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POVZETEK 
 
Pomoč ranljivi družini pri težavah je za njene člane izrednega pomena, zato je na 
strokovnih delavcih odgovornost, da proces načrtujemo in izpeljemo čim bolj 
prilagojeno njim. Procesno delo je pristop, ki mu namenjamo premalo pozornosti, saj 
pogosto večji poudarek dajemo načrtovanju posameznih srečanj, procesnost in 
celostnost pa zanemarimo. V magistrskem delu obravnavam analizo pomoči ranljivi 
družini, pri čemer sem se posvetila opredelitvi procesa samega, kar je bil tudi moj 
osrednji cilj. Osredotočam se na uporabnost zastavljenega pripomočka za beleženje 
posameznih srečanj s poudarkom na razvidnosti procesnega dela. Raziskujem pa 
tudi svoje delo, torej delo strokovne delavke, ter načine in tehnike, uporabljene glede 
na potrebe družine. 
 
V teoretičnem delu se najprej posvetim krajši opredelitvi razumevanja družine, ki je 
osnova za nadaljevanje poglobljenega dela z družino. V nadaljevanju obsežnejši del 
namenim opisovanju in soustvarjanju procesnega dela z družino, katerega 
pomemben del je delovni odnos. Dotaknem se dveh meni najbližjih konceptov pri 
delu z družino: kratke, v rešitev usmerjene pomoči in preusmeritve od reševanja 
problemov k iskanju rešitev. Na tej točki pozornost usmerim tudi na prvo in drugo 
raven dela z družino oziroma na delo na vsebini in procesu. Delo na dveh ravneh 
nam pomaga, da razumemo ne le nastale dogodke v družini, temveč tudi notranjo 
dinamiko družine, ki je navzven skrita. Gre za raziskovanje ravnanja družinskih 
članov drugega z drugim, za raziskovanje komunikacije in za raziskovanje odnosov v 
družinski skupini. Osredotočim se še na pomen vloge strokovnega delavca, ki 
družino vodi in spremlja na poti proti zastavljenim spremembam. 
 
V empiričnem delu magistrskega dela je predstavljena kvalitativna analiza študije 
primera, v kateri je sodelovala ena štiričlanska družina. Namen raziskave je prikazati 
pomembnost in uporabnost procesnega vidika sodelovanja z družino, hkrati pa 
ugotoviti, kakšen način dela strokovne delavke je pri tem najučinkovitejši. V rezultatih 
sem se osredotočila na pregled pokazateljev procesnega pristopa skozi različne 
pomembne dejavnike, ki sem jih sama zaznavala. Vključila sem tudi prispevek 
družine k ustvarjanju procesa pomoči in pri tem ugotovila, da se je s soustvarjanjem 
procesa skupaj z družino in upoštevanjem njihovega glasu okrepil naš odnos, hitreje 
in kakovostneje smo dosegali želene rezultate, hkrati pa je soustvarjanje imelo 
pozitiven učinek na medsebojne odnose družinskih članov. Rezultati so pokazali, da 
je spremljanje in beleženje procesnega pristopa kompleksno dejanje, saj zahteva 
veliko osredotočenosti in zbranosti. Za procesni pristop se je pokazala kot nujna 
osnova soustvarjanje rešitev. Na ta način se omogoči tesno sodelovanje družinskih 
članov s strokovno delavko, pri čemer je pomembno, da v procesu dela izhajamo 
predvsem iz potreb družinskih članov. 
 
Ključne besede: delo z družino, procesno delo, vloga strokovnega delavca, študija 
primera, pripomoček za beleženje. 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Helping vulnerable family with their issues is very important for all its members, 
therefore we as a trained professional should plan the process of helping them in a 
way, that it is adapted to their needs. Process work is approach which does not get 
enough attention, planning of meetings often gets more attention and therefore we 
ignore processability and integrity. In master's degree I am analyzing ways how to 
help vulnerable family, focusing on defining the process of doing so, which was my 
main objective. I am emphasizing on functionality of tool which is recording all our 
meetings, and focusing on transparency of process work being done. I was also 
exploring my own work, in a role as social pedagog, and also ways and techniques 
which were used based on needs of particular family. 
 
In theoretic part of my work I am firstly focusing on short definition how to understand 
family in need, which is base point for further work with them. Work is continuing with 
part which is describing work with family as a process work, co-creating between 
social pedagog and family members, focusing on a process, important part of which 
is work relationship. I also talk about my two favorite concepts; solution-focused 
approach and redirection of solving problems to solution searching. At this point I am 
focusing on first and second level of working with family or with other words, focusing 
on content and process. Working on two levels is helping us understand the family 
much more in detail; it shows that what is hidden at first, instead of just events which 
accrued in this family. This is family dynamics which dictates how family members 
treat each other, how they communicate. It is exploring relationships inside family 
group. Social pedagog role in working with a family is very important, due to leading 
and accompanying the family towards target objectives.   
 
Empirical part of master’s degree is focusing on qualitative study of case in which 
one four-member family was participating. Main target of study is to show importance 
and functionality of process aspect of working with a family and in meantime also see 
which working method of social pedagog is most effective for doing so. In the results 
main focus is on overview of the process approach indicators, through various 
important factors that I perceived myself. I also integrated family contribution towards 
process developing and in mid time I realized that with co-creation of this process we 
were strengthening our relationship. Results were better and were achieved faster. 
Positive consequence was also seen in better relationship between family members. 
Results shown that monitoring and recording of process approach is a complex job, 
which demands great deal of concentration. Hart of this process was need to co-
create and to cooperate with social pedagog and family members. The most 
important was family’s stories and their experience based on which, they were 
searching for a solution. 
 
KEY WORDS: work with family, process work, role of a social pedagog, case study, 
tool for recording. 
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1  UVOD 
 
Pomoč ranljivi družini je za strokovnega delavca katerekoli stroke kompleksen 
proces. Že besedica proces nam tu pove, da gre za delo, ki traja in ki potrebuje čas, 
dovolj časa, usmerjenega na tukaj in zdaj. Proces pa nam o delu z družino tudi pove, 
da je to delo, ki ga ne zmore opraviti en sam, na primer strokovni delavec, temveč za 
to potrebuje, v mojem primeru družinske člane, saj so ti eksperti iz svojih izkušenj, 
kot bi to definirala Čačinovič Vogrinčič (2006a). Vloga strokovnega delavca pri tem je, 
da pomaga članom družine na novo ustvariti znanje, ki je že prisotno v njihovih 
življenjih, in na situacije pogledati še z drugih zornih kotov. Za to pa strokovni 
delavec1 potrebuje neko znanje, osnovo, na katero se lahko opre in mu pomaga pri 
reševanju kompleksnih problemov uporabnikov. 
 
Poznavanje osnov delovanja družine nam pomaga ustvariti primeren pristop, 
prilagojen vsakemu uporabniku posebej. S tem ko poznamo osnove delovanja 
družine, lahko z njenimi člani kakovostno sodelujemo in soustvarjamo. Soustvarjanje 
pa prinese boljšo razvidnost procesa, osredotočenost na rešitve ter novo znanje in 
novo učenje. 
 
Osredotočenost na proces nam pri sodelovanju z družino prinese celosten pogled na 
skupno delo. Imamo stik s sedanjostjo, s točko, na kateri smo trenutno v procesu, 
hkrati pa lažje načrtujemo, kaj še želimo doseči v nadaljevanju. Delo z ljudmi je na 
splošno premalo usmerjeno na proces in vse pogosteje zgolj na strukturo. Jasno 
začrtana struktura srečanj nam daje okvir, neko varnost in je previdnejša različica 
načrtovanja pomoči, medtem ko nam procesno delo ponuja širši pogled na pomoč 
uporabnikom, z neko okvirno strukturo, ki zajema definicijo problema in ciljev. Proces 
lažje spremljamo in analiziramo spremembe z dobro zapisanim dnevnikom 
posameznih srečanj. Zato v magistrskem delu namenjam pozornost tudi 
pomembnosti zapisovanja. Kakovostno, poglobljeno izpolnjen pripomoček za 
beleženje nam lahko prinese dobre rezultate, ki pa bi v nasprotnem primeru lahko bili 
nepopolni in ne bi prikazovali dejanskega stanja. 
 
V delu povezujem osnovne definicije družine in vlogo strokovnega delavca, ki je 
odgovoren za to, da se uporabniki čutijo sposobne strokovnjake iz svojih izkušenj. 
Predvsem je poudarjeno sodelovanje strokovnega delavca z družinskimi člani, brez 
česar proces pomoči težko steče. Iz rezultatov so razvidni način mojega dela, 
metode, tehnike in spretnosti, ki sem jih uporabila pri delu z družino, ter kako se je 
družina odzivala na to. V nadaljevanju opisujem, kako smo z družinskimi člani skupaj 
soustvarjali, kakšna je bila uporabna vrednost večkratnega obnavljanja začetnih 
dogovorov in kako sem ovrednotila zastavljen pripomoček za beleženje srečanj. 
 

 

 

 

                                                           
1
 V celotnem delu zaradi lažjega pisanja uporabljam izraz strokovni delavec v obliki moškega spola, a je 

namenjen tako moškemu kot ženskemu spolu. 
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2  TEORETIČNI UVOD 
 

2.1 RAZUMEVANJE DRUŽINE 
 

V družino smo rojeni. Je naše prvo razmerje, naša prva skupina, v katero smo 
vključeni, naša prva izkušnja zunanjega sveta z družino in znotraj nje. Znotraj družine 
raziskujemo, rastemo in ne nazadnje tudi umremo. Vgrajen v širšo socialnopolitično 
kulturo se posameznikov življenjski potek oblikuje in razvija v okviru družinskega 
življenjskega cikla. Posameznikovi problemi so zasnovani na podlagi poteka njegove 
družinske preteklosti, z nalogami v sedanjosti, ki jih poskuša obvladati, in s 
prihodnostjo, ki si jo želi. Zato je cikel družinskega življenja naravni kontekst, znotraj 
katerega je mogoče oblikovati individualno identiteto in razvoj samega sebe 
(McGoldrick, Heiman in Carter, 1993). 
 
Constable in Lee (2004) navajata, da lahko sistem družine razumemo na različne 
načine. Družina je lahko pojmovana kot nekaj statičnega, kot neko ozadje za to, kar 
nekdo počne kot posameznik. Lahko pa družino razumemo kot kompleksen sistem 
ljudi, ki držijo skupaj na podlagi empatije in določenih obveznosti, z različnimi 
strukturami odnosov in različnimi fazami življenjskega cikla. 
 
