma pa kljub 

odvzetemu računalniku ali telefonu ni delal nič. Lenaril je in dobival rdeče in črne pike, kot 

obliko kaznovanja v šoli, saj ni vedel šolske snovi. Prejemal je slabe ocene, zdaj pa ima boljše. 

Na svoje ocene je izjemno ponosen. Pravi, da so »stokrat« boljše kot lani. Zdaj se tudi veliko 

raje uči.  

V domačem okolju se je spremenil odnos mame do njega. Zdaj je bolj prijazna in dobil bo 

tablični računalnik, saj je prejemal lepe ocene. Tudi starejši brat ga več ne »zanima« do te mere, 

da bi potem počela neprimerne stvari, se pretepala, žalila ali kaj podobnega.  

 

Rejniki  

Rejnika pravita, da so največje spremembe vidne v upoštevanju pravil. Prej je imel »slabe 

odnose, grdo se je obnašal, bil je zelo trmast in ni priznal krivde ob napakah«. Danes je še vedno 

trmast in ne posluša navodil ter nasvetov, vendar redkeje. Je bolj miren in tudi naši odnosi so 

se izboljšali. Rejnika pozitivno ocenita spremembo na učnem področju in pridobljenih ocenah.  

Znotraj družine so se odnosi izboljšali, kar rejnika večkrat izpostavita. Razloge najdeta v Janovi 

umirjenosti in poslušnosti ter njihovih pogovorih. »Zdaj se da več stvari z njim zmeniti in tega 

se potem tudi drži«, pravita. 

 

Vzgojitelj 

Največje spremembe pri Janu so, po besedah vzgojitelja, zagotovo pri osvajanju učnih navad 

in vztrajnosti pri učenju. Začel je bolje navezovati stike z vrstniki, prav tako pa lahko dlje vzdrži 

pri skupinskih igrah in športu. Napredoval je tudi na področju soočanja s posledicami svojih 

dejanj – želenih in neželenih. Opazimo tudi velik napredek v splošnem funkcioniranju čez 

vikend. Takrat je Jan skoraj sam in je veliko bolj miren. Zadolžitve opravlja vestno, nikamor se 

mu ne mudi, zato je pri delih zelo uspešen. To ga motivira in ko dobi še potrditev vzgojitelja, 

je res zadovoljen. Ko imamo možnost, da se mu lahko posvetimo »ena na ena«, večina njegovih 

težav izzveni.  
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Primerjava perspektiv udeleženih v raziskavi 

Jan od samega začetka pripoveduje o pomenu šole in to najprej opazi tudi pri nastalih 

spremembah. Podobno komentira tudi vzgojitelj, ki ni toliko osredotočen na sam učni uspeh, 

ampak so mu pomembne vrline, ki vodijo do le tega. Rejnika največ prostora namenita 

spremembam na področju odnosov. Pravita, da se doma veliko bolje razumejo, kar opaža tudi 

Jan. Vzgojitelj daje poseben pomen tudi spremembam na področju navezovanja stikov z 

vrstniki v šoli in skupini zavoda. Omenja več manjših segmentov, ki vodijo k očitni spremembi. 

Jan o tem sploh ne razlaga, ampak podobne odnosne nianse razlaga o domačem okolju.  

Vse tri skupine udeleženih v raziskavi vidijo pomemben napredek v Janovi umirjenosti. Ta je 

sicer pogojena z več dejavniki, ampak mu prinaša veliko prostora za boljše delovanje v odnosih 

z drugimi in s samim sabo.  

 

RV3: Katerim dejavnikom obravnave v vzgojnem zavodu skupine 

udeleženih v raziskavi pripisujejo največjo vlogo? 

Jan 

Jan o prejšnjih temah veliko govori, a ko prideva na vprašanje o dejavnikih, ostane brez besed. 

Pravi, da ve, da je zdaj veliko bolj miren in zadovoljen, da »mu je lepo«, ampak nima nobene 

zamisli o tem, zakaj. Kljub podvprašanjem konkretnega odgovora ni bilo. Povedal je edino, da 

opazi določene spremembe doma zaradi bivanja v zavodu. Pravi, da zdaj tudi, ko je doma, 

poskuša svoj dnevni ritem iz zavoda upoštevati tudi doma – predvsem glede ure za spanje. 

Rekel je, da obstaja možnost, da se doma tudi zato boljše počuti, ker ni vsak dan »nekaj na 

novo« in da se na stvari lahko pripravi, če se zjutraj pogovorijo.  

 

Rejniki 

Janova rejnika odgovorita zelo na kratko. Največji napredek pri Janu se je po njunem mnenju 

zgodil zaradi vzgojiteljev. Oni so mu svetovali, ga podpirali, živeli z njegovimi »muhami« in 

ga spodbujali pri učenju. Zaradi teh stvari, so šle pri njem stvari »samo navzgor«. Dodata, da 

sta sicer tudi sama skušala slediti kakšnim nasvetom vzgojiteljev, posledično se sedaj tudi več 

pogovarjajo doma, kar zagotovo prav tako pomaga, ampak večino »dela« je bilo opravljeno v 

zavodu. Pravita, da sta hvaležna za vložen trud. 

 

Vzgojitelj 

Vzgojitelj navaja ključne dejavnike obravnave pri Janu:  
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o Časovna določenost opredeli čas za osebne potrebe, oblikovanje učnih in delovnih 

navad ter skrb za zdravje, v čemer se Jan dobro znajde. 

o Časovna struktura ga umirja, posledično je veliko bolj kreativen, lažje razmišlja o sebi, 

o svoji samopodobi, o odnosnih relacijah (jaz − mama, jaz − oče, jaz − vzgojitelj), o 

svojih čustvih, začenja se sprejemati v različnih občutjih. 

o Preko vzgojiteljeve vsebinske organizacije dela je začel prepoznavati svoje lastne 

interese in potrebe ter je posledično sposoben sam vsebinsko zapolniti del svojega 

prostega časa. 

o Rad ima red, urejenost (pospravljanje sobe, pokošena trava, pometanje), kar vzgojitelji 

spodbujajo. 

o Ima veliko motivacijo za delovanje po moralnih načelih tako v vzgojnem zavodu kot 

doma, saj hrepeni po priznanju odraslih – predvsem vzgojiteljev in staršev/rejnikov. 

o Korektna in celostna obravnava s strani vzgojiteljev spodbuja v njem spoštljiv odnos do 

odraslih, rast pozitivne samopodobe in občutek lastne vrednosti k doprinosu 

kvalitetnejšega življenja. 

o Specifična pohvala pri delu in učenju ga dodatno motivira. 

o Lepa ocena ga vedno znova spodbudi k nadaljnjemu trudu za učenje. 

o Vrstniki v vzgojnem zavodu mu predstavljajo določeno konkurenco in se zato trudi 

delovati prosocialno.  

o Skozi pogovore z vzgojitelji postaja bolj razumevajoč, sočuten in pravičen do 

sovrstnikov v vzgojnem zavodu in doma. 

o Vzgojitelji, ki jih spoštuje, mu predstavljajo model, po katerem se želi zgledovati. V 

vsakdanjih situacijah ga skuša posnemati. 

o Tedenski pogovori med vzgojitelji in starši o Janu, njegovem doživljanju, mišljenju in 

čutenju, tako v zavodu kot doma, pripomorejo k boljšemu razumevanju njegovega 

razvoja in odraščanja.  

o S konflikti, v katerih se znajde, se sooča, jih uvidi in prepozna. Za reševanje konfliktov 

išče pomoč pri vzgojiteljih. Začenja se namreč zavedati, da reševanje konfliktov pripelje 

do novih rešitev in da posledica konfliktnih situacij ni vedno nujno kazen. Tudi kazen 

sprejme kot korektno posledico negativnega vedenja, čeprav pri tem potrebuje včasih 

nekaj podpore. Do omenjenih spoznanj prihaja skozi dosledno ravnanje vzgojitelja, 

kateri pri svojem delu otroke usmerja k spoznanju, da je vedenje tisto, kar je potrebno 

popraviti.   

o Delovna terapija (urejanje okolice, pospravljanje bivalnih prostorov) ga sprošča. 

o Usmerjena delovna terapija (med določenim delom sam razmišlja o določeni temi) in 

kasnejši poglobljeni individualni razgovor mu odpira nova spoznanja in rešitve za 

problematiko, s katero se v tistem trenutku sooča. 

o Pri socialno-pedagoških aktivnostih včasih sodeluje vzgojiteljev pes. Takrat Jan še 

posebej izraža skrb za njegovo dobro počutje, ob njem se sprosti, doživlja in izraža 

toplino v odnosu do psa, posledično pa tudi do ostalih vrstnikov.  

o Pri skrbi za okolje še posebej izstopa skrb za rastline. Vzgojitelji mu omogočajo dostop 

do ustreznih sredstev za gojenje rastlin in skupaj z njim spremljajo njihov razvoj in 

negovanje. Rad pokaže svoje delo in  ponosen je na svoj uspeh, ko mu uspeva. 
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Vzgojitelji dodatno podkrepijo njegove pozitivne občutke, kar prispeva k njegovi 

samopotrditvi.   

  

 

3.4.3. Primer: Matic  

 

RV1: Kako različna življenjska področja po 

namestitvi v vzgojni zavod zaznava otrok sam, njegovi starši ali rejniki in 

vzgojitelji?  

Matic 

Matic o obdobju pred prihodom v VZ pravi, da je rad pomagal mami in da ima občutek, da se 

je v šoli rad bahal. Padel je v slabo družbo in takrat so se začeli problemi. V šolo je celo prinesel 

cigarete in je bil konflikten, zato so ga prešolali na drugo šolo. Bilo mu je težko. Pravi, da v 

družini ni bilo nikoli težav. O mami in družini nasploh ima zelo dobro mnenje in čuti veliko 

pripadnost. Njegovi dosežki dobijo zanj vrednost šele takrat, ko to opazi njegova družina. Kot 

največjo težavo pri sebi opredeli bivanje v VZ, ker je ločen od družine. Hkrati se zaveda, zakaj 

mora biti v VZ, saj je preveč eksploziven in se mora umiriti.  

O družini Matic rad govori. Pravi, da je mamin partner, njegov očim, dober in da ga dojema kot 

očeta. Njegov biološki oče ni delal, je poležaval, hodil s prijatelji naokrog, zato mami ni bilo 

preprosto. Morala je veliko delati. Oče ga je tudi tepel, saj ni bil potrpežljiv. Mamo ima Matic 

še zdaj neizmerno rad in o svoji družini pravi, da je »prava družina«. Ta oče služi denar, kar je 

za družino zelo pomembno, a tudi mama veliko prispeva k temu, da jim je dobro (npr. skuha 

kosilo). Z obema se lahko pogovori o svojih težavah. Predvsem mami veliko zaupa, pred 

očetom ga je včasih sram. Zaveda se lastnega doprinosa k dobrim odnosom v družini in ima 

željo, da dobre odnose vzdržujejo.  

V šoli ima dober odnos z enim sošolcem, s katerim se pogovarjata po telefonu tudi med vikendi. 

Glede starejšega sošolca ima mešane občutke. Pravi, da ko se v šoli zabava, je vpisan in ima 

težave, ko pa je umirjeno, je vse v redu. Zadovoljen je z učnim uspehom in ocenami. Ne želi si 

slabih ocen pri »glavnih predmetih«.  Zanima ga predvsem računalništvo in vzgojni predmeti.  

V VZ se z vsemi v skupini dobro razume, razen s svojim »cimrom«. Pravi, da mu je preprosto 

antipatičen. O vseh vzgojiteljih pove kaj pozitivnega, a izpostavi tudi kakšno negativno 

izkušnjo. Zelo je zadovoljen, ko ga vzgojitelji pohvalijo, ko so nasmejani in je dobro vzdušje. 

Matic pravi, da ima željo, da bi lahko »uničil svojo lenobo«. Zaveda se, da ve, kako npr. čistiti, 

vendar se mu velikokrat ne ljubi. 

V prijateljstvu vidi zaupanje. Pravi, da prijatelje potrebuješ, saj brez njih ne moreš živeti. 

Prijatelj ti dela družbo, ti pomaga in je ob tebi v težkih trenutkih. S prijatelji, ki jih ima okrog 

starost: 14 let 

dolžina bivanja v VZ: dve leti 
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sto ali dvesto, se druži, gre v gostilno, na piknike, igrajo nogomet, se pogovarjajo o puncah in 

podobno. V skupini v VZ je trenutno najstarejši, zato smatra, da bi se moral lepo obnašati, da 

bi bil vzor ostalim. Želi si, da se ne bi provocirali in žalili.  

Prosti čas rad preživi s prijatelji, se vozi z motorjem in igra nogomet. Pravi, da takrat ne rabi 

početi ničesar, kar mu drugi naročijo, ampak lahko izbere sam.  

V naslednjem šolskem letu bi rad osvojil prav dober učni uspeh. Govori tudi o svojih željah, ki 

pa so zelo konkretne in težijo k odpravljanju njegovih zdajšnjih težav. Želi postati deloven 

človek. Ne bi želel delati za računalniki in tako obračati denarja, ampak želi služiti z lastnimi 

rokami in možgani. Pravi, da razmišlja o poklicu avtomehanika ali mizarja. Želi stranke, ki bi 

bile zadovoljne. Ima tudi želje o ustvarjanju družine – dobro ženo in otroke. Zaveda se, da mu 

pri izpolnjevanju želja lahko pomagajo starši, VZ, on sam, prijatelji in »upanje, da mu vse to 

uspe«. Dodaja še, da ima rad živali, morje, kopanje in motorje.  

 

Starši 

Starša predstavita Matica pred prihodom v VZ kot otroka, ki je neodgovoren, brezobrazen, 

nasilen, žaljiv in nespoštljiv. Želel je biti v središču pozornosti, včasih je izsiljeval, delal je 

neprimerne stvari, ko ni bilo vse po njegovih željah. Ko je bil Matic mlajši, se je v družini 

zgodilo veliko neljubih in nesrečnih dogodkov, vendar ga je mama skušala kar se da zaščititi. 

Mama pravi, da se zaveda, da ga je to obdobje precej zaznamovalo. Bil je zelo komunikativen, 

kar starši opažajo tudi danes. Ta lastnost mu pomaga pridobiti družbo, a prijateljev ni bil 

zmožen obdržati, ker je bil preveč vsiljiv. Starše je le redko spoštoval in upošteval, prav tako 

ostalih odraslih – učiteljev, sosedov ter drugih sorodnikov. Starši izpostavijo tudi nespoštovanje 

in neupoštevanje dogovorov ter pohajkovanje po bližnji okolici. Pri opisovanju Matica danes 

starša najprej izpostavita viden napredek, predvsem na področju spoštovanja do odraslih ljudi. 

Za spodrsljaje starša krivita puberteto, v kateri se trenutno nahaja Matic. Je veliko manj nasilen, 

zna se zadržati, če ga kaj razburi, ob prošnji za pomoč pri domačih opravilih odgovori, da bo 

takoj, če pa ne more takoj, razloži kdaj bo naredil. Izboljšali so se odnosi do sosedov, ki jih 

Matic tudi sam pozdravi in z njimi poklepeta. Še vedno je v stiku z družbo, ki nanj negativno 

vpliva, vendar se zna zadržati in jim ne sledi pri neprimernih oblikah vedenja. Starša 

izpostavita, da še vedno želi biti v središču pozornosti, prav tako pa ostaja zelo komunikativen 

in zgovoren.  

Zavedata se, da ostaja še nekaj prostora za spremembe. Predvsem na področju izražanja jeze in 

neprimernega govorjenja/blebetanja. Mama pravi, da Matic še vedno deluje zelo periodično, 

saj je nekaj dni čisto »okej«, potem ga spet zanese.  

V družinskem krogu zaznavata spremembe po namestitvi Matica v VZ. Izpostavita, da je sedaj 

doma dosti bolje – več ljubezni in razumevanja. Menita, da na spremembe odločno vpliva 

Matičevo uboganje in spoštovanje nasvetov ter navodil, njegova iskrenost in pripravljenost za 

pogovor. Pravita, da sta tudi sama spremenila svoj odnos do njega. Zdaj ga pričakata z 

ljubeznijo, ga poslušata in ga spoštujeta. Skupaj gredo na izlete, pijače, sladice in se mu tako 
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posvetita. Hkrati se zavedata tudi Matičevega doprinosa k odnosom v družini. Menita, da lahko 

pomaga tako, da posluša in uboga ter da pomaga pri opravilih na vrtu, v hiši, okolici...  

O delu vzgojiteljev v VZ pa starša povesta, da sta zelo zadovoljna. Vidita napredek in smatrata, 

da vzgojitelji dobro opravljajo delo. Sporočata, da lahko vzgojitelji vzamejo stvari v svoje roke, 

saj jim zaupata in jih podpirata. 

 

Vzgojitelj 

Pri Maticu vzgojitelj opaža dva ekstrema. Ali je zelo dobre volje, veder, optimističen in poln 

načrtov, ali cel siten, nergav, nervozen, nepripravljen na pogovor, eksploziven v besedah in 

dejanjih. Ima zelo nizko frustracijsko toleranco. Matic je lahko do odraslih zelo prijazen, 

vljuden in spoštljiv, lahko pa tudi zelo razdiralen in nepredvidljiv. V zanj kritičnih situacijah 

reagira zelo burno, se razburja, preklinja, tolče, lomi, lahko je predrzen in aroganten … Zna 

vzpostaviti in ohranjati očesni kontakt. Ko ga tema pogovora ali sogovornik zanimata, zna 

slediti rdeči niti razgovora, smiselno sprašuje in odgovarja, a ima veliko tendenco, da on veliko 

govori, razlaga in skuša dominirati, vsi drugi pa bi naj poslušali le njega. Med vrstniki ni 

priljubljen. Odbija jih ravno njegov vsiljiv način komunikacije in razmišljanja. Prav tako je 

vedno zraven pri vseh »dogodkih«, jih celo neti ali razširi, ampak na koncu ne prizna svoje 

vpletenosti in krivde. Pri dejavnostih je vsiljiv, uveljavlja svojo voljo na silo in brez privolitve 

drugih otrok. Večkrat koga zatoži, izda skrivnosti in se dokazuje pred starejšimi, kar vrstnike 

odbija. 

Matic je zelo navezan na svojo mamo, vsak dan se slišita po telefonu, kjer ji razlaga vse od »a 

do ž«. Potem dogodke analizirata, mama ga tolaži, usmerja, spodbuja, občasno ga tudi okara. 

Očima, kateremu pravi oče, zelo rad omenja, ker skupaj delata pohištvo in gresta delati h 

kakšnim strankam.  Ob vikendih, ko je ostajal v zavodu, ga je psihično precej potrlo, ker je 

zares pogrešal mamo. Ravno ona je pomemben dejavnik za Matičev napredek, saj podpira naše 

delo, ga motivira in mu svetuje. 

Matic vlaga minimalen trud za šolsko delo. Rad se zateka v teorijo, da šola ni zanj in da mu je 

to »pač« položeno v zibelko. Zvezke ima neurejene, učna snov je zapisana pomanjkljivo, pisava 

je pogosto takšna, da je ne ve niti prebrati. Hitro se zadovolji z oceno dve. V šolo hodi zlasti 

zaradi družbe in vrstnikov. Tudi glede srednje šole ima nizka pričakovanja in zelo slabo 

motivacijo. V letošnjem letu je dobil potrditev, da se z vztrajnostjo pri opravljanju šolskega 

dela, tako s strani vzgojiteljev kot njega samega, lahko pridobi boljše ocene, kar je vplivalo na 

dvig motivacije za šolsko delo. Le počasi se njegov interes za šolsko delo dviguje.  

V prostem času se rad prepušča brezdelju in posedanju pred TV-jem. Z vzgojiteljevo spodbudo 

se loti del okrog zavoda, se druži z vrstniki ali igra nogomet. Na začetku je hodil tudi na treninge 

nogometa, kar pa je hitro opustil. Med vrstniki rad postavlja svoja merila, pri mlajših pa 

gospoduje, zato ni dolgo v isti družbi, saj ga ostali sčasoma zavračajo. Interesna področja so 

predvsem naravnana na delo z lesom in podobne stvari, ki jih doma dela skupaj z očetom. Pri 

urejanju okolice in raznih opravilih je lahko popolnoma samostojen. Vedno znova pa potrebuje 

motivacijo in vzpodbudo, saj hitro toži zaradi različnih stvari. Ko vzgojitelj vztraja, vsa dela 
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opravi hitro in dobro. Pri delu, v kolikor je skupinsko, je zelo ukazovalen in ne sprejema 

nobenih kompromisov ter vedno vsiljuje svoje pobude. 

Za osebno higieno skrbi na primeren način. Umivanje zob je še pomanjkljivo in malomarno. 

Včasih se tudi posluži laži. Sam se sicer stušira, poskrbi za čistočo, vendar okrog sebe pusti 

navlako, umazane obleke in v kopalnici je cela poplava. Higiena mu je zelo pomembna, kar 

pričakuje tudi od ostalih. Če kateri ni po njegovih kriterijih, ga zasmehuje in se iz njega norčuje. 

Ustna higiena slaba, urejenost prostora brez kontrole  prav tako slaba. 

Matic nima primernega odnosa do lastnine, saj veliko osebnih pripomočkov uniči, razreže, 

scefra ... Stvari, ki si jih izposodi, vrne poškodovane, zato mu ostali ne želijo več posojati svojih 

stvari, včasih si skuša celo kakšno tujo stvar prisvojiti. Izdelke, ki jih sam ustvari zna čuvati in 

jih spoštuje.  

Vzgojitelj ocenjuje, da Matic pozna moralne norme, jih razume, a se težko ravna po njih, saj 

jih ni ponotranjil. Občasno neprimerno vedenje celo opravičuje s cilji. Zaveda se, da dejanja 

nosijo posledice  takšne ali drugačne. A to ne pomeni, da se vselej ravna tako, da bi bilo zanj 

ugodno. Včasih dela velike neumnosti, da se dokaže pred vrstniki kot »frajer« in nekdo, ki si 

veliko upa. Odgovornosti kasneje le s težavo prizna. Sprva išče izgovore in potuho, a ko 

neprimerno dejanje ozavesti, se trudi nekaj časa upoštevati dogovore. 

Možnosti za napredek vzgojitelji vidijo predvsem na področjih odnosa do šolskega dela, 

vrstnikov, primerne komunikacije in prevzemanja odgovornosti za svoja dejanja. Dobro bi bilo 

izoblikovati primernejši odnos do lastnine, dvigniti nivo šolskih aspiracij, dvigniti frustracijski 

prag ter spodbuditi sprejemanje drugačnosti na različnih nivojih. 

 

RV2:  Katera področja pri otroku zaradi bivanja v vzgojnem zavodu 

skupine udeležencev v raziskavi (otrok sam, starši ali rejniki, vzgojitelji) 

zaznavajo podobno in katera različno?   

Matic 

Matic opaža največje spremembe na šolskem področju, v šolskem uspehu. Prav tako vidi 

napredek v obnašanju. Pravi, da če bi ga na prejšnji šoli kdo »gnjavil«, bi ga takoj prijel, tu pa 

tega ne naredi. Predvsem zato, ker je za takšna dejanja na prejšnji šoli moral le prinesti podpis 

staršev, medtem ko so sankcije v VZ drugačne in mora ostati čez vikend v VZ in ne sme domov. 

Zdaj mu je nekako ljubše v šoli, bolj se razumem z vsemi – tudi učitelji. Matic opaža, da se v 

šoli več nauči, kot prej, ko si ni »nič zapomnil«, doma pa se mu tudi ni dalo učiti. Prav tako se 

zaveda, da doma prej ni dosti pomagal. Imel je slabo družbo, bolj je hodil naokrog. Zdaj preživi 

več časa doma in več pomaga. Vse te spremembe vplivajo tudi na odnose doma. Pravi, da so 

sedaj dosti boljši, prav tako se več pogovarjajo in da so starši nanj ponosni.   
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Starši 

Starša takoj na začetku povesta, da opazita pri Maticu izjemen napredek. Najbolj vidno je 

spoštovanje odraslih ljudi. Rad je v družbi odraslih, se z njimi lepo pogovarja, jih spoštuje, se 

včasih kaj pošali in je nasploh prijeten sogovornik. Opazita tudi njegovo umirjenost, ki mu 

pomaga pri tem, da je manj nasilen, da se lahko zadrži, če ga kaj razburi ali »sprovocira«. Veliko 

več se pogovarja s staršema. O načrtih za čez dan se zjutraj dogovorijo in sproti prilagajajo, če 

pride kaj vmes. Starša pravita, da mu te spremembe ne pridejo več »do živega« in se zlahka 

prilagodi. Še vedno je v stiku z družbo, ki je nanj prej negativno vplivala, a sedaj takšnega 

vpliva več nima. Zna se zadržati in jim ne sledi pri neprimernih oblikah vedenja, ker ve, da mu 

bo to škodilo. Starša izpostavita, da še vedno želi biti v središču pozornosti, kar je včasih 

moteče, vendar je tega vedenja čedalje manj.  

 

Vzgojitelj 

Vzgojitelj opaža velike spremembe pri Matičevem vedenju. Velikokrat se zadrži, ko bi najraje 

pokazal »svoj prav«, zna kontrolirati izbruhe jeze, si zna organizirati šolsko delo, se trudi 

priskočiti komu na pomoč, rad pomaga hišniku, čistilkam ... Zmanjšalo se je lastno pomilovanje 

in objokovanje. Še vedno se nekoliko čuti vpliv maminega popuščanja in s tem fantove 

manipulacije s tem, ko naleti na večjo oviro, a tega je sedaj veliko manj kot v preteklosti. Opaziti 

je moč nekoliko več zanimanja za šolo in šolsko delo.  

 

Primerjava perspektiv udeleženih v raziskavi 

Vsem trem skupinam vključenih v raziskavo je skupno opažanje, da je Matic napredoval pri 

osebni umirjenosti. Vsak sicer to ugotovitev predstavi z drugačnimi besedami, a gre v glavnem 

za to, da Matic veliko lažje nadzoruje svoje impulze in veliko težje preide v stanje popolne 

razburjenosti. Matic pri tem opaža, da sedaj lažje deluje v šoli, saj ima manj problemov. 

Posledice tega so tudi večje zanimanje za šolsko delo, saj mu je tam sedaj prijetnejše. Tudi 

starši in vzgojitelji opažajo napredek na šolskem področju, a kljub temu potrebuje še veliko 

podpore in spodbujanja. Šolski uspeh pa je zagotovo boljši, kar opažajo vse tri skupine.  

Veliko napredka je tudi na področju vzpostavljanja in ohranjanja odnosov z odraslimi. Doma 

se kaže ta napredek predvsem pri odnosu s staršema in sosedov, ki jih spoštuje, se z njimi 

pogovarja in jim kdaj kaj pomaga. V kontekst vzgojnega zavoda je nastal občuten napredek pri 

sodelovanju s tehničnim osebjem (hišnikom, čistilkami), s katerimi se mimogrede zaplete v 

sproščen pogovor in jim takrat tudi rad kaj pomaga.  

Spremembe so nastale tudi pri druženju z vrstniki v domačem kraju. Starša in Matic pravijo, da 

se z njimi še rad druži, vendar je zdaj več časa doma, pa tudi ko je z njimi, zanj to ne prinaša 

negativnih posledic.  
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Vzgojitelj doda, da je opazno tudi manjše samopomilovanje Matica, saj se je ob ovirah večkrat 

poslužil tega vedenja, da bi se nalogam izognil. Včasih mu to še vedno uspe, saj »pritisne« na 

mamo, ki mu kdaj pa kdaj tudi ustreže. Tega vedenja pa je občutno manj kot v preteklosti, kar 

je zagotovo uspeh, pravi vzgojitelj.  

 

RV3: Katerim dejavnikom obravnave v vzgojnem zavodu skupine 

udeleženih v raziskavi pripisujejo največjo vlogo? 

Matic 

o Matic večkrat izpostavi, da je njegova glavna motivacija za sprejemljivo in zaželeno 

vedenje v zasluženih izhodih domov. Pravi, da se zaveda, da se ob neprimernem vedenju 

in hitrem odzivanju brez razmisleka njegove težave stopnjujejo in zabrede. Tekom 

spoznavanja delovanja vzgojnega zavoda se je naučil prilagoditi pravilom z namenom, 

da lahko čez vikend odide domov.   

o Veliki motivatorji so tudi prijatelji in družba, ki jih obišče čez vikend. Matic pravi, da 

komaj čaka, da jih vidi in zato ne želi čez vikend ostati v zavodu. 

o Maticu družina pomeni ogromno in zato želi čim več časa preživeti z njo.  