Družina je pojmovana kot temeljna struktura, v kateri nastaja človekov jaz. Družina je 
najkompleksnejši in edinstveni prostor, v katerem nastaja in se razvija človeška 
psihična struktura. Njen razvoj je zunaj družine nemogoč, kljub morebitni nepopolni 
ali nefunkcionalni družini. Otrok se namreč razvije v odnosih s starši in med 
staršema, saj je »nevrološka struktura človeških možganov zaznamovana z odnosi 
do te mere, da se zunaj teh odnosov ne more razviti ne na kognitivni ne na 
emocionalni ravni« (Kompan Erzar, 2003, str. 25). Kompan Erzar je prav tako 
mnenja, da je družina veliko več kot le skupina posameznikov, saj se v njeni 
notranjosti prepleta več skupin odnosov. Družinsko življenje se odvija na ravni 
medosebnih odnosov in terjajo njihov nenehni razvoj. Najprej je pomemben razvoj 
odnosa med zakoncema, nato odnosov med otroki in starši ter nazadnje razvoj 
odnosov med otroki samimi in odnosov z razširjeno družino. Življenjski cikel ali krog 
družine je temeljni okvir, v katerem se razvijajo vsi ti odnosi in procesi. Družinski 
sistem je namreč tako močan, da posameznik ne more v polnosti preiti v nov, 
drugačen svet, temveč bo nezavedno povsod zunaj družine poustvarjal primarno 
družinsko vzdušje (Kompan Erzar, 2003). Tako kot Kompan Erzar tudi Sternad 
(2012) govori o zgodnjih izkušnjah medosebnih odnosov v družini, ki so ob ustrezni 
čustveni klimi, varnosti, spodbudah za razvoj, ob prvih omejitvah, zahtevah in 
vrednotah, temeljna izkušnja sprejetosti in ljubljenosti. Izkušnja tega brezpogojnega 
odnosa s starši je edinstvena in je temelj nadaljnjega vzpostavljanja odnosov z 
ljudmi. 
 
Tudi Čačinovič Vogrinčič (1998) je v procesu svojega obsežnega raziskovanja družin 
razvila svojo definicijo družine. Navaja, da je družina mala skupina s posebnostmi, ki 
jo razlikujejo od vseh drugih malih skupin. Ugotavlja, da je družina, definirana kot 
mala skupina, zelo malo raziskana in da je pomembno, da smo pri raziskovanju 
skupinskih značilnosti družine pozorni na posebnosti, drugačnosti družinske skupine. 
Njena definicija družine se glasi: »Družino tvorijo dva ali več posameznikov, ki so v 
interakciji, imajo skupne motive in cilje; povezujejo jih skupna pravila, norme in 
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vrednote; odnose v njej odraža in določa relativno trajna struktura statusov in vlog, v 
družini se oblikujeta zanjo značilna struktura moči in način vodenja; izoblikuje se 
relativno trajna mreža komunikacij ter statusov in vlog posameznih družinskih članov; 
diferencirajo se vloge glede na delitev dela; razločijo se čustveni odnosi med člani.« 
(Čačinovič Vogrinčič, 1998, str. 130–131) 
 
Institucija družine in življenje v njej sta danes pod vplivom hitrih družbenih 
sprememb, političnih ideologij, medijev, različnih institucij (na primer šol, vrtcev, 
bolnišnic) ali sodišč, ki prevzemajo mnoge funkcije, ki so bile v preteklosti izpeljane 
predvsem v okviru družine (na primer opravljanje gospodinjskih del, skrb za bolne, 
socializacija in vzgoja otrok, reševanje družinskih težav). Tako družine stiske 
posameznika in s tem tudi stiske družine ne zaznajo pravočasno, prav tako si težav 
ne priznajo in posledično tudi ne poiščejo strokovnjaka, ki bi jim pomagal. Če le 
zberejo pogum in to storijo, naletijo na nove ovire in težave, saj si strokovne službe 
med seboj podajajo predvsem tiste družine, pri katerih gre za več problemov oziroma 
stisk, s katerimi se soočajo, pri čemer se vsaka izmed služb na svoj način loti 
reševanja teh težav (Sternad, 2012). 
 
Gostečnik (2010, v Sternad, 2012) poudarja, da družina ni le sistem medsebojno 
povezanih delov, temveč je veliko več kot to. Je kibernetski sistem, kar pomeni, da se 
samoregulira na osnovi povratne informacije. To prinese spoznanje, da so na 
področju sodelovanja z družino nujno potrebne spremembe zastarelih paradigem. 
 
Danes se vse pogosteje govori o ranljivih družinah, torej tistih, ki zaradi svoje težke 
življenjske situacije in negativnih predhodnih izkušenj, potrebujejo pomoč 
strokovnjaka. Ranljivo družino Ghesquiere (1993, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014, 
str. 297) opredeljuje kot »družino, ki se sooča s trajnim skupkom 
družbenoekonomskih in psihosocialnih problemov in za katero angažirani strokovni 
delavci menijo, da ni naklonjena prejemanju pomoči«. Bouwkamp in Bouwkamp 
(2014) sta mnenja, da družina pride do takšne situacije na podlagi preteklih 
negativnih izkušenj, lahko že negativnih izkušenj in zanemarjanja iz mladosti, ter 
občutka zapostavljenosti v družbi. Zaradi tega izgubijo samozavest in nimajo več 
občutka, da bi lahko sami dosegli kakršnekoli spremembe, predvsem pa se jim s tem 
krepi občutek, da njihov glas nič ne šteje. Prevzamejo identiteto, ki jim jo namenijo 
drugi, ter se oddaljijo od sebe in svojih prepričanj. Naučijo se lastne nemoči, kar pa 
vodi v nadaljnje negativno sprejemanje in dojemanje sveta okrog sebe. Vse to vodi 
do velikega pomanjkanja motivacije, da bi zaprosili za pomoč ali jo sprejeli, zato se 
stiku s socialnimi službami želijo izogniti. 
 
Za ranljive družine je značilno kopičenje težav na različnih področjih življenja, ki so 
večdimenzionalne in se prepletajo (Turnšek, Poljšak Škraban, Razpotnik in Rapuš 
Pavel, 2016). V skladu s tem strokovnjaki z različnih področij dela oblikujejo prakse, 
ki naj bi družini preprečile situacije, v katerih družine nimajo moči za njihovo 
razrešitev. A vrsta različnih strokovnjakov, ki delajo z družino, pogosto predstavlja 
njenim članom prevelike zahteve in pričakovanja, posledično pa se družina umakne 
in preneha s sodelovanjem (Harway, 1996, v Turnšek idr., 2016). 
 
Termin »ranljive družine« zajema družbenobivanjske situacije tistih družin, ki so 
ocenjene kot problemske in potrebujejo strokovno podporo. Kategoriziranje takšnih 
družin je ambivalentno, kar pomeni, da kaže potrebo po strokovno odgovornih in 
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celovitih podporah takšnim družinam, ter hkrati tudi potrebo po prepoznavanju 
njihovih dosežkov. Opredeljevanje družin kot ranljivih ima lahko zelo negativne 
posledice, če strokovni delavec, ki sodeluje z družino, ne prilagodi strokovnega dela 
življenjskim razmeram družine. Pri tem mora biti pozoren tudi na to, da je strokovno 
delo z družino v zadostni meri prilagojeno individualnim značilnostim določene 
družine, in hkrati ne sme pozabiti na upoštevanje nekaterih splošnih značilnosti 
družine (Bauer in Wiezorek, 2016). Ne nazadnje ne smemo nikakor pozabiti na to, da 
že samo poimenovanje družine kot ranljive lahko povzroči, da se družina zaradi tega 
počuti še bolj ranljivo in odmaknjeno. Raziskava angleških avtorjev je pokazala, da 
lahko napačno poimenovanje družine rani človekovo prepoznavanje družinske 
celovitosti, torej tudi vse, kar naj bi za družino bilo zaščitniško, varno (Featherstone, 
Morris in White, 2014, v Bauer in Wiezorek, 2016). 
 
Spet drugi avtorji (na primer Asen, 2007, v Sternad, 2012; Madsen, 2007) družine, ki 
potrebujejo pomoč, poimenujejo kot družine z več problemi oziroma z več stresi. 
Asen (2007, v Sternad, 2012, str. 441) jih opiše kot »tiste, v katerih se pogosto 
pojavljajo nasilno in delinkventno vedenje, zlorabe, ločitve, psihosocialne težave na 
področju duševnega zdravja, zlorabe drog in alkohola, nizek izobrazbeni standard, 
problemi socialnoekonomske narave in socialna izključenost«. 
 
Vries in Bouwkamp (2002) ugotavljata, da ima večina ljudi, ki se obrne po pomoč k 
strokovnjaku, več problemov hkrati. Od tod tudi poimenovanje družine z več 
problemi. V družini se namreč istočasno odvija več procesov hkrati, z različnih 
področij. Ti procesi ne potekajo vsak zase, temveč so odvisni od procesov na drugih 
življenjskih področjih. Gre za nekakšno krožno vplivanje, kar pomeni, da ne moremo 
razumeti problema na enem področju, če ne upoštevamo vpliva, ki ga imajo nanj 
druga področja. To moramo upoštevati že ob prihodu človeka po pomoč in pogledati 
širše, da lahko vidimo še probleme v ozadju. Stal in Scheffer (1985, v Vries in 
Bouwkamp, 2002) sta ta proces soodvisnosti in sovplivanja različnih življenjskih 
procesov poimenovala »izžarevanje«. Izžarevanje je po njunem mnenju značilno za 
psihosocialne probleme. Naštevata tudi področja, na katera lahko vplivajo 
psihosocialni problemi: kontrola nad življenjem, somatične težave, finančne težave, 
socialna izoliranost, težave z družino, sorodniki, sosedi, poklicnim okoljem, oblastmi, 
svetovalci ali družbenimi ustanovami. Ob tem pa Pommer in Van Praag (1978, v 
Vries in Bouwkamp, 2002) želita prikazati ta proces sovplivanja tudi z zadovoljstvom: 
če je človek zadovoljen, se to kaže na več življenjskih področjih. O večkratnih 
problemih, ki posegajo drug v drugega, pišeta tudi Bouwkamp in Bouwkamp (2014). 
Težave, ki se pogosto zdijo protislovne, se kopičijo in vsaka je nujnejša od druge. Kot 
resen problem opredeljujeta to, da je pomoč družini razpršena med različne službe z 
različnimi nalogami in cilji. Čeprav bi morali vsi vedeti, da težave vplivajo druga na 
drugo, jih strokovnjaki največkrat obravnavajo ločeno. 
 
Na tem mestu izpostavljam tudi Kodele in Mešl (2016), ki imata prav tako kot drugi 
omenjeni avtorji veliko izkušenj pri delu z družinami in raziskovanju družinskih skupin. 
Ko pišeta o družinah, vključenih v procese pomoči, uporabljata izraz družine s 
številnimi izzivi. »V svojem vsakodnevnem življenju se srečujejo s številnimi 
notranjimi in zunanjimi stresorji, pogosto povezanimi s težkimi življenjskimi pogoji, ki 
povzročajo preobremenitev in destabilizacijo družine. Mnoge med njimi nimajo 
zadovoljenih osnovnih potreb, nenehno so postavljene pred različne izzive (npr. 
iskanje službe z majhnimi možnostmi za zaposlitev, nizki dohodki za preživetje, 
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nezmožnost pomagati otrokom pri šolskih zadevah, lahko doživljajo breme bolezni, 
odvisnosti, zlorabe, nasilje, zatiranje, brezdomstvo). Predvsem pa je tem družinam 
skupno to, da se srečujejo z revščino.« (Melo in Alarcao, 2011, v Kodele in Mešl, 
2016, str. 13) 
 
Ker se med delom z družinami razvijajo različna poimenovanja in kategorizacije 
družin, se veliko avtorjev sprašuje, kaj torej pomeni »normalna«, »običajna« družina, 
zato poskušajo to opisati in definirati. Ena izmed njih je tudi Walsh (1993), ki navaja, 
da je normalen razvoj družine zasnovan na procesu prilagajanja ter vključuje 
obvladanje nalog določene faze življenja in strese prehodne narave. Koncept 
normalnega kot povprečnega je lahko uporabljen sistemsko, da bi opisal tipične, 
pričakovane procese med življenjskim ciklom družine. Pojmovanje normalnega, v 
smislu optimalnega delovanja družine, se lahko razlikuje glede na potrebe različnih 
razvojnih obdobij. Avtorica navaja primer velike povezanosti, ki je potrebna in 
pričakovana v družinah z majhnimi otroki, a postane manj značilna in včasih celo 
nefunkcionalna v obdobju adolescence otroka, ko želi biti bolj samostojen in 
neodvisen od staršev. 
 