 

Starši 

Matičeva mama vidi glavne dejavnike, ki so prispevali k spremembam: 

o Red in disciplina v VZ. Pravi, da je Matic v VZ spoznal jasna pravila in se zaveda, 

kakšne posledice mu prinaša neprimerno vedenje. 

o Rada sodeluje z vzgojitelji, saj ji prisluhnejo in ve, da jih Matic spoštuje.  

o Sproti se dogovarja z vzgojitelji, in če Matica kaj »zanese«, govori z njim po telefonu, 

ga skuša umiriti ali dodatno nagraditi. 

o Zaveda se, da ima sedaj tudi ona veliko več moči in da jo Matic veliko bolj uboga kot 

prej. Matic razume, kaj lahko in česa ne.  

 

Vzgojitelj 

Vzgojitelj pravi, da pri svojem delu sledi štirim temeljnim ciljem:  

o Preventivno socialno-varstvenim in zdravstvenim ciljem. 

o Učno-vzgojnim ciljem. 

o Kompenzacijskim ciljem.  

o Osebnostno in socialno-integracijskim ciljem. 

Tem štirim ciljem, po njegovih besedah, sledijo načeloma vsi vzgojitelji, kontinuirano vsak dan 

s svojim doslednim izvajanjem vzgojnega dela in z lastnim zgledom. Vzgojitelj je najprej 

predstavil svoje delo na splošno, kasneje pa še posebej za Matičev primer. 
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Preventivno socialno-varstvene in zdravstvene cilje dosega tako, da skrbi, vzpostavlja in gradi 

ustrezne bivalne pogoje, ki omogočajo otroku zasebnost in oskrbo z osnovnimi življenjskimi 

potrebami. 

Učno-vzgojni cilji vzgojitelju predstavljajo zagotavljanje celovite vzgoje in šolske uspešnosti 

otroka. Zaradi specifik otrok in mladostnikov, ki so vključeni v VZ, je te pristope potrebno 

individualizirati in jim približati na različne načine, saj imajo pogosto negativne izkušnje s šolo 

in šolskim delom. 

Otroci in mladostniki imajo številne razvojne zaostanke. Primanjkljaji so vidni na kognitivnem, 

čustvenem in socialnem razvoju, kar vpliva na funkcioniranje na različnih področjih življenja, 

zato je potrebno postopno spoznavanje in učenje novih tem, vzorcev vedenja, socialnih 

spretnosti, čustvovanja ...  

Preko osebnostnih in socialno-integracijskih ciljev si vzgojitelji prizadevajo za čustveno 

stabilizacijo, usposabljanje za socialno sožitje in postopno reintegracijo otroka ali mladostnika 

v običajno socialno okolje. Te cilje uresničujejo tako, da jih vključujejo v različne oblike 

psihosocialne pomoči in v različne aktivnosti, v katerih lahko doživijo uspeh in osebno 

potrditev. Med seboj povezujejo dejavnike vzgojne ustanove, družine in zunanje strokovne 

službe v korist otrokove celovite integracije. 

Koliko otrok ali mladostnik napreduje in v kakšnem času, je odvisno od motivacije za napredek 

pri samem otroku, od utrjenosti vedenjskih vzorcev, od pripravljenosti za sodelovanje in aktivne 

participacije. Prav tako so dejavniki povezani z okoliščinami, kot so: kdaj pride otrok ali 

mladostnik v zavod, kako starši sodelujejo, koliko starši zaupajo v vzgojno ustanovo in od 

vložka ostalih zaposlenih. »Učinkovita pomoč je le tista, ki jo otrok ali mladostnik razume, 

sprejme in ima zanj smisel«, dodaja vzgojitelj. 

V primeru Matica je ključno vlogo med dejavniki odigralo: 

o Sodelovanje s starši. Predvsem z mamo so veliko v stiku in si predajajo ključne 

informacije o funkcioniranju Matica. Ob neprimernem vedenju v zavodu ali šoli, 

pomemben del odigra tudi telefonski kontakt med Maticem in mamo, saj verbalizira 

potek dogodkov, mama mu prisluhne in tudi poda realno kritiko glede njegovega 

vedenja. O teh dogodkih se nato pogovorijo še čez vikend doma, kar ima veliko vzgojno 

moč. Mama podpira delo vzgojiteljev, zato tudi Matic ne ubira »bližnjic« in nas 

vzgojitelje načeloma ceni in spoštuje, kar predstavlja lažjo pot pri oblikovanju odnosa.  

o Ostali fantje v skupini mu dajejo povratno informacijo ob neprimernem vedenju, saj se 

takrat umaknejo od njega. Hitro ugotovi, kaj se dogaja in skuša poiskati primernejše 

oblike vedenja, da si pridobi družbo. Takrat je odločilna vloga tudi pri vzgojitelju, ki 

situacijo lahko odvodi brez hujših posledic in se fantje iz nje lahko veliko naučijo.  

o Spodbude vzgojiteljev na vsakem področju, kjer pokaže vložen trud ali doseže uspeh – 

učenje, urejeni zvezki, zavzetost za domače naloge ali angažiranost pri pospravljanju, 

podajanje idej za preživljanje prostega časa ... 

o Matic je zelo uspešen pri športu in že sama možnost, da se izkaže na tem področju je 

zanj nagrada in motivator. 
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o Že od samega začetka bivanja je opazno, da ga motivira odhod domov. Vzgojitelji se 

zavedajo, da izbira prosocialno vedenje zato, ker se izmika kazni. S spodbudami in 

primeri dobrih praks mu kažejo poti in dajejo podporo, da se približuje primernemu 

vedenju zaradi vedenja samega in nagrade, ki ga le-to prinese (boljši odnosi s sošolci, 

ostalimi fanti v skupini, boljše ocene ... ).  

o Na skupinskih sestankih Matic rad sodeluje. Le-ti potekajo po predvidljivem in 

določenem urniku in Matic takrat veliko sodeluje. Ob primernem vodenju vzgojitelja 

ima vsak prostor, da o določeni temi poda svoje mnenje in njemu je ta čas izjemno 

dragocen. Rad prisluhne razmišljanju drugih in si na podlagi povedanega oblikuje svojo 

pozicijo za debato. Tudi, če kdo razmišlja drugače, ga ne zmoti. Na teh sestankih 

velikokrat deluje kot »blažilec« in ta vloga mu je všeč. 

 

 

3.4.4. Primer: Bor  

RV1: Kako različna življenjska področja po 

namestitvi v vzgojni zavod zaznava otrok sam, njegovi starši ali rejniki in 

vzgojitelji? 

Bor 

Bor ob začetku pripovedovanja najprej razlaga razloge, zakaj je moral zamenjati VZ. Pravi, da 

je bilo tam najprej vse dobro, so se razumeli in navajali drug na drugega. Sčasoma pa so se 

stvari začele krhati, ni se počutil »v redu« tam. »Stalno so nekaj težili - tako vzgojitelji kot ostali 

fantje v skupini, nisem imel svojega miru«, pove Bor. V nadaljevanju razlaga, da je bil veliko 

bolan in vse težave so se mu kopičile. Večkrat mu je bilo hudo, bil je veliko razburjen in enkrat 

celo napadel vzgojitelja. Šolski uspeh je bil tudi kar slab, ampak s tem si ni delal težav. Pravi, 

da je želel le stran. 

Po namestitvi v VZ, v katerega je vključen sedaj je najprej opazil veliko razliko v tem, da je tu 

najstarejši, v prejšnjem VZ pa je bil najmlajši. »To je bil kar šok«, pove Bor. »Čutil sem nekako, 

da me tu mlajši fantje vidijo in da bi bilo dobro, da se lepo obnašam«, nadaljuje. Na začetku 

mu ni bilo preveč težko, saj je določena pravila in red že poznal. Navaditi se je moral na nove 

fante in vzgojitelje. Pravi, da je dva vzgojitelja takoj »poštekal« in se še zdaj z njima najbolje 

razume. Opaža, da je takrat čisto drugače, ko je v skupini eden izmed njiju. On se veliko boljše 

počuti, naredi več stvari, je bolj aktiven in tudi uči se več.  

Šolsko delo mu ni preveč všeč. Pravi, da tisto, kar mora, že nekako naredi, ampak se mu ne 

ljubi preveč. Dostikrat vloži svoj trud v šolsko delo takrat, ko ga vzgojitelji priganjajo in 

spodbujajo. Ob prihodu je začel pisati svojo knjigo in neko obdobje je temu posvetil veliko 

svoje energije.  Vzgojitelji so mu priskrbeli celo računalnik, ki ga lahko ima v svoji sobi, da 

piše. Na to je bil zelo ponosen, ker je videl, da so se zanj zavzeli in mu uresničili željo. 

Zadovoljen je s tem, kar je napisal, vendar zdaj njegovo delo malo miruje. Opaža, da ga po 

nekaj mesečnem premoru spet mika, da nadaljuje.  

starost: 15 let 

dolžina bivanja v VZ: 10 mesecev 
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O prostem času, ki ga ima sedaj v VZ pravi, da če le ima možnost, najraje klepeta s prijateljico 

iz druge skupine. Pravi, da mu je res »super« in da ji lahko veliko stvari zaupa in se z njo 

pogovarja o različnih temah. Bor pravi, da se zelo rad pogovarja in da mu ni všeč, ko se mora 

družiti z mlajšimi, ker so velikokrat »preotročji«. Včasih igra tudi košarko ali opravlja zunanja 

dela, vendar se mu to vedno »ne da«. Bor pravi, da veliko časa preživi sam, saj ima tako mir in 

zato lahko razmišlja o želenih stvareh. Dostikrat gre kar v svojo sobo, sedi ali gleda skozi okno 

in razmišlja. »Tako se res dobro počutim«, pove. Všeč mu je, da si je lahko svojo sobo naredil 

sebi domačo in da je lahko v njej sam. Opaža, da ko je jezen, kar sam zaprosi, če se lahko 

umakne tja in tam se najhitreje umiri. Doda, da če bi takrat moral ostati kje drugje in ne bi imel 

možnosti umika, bi »kar znorel«, čeprav se zaveda, da to ni sprejemljivo. Tudi sam si teh 

izgredov ne želi in mu je kasneje neprijetno, ampak res ga razburi, če kdo ne spoštuje njegovega 

osebnega prostora. 

 

Starši  

Odgovore je podajala mama, ki pravi, da v zadnjem obdobju ni preživela veliko časa z njim. 

Ko sta bila skupaj, sta se skušala veliko pogovarjati o Boru in njegovih občutkih. Doma ni imel 

problemov. V VZ, kjer je bil prej, je naredil dosti »neumnosti«, ampak le-te so bile odraz 

njegovih notranjih impulzov, ko se ni mogel umiriti. Bor je mami povedal, da je bil večkrat res 

»napet« in da so takrat drugi vanj drezali in mu postavljali navodila. To ga je izjemno jezilo in 

enkrat je celo napadel drugo osebo. Mama pravi, da sta se oba zavedala, da njegova reakcija ni 

bila »v redu«, kljub temu, da je sam prosil, če ga lahko pustijo na miru, vendar se to ni zgodilo.  

S šolo in s sošolci »nekih problemov ni imel«. Ocene so in so bile včasih dobre, včasih bolj 

slabe. Družbe in prijateljev tudi ni imel kaj veliko. Mama pravi, da je zamenjal nekaj rejniških 

družin, veliko časa je bil v bolnišnici in tako ni stkal prijateljstev, ampak poznanstva. Mama se 

zaveda, da tesnih vezi ne moreš stkati, če se seliš na dva do tri mesece. Veseli se, da bo sedaj v 

srednji šoli vsaj tri leta in da bo končno dobil priložnost, da si poišče družbo in prijatelje.  

Mama pri Boru opaža, da je večino časa bolj umirjen, se rad šali, zanimajo ga različne 

»življenjske teme« in ima željo po pogovorih. Pravi, da je v tem VZ našel punco, s katero se 

rad pogovarja in mu je dobra družba. Sam je prišel do nekih spoznanj in načinov, kako se lahko 

izogne neprijetnim situacijam, zaradi katerih potem »izbruhne«. Mama meni, da je to sicer 

dobro, ampak, da se v življenju ne bo mogel vedno »kam umakniti« ali narediti »samo po 

svoje«. Želi si, da se nauči ostati miren tudi takrat, ko umik ne bo mogoč. Tekom pogovora 

mama izpostavi primer, ko je bil Bor doma in ni želela ustreči njegovi želji. Ta je postajal vse 

bolj odločen pri svoji zahtevi in ker mama ni spremenila svojega mnenja in vedenja, je 

popolnoma izbruhnil. Mama je ostala mirna, ni se drla. Drugi dan sta se pogovorila o tem 

dogodku in mama mu je s primerom pokazala, da se da odreagirati na različne načine in da naj 

v življenju izbira reakcije, ki mu ne škodijo. Takrat se je zelo zamislil in mama ima občutek, da 

se je iz tega primera veliko naučil. 
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Vzgojitelj 

O Borovem prihodu je vzgojitelj povedal, da se je Bor na življenje v zavodu hitro privadil, saj 

je v življenju marsikaj doživel, prišel pa je iz drugega vzgojnega zavoda, zato »šok« ni bil 

prevelik. Tu si je našel vzgojitelje, ki jim lahko zaupa in osvojil rutino zavodskega življenja, 

saj se je res v kratkem času počutil sprejetega in varnega.  

Znotraj skupine funkcionira Bor dobro, a občasno zaniha. To nihanje povzroči kakšna slaba 

ocena, kritika ali glasnost skupine. Takrat postane drugačen, nemiren, ni sposoben običajnega 

funkcioniranja, presliši vzgojiteljeve pobude in navodila, zapade v infantilno obnašanje, kriči 

in se cinično posmiha. Opazno je, da so te situacije čedalje bolj redke in da se Bor v takem 

primeru umakne v svojo sobo in se umiri. Po samostojnem premisleku se opraviči in normalno 

funkcionira dalje. V tem letu se je zgodilo dvakrat, da je fizično napadel mlajše v skupini, saj 

naj bi, po njegovih besedah, rušili njegov mir in so bili preglasni.  

Vzgojitelj pove, da Boru ugaja družba odraslih – vzgojiteljev, hišnika, kuharic ... Za ostale 

meni, da so preotročji in da se z njimi ne more pogovarjati o pomembnih življenjskih temah, 

kot so: družina, poklic in medsebojni odnosi. Moralne vrednote se trudi spoštovati, a se zgodi, 

da hormoni »izsilijo« drugačno pot in takrat to kaže na nesprejemljiv način. Med dekleti je 

precej priljubljen, saj ga imajo za zaupnika in prijatelja. V zadnjem obdobju se je do deklet 

začel vesti nekoliko drugače. Prijateljski odnos je pričel spreminjati v bolj intimnega, vendar 

ostaja s strani deklet precej nezanimiv, kar pa ga ne potolče. Zadovoljen je, ker je lahko v 

njihovi družbi in se z njimi pogovarja.  

Bor večkrat postane žalosten in brezvoljen, ko je čas za učno delo. Brez spodbud in pozornosti 

vzgojiteljev se težko loti učenja in pisanja domačih nalog. Če pa potrebuje pomoč kdo od 

mlajših fantov, jim rad priskoči na pomoč in »nenamerno« prevzame vlogo vzgojiteljev. Takrat 

jim daje razne zadolžitve, jih usmerja in vdira v njihov osebni prostor, kar tem fantom ne ugaja 

najbolj. Kljub vsemu je Borova komunikacija z avtoritetami pretežno pozitivno naravnana, 

sproščena, trudi se, da je spoštljiv in prijeten sogovorec. Ko mu to ne uspeva, postaja razburjen 

in takrat je pogosto verbalno agresiven, žaljiv in dobesedno »ruši vse pred seboj«. Ko se umiri, 

težavo najprej predela sam in takrat poišče pot do vzgojiteljev, se brez zadržkov in oklevanja 

opraviči, pove o svojih občutkih in mnenju, prav tako pa je sposoben poiskati razloge za nastalo 

situacijo.  

Skrb za osebno higieno in urejenost je večino časa pogojena z Borovim počutjem. Ko ni dobro 

razpoložen, se mu ne ljubi niti umivati, niti preobleči, ko pa se počuti dobro, uredi vse potrebno.  

Vzgojitelj opaža, da Boru v zadnjem obdobju upada motivacija za šolsko delo. Tudi učitelji 

povedo, da ne kaže zanimanja za snovi. Med učnimi urami lenari in potrebuje stalno 

prigovarjanje in spodbujanje s strani vzgojiteljev.  

Bor je v dobri fizični kondiciji, pove vzgojitelj. Rad se sprehaja, igra namizni tenis, košarko ... 

Ob prihodu je začel pisati knjigo, a jo je sčasoma opustil in si poiskal druge prostočasne 

aktivnosti. Večino dejavnosti rad opravi sam in vzgojitelji opažajo, da je rad sam    predvsem, 

ko je vznemirjen in je v skupini preveč hrupno. Takrat se umakne v svojo sobo, kjer barva, riše, 

razmišlja ... 



47 

 

Vzgojitelj pravi, da s starši dobro sodelujejo. Ob prihodu Bor ni želel vsak vikend domov, a se 

je sčasoma izkazalo, da se doma dobro počuti  no, »ko je on v redu, je tudi doma v redu«. 

Navezan je predvsem na mamo in babico, očeta se še uči sprejemati. Opazili so, da doma Bor 

ne skrbi za osebno higieno in da po prihod pripoveduje o tem, kako cel vikend igra računalniške 

igre. 

  

RV2:  Katera področja pri otroku zaradi bivanja v vzgojnem zavodu 

skupine udeležencev v raziskavi (otrok sam, starši ali rejniki, vzgojitelji) 

zaznavajo podobno in katera različno?   

Bor 

Bor takoj zatrdi, da je največja sprememba pri njem ta, da je sedaj večino časa res miren. Če 

opazi, da se nekaj začne dogajati, to takoj pove vzgojiteljem in ti najdejo pravi način zanj, da 

se umiri. Večinoma se umakne kar v sobo, a včasih to ni možno.  

Opaža, da mu družba, predvsem nova prijateljica, veliko pomenijo. »Dober občutek je, ko te 

nekdo posluša, se šali s teboj in te razume«,  pove.  

Sprememba pa se je počasi zgodila tudi na področju učenja, saj se Boru delo za šolo ne zdi 

toliko pomembno, da bi se samostojno lotil le tega. Opazi, da je  trenutno motivacija za učenje, 

šolske naloge res majhna. Sicer pa ima več energije za aktivnosti v prostem času, saj ga veliko 

stvari zanima. Bor izpostavi, da ga zelo zanimajo teme povezane z življenjem in odraščanjem 

in da prej tega ni bilo. Zdaj bi se lahko »cel čas« pogovarjal samo o tem.  

 

Starši  

Mama je povedala, da se je Bor zelo spremenil. Opaža, da je bolj miren in se je zmožen dolgo 

časa pogovarjati. »Nekako je postal bolj zrel«. Mama sporoča, da je Bor bolj odrasel, starejši, 

da je izboljšal svoje vedenje, da se bolj nadzoruje in se zna pravočasno umakniti. Po eni strani 

je dobro tudi to, da če ga že preplavi kakšen impulziven vzgib in se ne vede primerno, zna to 

kasneje presoditi. Ve, ko naredi nekaj narobe, a mama si želi, da do teh »akcij« sploh ne bi 

prihajalo.  

Starši še povedo, da se sedaj veliko več družijo in da jim je vsem tako prijetno.  

 

Vzgojitelj 

Vzgojitelj o Boru pove, da je doživel kar »pozitivno presenečenje«, ko je videl, kako Bor 

funkcionira. Seveda je ob koncu bivanja v prejšnjem VZ šlo marsikaj narobe, in zato se je v 

sprejemnih dokumentih pojavljalo veliko besed o njegovih izbruhih in nepredvidljivosti. A na 
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začetku ni bilo nobenih težav z Borom. Rutino je osvojil mnogo prej kot marsikdo drug, bil je 

zgovoren, odprt in iskal je družbo vzgojiteljev. Sčasoma je vseeno prišlo do določenih napetosti 

in burnih reakcij s strani Bora, a ko smo vzgojitelji pravočasno opazili, da »se nekaj dogaja« in 

primerno odreagirali, večjih težav ni bilo. Opažamo, da sedaj tudi Bor opozori na svoje potrebe 

in prosi, če se lahko umakne, kar je zagotovo velik napredek.  

Bor je hitro po prihodu začel kazati spoštovanje do odraslih in vzgojitelji smo lahko preko 

različnih situacij ugotovili, da se v VZ počuti sprejet in varen.  

Stike z družino še zdaj krepijo in vzgojitelj ima občutek, da so na »dobri poti«. Starši se več 

vključujejo v življenje Bora, spremljajo njegov napredek in mu pri tem pomagajo. Vzgojitelj 

se zaveda, da je vrzeli v družinskih odnosih veliko, vendar zaenkrat vsi člani delujejo v smeri 

zbliževanja in razumevanja drug drugega. 

Vzgojitelj poudari, da je pri Boru vidna tudi manj želena sprememba. Opaža namreč, da Bor 

izgublja motivacijo za učenje. Zaključuje zadnji razred osnovnošolskega izobraževanja in z 

nekaterimi predmeti ima resne težave, saj je negativno ocenjen. O prihodnosti ima sicer Bor 

prijetne misli in zadovoljen je z vpisom v srednjo šolo, vendar se zdi, da se ne zaveda zadnje 

stopnice pred sprejemom v srednjo šolo. »Ostaja mu sicer še en mesec za izboljšavo ocen, a ta 

pot bo kar zahtevna«, pravi vzgojitelj. 

V prostem času Bor rad »testira« nove aktivnosti. Včasih se ukvarja s športom, včasih kaj 

ustvarja, večinoma pa se druži z dekliško skupino. Je zelo družaben, vendar se mlajših otrok 

raje izogiba, saj mu niso zanimivi, ker se vedejo »preotročje«, kot sam rad poudari. V šoli je 

zaželen v družbi in rad se pridruži  »starejšim« v VZ. S svojo družbo in vzgojitelji rad debatira 

o temah, ki ga zanimajo. Le-te pa so trenutno povezane z odraščanjem in splošnimi 

življenjskimi nazori. 

 

Primerjava perspektiv udeleženih v raziskavi 

Vsi trije sogovorniki najprej poudarijo Borovo umirjenost. Bor pravi, da opazi, da je sedaj 

večino časa bolj mirjen, kar poudarijo tudi starši. Le-ti cenijo, da se zato zdaj lahko več časa z 

njim pogovarjajo. Vzgojitelj je opazil, da na začetku bivanja v VZ težav ne tem področju sploh 

ni bilo. Sčasoma so se pojavile, a so dokaj hitro ugotovili, kaj Boru pomaga, da se umiri. 

Vzgojitelj doda, da vidijo občuten napredek pri Borovem prepoznavanju lastnih občutkov in 

željo po razrešitvi nastale situacije. Sam pove, da želi »svoj mir« in predlaga možnost, kam bi 

se lahko umaknil, da se umiri. »Potrebuje nekaj časa za procesiranje situacije in takrat je zmožen 

ubesediti svoje občutke in misli, kar je zagotovo velik napredek«, smatra vzgojitelj.  

Bor ob prihodu ni imel prijateljev ali družbe so ugotovile vse tri skupine. Zdaj opažajo, da je 

navezal tesne stike z dekletom v drugi vzgojni skupini, prav tako pa se dobro razume s sošolci 

in starejšimi v VZ. Slednje opažata predvsem vzgojitelj in Bor. Starši pa so razlagali, da si zanj 

želijo, da bi oblikoval neka prijateljstva, saj mu je bilo do sedaj precej onemogočeno, ker se je 

veliko selil. Bor sam ovrednoti, da mu je povezava z nekim drugim posameznikom prinesla 

veliko. Pravi, da je dober občutek, ko te nekdo posluša, se šali s teboj in te razume. 
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Vzgojitelj opozori na vidik, ki ga starši ne omenjajo, Bor pa tej temi ne daje velikega poudarka. 

Motivacija za šolsko delo Boru precej upada. Druge stvari dobivajo prednost pred učenjem in 

skrbjo za šolsko delo. Vzgojitelj doda, da bi brez spodbud vseh vzgojiteljev šolsko delo zastalo, 

kar pa glede na podatek, da je Bor negativno ocenjen pri enem predmetu in da je do konca 

šolskega leta le en mesec, ne bi bilo preveč spodbudno.  

O Borovem odraščanju in zainteresiranosti za teme povezane s tem, poročajo vse tri skupine. 

Starši opažajo, da ima Bor veliko energije in pozornosti za tovrstne pogovore. Bor pove, da je 

rad v družbi ljudi, s katerimi se lahko o tem pogovarja, kar v prvi vrsti predstavlja dekleta v VZ 

in vzgojitelje, omeni pa tudi ostale »starejše« v šoli in VZ, kar opaža tudi vzgojitelj.  

 

RV3: Katerim dejavnikom obravnave v vzgojnem zavodu skupine 

udeleženih v raziskavi pripisujejo največjo vlogo? 

Bor 

Bor je ob postavljenem vprašanju nekaj časa razmišljal. Zavzel se je za vprašanje in povedal, 

da vidi veliko razliko od prej in zdaj v tem, da je v tej skupini najstarejši, v prejšnjem VZ pa je 

bil najmlajši. In ker mu je bilo tu »čisto v redu«, je začutil, da mora: 

o Prevzeti vlogo »najstarejšega«, kar pomeni, da se mora primerno vesti, da mora ubogati 

in biti spoštljiv. To ostali vidijo in se lahko tako učijo. Pravi, da bi bilo »čisto čudno«, 

če bi on deloval »otročje« in ne bi želel razumeti, kar mu povedo vzgojitelji. 

o Bor se zaveda, da je imel v preteklosti precej slabih izkušenj in da je veliko prispeval 

tudi sam. Zaveda se, da bo ob podobnem vedenju tu situacija enaka in tega si ne želi. 

Govori predvsem o menjavi rejniških družin, česar noče ponoviti, saj se zdaj v njegovi 

matični družini dobro razumejo in te stike želi vzdrževati ali jih nadgraditi. V drugi 

vrsti pa so ga zaznamovale slabe izkušnje v prejšnjem VZ, kar se mu je močno vtisnilo 

v spomin. Zaveda se, da se na koncu ni vedel sebi primerno in da se takega »ne pozna«. 

Ve, da se mu situacija lahko ponovi, če ne bo sledil dogovorom, le-ti pa so sklenjeni 

njemu v prid. 

o Bor opaža, da se na splošno veliko bolj trudi, se izogiba konfliktom in deluje »boljše«, 

ko sta v skupini vzgojitelja, ki sta mu bolj »pri srcu«. Z njima se veliko boljše razume 

in sicer zato, ker ga bolj razumeta, poudari Bor. Bolj vesta »kdo sem, kako razmišljam 

in kaj hočem« in mu pomagata. Ne postavljata mu navodil, ki so brez smisla zanj in ki 

jim ne zmore slediti.  
 

Starši  

Mama največjo zaslugo za napredek pripisuje skupku različnih dejavnikov. Pravi, da vsaka 

stvar zase ne bi bila dovolj za napredek. Tako ob bok daje: 

o Menjavo VZ. 

o Vzgojitelje »novega« VZ, ki se mu resnično posvetijo. 
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o Pogovore med njo in Borom. 

o Njegovo aktivnost, da je o sebi in svojih težavah veliko razmišljal. 

o Njegovo odločitev, da ve, kaj želi in česa ne, da ve, kam želi »iti« v življenju. 

o Njegovo spoznanje, da so »zadeve« povezane z njegovim življenjem odvisne v največji 

meri od njega samega in da bo moral stati za svojimi odločitvami in v njih vložiti svoj 

trud. 

Mama še doda, da ga spodbuja k temu, da občasno naredi kakšno napako, da se potem iz nje 

nauči česa  novega. Pravi, da smo sami sebi dobri učitelji in da ne smemo biti zaviti v vato.  