Poljšak Škraban (2007) ugotavlja, da na poglede na normalnost vplivata socialna 
konstrukcija in naš referenčni okvir, odvisen od subjektivne pozicije opazovalca in od 
prevladujoče kulture. Walsh (1993) pojasnjuje, da je bil koncept funkcionalnosti 
nasproti disfunkcionalnosti pogosto uporabljen za definiranje normalnosti 
družinskega funkcioniranja. Funkcionalno označi tudi kot delujoče. Gre za zmožnost 
družinskih vzorcev pri doseganju ciljev družine. Pri presoji, kaj torej pomeni 
funkcionalnost družine, je pozornost največkrat usmerjena na dobro počutje in 
povezanost med člani družine. Avtorica opozarja, da je pri vrednotenju, kaj je 
funkcionalno oziroma disfunkcionalno, treba upoštevati: poglede na normalnost in 
zdravje vseh družinskih članov, razmere in razvojne možnosti obdobja, v katerem se 
nahaja družina, ter ekonomske in kulturne okoliščine. 
 
Pri prepoznavanju vzorca družine kot funkcionalnega moramo biti pozorni na to, da 
se vprašamo, za koga in za kaj je nekaj funkcionalno. Strokovni delavci, ki delajo z 
družinami, morajo imeti zavedanje in prepoznati, da ni nujno, da je vzorec, ki je 
funkcionalen pri eni družini, delujoč tudi pri neki drugi družini (Walsh, 1993). 
 
Walsh (1993) ne nazadnje poudarja, da nobena družina ni po naravi »normalna« ali 
»nenormalna«. Vsaka družina si zgradi svojo lastno strukturo in prioritete glede na 
vzorce delovanja. Ali so procesi v družini funkcionalni ali ne, je odvisno od tega, kako 
družinski člani ravnajo s tistimi vzorci, ki v družini dejansko funkcionirajo. Vsak način 
družinskega delovanja je potencialno delujoč, če le ne gre v družini za pretirano 
nepovezanost ali distanco. Vsaka družina lahko zase zazna in definira, kaj je zanjo 
normalno ali zdravo v njenih situacijah. Za zdravo ravnovesje družine sta ključni 
delitev moči in povezanost v partnerskem oziroma starševskem odnosu. Da je 
celoten družinski sistem močan in trden, se pokaže, ko nastopijo konflikti in z njimi 
zmožnost družine, da se konstruktivno spopade z njimi. 
 

2.2 DRUŽINSKO PROCESNO DELO 
 

V tem delu magistrskega dela želim orisati in predvsem poudariti, da je pomoč družini 
procesno delo, soustvarjanje strokovnega delavca in družine z usmerjenostjo na 
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proces. Procesni vidik dela z družino nam da možnost poglobljenega dela, pri 
katerem je strokovni delavec spoštljiv in odgovorni zaveznik družinskih članov, 
družinski člani pa so eksperti iz svojih izkušenj, v katerem so slišani vsi glasovi, in ne 
nazadnje, v katerem je previdna in spoštljiva uporaba jezika družine nujna za 
sklenitev zaupljivega in sodelovalnega odnosa z družino. 
 

2.2.1 DELOVNI ODNOS KOT OSNOVA PROCESA POMOČI 
 

Koncept delovnega odnosa, ki ga je pri nas razvila Čačinovič Vogrinčič (2006a), se 
umešča v postmoderne koncepte pomoči. Uporabniku postavlja vlogo soustvarjalca 
pomoči, hkrati pa tudi vzpostavlja in varuje pogoje za soustvarjanje procesa pomoči 
ter prispeva k učinkovitosti in uspešnosti sprememb. Avtorica opredeli koncept 
delovnega odnosa s tremi elementi: dogovor o sodelovanju, instrumentalna definicija 
problema in osebno vodenje. Tem trem elementom pa dodaja še štiri sodobne, 
postmoderne koncepte, kot jih sama poimenuje, ter jih navaja kot bistvene za 
vzdrževanje in ohranjanje delovnega odnosa v praksi: perspektiva moči, etika 
udeleženosti, ravnanje s sedanjostjo in znanje za ravnanje. 
 
»Šele ob zavedanju temeljnih izhodišč pogleda na družinsko skupnost in ustrezni 
motiviranosti tako strokovnjakov kot družinskih članov ter pripravljenosti na 
medsebojno sodelovanje, je mogoče vzpostaviti ugodno podlago za nadaljnje 
soustvarjanje delovnega procesa med vsemi udeleženimi v problemu oz. rešitvi.« 
(Sternad, 2012, str. 440) 
 
Vzpostavitev dobrega delovnega odnosa je ključna za celoten proces sodelovanja z 
družino. Pomembno je, da si strokovni delavec in sogovornik že na začetku jasno 
povesta svoja pričakovanja in želje glede skupnega odnosa. Gre za ustvarjanje 
odnosa sodelovanja in predvsem za ravnanje drug z drugim kot enakovrednim, 
celotno skupno delo pa naj bi temeljilo na zaupanju (Vries in Bouwkamp, 2002; 
Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). Čačinovič Vogrinčič (2006a) pri tem dodaja, da 
dogovor o vzpostavljanju delovnega odnosa zahteva postanek, čas in prostor, v 
katerem se strokovni delavec in uporabnik dogovorita o obliki sodelovanja ter o vlogi 
strokovnega delavca in uporabnikov. Dober delovni odnos po mnenju Bouwkampa in 
Bouwkampa (2014) sestavljajo trije deli: strinjanje glede ciljev (kaj je problem in kaj 
naj bi s procesom pomoči dosegli), strinjanje glede nalog (razmejitev med nalogami 
vseh vključenih) in vzdušje vzajemnega zaupanja (ko so udeleženi drug do drugega 
iskreni, odprti, enakovredni in zanesljivi). »Razjasnitev ciljev, nalog in odgovornosti 
ter prizadevanje za vzpostavitev vzdušja nista pomembna samo na začetku procesov 
pomoči. Dejstvo je, da ju je treba uresničevati strukturno od začetka do konca 
procesov pomoči.« (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014, str. 292) 
 
Dale (1996, v Sternad, 2012) predlaga graditev odnosa, ki bo temeljil na partnerstvu. 
Sledenje in doseganje zastavljenih ciljev sta odvisna od tega, kako strokovni delavec 
vidi svojo vlogo v procesu pomoči in kakšen odnos si želi vzpostaviti s člani družine. 
Tudi Čačinovič Vogrinčič (2006a) definira strokovne delavce in uporabnike kot 
sodelavce v skupnem projektu, ki imajo nalogo, da soustvarijo deleže pri rešitvi. 
Avtorica (2015) tudi navaja, da delovni odnos omogoči, da je soustvarjanje rešitev 
zastavljeno vsakič znova kot enkratni delovni projekt.  
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V primeru, da kateri izmed udeleženih v procesu pomoči izrazi nezadovoljstvo, je 
pomembno, da z njimi čim prej raziščemo, kako je do tega prišlo. V tistem trenutku je 
pomembno, da razjasnimo, kakšna pričakovanja imajo ti udeleženi, in z njimi še 
enkrat obnovimo naše dogovore, ne smemo pa pozabiti na prostor, ki jim ga damo za 
spremembe že dorečenega. S tem jim damo vedeti, da se lahko o vsem dogovorimo 
in da njihove besede štejejo, krepimo pa tudi medsebojno zaupanje, kar posledično 
spodbuja sodelovanje (Jagers in Veenhuis, 1996, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). 
 

2.2.1.1 Elementi delovnega odnosa 
 

Na tem mestu se želim usmeriti na zgoraj omenjene elemente delovnega odnosa, ki 
jih v svojih delih imenuje in opisuje Čačinovič Vogrinčič (2006a, 2016), ter jih na 
kratko orisati, saj zajamejo vse, kar je v mojih očeh najpomembnejše za uspešno 
izpeljan proces pomoči družini. Vse, kar se zgodi od tu naprej, se zgodi v delovnem 
odnosu, v pogovoru, ki teče med strokovnim delavcem in družino. 
 
Dogovor o sodelovanju je pomemben uvodni ritual. Vsebuje dogovor o sodelovanju 
tukaj in zdaj, o času, ki ga imamo na voljo, ter dogovor o tem, kako bomo delali. 
Strokovni delavec pojasni koncept delovnega odnosa tako, da opiše svojo vlogo v 
procesu pomoči in vlogo vseh udeleženih. Naloga strokovnega delavca pri tem je, da 
vzpostavi varen prostor za delo, v katerem pride vsak do besede. Poudarek je na 
delu v sedanjosti, torej na raziskovanju tistega, kar je mogoče storiti zdaj. Člani 
družine so sami odgovorni za lastni delež pri dogovorih o želenih rešitvah (Čačinovič 
Vogrinčič, Kobal, Mešl in Možina, 2009). 
 
Instrumentalna definicija problema in soustvarjanje rešitev. Bistvo Lussijevega 
(1991, v Čačinovič Vogrinčič idr., 2009) koncepta je naloga strokovnega delavca, da 
soustvari proces pomoči, v katerem uporabniki raziskujejo svoj delež v rešitvi. Na tej 
točki se začne oblikovanje definicije uresničljivega na način, da vsak uporabnik po 
svoje definira problem, prav tako pa tudi strokovni delavec poda svoje videnje. V 
središču sta dialog in sodelovanje, ki zagotavljata brezpogojno spoštovanje osebne 
izkušnje. 
 
Osebno vodenje je naloga strokovnega delavca, in sicer gre za vodenje k 
dogovorjenim in uresničljivim rešitvam. Ustvarimo ga z zavzeto neposredno 
komunikacijo. Strokovni delavec raziskuje zgodbe družine skupaj z njenimi člani. V 
delovnem odnosu nastane odprt prostor za pogovor, dela se na formulaciji možnih 
ciljev, tehta preizkušene rešitve in predlaga raziskovanje novih poti. Delovni odnos pa 
je tudi osebni odnos, kar pomeni, da se strokovni delavec odziva osebno, podeli 
svoje izkušnje ali zgodbo, ki lahko odpre pogled na možne rešitve, in ravna 
empatično. Družina dobi v delovnem odnosu pomembno izkušnjo spoštovanja in 
dostojanstva, prav tako pa tudi nove izkušnje ravnanja z besedami in odkrivanja 
lastnih virov moči (de Vries, 1995; de Vries in Bouwkamp, 2002). 
 