 

Vzgojitelj 

Vzgojitelj predstavi ključne dejavnike obravnave, ki pa so povezani z »razumevanjem otroka v 

celoti«. Bor opazi in začuti, če nekdo upošteva njegove želje in to ceni. Le na ta način si 

vzgojitelj lahko pridobi odnos, ki je zaupen in oseben. Vse to pa vključuje: 

o Razumevanje njegovega trenutnega stanja in potreb. 

o Dovolitev, da se umakne, ko potrebuje čas zase. 

o Oseben pristop. 

o Individualni razgovori in srečanja. 

o Močne spodbude vzgojiteljev. 

o Zagotovitev varnosti in sprejemanja. 

Vzgojitelj doda, da pa ni le odnos z vzgojiteljem vplival na Borove spremembe, ampak so 

prispevali še drugi dejavniki: 

o Vrstniki in vrstnice ter šolski razred. 

o Vzgojna skupina in  mlajši fantje, pred katerimi se je želel predstaviti kot vzor. 

o Urejanje okolice in ostale zadolžitve delujejo nanj sproščujoče, ob teh dejavnostih 

razmišlja o svojem življenjskem poteku in vsakodnevnih situacijah, v katerih se znajde 

in jih lahko izvaja dosledno. Vse to mu nudi določen predvidljiv vzorec, v katerem se 

počuti varnega in mu da določeno potrditev. Ob tem išče stike s tehničnim osebjem 

zavoda, ki mu nudijo drugačno obliko avtoritete in drugačno vrsto odnosa. Vse to je 

zanj učeča okolica, ki nanj deluje zelo motivacijsko. 

o Bor je lahko napredoval tudi zaradi možnosti, da biva sam v svoji sobi. To je bila 

njegova velika želja, ki so mu jo vzgojitelji ravno zaradi razumevanja njegovega 

položaja omogočili. Predstavlja mu »njegov prostor«, kamor se umakne v stiski, saj se 

tam počuti varnega. 

o Določene spremembe je prineslo tudi vzpostavljanje stikov s starši in medsebojni 

dogovori, vendar vzgojitelj meni, da za Borov napredek neposredno nimajo velikega 

vpliva. 
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3.4.5. Primer: Mitja 

RV1: Kako različna življenjska področja po 

namestitvi v vzgojni zavod zaznava otrok sam, njegovi starši ali rejniki in 

vzgojitelji? 

Mitja 

Mitja ni želel veliko govoriti o svojem življenju. Teme o prihodnosti so ga veliko bolj pritegnile. 

Ko sva se pogovarjala o splošnih nazorih in idejah se je zelo razgovoril. 

O sebi pred prihodom v VZ je povedal, da je takrat počel veliko »lumparij« in da ni bil »vredu«. 

Včasih je veliko delal doma na kmetiji. V obdobju, ko mame ni bilo doma, je vstajal zgodaj 

zjutraj, da je postoril vse na kmetiji in šele nato odšel v šolo. Bilo mu je kar naporno. Pravi, da 

se z mamo, bratom in sestro razumejo še danes. V šoli mu ni bilo dobro, imel je slabe ocene in 

bil je brez prave družbe. Drugače se je počutil kar dobro, a se zaveda, da je delal veliko 

neprimernih stvari. O prihodnosti takrat ni razmišljal kaj veliko. Komaj je čakal, da je imel čas 

za svojo družbo in prijatelje, s katerimi so začeli »probavat« različne zadeve – včasih alkohol, 

cigarete, včasih tudi »travo«. 

Pri opisovanju sebe danes postane Mitja kar bolj sproščen. Pravi, da se je zavoda navadil, da 

mu je tu »vredu«. S fanti v skupini se razumejo. Najraje je v družbi najmlajših fantov v skupini, 

jim pomaga pri domačih nalogah in drugih opravilih. V prostem času je rad za televizijskim 

ekranom, še raje pa je na igrišču ali v okolici zavoda. Čez vikende se druži z enim prijateljem, 

ki mu veliko pomeni. Skupaj preživita kar se da veliko časa in se ogromno pogovarjata. Mitja 

pravi, da mu je ta prijatelj vedno stal ob strani in da ga zelo spoštuje. »Takšni prijatelji so za 

celo življenje«, še doda.  

Trenutno skrbi za ocene v šoli. Pravi, da je šolski uspeh dosti boljši kot prej, na kar je zelo 

ponosen, vendar ima še nekaj težav z matematiko, ki ji nameni veliko časa med učnimi urami. 

Veliko razmišlja o tem, kam se bo vpisal v srednjo šolo, saj se zaveda, da bo moral spet 

spremeniti kraj bivanja, mogoče iti v še en zavod in da bi rad o teh možnostih razmislil. »Doma 

se dobro razumemo«, pravi Mitja. Sestra ima sedaj že svojo družino in ne živi več doma, tako 

da se ne vidimo zelo pogosto. Njeni otroci ga imajo zelo radi, saj se on veliko igra z njimi. Ker 

vikende v večini preživlja v domačem kraju, doma veliko pomaga pri raznih opravilih.  

O sebi pravi, da sedaj več ne počne »bedarij«. Popolnoma je opustil alkohol, cigarete in »travo«, 

zaradi česar se sedaj počuti dobro. Tudi v tisto družbo več ne zahaja in se tako izogne težavam. 

V splošnem je veliko bolj umirjen in sploh ne opazi, da bi ga kaj tako motilo, da bi izbruhnil. 

»Vse teče bolj gladko in brez večjega napora«, še doda. 

 

starost: 14 let 

dolžina bivanja v VZ: deset mesecev 
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Starši 

Mitja je pred prihodom v VZ bival v drugem zavodu. Tam je nekaj časa »še šlo«, potem pa je 

šlo vse samo navzdol. Ni več ubogal, začel je »nagajati«, potem je prišla zraven še »trava«, 

delo za šolo je bilo »katastrofalno«. Tam je imel tudi slabo družbo, ki ga je še bolj vlekla 

»navzdol«. Kasneje mu tam niso več podaljšali bivanja in je moral drugam. Doma sicer ni imel 

slabe družbe. Družil se je predvsem z enim prijateljem, s katerim je tudi zdaj veliko skupaj.  

Danes je Mitja čisto drugačen. V šoli je strašno napredoval. Edino matematika in slovenščina 

mu delata nekaj težav, sicer bi dosegel prav dober šolski uspeh. Tudi o srednji šoli Mitja že 

veliko razmišlja. Želi na srednjo kmetijsko šolo, ker ima rad domačo kmetijo in rad dela. Mama 

nekaj besed nameni tudi Mitjevi družbi. Pravi, da se sedaj najraje druži z enim prijateljem, ki 

mu vedno stoji ob strani. Ostale, slabe družbe se izogiba in ker sedaj ni več v prejšnjem zavodu, 

to niti ni tako težko. Včasih se Mitja vključi na kakšne aktivnosti, ki jih ponuja njihov CSD. V 

obdobju tega pogovora se je Mitja udeležil športnih aktivnosti, kjer zelo uživa.  

Mama pravi, da je danes marsikaj drugače, kot pred prihodom. Mitja je »tak drugačen« − bolj 

razumen, ni napadalen, bolj umirjen. Pravi, da sedaj ne izsiljuje, če kaj ni po njegovo, da jo 

spoštuje in da se zato razumeta bolje.  

 

Vzgojitelj 

Mitja se je v vzgojno skupino in zavod na sploh dobro vključil, pove vzgojitelj. Razlog zato 

najde v Mitjevi prejšnji nastavitvi v drugem VZ, ki je prav tako deloval po podobnem vzgojnem 

programu. Pravila upošteva in za kršitve prevzema odgovornost. Med vrstniki je bil Mitja hitro 

sprejet. Sčasoma se je izkazalo, da rad pomaga mlajšim fantom – pri učenju in drugih 

dejavnostih.  

Vzgojitelj poroča, da je Mitja sposoben obvladovanja »negativnih čustev« − jeze in agresije, 

prav tako pa je zmožen vživljanja v težave svojih vrstnikov. Fizičnih napadov v VZ ni bilo. V 

odnosu do vrstnikov je sposoben predstaviti svoje mnenje in ga obdržati, tudi če ostali 

»pritiskajo« nanj. Z dekleti je sposoben razviti primeren odnos. Komunikacija je, tako do 

vrstnikov kot vzgojiteljev, na zadovoljivi ravni. »Občasno Mitji uide kakšna kletvica«, doda 

vzgojitelj, kar pa hitro tudi sam ugotovi.  

Zadolžitve v skupini občasno pozabi narediti in potrebuje nadzor. Lepo skrbi za svojo in tujo 

lastnino, kar kaže tudi s tem, da predmetov ne uničuje. Na splošno je higiena prostorov in 

osebna higiena na zadovoljivi ravni. 

Vzgojitelj pravi, da mu učno delo predstavlja napor. Pri učenju potrebuje veliko spodbujanja, 

vodenja in usmerjanja s strani vzgojiteljev. Opozorila in navodila vzgojiteljev upošteva in jim 

sledi. Odklonov za obiskovanje šole pa ne kaže.  

Veliko mu pomenijo domači – predvsem mama in brat. Mitja se zelo razveseli maminega 

telefonskega klica in takoj zazna, če se z njo lahko pogovarja. Velikokrat namreč pokliče v 

opitem stanju in takrat postane Mitja do nje nestrpen in pogovor kmalu zaključi. Veliko mu 
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pomeni tudi brat, ki pomaga Mitji pri obdelovanju zemlje, za katero kaže Mitja veliko 

zanimanja. Čez vikende se fant redno vrača k mami.  

V prostem času rad izbira aktivnosti, ki so povezane s kolesarjenjem, sprehodi, rad pa obiskuje 

tudi akvarijski krožek.  

V splošnem je Mitja dobre volje, nasmejan in rad pripoveduje šale. V družbi je zaželen, kar mu 

dviguje samopodobo. 

 

RV2:  Katera področja pri otroku zaradi bivanja v vzgojnem zavodu 

skupine udeležencev v raziskavi (otrok sam, starši ali rejniki, vzgojitelji) 

zaznavajo podobno in katera različno?   

Mitja 

Mitja o sebi pravi, da zdaj veliko več razmišlja o svoji prihodnosti. Ve, da bo sčasoma mogel 

poskrbeti sam zase, zato se trudi, da ne bi zašel v težave. Pravi, da se zaveda, kdaj prestopi 

kakšno mejo vzgojitelja, učitelja ali mame in ve, da to zanj ni vedno najbolje. Takrat lahko 

razmisli, če dela prav in se težavi raje izogne. Prej je tudi prepoznal, da »rine« v težave, a mu 

ni bilo toliko mar, zdaj pa se raje ustavi.  

V družini se vedno bolje razumejo, razlaga Mitja. Navaja, da je velik vzrok ravno pri njegovem 

vedenju, saj se bolj primerno vede, ne dela »toliko lumparij« in rad pomaga pri opravilih. Vidi, 

da mama to ceni in se ne kregata več toliko. Mitja opaža, da ima čedalje več prijateljev in 

družbe. Pravi, da za vikende sicer  največ časa preživi s svojim »pravim prijateljem«, ampak da 

pa se veliko lažje pogovarja z ljudmi, ki jih drugače sploh ne pozna in tako pridobiva znance.  

Šolski uspeh pri Mitju se dviguje. Pravi, da če ne bi imel dveh ocen zaključenih z oceno dve, 

bi osvojil prav dober učni uspeh. Meni, da je to zares »super«, ampak se je v šoli in med učnimi 

urami trudil, delal domače naloge in se učil, zato se mu zdi kar logično, da je tako.  

 

Starši 

Mama je pripovedovanje začela s stavkom: »Zdaj je skoraj vse drugače«. Opaža napredek na 

področju njunega odnosa. Ve, da se Mitja zelo trudi, da bi uspel – tako v šoli, kot sicer. Zdaj 

tudi sama ni več toliko jezna nanj, ker opazi njegovo vloženo energijo. Večkrat ga tudi pohvali 

in vidi, da je Mitja takrat zelo vesel. 

O šolskem delu mama pove, da ga ne sprašuje prav dosti o tem, saj ji sam na kratko pove, kaj 

se dogaja z njegovimi ocenami. Vidi, da je prevzel skrb za »te stvari« in to ji je všeč. Meni, da 

je to njegova glavna naloga in da se je mora sam lotevati. Ve, da ima Mitja sedaj višje ocene 

kot prej in to jo zelo veseli.  
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Mama opaža, da se Mitja še vedno rad druži s svojim prijateljem in da ne »rine« več v »slabo 

družbo«. Vidi, da upošteva dogovore. Pravi, da če se zmenita, da se vrne ob osmih, se takrat 

tudi vrne. Prej pa ni bilo tako, še doda. »In takrat so bili zraven še razni izgovori, prepiri in 

izgredi«.  

V splošnem Mitja veliko boljše deluje. Bolje se razumejo, ima boljši učni uspeh, v zavodu nekih 

težav ni, zato je mama izjemno zadovoljna z Mitjevim potekom in napredkom.  

 

Vzgojitelj 

Vzgojitelj pravi, da opaža pri Mitji napredek tako na čustvenem, kot tudi vedenjskem področju. 

Opaža, da upošteva navodila vzgojiteljev in da do njih razvija primeren odnos. Tudi z vrstniki 

se dobro razume in je v splošnem dobro sprejet.  

Sčasoma se je v zavodu sprostil, kaže različne interese, ki jih goji. Zelo aktiven je pri skrbi za 

cvetlično gredo in vrt, skrbi za akvarij in obiskuje računalniški krožek.  

Največji napredek ali sprememba pri Mitji je ta, da se ne zapleta v težave, je večinoma umirjen 

in naravnan na vedenje, ki je sprejemljivo in zaželeno. Vse to je načeloma Mitja znal že prej, 

vendar mu tovrstnega vedenja ni uspelo vzdrževati daljše obdobje.  

Vzgojitelj opaža tudi dobro sodelovanje z mamo, ki spodbuja Mitjo pri sledenju svojih ciljev. 

Teme o prihodnosti namreč Mitja čedalje bolj zanimajo, kar se kaže v velikih interesih za 

pogovore o tem. Sprašuje se o tem, kam želi v srednjo šolo, kje bo takrat bival in kaj želi v 

življenju početi. 

 

Primerjava perspektiv udeleženih v raziskavi 

Vsi udeleženi v raziskavi opazijo pozitivne spremembe na različnih področjih otroka. Ena 

izmed teh je ta, da Mitja boljše upravlja s svojimi čustvenimi stanji in da zna bolje presoditi, 

kakšno vedenje izbira. Vzgojitelj poudari, da Mitju to ni pridobljeno v času bivanja, vendar pa 

mu do sedaj ni uspevalo vzdrževati takšnega vedenja toliko časa, kar podkrepi Mitjeva teza, da 

je tudi prej prepoznaval različne situacije, ki so ga vodile v težave, a mu ni bilo toliko mar. 

Mama opazi Mitjev napredek in ga dodatno pohvali, saj vidi, da vloži veliko truda v svoj 

napredek. 

Vsi trije sogovorniki opažajo napredek pri šolskem uspehu. Mama pravi, da ji Mitja sam pove, 

kaj se dogaja s šolskimi ocenami in da se ji zdi prav, da sam skrbi za te stvari. Je zelo vesela 

njegovega napredka. Mitja pove, da je v šolsko delo vključil veliko energije in da je sedaj 

zadovoljen s trenutnim stanjem in z ocenami. Vzgojitelj poda nekoliko drugačno perspektivo, 

saj pove, da je bilo potrebno veliko spodbud in motiviranja, da je Mitja začel z učnim delom. 

Nasvete in navodila vzgojiteljev sprejema in izvrši, kar prispeva k boljšemu učnemu rezultatu, 

ki ga osvoji. 
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Tretje skupno področje pa je vezano na  družinske odnose, ki se gradijo in so trdnejši kot prej. 

Mitja pravi, da na boljše odnose v veliki meri vpliva sam, saj več prispeva k boljši klimi v 

družini. Ve, da mama to opazi in zato se trudi ravnati po svojih najboljših močeh. Mama poroča, 

da vidi njegov vložen trud in ga zato rada pohvali, prav tako pa tudi ona sama opazi, da je takrat 

Mitja zelo ponosen. Vzgojitelj doda le, da opazi napredek in tesnejše odnose med Mitjo in 

mamo.  

Vzgojitelj še opaža, da je Mitja sedaj bolj sproščen v VZ in da kaže določene interese v 

prostočasnih aktivnostih. Nekateri so povezani z obdelovanjem zemlje, kar mu je znano iz 

domačega okolja.  

Mama in Mitja omenjata izogibanje »slabi družbi«, saj se je tam večkrat znašel v skušnjavah. 

Mitja pravi, da lažje naveže stike z neznanci, saj se rad pogovarja z ljudmi in jih spoznava, a 

največjo vlogo zanj ima določen prijatelj, ki mu veliko pomeni.  

 

RV3: Katerim dejavnikom obravnave v vzgojnem zavodu skupine 

udeleženih v raziskavi pripisujejo največjo vlogo? 

Mitja 

Mitja je ob vprašanju o dejavnikih dolgo razmišljal. Povedal je, da ne ve, kaj točno bi lahko 

bilo ključno pri nastanku sprememb. Pravi, da te spremembe opazi in se jih zaveda, prav tako 

jih opazijo drugi. Čez čas doda, da je verjetno veliko okoliščin doprineslo k tem spremembam 

in jih našteje: 

o Je starejši in zato bolj odraslo razmišlja. 

o V zavodu je vse več ali manj v redu in zato ne povzroča nobenih težav. Predvsem 

vzgojitelji in ostali fantje v skupini so »kar dobri«, kar pomeni, da se med seboj 

razumejo. 

o Mitja pravi, da je sam veliko razmišljal o svoji situaciji in ugotovil, da mu nič dosti ne 

pomaga, če se zaplete v težave. Ker mu vsak ta zaplet nakopa dodatne težave in to mu 

v nekem trenutku ni bilo več smiselno. 

o Veliko časa je preživel tudi s svojim prijateljem, s katerim sta se ogromno pogovarjala. 

Ta mu je včasih tudi svetoval, naj ne počne »lumparij« tudi takrat, ko sta bila kje v 

družbi, mu je povedal, da naj ne poskuša alkohola ali česa drugega. Njega je takrat 

ubogal, saj je vedel, da mu želi le dobro. 

 

Starši 

Mama ob tem vprašanju na začetku ni imela nobenega konkretnega odgovora. Trikrat je v 

presledkih odgovorila: »Ne vem«. Kasneje pa je le povedala, da je sedaj Mitja starejši in mora 

za določene stvari odgovarjati. Ve, da mu v zapor ravno ni treba iti, če ga zalotijo pri kakšnih 
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neprimernih stvareh, ampak da pa lahko dobi kakšno kazen ali opomin, ki bo viden celo 

življenje. »Tega pa si Mitja ne želi in verjetno bi bil lahko to razlog«, je še dodala mama. 

 

Vzgojitelj 

O dejavnikih obravnave vzgojitelj pove, da lahko samo cel sistem vključitve otroka v tovrstno 

obravnavo vpliva na kakršnekoli spremembe. Mitja je delovanje samih vzgojnih zavodov 

spoznal že prej, a pozitivnih sprememb na dolgi rok ni bilo. Vzgojitelj opaža, da je na Mitja 

pozitivno vplivalo predvsem naslednje: 

o Jasna struktura, ki določi rutino dneva in zadolžitve, saj se tako bolje znajde skozi dan. 

o Hitro ukrepanje vzgojiteljev ob neprimernem vedenju − njega samega ali drugih otrok, 

saj tako vsak dobi povratno informacijo o svojih dejanjih. 

o Mitja je sčasoma postajal vse uspešnejši na šolskem področju, kar ga je še dodatno 

motiviralo za šolsko delo, prav tako pa je bil sam s sabo bolj zadovoljen in bolj 

samozavesten. 

o Na Mitjo so zelo pozitivno vplivali dogovori med njim in vzgojitelji o odhodih domov 

čez vikend. Zavedal se je, da ob upoštevanju le-teh lahko sledi svojim željam, kar ga je 

močno motiviralo. Zadal si je določen cilj, ki mu je sledil, če pa je potreboval pomoč 

vzgojitelja, je zanjo prosil in se izogibal situacij, ki bi mu preprečevale odhod domov.  

 

 

3.5. Interpretacija rezultatov in diskusija 

Cilj dela je lahko definiran in predstavljen otroku ali mladostniku, včasih pa temu tudi ni tako. 

Obstajajo situacije, kjer ljudje ne vedo, da so vključeni v spremembo-orientirano (»change-

oriented work«) delo socialnega pedagoga (StorØ, 2013). Avtor navaja tudi primer prikritih 

ciljev v povezavi s starši otrok in mladostnikov, ki so bili izvzeti iz domačega okolja. 

Strokovnjaki lahko smatrajo, da se težave pojavljajo pri ravnanju staršev in da so potrebne 

spremembe ravno pri njih, da bo lahko otrok ali mladostnik bolje funkcioniral v življenju, kljub 

temu, da starši svojo vlogo vidijo v partnerstvu s strokovnjaki.  
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3.5.1. Raziskovalno vprašanje 1 

RV1: Kako različna življenjska področja po namestitvi v vzgojni zavod 

zaznava otrok sam, njegovi starši ali rejniki in vzgojitelji? 

Perspektiva otrok 

Otroci so svoje pripovedi o življenjskih področjih razporejali okrog naslednjih tem: prihoda v 

sam zavod, o šoli, o različnih vidikih zavoda, o svojih družinah in o sebi na sploh. 

Trije posamezniki opisujejo svoje vedenje pred prihodom kot neprimerno (»Vem, da sem takrat 

počel veliko »lumparij« in nisem bil vredu.«). Dva omenjata slabe odnose v družini, en k temu 

dodaja še menjavo rejniških družin. Dva posameznika sta v VZ prišla iz drugih dveh zavodov, 

saj sta tam zašla v določene težave in konflikte.  

En posameznik svoje vedenje predstavi kot bahavo, zraven doda, da je posegal po cigaretih, k 

čemur mu je pomagala slaba družba. Tudi fant, ki je že prej bival v vzgojnem zavodu, pravi o 

tem, da je posegal po cigaretih, alkoholu in eksperimentiral s »travo«. Fant, ki je zamenjal več 

rejniških družin o sebi pove, da se je veliko prepiral, da ni ubogal in da se ni želel učiti. Čisto 

vsi fantje povedo, da se niso vedli primerno ter tako sami veliko prispevali k nastali situaciji. 

Trije o težavah v družini ne poročajo, dva pa povesta, da so bile tudi doma težave. Večinoma 

fantje navajajo, da so se prepirali, en pa omeni, da je čutil razlike, ki se dogajajo med sorojenci. 

Situacije pred prihodom sovpadajo z raziskavo Krajnčana in P. Šoln Vrbinc (2015), ki 

predstavita populacijo otrok, ki je nameščena v vzgojne zavode. StorØ (2013) pravi, da je 

značilnost uporabnikov socialno pedagoškega dela ta, da mnogokrat ne zmorejo pogledati v 

svojo življenjsko situacijo ali pa je njihov pogled izkrivljen. Upoštevati je namreč potrebno tudi 

starost vključenih otrok, saj mlajši otroci podajajo veliko bolj splošne odgovore, med tem ko 

starejša dva fanta bolj specificirata svojo pripoved, na kar opozorijo tudi raziskave avtorice L. 

Marjanovič Umek ter avtorja Svetine (2009) o uporabi stavkov različno starih otrok. 

Šola predstavlja vsem fantom, ki so vključeni v raziskavo, določen problem. Nekateri so imeli 

slabe ali nezadostne ocene pred prihodom v VZ, a so se te s prihodom v VZ zvišale. Šola in 

šolske ocene so tako velik vir motivacije za spremembo pri skoraj vseh posameznikih, le pri 

enem posamezniku ni opaziti nobene motivacije za šolsko delo. Fantje pravijo, da so ponosni 

na dobre ocene, da imajo zato več volje za učenje in tudi večje želje po dobrem uspehu. O šoli 

kot o nizu dejavnikov, ki predstavlja otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami vir težav, 

govori tudi Krajnčan (2006).  

O začetnih težavah ob prihodu v VZ poročajo trije fantje. Dva sta prišla iz drugih VZ, zato jima 

prehod v bivanju v tem VZ ni delal težav. O težavah prvi pravijo, da so se pojavile ob nedeljah, 

ko se morajo vrniti nazaj, dva pravita, da so jima težave povzročale učne ure, ki so predolge, 

en je imel težave z ostalimi fanti v skupini in vzgojitelji, na katere ni bil navajen. Vsi trije fantje 

pravijo, da so se sčasoma navadili na rutino prihajanja in bivanja v VZ. O podobnih izkušnjah 

govorijo tudi udeleženci v raziskavi avtoric S. Radić Bursać in I. Jeđud Borić (2013), ki 
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omenjajo težave pri prilagajanju na življenje v domu/zavodu, nadaljujejo pa s pozitivnimi 

občutki, ki so jih spremljali kasneje. Tudi otroci, ki so vključeni v mojo raziskavo, poročajo o 

pozitivnih vidikih bivanja v VZ. Trije fantje na splošno omenjajo nova prijateljstva in 

poznanstva. En fant poudari dobre odnose znotraj skupine in možnost, da pomaga mlajšim v 

skupini, kar mu zelo ustreza. Štirje razlagajo o prostem času, kot o priložnosti, da počnejo kar 

si sami želijo in lahko obiščejo kakšen krožek, ki ga zanima. Fant, ki je najstarejši in je prej že 

bival v VZ pravi, da mu je všeč, da ima lahko svojo sobo in da se počuti odgovornega za svoje 

vedenje, ker želi biti dober vzgled mlajšim. En fant izpostavi dober odnos z dvema 

vzgojiteljema in pove, da ju spoštuje in upošteva njune pobude, kar v prejšnjem zavodu ni počel. 

Krajnčan in Grum (2013) pravita, da se otroci, ki del svojega odraščanja preživijo v instituciji, 

naučijo spretnosti, ki jih potrebujejo v zavodskem vsakdanu. Le teh pa se priučijo iz ritma in 

obveznosti, ki so mu tam naložene. Raziskava avtorice L. Velkner (2014) prav tako potrjuje 

ugotovitve moje raziskave o začetnih prilagoditvenih procesih otrok.  

Otroci pravijo, da so imeli težave na različnih področjih. Te so se pojavile v vedenju ali v 

odnosih med družinskimi člani, ponekod tudi v šolskem uspehu. Po prihodu v VZ so pri 

nekaterih nastale nove težave, ki pa so bile posledica prilagajanja na delovanje VZ. 

 

Perspektiva staršev ali rejnikov 

Starši ali rejniki vedenje svojih otrok ob začetku bivanja v VZ opišejo z besedami prepirljiv, 

kljubovalen, brez prijateljev in nesamozavesten. Drugi povedo, da njihov otrok ni upošteval 

pravil in je bil »vedenjsko moten«, dva starša izpostavita, da je zapadel v slabo družbo, imel 

veliko potrebo po pozornosti, je izsiljeval, bil neodgovoren, nespoštljiv, včasih celo nasilen in 

da je bil sicer zelo komunikativen, a vsiljiv, kar mu je onemogočilo obdržati prijatelje. Eni starši 

pravijo, da je bila največja težava njihovega otroka v tem, da se ni zmogel umiriti, a da doma s 

tem ni imel težav. Ta isti starši pravijo, da je njihov otrok vedel, kaj je prav in kaj ne, ampak da 

se vedno ni znal temu primerno obnašati. Krajnčan (2006) govori o vzrokih za vključitev otroka 

v vzgojni zavod. Pravi, da je smotrno govoriti o strukturi in sistemu okoliščin, ki vodijo do 

odločitve za namestitev otroka. V moji raziskavi trije starši opisujejo kontekst v katerem je 

otrok živel. Vsi opisujejo svojega otroka kot tistega, ki je bil moteč za okolico, ta motečnost pa 

je privedla do znanega ukrepa.  

O prihodu v VZ vseh pet staršev ali rejnikov opaža pozitivne spremembe v vedenju svojega 

otroka. Povedo, da je njihov otrok sedaj bolj potrpežljiv, bolj spoštuje druge, vsi pravijo, da je 

opazna večja umirjenost, kar ima več pozitivnih posledic. Starši navajajo, da imajo njihovi 

otroci sedaj več prijateljev, nekateri so bolj samozavestni, družabni in »pridni«. Trije 

izpostavijo pozitivne vidike na ravni odnosov v družini, saj pravijo, da so le ti sedaj boljši in da 

otroci upoštevajo dogovore. Pri najstarejšem otroku njegovi starši pravijo, da je sedaj v 

obdobju, ko ga zanimajo razne življenjske teme in da se rad pogovarja o prihodnosti, poudarijo 

pa tudi, da sedaj njihov otrok točno ve, kaj potrebuje, ko se znajde v trenutkih, ko postaja 

razburjen. Želijo si, da bi znal vse to prepoznati že prej in da bi imel možnost, da bi se lahko 

vedno umiril pravočasno.  
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Starši na splošno vsi omenjajo, da sodelujejo z vzgojitelji in drugimi strokovnimi delavci v VZ. 