Etika udeleženosti nas usmerja v to, da strokovnjaka nadomesti sodelovanje, v 
katerem nihče nima zadnje besede – gre za pogovor, ki se nadaljuje. Pri delu na 
podlagi etike udeleženosti strokovni delavec odstopi od moči, ki mu ne pripada, 
nadomestita pa jo skupno iskanje in raziskovanje. Strokovni delavec je udeležen kot 
sogovornik in soustvarjalec, ki še vedno ohranja svojo osebno udeleženost (Hoffman, 
1994, v Čačinovič Vogrinčič idr., 2009). 
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Perspektiva moči nas usmeri, da pri članih družine, s katero smo v sodelovanju, 
spoštljivo iščemo njihovo moč in vire (talente, znanja, sposobnosti). To pomeni, da 
strokovni delavec pomaga odkriti, olepšati, raziskati in izkoristiti moč ter vire članov 
družine, da dosežejo svoje cilje in uresničijo svoje sanje. Iz perspektive moči 
sprašujemo po zaželenih razpletih, dobrih izidih, sanjah in upanju, sprašujemo tudi 
po virih in opori iz skupnosti ter po dobrih izkušnjah iz preteklosti. Na ta način 
podpremo prizadevanja družine, da doseže svoje cilje (Saleebey, 1997, v Čačinovič 
Vogrinčič idr., 2009). 
 
Ravnanje s sedanjostjo nas v delovnem odnosu opominja na to, da sta sedanjost in 
čas, ki ga porabimo za sodelovanje z družino, najbolj dragocen čas v procesih 
pomoči. V naših pogovorih z družino moramo čas, ki nam je na voljo, skrbno varovati, 
da se pogovor, ki se razvije, lahko konča tako, da ga je mogoče nadaljevati. V skrbno 
varovani sedanjosti ima družina možnost pridobiti izkušnjo sodelovanja, v katerem je 
spoštovana njena kompetentnost (Andersen, 1994, v Čačinovič Vogrinčič idr., 2009). 
 
Znanje za ravnanje pomeni, da ima strokovni delavec, ki sodeluje z družino, za to 
potrebno znanje, s katerim zna tudi ustrezno ravnati. Posebna kompetenca 
strokovnega delavca je tudi to, da zna to posebno znanje stroke pretvoriti v prakso. 
To pomeni, da zmore v pogovoru z družino podeliti koncepte, ki definirajo skupno 
sodelovanje (Rosenfeld, 1993, v Čačinovič Vogrinčič idr., 2009). 
 

2.2.2 DELO Z DRUŽINO – ŽIV PROCES 
 

Kempler (1994, str. 59) ugotavlja, da umetnost procesa ni nekaj izmišljenega, temveč 
je spominjanje, realizacija in ozaveščanje človekovega naravnega mehanizma za 
orientacijo obstoja. 
 
Področje dela z družino je področje, ki je zanimivo za različne stroke, kar pomeni, da 
se za sodelovanje z družinami zanimajo tako socialni pedagogi, socialni delavci kot 
učitelji psihologi ali sociologi (Sternad, 2012). Glede na način dela sta si najbliže 
socialni pedagog in socialni delavec, ki tudi delata s podobnimi skupinami ljudi, zato v 
nadaljevanju med drugim povzemam tudi socialnodelovne koncepte za delo z 
družino, le da jih prenesem na socialnopedagoško področje. 
 
Thiersch (1995, v Sternad, 2012) socialno pedagogiko opredeli kot »v življenjski 
prostor usmerjeno disciplino«. Pri delu je zelo pomembna usmeritev na sogovornika, 
problemsko situacijo in življenjske perspektive, kar dopolnjuje še refleksija postopkov 
strokovnega ravnanja. Cortioux (1985, v Sternad, 2012) poklic socialnega pedagoga 
definira kot poklicno življenje z drugimi. Müller (2006) pa navaja, da je delo 
socialnega pedagoga podobno nekemu modelu vodnika, katerega naloga je opremiti 
ljudi s šibkimi viri tako, da jim v procesu pomoči ne odvzamemo lastnega odločanja o 
izbiri ciljev in jim ne omejujemo možnosti pomoči le na določeno področje, ker bi se 
mi sami v njem počutili domače in bolj kompetentne. 
 
Pri sodelovanju z družinami je velik poudarek namenjen sistemskemu razumevanju 
družine, saj je ta zapleten sistem, ki ga opredeljujejo meje, podsistemi moči in 
hierarhija (Skynner in Cleese, 2009). Najpomembnejša lastnost družinskega sistema 
je celota, kajti ko se pojavi sprememba v določenem delu sistema, to pripelje do 
spremembe tudi v preostalih delih. Sistem pa je sestavljen iz več podsistemov 
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(zakonskega, otroškega, šolskega sistema), ki so drug z drugim v nekih povezavah, 
interakcijah in so vključeni v dejavnosti, ki vplivajo na celoten sistem. Pomembna 
lastnost sistema je tudi cirkularnost reakcij. Člani družine namreč s svojimi dejanji in 
reakcijami vzajemno vplivajo drug na drugega in se medsebojno pogojujejo. Vsak 
član družine je del sistema kot celote in v vsakem posameznem članu je zasidrana 
družina kot celota. Pravila in vloge so prav tako pomembne lastnosti sistema. Za 
uspešno funkcioniranje sistema družine je pomembna koalicija staršev, ki odgovorno 
in premišljeno, predvsem pa usklajeno prevzemata svoji vlogi (Perko, 2008, v 
Sternad, 2012). 
 
Delo z družino je več kot le posredovanje strokovnega delavca, da uporabniki dobijo, 
kar jim po zakonu in zapisanih konceptih pomoči pripada. Pomeni oskrbeti družino in 
posameznike v njej, ob tem pa vedno raziskovati in soustvarjati potrebne 
spremembe, ki bi okrepile družino. Predmet strokovnega dela z družino torej ni le 
nudenje pomoči, temveč pomoč pri reševanju kompleksnih socialnih problemov 
skupaj z družino. Uspešnost reševanja problemov zahteva v družini spremembe, ki 
omogočajo rešitve. Te je treba najprej raziskati, vzpostaviti in tudi stabilizirati s 
pozitivnimi izkušnjami v procesu pomoči (Čačinovič Vogrinčič, 2006a). Stabilizacija 
novih vzorcev je ena izmed najbolj spregledanih značilnosti procesov pomoči, čeprav 
je eden izmed pomembnejših delov. Dosežemo jo lahko na način, da še tako majhne 
razlike, dosežke in premike krepimo v smeri želenih izidov (Šugman Bohinc, 2011). 
Družina potrebuje številne pozitivne odzive in potrjevanja za svoje nove spoznavno-
čustveno-vedenjske vzorce, potrebuje pa tudi priložnosti in čas, da jih lahko preizkusi 
v različnih situacijah (Schiepek et al., 2005a, v Šugman Bohinc, 2011). Primarna 
stabilnost odnosnega konteksta pomoči je prvi pogoj za to, da se procesi 
spreminjanja lahko začnejo oziroma da se začnejo s povečanimi možnostmi za 
uspeh (Šugman Bohinc, 2011). 
 
Posebnost procesa pomoči družini je sodelovanje, pri katerem gre za vzpostavljanje 
delovnega odnosa z družino, ki zagotavlja soustvarjanje rešitev (Mešl, 2008). 
Soustvarjanje je koncept, ki definira odnos in proces pomoči hkrati. Odnos med 
uporabnikom in strokovnim delavcem pa je odnos med tistim, ki je ekspert iz svojih 
izkušenj, in spoštljivim in odgovornim zaveznikom. »Pozornost je na procesu, na 
prispevku vsakega udeleženega, ki prispeva instrumentalno definicijo problema in 
svoj delež.« (Čačinovič Vogrinčič, 2015, str. 181) To sodelovanje in odnos, ki 
zrasteta v procesu pomoči med strokovnim delavcem in uporabnikom, morata biti 
nujno procesna in ne strukturna (Klemenčič Rozman, 2017). 
 
Bouwkamp in Bouwkamp (2014) navajata Egbertsa (2007), ki prav tako poudarja 
sodelovanje v delovnem odnosu. Če strokovni delavec in starši ali družina dobro 
sodelujejo, si pripravijo trdno osnovo za nadaljnje delo. Egberts ponazarja 
sodelovanje strokovnega delavca s starši in otrokom z obliko trikotnika, ki je 
enakostraničen, ima vrh in osnovo. Na vrhu je otrok, v spodnjih kotih pa sta na eni 
strani strokovni delavec, na drugi pa starši, kar pomeni, da skupaj tvorijo osnovo, ta 
osnova pa nosi vrh. Trikotnik je enakostraničen, kar pomeni, da je vložek vsakega 
kota enakovreden. 
 
Čačinovič Vogrinčič (2006b, str. 28) navaja, da v delovnem odnosu z družino vodimo 
dva procesa: »Prvi je stabilizacija za instrumentalno definicijo problema in 
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soustvarjanje dobrih izidov; tako vzpostavljamo izviren delovni projekt pomoči. Drugi 
je proces raziskovanja, samoraziskovanja, soraziskovanja družine in z družino.« 
 
Ameriška avtorja Constable in Lee (2004, str. 261) navajata, da strokovni delavec 
pomaga družinskim članom opravljati odnosno delo, hkrati pa hočeta bralcu orisati, 
kako kompleksen proces je to: »Obstajajo številni svetovi družin: družine na različnih 
življenjskih stopnjah in družine v različnih kulturah. Družina obstaja v multikulturnem 
svetu. Ta svet ni statičen, je v nenehnem gibanju; družine so same v dinamičnem 
gibanju v postmodernem svetu. Ko družina živi v večjem kulturnem kompleksu, sama 
ustvari svojo kulturo odnosov.« Podobnega mnenja je tudi Kempler (1994), ki proces 
definira kot vse, kar je v gibanju, vse, kar ni statično. Proces je torej več od merjenja 
razdalje od ene do druge točke, je soodnos tega, kar imamo tu pred nami, kar se 
dogaja zdaj, in tistega, ki nam je v nekem trenutku še oddaljeno, neznano, kar nas še 
čaka. 
 
Procesno usmerjen pristop dela z družino za razliko od pristopa, usmerjenega v 
strukturo, prevzame fokus procesa na vsaki ravni sistema. Ne glede na raven proces 
vedno izhaja iz značilnosti konteksta vsake situacije. Gledati na dejanja iz 
perspektive procesa nam pomaga analizirati stanje samega sebe in hkrati opaziti 
značilnosti ali okoliščine, ki bi jih bilo mogoče bolj poudariti. Procesno usmerjen 
pristop nam vedno pomaga videti, kako se nekaj ustvari (od koga, za koga), in se 
nam zato pomaga oddaljiti od statičnega mišljenja, ujetega v kategorije, tipologije in 
karakteriziranje. Dinamika procesa torej pomeni, da so spremembe del procesa. 
Omenjen pristop izraža, da mora struktura izhajati iz pristopa, ki je vgrajen v 
kontekst, in šele takrat lahko struktura olajša proces in je lahko konstruktivna za 
vključene v proces pomoči (Klemenčič Rozman, 2017). 
 
Pri delu z družino je vedno znova vključen širok spekter odnosov. Mešl (2008) še 
posebej poudarja, kako pomembno je, da nikoli, kadar delamo z družinami, ne 
smemo mimo posameznika, družinskega člana, ki na svoj način prispeva k 
soustvarjanju življenja v družini. Družina in njeni družinski člani so vedno vključeni 
tudi v neko skupnost, iz katere lahko črpajo pozitivno moč za življenje, lahko pa vpliv 
skupnosti moč družine tudi slabi (npr. stigma). Različni poudarki in različni fokusi 
namreč vodijo procese dela z družino v različne smeri, in sicer pozornost, namenjena 
zgolj posamezniku, postavi družino v strukturno ozadje, medtem ko pozornost, 
namenjena strukturam brez posameznika, pomeni ravno obratno. Prav zato tak 
poudarek na delu z družino in posameznikom. Tudi Constable in Lee (2004) 
opozarjata na kompleksnost dela z družino v primerjavi z delom s posameznikom. 
Strokovni delavec, ki sodeluje z družino, mora biti znotraj konteksta družine kot 
mreže odnosov in odnosnih nalog osredotočen na izpolnjevanje osebnih in odnosnih 
nalog z različnimi družinskimi člani znotraj posameznega pogovora in znotraj 
celotnega procesa pomoči. 
 
Na tem mestu bi se dotaknila prednosti in slabosti individualnega in k družini 
usmerjenega pristopa, ki jih navajata Bouwkamp in Bouwkamp (2014) ter se mi zdijo 
pomembne v procesu podpore in pomoči. Ne navajam jih zato, ker bi želela posebej 
poudarjati katerega izmed teh dveh pristopov, temveč hočem poudariti pomembnost 
zavedanja strokovnega delavca, da je za konstruktivno podporo in pomoč družini 
pomembno upoštevati tako prednosti kot slabosti obeh pristopov. Se pa strinjam z 
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Mešl (2008) ter Constablom in Leejem (2004), ki pri delu z družino zagovarjajo tako 
delo s posameznikom kot s celotno družino. 
 
Bouwkamp in Bouwkamp (2014, str. 216–218) navajata naslednje prednosti in 
slabosti individualnega in k družini usmerjenega dela: 
 
Individualni pristop 
 
Prednosti: 

  podpira potrebo staršev, da poiščejo pomoč za svojega otroka kot 
problematičnega otroka; 

  podpira potrebo klienta, da bi partnerju in staršem prizanesel z neprijetnostmi; 
  starši in partnerji so odvezani soodgovornosti, vključenosti in sodelovanja; 
  priložnost za diagnosticiranje klientovih individualnih problemov in za njihovo 

razreševanje; 
  nobenih nevšečnosti zaradi »problematičnega« delovanja partnerjev/staršev; 
  strokovni delavci so izšolani za individualno delo; 
  lažje je biti v odnosu z eno osebo kot s celotnim sistemom; 
  nobenih nevšečnosti zaradi prepletajočih se problematik; 
  lažje se je naučiti metodiko pogovora in refleksije. 

 
Slabosti: 

  ne podpira potrebe staršev/partnerjev, da bi bili klientu pomembni; 
  ne podpira potrebe staršev/partnerjev, da bi dobili orodja za spremembo 

svojega ravnanja. 
  strokovni delavec postane klientov sogovornik in opora ter tako zavzame 

mesto partnerja/staršev; 
  zaradi klientove subjektivne zgodbe si lahko strokovni delavec ustvari 

pomanjkljivo podobo o partnerju/starših; 
  strokovni delavec nima neposrednega vpliva na interakcijske vzorce v 

partnerskem odnosu/družini; 
  izvzeti partner/starši se lahko počutijo nesposobne in odveč ter lahko 

zavzamejo negativno držo do strokovne pomoči; 
  strokovni delavec je edini odgovoren za pomoč klientu. 

 
K družini usmerjeno delo 
 
Prednosti: 

  podpira potrebo staršev/partnerjev po angažiranosti v procesih podpore in 
pomoči; 

  podpira potrebo staršev/partnerjev, da dobijo orodja za boljše ukrepanje; 
  priložnost za proučevanje in razreševanje problemov vseh družinskih članov; 
  pomaga družinskim članom, da so drug drugemu pomembni in da tako 

obogatijo svoj odnos; 
  s tem ko strokovni delavec vidi in posluša vse družinske člane, dobi jasnejšo 

sliko o dogajanju; 
  strokovni delavec lahko neposredno vpliva na interakcijske vzorce v družini; 
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  ker si strokovni delavec prizadeva biti na razpolago vsakemu družinskemu 
članu, vsi skupaj polagajo trdne temelje za sodelovanje; 

  možnost, da se vede enako zainteresirano do vseh v odnosu (vsestranska 
pristranskost); 

  partner/družinski člani so prav toliko odgovorni za pomoč klientu kot strokovni 
delavec. 

 
Slabosti: 

  ne podpira potrebe staršev, da bi poiskali pomoč za svojega otroka, ker ima ta 
problem; 

  ne podpira potrebe klienta, da bi partnerju/staršem prizanesel z neprijetnostmi; 
  tveganje, da strokovnega delavca posrka v (družinski) sistem; 
  tveganje za sklepanje koalicij; 
  tveganje za spor z enim delom sistema; 
  težje je pozorno spremljati individualne potrebe in interakcijo; 
  strokovni delavci se skorajda ne šolajo za tako delo; 
  težje se je naučiti metodike, ker pogosto zahteva neposredno in aktivno 

posredovanje. 

 
Pogosto je v družinah kot nosilec problema označen otrok, torej posameznik in ne 
celotna družina. V mnogih dokumentacijah je otrokovo vedenje označeno kot 
problematično, težavno, neobvladljivo. V dokumentaciji, ki zadeva težave družine ali 
otroka, je skoraj vedno zapisano le otrokovo ime, medtem ko družina ni omenjena – 
kot da je otrok tisti, ki ima in povzroča težave, starši pa pri tem nimajo nič. 
Označevanje otroka za »problematičnega« poteka na podlagi pogovora z otrokom, 
brez spremljanja, kako deluje celotna otrokova družina ter kakšen je odnos otroka s 
starši in drugimi družinskimi člani. Šele ko vidimo celotno sliko, v našem primeru 
vedenje otroka znotraj družine, lahko dejansko odkrijemo izvor in razlog nekega 
vedenja. Šele z raziskovanjem celotne družine lahko ugotovimo, da je otrokovo 
vedenje lahko rezultat zanj nezdravega vzorca interakcij v družini (Bouwkamp in 
Bouwkamp, 2014). Bouwkamp in Bouwkamp ob tej temi zaključujeta, da je zelo 
pomembno, da strokovni delavci, ki delajo z otrokom in družino, ne spregledajo, kako 
starši in otroci ravnajo drug z drugim ter kako to dejansko vpliva na »problematično« 
vedenje otroka. 
 
Bouwkamp in Bouwkamp (2014, str. 331) navajata enega izmed najpomembnejših 
pogojev za dober potek procesov podpore in pomoči, ta pa je, da »lahko ljudem 
pomagamo, da postanejo in ostanejo pozitivni in optimistični glede svojih možnosti«. 
Da bi strokovni delavci to dosegli, moramo izhajati iz želje in sposobnosti vsakega 
človeka po pozitivnem delovanju, če bi znal in vedel, kako. Strokovni delavec lahko to 
željo v človeku vzbudi, a mora biti pri tem zelo pazljiv, da ne označi človeka, kot da ni 
v redu, temveč se usmeri na njegovo vedenje ali situacijo, ki jo ustvarja. S tem ko mu 
strokovni delavec pove, kaj mu pri njegovem vedenju ni všeč, ko mu torej izraža svoj 
osebni odziv, človeku sporoča, da ga spoštuje. Člani ranljive družine od strokovnega 
delavca potrebujejo potrditev, da zmorejo, da so tudi vredni truda in pomoči 
strokovnega delavca. Na ta način se počutijo videne in so tudi hitreje pripravljeni 
opustiti negativne vzorce vedenja. Walsh (2006) poudarja, kako pomembno je, da 
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strokovni delavec pri tem zavzame aktivno vlogo, s katero bo spodbudil in pritegnil 
člane družine, namesto da samo čaka, da bodo sami postali motivirani. 
 
Odnosno delo z družino je v osnovi pogovor z družino. Pogovor z družino je vse, kar 
se med strokovnim delavcem in družino zgodi. V delovnem odnosu je pogovor edini 
prostor, kjer lahko oblikujemo dogovor o tem, kar je v družini uresničljivo. V prvem 
pogovoru z družino vzpostavimo delovni odnos, sprejmemo dogovor o sodelovanju in 
začnemo definirati problem in rešitve (Čačinovič Vogrinčič, 2006a). Tako kot tudi v 
večini drugih pogovorov, imajo tudi v pogovoru med strokovnim delavcem in družino 
veliko vlogo vse vrste občutkov, reakcij in misli. Te občutke lahko med procesom 
sodelovanja razkrijemo ali prikrijemo, ampak kljub prikrivanju še vedno ostanejo in na 
nek način delujejo (de Vries, 1995). »Pogovor je zastavljen tako, da prispeva k temu, 
da vsakdo bolje razume svoj problem in alternativne rešitve. Pogovor sam je 
pomembno mesto soočanja in novega iskanja.« (Čačinovič Vogrinčič, 2006a, str. 45) 
 
Pogovor pa marsikaj pove tudi o komunikaciji, ki jo imamo s sogovornikom. 
Komunikacija je »največji samostojni dejavnik, ki odloča o tem, kakšne vrste odnosov 
bo kdo vzpostavil z ljudmi okrog sebe in kaj se bo s kom na tem svetu dogajalo 
(Satir, 1995, str. 46). Satir (1995) še navaja, da komunikacija zajema načine, s 
katerimi ljudje oddajamo in sprejemamo sporočila. Ti načini vključujejo sporočila, ki 
smo jih posredovali drugim in ki so jih drugi posredovali nam, način, kako je bilo 
sporočilo sprejeto in kaj so želeli ljudje s tem sporočilom povedati. Vsaka 
komunikacija pa je naučena, in sicer se je naučimo v sporazumevanju z ljudmi, s 
katerimi smo v stiku od rojstva naprej. Ko človek dojame, da je vsa komunikacija 
naučena, si jo upa tudi spreminjati, če le hoče. 
 
Sodelovanje v družini naj bi bilo čim bolj izkustveno, saj je namen procesov pomoči, 
da ustvarijo nove izkušnje in sposobnosti, ki posameznike naučijo drugačnega 
ravnanja (Sternad, 2012). Sem mnenja, da prav delo po zgornjem konceptu prinaša 
razvidnost izkušenj družine in sposobnosti njenih članov, katerih sami niso uspeli ali 
znali videti. Vries in Bouwkamp (2002) pojasnjujeta, da osebno pomeni izkustveno. 
Za osebni, izkustveni pristop pa je značilno, da strokovni delavec vedno znova izhaja 
iz lastnih izkušenj v stikih z družino. Torej je osebni odnos oziroma osebno vodenje 
strokovnega delavca, kot ga poimenuje de Vries (1995), pogoj, da družina dobi 
občutek cenjenosti in spoštovanosti, da se posledično odpre in začne na podlagi 
svojih lastnih izkušenj raziskovati odgovore na zastavljene cilje. 
 
Satir (1995) je odkrila štiri dejavnike, ki so prisotni v problemih družine in ki naj bi jih 
obravnavali strokovni delavci v procesu pomoči družini. To so: 

  občutki in predstave, ki jih ima človek o samem sebi – samovrednotenje; 
  sporazumevalni načini, ki si jih ljudje izdelajo, da bi drug drugega razumeli – 

komunikacija; 
  pravila o tem, kako bi morali čutiti in delovati, kar se nazadnje lahko razvije v 

družinski sistem; 
  način, kako ljudje vzpostavljajo stik z drugimi ljudmi in ustanovami zunaj 

družine – povezava z družbo. 