Dva starša še posebej izpostavita pomen sodelovanja in opažata, da ta vzajemnost z vzgojitelji 

prinaša pozitivne posledice pri delovanju njihovega otroka. Na pomen sodelovanja opozarjajo 

tudi avtorji drugih raziskav. Starši teh dveh otrok opažajo svoj doprinos k razvoju težav svojega 

otroka, saj so bili preveč »popustljivi« in »zaščitniški«, kar je sčasoma skrhalo odnose v družini. 

Vsi starši trdijo, da so se odnosi med njimi in otroci po določenem času bivanja v VZ izboljšali 

in da se doma veliko bolje razumejo, s čimer so zelo zadovoljni. Rejnika in ena mama, ki so 

bili vključeni v raziskavo, večkrat povedo, da so vzgojitelji ogromno prispevali k spremembam 

tako pri otroku, kot tudi k odnosom v družini. Vsi starši so sodelovali z delavci na centrih za 

socialno delo, vendar se po namestitvi v VZ raje obrnejo po pomoč k vzgojiteljem. Bouwkamp 

in S. Bouwkamp (2014) govorita o večjem napredku otrok, katerih starši sodelujejo v vzgojnem 

procesu. L. Velkner (2014) v svoji raziskavi prav tako potrjuje spoznanje staršev, da je 

sodelovanje in prenos informacij med vzgojitelji in starši velikega pomena, kar trdijo tudi starši, 

vključeni v mojo raziskavo.  

 

Perspektiva vzgojiteljev 

O sprejemu otrok v vzgojno skupino vzgojitelji v treh primerih razlagajo, da je bil le ta »težek«, 

kar so kazali na različne načine. En otrok, na primer, se je ob sprejemu zelo upiral, jokal, vsak 

večer jokal, drug je bil zelo nemiren, dajal neprimerne pripombe, bil je na splošno zelo moteč 

in nepredvidljiv. Ta opažanja se skladajo s trditvijo Krajnčana (2006), ki pravi, da je namestitev 

otroka v vzgojni zavod zanj zelo stresna situacija in da se otrok na novo situacijo prilagaja na 

različne načine. V dveh primerih težav ni bilo, vendar sta ta dva otroka prej že bivala v drugem 

VZ in sta bila na sprejem bolj pripravljena.  

Vsakodnevno dogajanje v vzgojni skupini vzgojitelji opisujejo preko aktivnosti in zadolžitev 

otrok, dinamike med njimi in vzgojiteljevih posegov. Dva otroka sledita dnevnim zadolžitvam, 

sta aktivna in potrebujeta spodbude le občasno. Za enega otroka vzgojitelj pove, da je na začetku 

bivanja sledil vsemu, kar so mu povedali in deloval kot neopazen član skupine. Sčasoma je 

začel kazati tudi svoja zanimanja, interese in spretnosti, vendar je za svoj prispevek potreboval 

določeno obdobje, da se je na VZ »navadil«. Pri tem otroku se je kasneje izkazalo, da se včasih 

skuša določenim zadolžitvam izogniti ali pa je površen. Večino otrok opišejo vzgojitelji kot 

tiste, ki poznajo moralne norme, a jim ne uspe vedno živeti po njih. Pri enem posamezniku je 

posebej izrazit vpogled v svoja dejanja in interakcije z drugimi, prav tako pa ta posameznik 

prepozna svoj delež v kriznih situacijah. Za štiri otroke je značilno, da potrebujejo zunanji 

nadzor tako pri učenju, kot pri raznih opravilih. O dveh otrocih vzgojitelji povedo, da se večino 

časa vedeta in počutita dobro, in da le občasno pride do burnih reakcij, ki pa so vedno pogojene 

z, na primer, slabo oceno, podano negativno kritiko s strani otrok ali odraslih ... Za druga dva 

otroka pa je značilno, da nihata med dvema ekstremoma. Nekaj časa sta vedra, šaljiva, 

optimistična, se ne spuščata v konflikte in se raje pošalita, nekaj časa pa v popolnem nasprotju 

le tega, ko prežita na konflikte, sta jezna in nejevoljna. Vzgojitelji opazujejo vedenje otrok v 

vsakdanjih situacijah in svojo pripoved razvijajo okrog načel vzgojnega delovanja (Vzgojni 

zavodi, 2016).  
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Vsi fantje imajo slabe izkušnje s šolo in šolskim delom. Vzgojitelji pravijo, da je potrebno 

vložiti veliko truda v spodbujanje otrok za delanje domačih nalog, učenja in skrbi za šolske 

potrebščine. Šolska neuspešnost in pridružene težave so mnogokrat pomemben dejavnik 

razvoja težav otrok, ki so nameščeni v vzgojne zavode (Krajnčan, 2006). 

Odnos do vrstnikov in ostalih  fantov v skupini je, po opažanju vzgojiteljev, vsem fantom zelo 

pomemben. Tudi avtorici S. Borovnik in L. Mikelj (2015) raziskujeta medvrstniške odnose v 

vzgojnem zavodu, saj so otroci in mladostniki močno podvrženi vplivom vrstnikov. Le ti imajo 

lahko predstavljajo sklop varovalnih ali ogrožajočih dejavnikov. Otroci, vključeni v mojo 

raziskavo, potrjujejo pomen vrstnikov, vendar se razlikujejo po svojem pristopu do drugih, saj 

se nekateri podrejajo skupini, nekateri se podredijo le starejšim, nekateri si želijo družbe, vendar 

so pri vzpostavljanju stika preveč vsiljivi, dva izmed fantov pa zelo spretno navežeta stik, sta 

do sogovornikov spoštljiva in pozorna. Vzgojitelji opažajo, da veliko vlogo pri druženju fantov 

odigra prisotnost vzgojitelja. Ko je prisoten vzgojitelj, ki je otrokom »bližje«, so fantje 

razumejo bolje, sugestije sprejmejo, vzdušje pa je bolj sproščeno. Pri enem fantu je to še posebej 

izrazito, ob tem pa čuti potrebo po pogovoru z vzgojiteljem, saj se tako lahko pogovarja o 

»življenjskih temah«, o katerih pa z drugimi fanti ne more govoriti, saj so »preotročji«. Do 

odraslih imajo vsi fantje načeloma spoštljiv in primeren odnos, le ob frustracijah otrok se to 

lahko spremeni.  

Za tri fante je, po opažanjih vzgojiteljev, družina velik motivator. Že od začetka bivanja si želijo 

odhodov domov in se trudijo, da bi bili odnosi v družini boljši. Tudi drugima fantoma je družina 

pomembna, vendar se odnosi gradijo in fantje šele čez določen čas kažejo želje po bližini 

staršev, kar se sklada tudi s pripovedmi obeh otrok, ki govorita o tem, da se doma bolj razumejo. 

Avtorja Bouwkamp in S. Bouwkamp (2014) pravita, da je ločitev otroka od staršev stresna za 

obe strani, prav tako pa obojim vzbuja najrazličnejše negativne občutke. Dodajata še, da ločitev 

okrepi simbiotski odnos med družinskimi člani, kar lahko povežemo s trditvami otrok v 

raziskavi. 

 

 

3.5.2. Raziskovalno vprašanje 2 

RV2:  Katera področja pri otroku zaradi bivanja v vzgojnem zavodu 

skupine udeležencev v raziskavi (otrok sam, starši ali rejniki, vzgojitelji) 

zaznavajo podobno in katera različno?   

Otroci in njihovi starši ali rejniki, ki so vključeni v raziskavo, večino svoje pozornosti namenijo 

področju šole in šolskih obveznosti, takoj ob tej temi pa, predvsem starši, omenjajo odnosno 

raven. Na šolskem področju izpostavljajo predvsem ocene in odnos do šolskega dela.  

Staršem so zelo pomembni odnosi med njimi in njihovim otrokom, nekateri starši pa omenjajo 

tudi odnos do drugih odraslih in odnose znotraj družine. Nekateri starši omenjajo tudi odnose z 

vrstniki. 
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Vsem trem vključenim skupinam je skupno opažanje, da so otroci po vključitvi v VZ bolj 

umirjeni, kar čisto vsi ocenjujejo pozitivno. Vzgojitelji k umirjenosti dodajajo še dvig 

samopodobe, prepoznavanje lastnih občutkov in želja pri nekaterih otrocih. Predvsem pri 

starejših otrocih se pojavi tudi zanimanje za teme o odraslosti, samostojnosti in podobno. 

Večina otrok omenja svoj delež pri nastali situaciji in sprejemanje odgovornosti za svoja 

dejanja.  

Tekom pogovorov so tudi starši izpostavili opažanje, da so spremenili odnos do svojih otrok, 

kar njihovi otroci tudi zaznavajo. Prej niso vztrajali dovolj dolgo pri svojih zahtevah in 

pobudah, sedaj pa so veliko bolj natančni, kar otroci upoštevajo. Sčasoma so se tako oblikovali 

boljši odnosi znotraj družin, kar omenjajo čisto vsi starši, ki so vključeni v raziskavo.   

Iz rezultatov je moč ugotoviti, da spremembe na večini področij opažajo vsi vključeni v 

raziskavo. Razlike pa se kažejo v predstavitvi poti do sprememb na določenih življenjskih 

področij, saj vzgojitelji prav tako dodajajo nekatere vidike, ki jih ostali dve skupini ne, prav 

tako pa so pozorni na to, koliko spodbud je otrok potreboval in kaj ga je motiviralo, da je 

vztrajal.  

 

3.5.3. Raziskovalno vprašanje 3 

RV3: Katerim dejavnikom obravnave v vzgojnem zavodu skupine 

udeleženih v raziskavi pripisujejo največjo vlogo? 

Perspektiva otrok 

Fantje, vključeni v raziskavo, so potrebovali nekaj časa za razmislek. Opazila sem lahko, da 

tovrstnega vprašanja niso pričakovali.  

En fant je o dejavnikih povedal le, da opaža spremembe; bolj opaža potrebo po dnevnem ritmu, 

ki ga ima sedaj tudi takrat, ko je doma, in mu to zelo ustreza. O pomembnosti dnevnega ritma 

razlaga tudi StorØ (2013). Ostali štirje fantje vidijo glavni dejavnik v tem, da so sedaj »starejši« 

in da drugače razmišljajo, kar lahko uvrščamo med starostno normativne vplive, kar podrobneje 

predstavlja avtorica M. Zupančič (2009). Trije izmed otrok navajajo družino kot vir motivacije, 

saj želijo čez vikend domov k staršem, zato se trudijo ravnati po svojih najboljših močeh. 

Nekateri ob družini dodajo tudi prijatelje, ki jih želijo čez vikend obiskati, dva pa še posebej 

izpostavita svoja prijatelja, ki jima znata dobro svetovati, ko sta na preizkušnji. Avtorici L. 

Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009) predstavita pomen vrstnikov v obdobju srednjega in 

poznega otroštva. Le ti imajo velik vpliv v socialnem življenju otroka, kar potrjujejo ugotovitve 

moje raziskave. Njihov vpliv pa se stopnjuje do obdobja mladostništva (Zupančič in Svetina, 

2009). Dvema pomembno vlogo odigra tudi šolski uspeh, saj se zanj po prihodu zelo trudita in 

vlagata energijo, da dobita dobro oceno in pohvalo. Najstarejši fant izpostavi tudi individualni 

pristop s strani vzgojiteljev, ki ga zelo motivira, saj ceni njihov trud. Zadnja dva našteta 
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dejavnika lahko uvrščamo bliže konceptu odnosa, saj otroke motivira osebni pristop, pohvala 

vzgojitelja in njegove spodbude (StorØ, 2013). 

 

Perspektiva staršev 

Vsi starši in rejniki, ki so vključeni v raziskavo so povedali, da opažajo pri svojih otrocih 

spremembe. Ključni dejavniki se prepletajo okrog dejavnosti vzgojiteljev in vzgojnega zavoda 

kot celote, otrok in vpliva staršev. 

K dejavnikom, ki izvirajo iz dela vzgojiteljev in vzgojnega zavoda, starši navajajo razvit odnos 

med vzgojitelji – otrokom – staršem ter spodbude vzgojiteljev tako staršem kot otroku. Našteti 

dejavniki sovpadajo s konceptom odnosa (StorØ, 2013). Navajajo tudi red in disciplino v 

vzgojni skupini, »postavljene meje« otroku in zavedanje posledic neprimernega vedenja. Kljub 

temu, da starši poudarjajo sodelovanje med vsemi akterji, te zasluge v glavnem pripisujejo 

vzgojiteljem. StorØ (2013) naštete dejavnike uvršča v koncept strukture, ki daje otroku varnost 

in predvidljivost, kar mu omogoča, da se bolj znajde v novonastali situaciji. 

Dejavnike, ki izvirajo iz otrok samih, navajata predvsem dve skupini staršev, čigar otroka sta 

najstarejša vključena v raziskavo, kar sledi razvojni stopnji teh dveh otrok (Zupančič in Svetina, 

2009). Pravijo, da sedaj njihovi otroci bolj razmislijo, kaj počnejo, saj se zavedajo, da so delno 

odgovorni za svoja dejanja in da lahko zaidejo v težave, kot je na primer »opomin v kartoteko«. 

Drugi starši pravijo, da njihov otrok sedaj veliko več razmišlja in išče pogovore z odraslimi in 

se na ta način uči primernega vedenja.  

Vsi starši omenjajo tudi svoj prispevek k napredku otroka. Pravijo, da so spremenili svoj 

pristop, da se doma sedaj več pogovarjajo in si namenijo več pozornosti. Vsi pa hkrati dodajo, 

da so svoj pristop lahko izboljšali le s pomočjo vzgojiteljev. Sistemska teorija nam ponuja 

pogled na delovanje človeških sistemov, ki bazira na doprinosu vsakega člena posebej ter 

sovplivanju vseh vključenih. S spreminjanjem samo enega, se spremenijo tudi ostali, kar lahko 

opazimo tudi pri tej raziskavi (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006b).  