 
 



23 
 

2.2.2.1 Kratka, v rešitev usmerjena terapija 
 

Predstavila bi rada tudi kratko, v rešitev usmerjeno terapijo, v kateri prav tako lahko 
najdemo oprijemljive osnove za delo z družino. Pomagajo nam razumeti 
pomembnost osredotočenosti na rešitve, h katerim stremimo z družino. Avtorja 
koncepta sta Steve de Shazer in Insoo Kim Berg. Hanton (2011, v Rebolj, 2015) 
opiše osnovne predpostavke kratke, v rešitev usmerjene terapije, katere načelo je 
»manj je več«, ki velja tako pri delu tistega, ki terapijo vodi, kot pri dolžini terapije. Te 
predpostavke v nadaljevanju na kratko strnem. 
 
Temeljna predpostavka koncepta je, da ni nujno potrebno temeljno in podrobno 
poznavanje problema. Dovolj je pridobiti kratek opis problema, pri čemer se strokovni 
delavec temu posveti toliko, kolikor družina sama želi. Konkretna problemska 
situacija je pomembna do te mere, kolikor je vplivala na posameznika, da je takšen, 
kakršen je. V rešitev usmerjen pristop ni usmerjen v preteklost, niti v iskanje vzrokov. 
Usmerjen je v spremembo in v želeno prihodnost, ko bo problem manjši oziroma ga 
ne bo več. Za trajno rešitev je pomembno raziskovati, kaj bo družina počela oziroma 
kako bo delovala, ko bo problem že mimo. S postavljanjem izbranih vprašanj 
strokovni delavec skupaj z družino zelo podrobno raziskuje kontekst, znotraj katerega 
se ustvarijo možnosti za rešitve. Pri vsakem posamezniku pa obstajajo trenutki, ko se 
problem ne dogaja ali je manjši. Ti trenutki so izjeme, ki v sebi nosijo rešitve. Naloga 
strokovnega delavca pri tem je, da te izjeme razišče in ugotovi, zakaj so se zgodile. 
Te izjeme je treba krepiti, saj na ta način družina vidi, da kljub vsemu znajo ravnati 
tudi drugače in da je to drugače lahko zelo pozitivno zanje. V rešitev usmerjen pristop 
poudarja, da je klient tisti, ki je ekspert svojega življenja. On je tisti, ki najbolj ve, kaj 
je zanj dobro, ustrezno in učinkovito, vendar ne v smislu, da ve, kako naj si pomaga, 
temveč da lahko v procesu pomoči oceni, kaj deluje pri njem, kaj je bilo uporabno ali 
neuporabno, kaj je zanj izvedljivo, in tudi, ali je bil cilj pomoči dosežen. Strokovni 
delavec mu pri tem pomaga, da ubesedi, kaj je tisto, kar si želi, in kako bo vedel, da 
se je sprememba začela dogajati. Tega pa ne počne s položaja strokovnjaka, temveč 
z družino ali posameznikom sodeluje – odnos je torej enakovreden. Naslednja 
predpostavka v rešitev usmerjenega pristopa navaja, da ima družina v sebi še 
neodkrite vire moči, ki jih je že uporabila in jih lahko ponovno. Strokovni delavec jim 
pomaga te vire odkriti, a hkrati spoštuje njihove zmožnosti, da lahko razrešijo 
problem in ga tudi bodo. Ta pristop je namreč pristop s perspektive moči. Značilno je 
tudi, da pristop v veliki meri uporablja jezik družine, torej tistih, s katerimi strokovni 
delavec sodeluje. Treba je ugotoviti, kakšne pomene ustvarjajo posamezniki, da 
lahko skupaj delujemo iz njihove interpretacije in ne iz svoje lastne (Hanton, 2011, v 
Rebolj, 2015). 
 

2.2.2.2 Preusmeritev od reševanja problemov k iskanju rešitev 
 

De Jong in Berg (2002) poudarjata, da je v procesu pomoči najpomembneje 
preusmeriti pozornost od reševanja problemov k iskanju rešitev na podlagi iskanja in 
krepitve virov moči ljudi. Razvila sta pristop, usmerjen v iskanje rešitev, ki poudarja, 
da lahko prevelika pozornost, namenjena kategoriziranju problema, povzroči, da se 
družina počuti kot žrtev neke bolezni ali kot zavrnjena zaradi narave svojega 
problema. V iskanje rešitev usmerjeni pogovori so organizirani v obliki dveh 
dejavnosti. Prva je razvoj dobro oblikovanih ciljev znotraj referenčnega okvira 
družine, druga pa je iskanje rešitev, ki temeljijo na izjemah. Obstaja več značilnosti 
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dobro oblikovanih ciljev, med drugim so dobro oblikovani cilji za družino zelo 
pomembni, lahko so majhni in konkretni, a vseeno predstavljajo začetek nečesa 
drugačnega, kot je bila družina vajena do sedaj. Izjeme so tiste priložnosti v življenju 
članov družine, ko bi se njihove težave lahko pojavile, pa se niso, oziroma so se 
pojavile v zelo majhni obliki. V procesu iskanja rešitev se strokovni delavec 
osredotoča na to, kdo, kaj, kdaj in kje se nekaj dogaja pri izjemah, in ne na to, kdo, 
kaj, kdaj, kje in zakaj se nekaj dogaja pri problemu. Tako strokovni delavci za 
izgradnjo rešitev uporabljajo informacije o izjemah in s tem družini pomagajo 
oblikovati strategije, ki rešujejo ali zmanjšujejo njihove težave. Avtorja poudarjata, da 
morajo biti v idealnih okoliščinah izjeme povezane s cilji sogovornikov. 
 

2.2.3 KREPITEV MOČI 
 

Družinski člani, ki so vključeni v proces podpore in pomoči, pogosto vidijo samo 
probleme, njihova situacija se jim zdi brezizhodna in vse okrog njih se jim kaže 
negativno. Sami ne zmorejo videti, katere moči vse imajo v sebi, kaj še premorejo in 
česa so dejansko zmožni. V takšnih primerih je naloga strokovnega delavca, da 
družini pomaga videti njihove skrite vire moči in poiskati morebitne nove. Pomembno 
je, da te skrite vire moči potem aktivira, da družinski člani začnejo ponovno zaupati 
vase in v svoje zmožnosti. Kot že omenjeno, če strokovni delavec želi, da mu uspe 
družini pokazati njihove lastne vire moči, mora tudi sam izhajati iz svojih virov moči in 
si jih upati pokazati. Prav za ranljive družine je ta zgled ključnega pomena, saj ga 
nikoli niso dobile (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). 
 
Krepitev moči je temeljno orodje strokovnega dela z ljudmi (Videmšek, 2008). Kot 
lahko vidimo, se v vseh zapisanih konceptih pomoči pojavlja krepitev moči oziroma 
perspektiva moči, kot jo poimenuje Saleebey (1997, v Čačinovič Vogrinčič idr., 2009). 
Je osrednja tema strokovnega dela, na podlagi katere se zgradijo najboljše rešitve za 
ljudi, saj temeljijo na njih samih, na tistem, kar imajo v sebi, kar obvladajo, kar jim je 
blizu, torej na njihovih močeh. De Jong in Berg (2002) povzemata Saleebeyjeve 
(1992) predpostavke perspektive moči: 

1. kljub življenjskim težavam imajo vse osebe moči, ki jih je mogoče videti za 
izboljšanje kakovosti njihovega življenja. Strokovni delavci morajo spoštovati 
te prednosti in se usmeriti na njihove želje, kako bodo te prednosti uporabili; 

2. motivacija človeka se poveča s poudarkom na močeh, ki jih človek sam 
definira; 

3. odkrivanje virov moči zahteva proces sodelovanja, v našem primeru družine in 
strokovnega delavca. Slednji nima zadnje besede pri tem, kar družina 
potrebuje za izboljšanje njenega življenja; 

4. osredotočanje na moči odvrne strokovnega delavca od tega, da bi družino 
krivil za njene težave; 

5. vsa okolja, tudi najbolj žalostna, vsebujejo vire. 

 
Za povzetek Videmšek (2008) strne misli o konceptu krepitve moči in navaja, da se 
krepitev moči osredotoča na povečanje osebne moči posameznika in na njegove 
osebne značilnosti. V okviru krepitve moči posamezniki prepoznavajo svojo stigmo, 
diskriminacijo in zatiranje. Delo na krepitvi moči zajema vzpostavitev delovnega 
odnosa s posameznikom, ki temelji na zaupanju, medsebojnem spoštovanju, odprti 
komunikaciji, zavezništvu in neformalnosti. »Krepitev moči omogoči posamezniku, da 
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razišče svoje potencialne vire moči in s tem prevzame nadzor nad svojim življenjem. 
/…/ Krepitev moči je tako proces za doseganje ciljev posameznika, ki pa nujno 
vključuje participacijo posameznika z izkušnjami.« (Videmšek, 2008, str. 216). Ena 
izmed pomembnejših predpostavk je tudi, da so spremembe možne, torej da imajo 
ljudje sami odgovore in rešitve, naloga strokovnega delavca pri tem pa je, da jih vodi, 
usmerja in podpira na poti iskanja možnih rešitev (Videmšek, 2008). 
 
Družina je na višku svojih moči, ko ima vzpostavljeno dobro ravnovesje med skrbjo 
zase in skrbjo za drugega (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014; Sternad, 2012; de Vries 
in Bouwkamp, 2002). Ko je to ravnovesje vzpostavljeno, se posamezniki v odnosih 
lahko učijo zavzemati za blaginjo drugih prav toliko kot za svojo blaginjo. To je pravi 
način, da se naučijo integrirati svoje potrebe po avtonomiji in povezanosti (de Vries in 
Bouwkamp, 2002). Cilj psihosocialne pomoči pa je prav »ugotoviti posameznikov 
občutek pripadnosti in mu obenem pomagati k individualni svobodi« (Whitaker in 
Keith, 1981, v de Vries in Bouwkamp, 2002, str. 29). Ranljive družine potrebujejo 
veliko volje, motivacije in truda, da pridejo do te točke, zato mora strokovna pomoč 
postavljati dosegljive in realistične cilje, saj v nasprotnem primeru lahko pride do 
pomanjkanja volje za spremembe, prav tako pa družina začne manj zaupati v svojo 
lastno moč za premagovanje izzivov (de Vries in Bouwkamp, 2002; Walsh, 2006). 
Prav tako si moramo strokovni delavci upati stremeti za cilji. To pomeni, da moramo 
upoštevati zmožnosti in nezmožnosti družine, pri čemer moramo paziti, da cilji, ki jih 
postavimo skupaj z družino, ne bodo prenizki. S tem bi utegnili družini sporočiti, da je 
to vse, kar zmore. Če strokovni delavec postavi prenizke želje ali cilje, nima 
možnosti, da doseže skrite potenciale in moči družine (Bouwkamp in Bouwkamp, 
2014). Družine čutijo, da imajo moč, ko jim pomagamo spodbuditi potencialne vire v 
njihovih lastnih omrežjih in skupnostih za boljšo podporo pri njihovih potrebah. 
Strokovni delavci se moramo truditi, da krepimo resnične življenjske povezave, torej 
tiste, ki so žive, ki že obstajajo (Walsh, 2006). 
 
Da pa bi bilo zgoraj omenjeno ravnovesje v družini doseženo, so nujno potrebni 
določeni pogoji. Starša v družini sta tista, katerih odnos je temelj za delovanje celotne 
družine. Starša morata spoštovati najprej sebe in drug drugega kot partnerja, kar 
pomeni, da morata ugotoviti, kaj sama hočeta in potrebujeta ter kaj potrebujeta drug 
od drugega, vedeti morata, kje so njune meje. Znati se morata pogovarjati, hkrati pa 
tudi delovati enotno kot starša. Le na takšen način bosta otrokom za zgled, ti pa ju 
bodo jemali resno in ju bolj spoštovali. Otroci namreč niso odgovorni za delovanje 
staršev, kar pomeni, da morata starša spremeniti svoje vedenje, če hočeta, da ga 
bodo spremenili tudi otroci (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). Tako se krog sklene in 
pred seboj imamo osnutek prave poti do koncepta srečen starš – srečen otrok. Kot 
navajata avtorja, je velika večina odgovornosti in dela v družini na starših, saj so tisti, 
ki držijo družino pokonci. Vse je odvisno od njihovega delovanja, razumevanja in ne 
nazadnje zgleda otrokom, kar pa je za starša zelo zahtevna in odgovorna naloga. To 
je vse prej kot enostavno, a je toliko lažje, če starša kažeta interes za dobro počutje 
celotne družine ter tudi željo in motivacijo za spremembe, ko stari, že naučeni vzorci 
vedenja ne delujejo več. V vsakdanji družini je vse prej kot le vsakodnevno 
razumevanje in dobra volja. A tudi takrat, ko nastopijo težave, je ključnega pomena, 
kako se bosta starša odzivala nanje. Torej ni najbolj funkcionalna in zdrava družina 
tista, ki se ves čas razume in v kateri je prisoten zgolj smeh, nerazumevanje pa nikoli 
– pomembno je, kakšen pristop imata starša do vsakodnevnih preizkušenj in kako se 
nanje odzivata. 
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2.3 PRVA IN DRUGA RAVEN DELA OZIROMA DELO NA VSEBINI IN 
PROCESU 

 

Čačinovič Vogrinčič (2006a, 2006b, 2016) pri definiranju dela z družino odpira 
pomembno temo, ki je v raziskovanju specifičnosti koncepta pomoči družinam ne 
moremo izpustiti. Piše namreč o delu na dveh ravneh, ki mu tudi tuji avtorji pripisujejo 
veliko vrednost. Prva je raven mobilizacije, raven dela, raven oblikovanja rešitev 
znotraj koncepta definicije problema. Na drugi ravni nagovarjamo družinsko 
dinamiko: strokovni delavec se odzove na to, kako v družini člani ravnajo drug z 
drugim. Raziskujemo odnose v družini in podrobnosti ravnanja z izzivi in stiskami v 
družinskem sistemu. Tema delovnega projekta niso samo rešitve in delež 
posameznega družinskega člana v njih, temveč nujno tudi to, kako načrtovane 
rešitve spreminjajo družinska pravila, vloge, kako prizadevajo posameznikovo 
potrebo po avtonomiji in povezanosti ter kako posegajo v hierarhijo moči. 
 
Delo na drugi ravni je delo v delovnem odnosu, kar pomeni, da strokovni delavec v 
sodelovanju z družino soraziskuje notranjost družinske skupine in značilnosti 
reševanja konfliktov ter da skupaj soustvarjajo spremembe, ki jih potrebujejo. Takšen 
način dela povabi družino, da razišče vire moči v družini sami, ki jih potrebuje za 
učenje novih veščin (Čačinovič Vogrinčič, 2016). Reševanje kompleksnih problemov 
z družino omogoča družini, da »bolje vidi, kaj dela«. To je skupno delo članov 
družine, da imajo jasen vpogled v kontekst, celoto in sebe v njem. Pri tem je 
pomembna definicija problema družine in posameznih članov, saj s tem raziskujemo 
potrebne in možne spremembe. Vsak član družine prispeva svoj del k celoti 
(Čačinovič Vogrinčič, 2006b). 
 
Pomembna koncepta za razumevanje dela z družinami na drugi ravni sta koncepta 
razvidnost in ozaveščenost. 
 
Pri razvidnosti gre za »poimenovanje, odkrivanje, izpostavljanje značilnosti 
psihodinamičnih procesov v družini, njene strukture in interakcije. Razvidno je v 
družini tisto, s čimer se je mogoče soočiti, se spoprijeti, prevzeti odgovornost; vse 
tisto, kar je mogoče komunicirati in metakomunicirati. Razvidne so tiste značilnosti, ki 
v družini postanejo zavestne.« (Čačinovič Vogrinčič, 1998, str. 124) Čačinovič 
Vogrinčič tudi navaja, da z razvidnostjo označujemo vsakokratno poimenovanje 
družinske resničnosti, kar pomeni, da je treba za vsako spremembo v vsakem 
pogovoru oziroma razvidnost na novo ustvariti. Kar je razvidno, se formulira v družini 
in za družino velja. Razvidno je vedno znova najprej razvidno v jeziku družine. Ko 
strokovni delavec raziskuje razvidno, poleg tega raziskuje tudi, kako družina ravna z 
razvidnostjo, z resničnostjo družine, kot jo sama vidi. 
 
Pojmu razvidnost Skynner (1982, v Čačinovič Vogrinčič, 1998, str. 125) dodaja še 
koncept ozaveščenosti in jo definira kot »uvid na ravni posameznika. Gre torej za 
sposobnost družine, da uvidi, da opravi samoanalizo. Ozaveščenost pomeni, da 
družina stopa v obdobje samoizpraševanja, v obdobje intenzivnega iskanja 
odgovorov v stiski, v obdobje mobilizacije za prilagajanje spremembi«. Skynner 
pripisuje ozaveščenosti osrednjo funkcijo v družini, saj je od tega, koliko 
ozaveščenosti premore družina, odvisno, kako bo reševala svoje probleme. 
Ozaveščenost pomeni potencialno sposobnost družine in njenih članov, da ponovno 
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preverijo vse, kar o sebi zmorejo razumeti, torej kar si predstavljajo kot resničnost 
družine. 
 
Ozaveščenost je potencialna sposobnost razvidne družine, kar pomeni, da je 
ozaveščenost možna v družini, ki zmore biti razvidna (Čačinovič Vogrinčič, 1998). 
 
Delo na dveh ravneh je temeljna značilnost procesov podpore in pomoči družini. 
Naloga strokovnega delavca je, da družino povabi v delovni odnos, in sicer na način 
dela na tistem, kar si družina želi doseči, hkrati pa soustvari pomoč in podporo za 
spremembe, ki jih družina potrebuje. Tako je formulacija dveh ravni potrebna za 
zagotavljanje soustvarjanja želenih izidov, spodbuditev za delo na rešitvah in 
soustvarjanje sprememb v družini, da bi lahko uresničili želeno (Čačinovič Vogrinčič, 
2016). Prav zato je pomembno, da ima strokovni delavec znanje o družini, ki ga 
vnaša v sodelovanje in dialog. To znanje mu pomaga pri prepoznavanju različnih 
oblik družin, značilnosti sodobnih družin ali zakonodaje in institucij (Čačinovič 
Vogrinčič, 2006a). 
 
Pri delu z družino na dveh ravneh se ponovno pokaže kompleksnost celotnega 
projekta pomoči družini. K razumevanju dela z družino kot dela na dveh ravneh 
prispevata tudi Constable in Lee (2004), ki navajata, da so strokovni delavci v pomoč 
družinam pri reševanju težav, ki izhajajo iz odnosov, povezanosti in pripadnosti, ter 
pri reševanju problemov v situacijah notranje in zunanje napetosti. Avtorja opišeta 
vlogo strokovnih delavcev pri delu z družino na dveh ravneh kot pomoč opravljanja 
odnosnega dela. Odnosno delo pa definirata kot delo oziroma naloge, za katere so 
zadolženi družinski člani, da bi družina ohranila svoje notranje in zunanje spremembe 
ter tako tudi svojo sposobnost za življenje. Takšen opis je prav tako blizu Čačinovič 
Vogrinčič (2006b), ki pojasnjuje, da zunanji problemi zahtevajo soustvarjanje rešitev 
in stabilnost za njihovo reševanje, notranji problemi pa morajo biti rešeni do te mere, 
da lahko družina sploh sodeluje v procesu pomoči. 
 
Strokovni delavci delajo tako znotraj kot zunaj družin. Sodelujejo namreč z 
družinskimi člani, ki se spopadajo s svojo pripadnostjo, ko premagujejo razvojna 
obdobja in pripadajoče naloge, potrebe ali strese in potrebe, strese ali naloge 
družine. Zunaj družin pa delajo na odnosih med družinami in socialnimi ustanovami, 
kot so šole, zdravstveni sistem, pravosodje, sistem socialnega varstva ali delovno 
mesto. Glede na to, kakšne možnosti ima družina znotraj določenega sistema in na 
kaj se lahko opira, skupaj s strokovnim delavcem člani družine te možnosti tudi 
regulirajo (Constable in Lee, 2004). 
 
Strokovni delavec mora za zagotavljanje kompetentne pomoči družinam vzdrževati 
tako govor o nalogah kot govor o družinski dinamiki, pravilih, vlogah, ravnanju s 
konflikti ipd. Govor o družinskih spremembah ostaja povezan s pomočjo in 
soustvarjanjem novih rešitev tam, kjer ljudje nimajo znanja ali možnosti. Zato 
strokovni delavec potrebuje znanje o družini, da ga lahko z družino podeli in jo na ta 
način podpre (Čačinovič Vogrinčič, 2003–2004, v Mešl, 2008). 
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2.4 VLOGA STROKOVNEGA DELAVCA 
 

Strokovni delavec ima pri delu z družino zelo pomembno vlogo. Njegova osnovna 
naloga v procesu pomoči družini je, da pomaga družinam rekonstruirati njihove 
odnose, kadar in če so ti ogroženi, hkrati pa tudi dela s širšo institucionalno mrežo. 
Institucije pomagajo družinskim članom, da bi lahko izvajali svoje funkcije, še zlasti 
najranljivejšim. Constable in Lee (2004) vidita vlogo strokovnega delavca kot vlogo 
mentorja ali trenerja, ki je opora ljudem pri shajanju s sabo in drugimi. Da bi jim 
pomagal pri tem, se strokovni delavec lahko krepi s katerokoli primerno metodo, ki bi 
lahko bila učinkovita in ki hkrati upošteva zmožnost družine, da to delo opravi čim 
učinkoviteje zanjo. 
 
Young (2005, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014) pripisuje velik pomen odnosu med 
strokovnim delavcem in uporabnikom, v čemer vidi tudi kot ključ do sprememb. V 
funkciji procesa podpore in pomoči družini, ki je začasen, mora strokovni delavec 
zavzeti vlogo običajnega človeka s prijetnimi in tudi z manj prijetnimi lastnostmi. Avtor 
je mnenja, da proces podpore in pomoči ni mogoč, če hoče biti strokovni delavec 
nevtralen v odnosu do klientov. Strokovni delavec je namreč prav tako človek z 
lastnimi življenjskimi izkušnjami, ki jih ne sme kar tako pustiti za sabo, ko vzpostavlja 
delovni odnos z družino ali posameznimi klienti. Ni nam treba biti popolni, da bi lahko 
pomagali svojim klientom, saj lahko tudi naša nepopolnost pripomore k 
sodelovalnemu odnosu z družino. Če smo s člani družine iskreni, jim to lahko daje 
dober občutek, da nismo nedosegljivo visoko nad njimi. Strokovnjakova drža pomaga 
članom družine, da se naučijo novih, boljših načinov medsebojnega ravnanja. De 
Vries in Bouwkamp (2002) ob tem poudarjata, da ima tudi strokovni delavec v 
delovnem odnosu osnovni potrebi po avtonomiji in povezanosti, torej mora ostajati 
zvest tudi samemu sebi. Strokovni delavci morajo namreč pri delu z družino hkrati 
ohranjati pozornost tudi na svojem lastnem procesu, zapisano drugače, morajo 
prožno prehajati s pozornostjo navzven k sogovornikom in navznoter k sebi. 
 