 

Perspektiva vzgojiteljev 

Splošen pregled izjav vzgojiteljev kaže, da so sprva prav vsi poudarili pomen prepletanja 

različnih dejavnikov, kasneje pa so specificirali dejavnike obravnave, ki so ključno vplivali na 

spremembe pri otrocih, ki so vključeni v VZ. Dejavniki so povezani s strukturo v sami 

organizaciji dela, odnosnim vidikom med vzgojiteljem in otrokom, izbiro vzgojiteljevega 

pristopa, sodelovanjem s starši, vplivom vrstnikov, otrokovih potreb in interesov. 

Med dejavnike povezane s strukturo dela v vzgojnem zavodu prištevajo vzgojitelji časovno 

razporeditev dneva, pravila in sankcije/posledice, ki otrokom omogočajo predvidljivost in 

občutek varnosti. Prav tako omenjajo vsebine tekom dneva (učne ure, prosti čas), ki otrokom 

omogoča usmerjanje pozornosti na določeno aktivnost. Štirje otroci so namreč v času bivanja 
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občutno napredovali na šolskem področju, kar je pokazalo pozitivne posledice tudi na drugih 

področjih. Vsi vzgojitelji poudarjajo pomen časa, ki je namenjen šolskemu delu, a hkrati 

dodajajo, da vsi otroci potrebujejo veliko spodbude in podpore, da vlagajo energijo v učenje, 

domače naloge in podobno. Pri enem otroku še posebej spodbujajo skrb za red in čistočo, saj 

se ob teh aktivnostih in končnem rezultatu otrok počuti najbolje. Naštete dejavnike StorØ 

(2013) uvršča v koncept strukture. Tudi vzgojitelji poudarjajo pomen strukture, a hkrati 

dodajajo odnosni vidik kot tisti, ki posreduje strukturo. Brez tega dela socialno pedagoški 

kontekst sploh ne bi mogel obstajati (prav tam). 

Vsi vzgojitelji povedo, da veliko šteje odnos, ki ga razvijejo z vsakim otrokom posebej. 

Korektna obravnava spodbudi otroka k razvoju pozitivne samopodobe, občutek lastne vrednosti 

pa se poveča. Prav tako vsi vzgojitelji omenjajo specifično pohvalo otroku, ki velja le zanj. Pri 

dveh otrocih sta poudarjena čas in energija, ki ju vzgojitelj nameni otroku, saj opažajo, da otroka 

to spoštujeta in lahko na tak način nadgradijo oseben pristop. Krajnčan in Bajželj (2007) pišeta 

o odnosu, kot o osnovi za socialno pedagoško delo. Le to vsebuje vsakdanja opravila ob 

interakciji z drugimi ljudmi in ustvarjajo pomembno možnost za ustrezno strokovno 

spremljanje. Interakcija med otrokom in vzgojiteljem temelji na nadzorovanem vodenju s strani 

vzgojitelja, ki mora biti pozoren na naloge in osebe, s katerimi dela, skrbeti mora za (a)simetrijo 

odnosa, biti mora fleksibilen in dosleden, včasih mora odgovornost prevzeti, včasih pa jo tudi 

predati otroku, upoštevati mora bližino in distanco med njim in otrokom ter poskrbeti za 

primerno količino angažmaja in zadržanosti (prav tam). Okrog teh področij nizajo odgovore 

vzgojitelji v moji raziskavi in s svojimi odgovori potrjujejo teoretični koncepte. 

Pomembno vlogo ima, po besedah vzgojiteljev, sodelovanje med njimi samimi, drugimi 

zaposlenimi in starši. Hiter pretok informacij bi naj, po njihovih besedah, vplival na enotno 

delovanje. Intenzivno sodelovanje s starši, gradnja zaupanja, svetovanje, podpora spadajo pod 

načrtovano delo vzgojitelja, saj se le ti zavedajo, da bo družina tako bolje funkcionirala. 

Sodelovanje med različnimi akterji izpostavljajo tudi avtorji raziskave predstavljene v delu Med 

preteklostjo in prihodnostjo zavodske vzgoje (Krajnčan in Šoln Vrbinc, 2015). Raziskava je 

pokazala, da se vsi vzgojni zavodi pri nas zavedajo pomena intenzivnega odnosa s starši. Le ta 

se oblikuje v različnih aktivnostih, kot so roditeljski sestanki, govorilne ure, stalni telefonski 

pogovori, obiski na domu in svetovalni razgovori. 

Sovrstniki na otroke vplivajo na različne načine. Vzgojitelji pravijo, da so »takojšnja povratna 

informacija« otroku, od katere se lahko veliko nauči. Prav tako se med otroci stkejo prijateljske 

vezi, ki jim pomagajo v težkih trenutkih. Sovrstniki omogočajo otroku tudi posredno učenje iz 

izkušenj drugega človeka. O pomenu vrstnikov je bilo do sedaj veliko zapisanega. Dejstvo je, 

da predstavljajo vrstniki otrokom in mladostnikom močno čustveno vez, saj znotraj vrstniške 

skupine zadovoljujejo veliko svojih potreb, prav tako pa se z njo tudi identificirajo (Borovnik 

in Mikelj, 2015). 

Vzgojitelji omenjajo tudi posebne metode in tehnike, ki jih uporabljajo. Pri dveh otrocih 

omenjajo sistematično učenje tehnik pomnjenja in učenja, preko različnih pristopov skušajo pri 

vse doseči kvalitetnejše prepoznavanje, izražanje čustvenih stanj, učijo se ravnati s konflikti in 

podobno. V večini primerov vzgojitelji predstavljajo tudi bolj ali manj usmerjeno »delovno 

terapijo«, ki zajema urejanje prostorov in okolice ob hkratnem razmišljanju o določeni temi ter 
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kasnejši razgovor o celotnem procesu. V enem primeru vzgojitelji navajajo tudi aktivnosti, 

katerim se pridruži pes in zelo blagodejno vplivajo tako na otrokovo počutje, delovanje in 

motivacijo. Naštete dejavnike uvrščamo v koncept spremembe, ki zajema različne socialno 

pedagoške intervencije in pristope (StorØ, 2013). Vse te aktivnosti so namenjene sledenju ciljev 

socialno pedagoškega dela (Šoln Vrbinc, Jakič Brezočnik in Švalj, 2016;  Vzgojni program 

2014; Skalar, 1995). 

Med posebne dejavnike, ki vplivajo predvsem na motivacijo otroka skozi teden, prištevajo 

vzgojitelji izbiro prostočasnih aktivnosti. Tri fante motivira šport, dva ustvarjanje, dvema je vir 

motivacije druženje z vrstniki izven svoje matične skupine, dvema še posebno ugaja, če sta 

lahko v družbi vzgojitelja, dva fanta velikokrat potrebujeta čas zase in podobno. Vsi vzgojitelji 

omenijo, da je potreben individualen pristop, da ugotoviš, kaj motivira posameznika in temu 

slediš. Pri čisto vseh fantih pa vzgojitelji omenjajo dogovore o »odhodih domov«, ki fante 

izjemno motivira za sodelovanje in zavzetost pri aktivnostih skozi dan. 

 

IV. Sklep  

Magistrska naloga prikazuje kompleksen vpogled v dejavnike, ki vplivajo na spreminjanje 

položaja otrok po namestitvi v vzgojni zavod. Pri tem so upoštevane različne perspektive, v tem 

primeru tudi otrok, ki so sicer mnogokrat preslišani. Vključeni so otroci in njihovi starši ali 

rejniki, prav tako pa tudi vzgojitelji. Izsledki opravljene raziskave prikazujejo različne poglede 

vključenih na proces spreminjanja otroka samega in različnih področij njegovega življenja.  

Vzgojitelju v vzgojni skupini je dano veliko nalog. Deluje na različnih ravneh, ki se 

razprostirajo od osebe, ki mladim deluje kot pomembna odnosna oseba, do nekoga, ki mora 

slediti zastavljenim nalogam in ciljem, na drugi strani do osebe, ki vodi celotno skupino, ne le 

posameznika ter do zagovornice vseh teh mladih napram okolju (Ristić, 2015). Kompleksnost 

nalog in zgodb, v katerih se znajde vzgojitelj, je lahko obremenjujoča, mnogokrat pa si le ti 

naložijo dodatno breme, ko prevzemajo odgovornosti za dejanja mladih, staršev ali drugih oseb, 

ki so kakorkoli vključeni v vzgojni proces.  

Magistrska naloga prikazuje pogled v situacijo otrok, ki presega širino vzgojiteljeve 

perspektive. Ta širina mu lahko daje pomembno povratno informacijo, ki sporoča, da je v 

vsakdanje delo vzgojiteljev potrebno vključiti tiste, katerim je vzgojni proces namenjen. 

Sodobne intervencije izhajajo iz prepričanja, da je potrebno v kontekst pomoči zajeti ne samo 

družino, ampak tudi njeno socialno okolje (Žižak in Koller-Trbović, 2007). Glavni cilj dela z 

družino je odkrivanje boljših pogojev za življenje posameznika v njej ali izven nje (Čačinovič 

Vogrinčič, 2006). Avtor Krajnčan (2002) predstavi starše kot nujne sopotnike, ki imajo kljub 

namestitvi otroka izven družine še vedno kontinuiran vpliv na razvoj otroka. Pomembno je 

zavedanje, da mora do določenih sprememb priti tudi znotraj družine, če želimo ustvariti 

pogoje, ki bodo omogočali uspešno vrnitev otroka. Če želi vzgojitelj na kakršenkoli način 

podpreti družino, jo mora dodobra spoznati in vzpostaviti partnerski, sodelovalni odnos s starši. 

Temelj sodelovanja je v zaupanju in kontaktu obeh strani (Skalar, 1995).  
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Zavedanje vzgojiteljev, da se otroci slej ko prej vrnejo v domače okolje, mora biti vodilo pri 

iskanju poti do staršev in do sodelovalnega odnosa samega. Spoznanja drugih raziskav, kakor 

tudi raziskave pričujoče magistrske naloge kažejo, da se tudi starši v veliki večini zavedajo, da 

je sodelovanje z vzgojitelji prava pot za napredek njihovih otrok.  

Razvoj otrok in mladostnikov, ki so vključeni v vzgojni zavod, predstavlja skupek mnogih, 

kompleksnih dejavnikov. Te težave so v veliki meri pustile svoj pečat in se odražajo preko 

neprimernih oblik vedenja otrok, upora avtoritetam, nezmožnosti upoštevanja pravil in 

dogovorov ter uporabi družbeno nesprejemljivih vzorcev vedenja (Marovič, Bajželj in 

Krajnčan, 2014). Ravno v teh značilnostih je moč najti oviro pri participaciji otrok in 

mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Koncept participacije v splošnem govori 

o možnosti vplivanja mladih na lasten razvoj. Tvori osnovni del človekovih pravic in 

predstavlja temelj demokracije. Hkrati participacija pomeni priložnost za razvijanje socialnih 

veščin, pridobivanje na samozaupanju in gradnjo identitete, ki se oblikujejo preko dialoga, 

akcije in analize ter nastalih sprememb (Marovič, Bajželj in Krajnčan, 2014). Sodelovanje otrok 

s čustvenimi in vedenjskimi težavami bi naj bilo dejavno sodelovanje uporabnikov pri 

odločitvah, ki zadevajo njihove načine zadovoljevanja potreb in pravic (Koller Trbović, 2001). 

Hartig in Wolff (2013 v Marovič, Bajželj in Krajnčan, 2014) predstavita oblike sodelovanja na 

zavodski ravni: 

 individualne oblike sodelovanja,  

kamor spadajo razne oblike svetovanj, načrtovanje in nudenje pomoči na različnih 

področjih in so prilagojene vsakemu otroku posebej. 

 Vsakodnevne oblike sodelovanja se navezujejo na sodelovanje otroka znotraj njegove 

matične vzgojne skupine. Vsebujejo vsakodnevne, spontane pogovore, oblikovanje 

skupinskih pravil in dela v skupini, načrtovanja skupinskega prostega časa … 

 Točkovne oblike sodelovanja zajemajo dejanja, ki so časovno omejena. To so npr. razna 

pisna anketiranja, volitve, glasovanja, pogovorne ure ipd. 

 K projektnim oblikam sodelovanja prištevamo sodelovanje otrok in mladostnikov na 

raznih projektih, ki se nanašajo na določeno temo oz. sledijo določenemu namenu. 

Športna tekmovanja, kulturno-umetniški in literarni natečaji, urejanje okolice in zavoda 

so ene izmed tovrstnih oblik sodelovanja.  

 Odprte oblike sodelovanja so značilne za razna zborovanja v obliki domske skupnosti, 

okroglih miz, debatnih krožkov na določeno temo … 

 Za reprezentativne oblike sodelovanja je značilno, da izvoljeni predstavniki zastopajo 

druge otroke  na raznih odborih in skupnostih.  

 Medijsko orientirane oblike sodelovanja vsebujejo sodelovanje otrok pri oblikovanju 

zavodskega glasila, spletnih strani zavoda, oblikovanju televizijskih in radijskih 

prispevkov … 

Participacija otrok je po navadi večplastna, oblike sodelovanja pa se pogosto prekrivajo in 

dopolnjujejo. Avtorji poudarjajo, da je »kontinuum med ne-participacijo in participacijo 

potrebno razumeti dinamično in variabilno« (Marovič, Bajželj in Krajnčan, 2014, str. 109). 

Stopnje participacije otroka/mladostnika, nameščenega v vzgojnem zavodu, pa so odvisne od 
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njegove zrelosti in kronološke starosti, institucije, institucionalnih procesov, skupinske 

dinamike idr. (prav tam).  

Za konec se vrnimo k pomenu večperspektivnosti in upoštevanje le te pri delu socialnega 

pedagoga, vzgojitelja v vzgojni skupini. StorØ (2013) v prispodobi pravi, da je zavzemanje 

določene perspektive kot izbira posebnih očal, ki si jih nadene posameznik. Z menjavo očal bo 

tudi fenomen zgledal nekoliko drugače. Strokovnjak se mora zavedati, da so vse te perspektive 

le deli »večje slike« in da je njegova odgovornost ta, da s pomočjo zavedanja različnih 

perspektiv gradi meta-perspektivo, ki mu ponudi boljši uvid v situacijo, kar mu omogoča 

učinkovitejšo načrtovanje vzgojnih pristopov.  
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