Strokovni delavec je v delovnem odnosu udeležen tudi kot opazovalec (de Vries, 
1995; Čačinovič Vogrinčič, 2006a), ker je del procesa pomoči, v katerem ima nalogo 
empatičnega delovanja, torej se vedno znova poskuša postaviti v vlogo vsakega 
člana vključenega sistema. Pri tem je pomembno, kako ljudje ravnajo drug z drugim. 
Strokovni delavec, ki je udeleženi opazovalec, ima nalogo strukturirati pogovor v 
smeri zastavljenih ciljev, ob tem pa mora biti v podporo vsakemu članu družine, dati 
jim mora občutek, da so vsi pomembni in dragoceni v skupnem delu (Čačinovič 
Vogrinčič, 2006a). 
 
Franklin in Jordan (1999, v Čačinovič Vogrinčič, 2006a, str. 34–35) v okviru kratke 
družinske terapije predstavljata nabor veščin, ki jih potrebuje strokovni delavec pri 
delu z družinami: 

  sposobnost, da vzpostavi osebni stik in odnos; 
  sposobnost, da jasno sporoči specifični namen srečanja z družino; 
  sposobnost, da usmeri in pouči klienta, kako lahko koristno uporabi terapijo v 

srečanjih, ki jih imata na voljo; 
  s svojimi veščinami soustvari odprto okolje, v katerem klient lahko izrazi svoja 

čustva, misli in vedenje; 
  veščine, da hitro oceni klientove probleme, moč, motivacije in pričakovanja; 
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  sposobnost, da skupaj z družino postavi v vedenju določene specifične in 
izmerljive cilje pomoči; 

  veščina, da intervenira hitro, ko je to potrebno, oceni posledice svojih 
intervencij in jim prilagodi svoje ravnanje; 

  sposobnost, da konstruira ustrezne naloge in domače naloge ter jih naloži 
klientu. 

 
Temu naboru veščin Šugman Bohinc (2011) dodaja še eno, in sicer sinergetično 
vlogo pomoči družini. Sinergetika je transdisciplinarna veda o spontanem porajanju 
novih vzorcev organiziranosti sistema. Sinergetična vloga pomoči se uresničuje v 
delovnem odnosu soustvarjanja, kjer se je treba izogniti spreminjanju vedenja 
sogovornika in namesto tega spoštljivo raziskati, kateri so motivirajoči dejavniki v 
posameznikovi interpretaciji resničnosti, ki bi lahko pripomogli k opuščanju manj 
učinkovitih vzorcev delovanja. Sposobnost sinergetične metateoretične govorice je 
pomemben del strokovnjakovih kompetenc, saj deluje kot najširši in najsplošnejši 
interpretativni okvir za opazovanje, razumevanje in ravnanje v določenih situacijah. 
 
Da strokovnjak dobro in kakovostno opravlja svoje delo z družino, potrebuje neko 
usvojeno znanje primernih konceptov. »Poznavanje teorij strokovnjaku daje zaledje 
in oporo pri delu z ljudmi ter mu omogoča, da izbere model sodelovanja, ki je najbolj 
primeren za delo s posamezno družino.« (Sternad, 2012, str. 449) Različnih tehnik 
svetovalnih pogovorov, ki so jih razvili različni strokovnjaki, se je mogoče priučiti in 
naučiti njihove uporabe. Treba pa je upoštevati, da je tehnika svetovalnega pogovora 
le pripomoček, orodje, medtem ko je glavni v procesu pomoči odnos med strokovnim 
delavcem in posameznikom (Žorž, 2005). Rutar (2008, str. 310) prav tako zagovarja 
primerno usposobljenost strokovnih delavcev za delovni odnos z ljudmi: »Delovni 
odnos brez osebnega odnosa ali vsaj osebnega stika ni mogoč in obratno. Brez 
'zemljevida', ki nam omogoča koncept (delovnega) odnosa v procesu psihosocialne 
pomoči kot znanje za ravnanje, osebni stik, odnos on razvit medosebni prostor 
nimajo prave smeri in funkcije. Brez širine znanj, besed, pomenov, ki nam omogočajo 
ravnanja, samo z osebnim stikom in odnosom ne bomo soustvarili rešitev.« 
 
Bouwkamp in Bouwkamp (2014) poudarjata, da ima strokovni delavec v odnosu 
procesa podpore in pomoči družini pozicijo starša. Človek se določenega vedenja 
nauči predvsem z zgledom in izkušnjami, zato je zelo pomembno, da strokovni 
delavec klientu omogoči izkušnjo, kaj zajema neko vedenje, ki se ga klient mora 
naučiti. Tudi sam strokovni delavec je zgled klientu, zato mora biti v svoji drži odprt in 
imeti na voljo različne zmožnosti. Pomembno je, da zna glede na klientovo situacijo, 
zmožnosti ali potrebe delovati kot razumevajoč in tudi popustljiv ali da si upa zavzeti 
avtoriteto s postavljanjem meje in zahtev. Pri delu z družino pa se lahko zgodi, da se 
strokovni delavec s svojo držo ne uspe približati klientu v vedenju. V takšnih primerih 
je za strokovnega delavca ključnega pomena, da ozavesti vzorec, v katerem se je 
znašel s klientom, in razišče lastni delež v nastanku neuspešnega vzorca med njima. 
To nam pove, da vsaka situacija in vsak klient od strokovnega delavca zahtevata 
specifično pozicijo, kar ni vedno enostavno, a lahko strokovnemu delavcu uspe, če 
sproti reflektira in ozavešča svoje delo. 
 
Bouwkamp in Bouwkamp (2014) naprej razvijata temo in strneta bistvo, da je 
temeljna drža strokovnega delavca pri delu s klientom drža ljubečega starša z 
avtoriteto. Kot ga sama opišeta, naj bi tak starš bil sposoben ljubeče skrbeti za 
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svojega otroka in tudi ljubeče ravnati s seboj ter skrbeti za lastne potrebe. Angažiran 
je pri otroku, v našem primeru pri družini in njenih članih, hkrati pa tudi jasno izrazi 
svoje želje in meje. Kar je najpomembnejše, je uravnavanje ravnovesja med potrebo 
po avtonomiji in potrebo po povezanosti. Strokovnega delavca, ki je sposoben 
takšnega vedenja, po opisih avtorjev lahko imenujemo zdrav odrasli. Ta je sposoben 
biti poleg klientovih želja in potreb pozoren tudi na potrebe, misli in doživljanja sebe 
kot strokovnjaka – vedno mora namreč razmisliti o učinkih klientovega vedenja nase 
in po potrebi to tudi ubesediti. 
 
Odnos med strokovnim delavcem in klientom navadno nastane, ko slednji želi in 
potrebuje neko spremembo vzorcev delovanja, ki mu v trenutni fazi življenja ne 
koristijo več. Bouwkamp in Bouwkamp (2014) opisujeta načine, kako se klient nauči 
postati »dober starš zase«, kar je najpomembnejša pot proti osebnemu razvoju. 
Osebni razvoj pa klientu pomaga krepiti strokovni delavec, sprva tako, da mu 
pomaga sprejeti nedovoljene občutke in potrebe iz izvornega odnosa med staršem in 
otrokom. »Gre za receptivno opazujočo usmerjenost k notranjim odzivom, 
usmerjenost k prepoznavanju in sprejemanju tega, kar obstaja, tega, kdor in kar si, in 
da temu rečeš da.« (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014, str. 191) 
 
Da bi klient postal dober starš, v prvi vrsti zase, potem pa tudi za svoje otroke, 
potrebuje pozitivno izkušnjo in zgled od zunaj – od strokovnega delavca. Strokovni 
delavec mora klientu ponuditi dober zgled, da se ta nauči zdravega vedenja. V 
procesu podpore in pomoči gre za dvosmernost, ko je strokovni delavec odprt za 
klientove izkušnje, a je hkrati tudi jasen o svojih mejah, željah in potrebah. »Kadar 
strokovni delavec deluje kot zdrav odrasli, klienta spodbuja k zdravemu vedenju, 
zaustavlja nezdravo vedenje in ga skuša preoblikovati v zdravo vedenje.« 
(Bouwkamp in Bouwkamp, 2014, str. 192) Bouwkamp in Bouwkamp ta proces 
poimenujeta »prestarševanje« tako staršev kot otroka, pri katerem se prek 
strokovnega delavca naučijo spoštovati v prvi vrsti pravice in interese drugega, 
ustrezno umestiti lastne občutke in potrebe, dajati pomoč drugim in jo od njih tudi 
prejemati ter ne nazadnje na iskren in odprt način komunicirati in ravnati drug z 
drugim. 
 
Bouwkamp in Bouwkamp (2014, str. 197) navajata pet raziskav (Rudy idr., 1985; 
Henry idr., 1986; Svartberg in Stiles, 1992; Muran, 1993; Tasca in McMullen, 1992), 
ki so pokazale, da so »interakcije med klientom in strokovnim delavcem, ki temeljijo 
na pozitivni naklonjenosti, povezane s pozitivnimi rezultati procesa podpore in 
pomoči, pozitivnim procesom podpore in pomoči ter pozitivnim delovnim odnosom, 
medtem ko so na sovražnosti temelječe interakcije povezane z nikakršnim ali 
majhnim napredkom v procesu podpore in pomoči in s slabim delovnim odnosom«. Iz 
teh raziskav je razvidno, da strokovni delavci, ki imajo pozitiven odnos, so angažirani 
in aktivni, vzpostavijo veliko boljši delovni odnos in dosegajo boljše rezultate procesa 
podpore in pomoči kot pasivni in neaktivni strokovni delavci. 
 
Naravnanost družine do okolja je največkrat odvisna od pristopa strokovnega 
delavca. Kadar k ljudem pristopamo na pozitiven način, bodo tudi sami pozitivno 
naravnani tako drug do drugega kot do okolja. Če pristopamo negativno, pa bodo to 
negativnost ponotranjili tudi naši sogovorniki in tako tudi sami navzven delovali. 
Sčasoma ponotranjijo mnenje drugih ljudi o sebi in se sprijaznijo s tem, da v družbi 
ne štejejo veliko (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). 
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Klemenčič Rozman (2010) izpostavi Brammerja (1993), ki ugotavlja, da je največja 
frustracija strokovnjaka ta, da kljub svojemu znanju procesa pomoči ne pripelje do 
zadovoljujoče spremembe. Avtor meni, da je morda razlog tudi to, da preveč 
pozornosti posvečamo ciljem, ki so bili zastavljeni za določen proces pomoči, 
premalo pa samemu procesu. Bouwkamp in Bouwkamp (2014) poleg tega menita še, 
da se proces pomoči družini velikokrat zaustavi, ko pride do pomanjkanja motivacije 
članov družine za spremembe. Družina izgubi motivacijo zaradi slabih izkušenj iz 
preteklosti, bodisi s socialnimi službami, ki naj bi jim pomagale, ali s sovražno držo 
družbe, ki spremeni človeka do te mere, da se ji zaradi nemoči popolnoma podvrže. 
Zato se stiku s socialnimi službami raje izognejo. V primeru, da proces pomoči 
pripelje do morebitne začasne ustavitve, je to velika frustracija tudi za strokovnega 
delavca. Zaradi pomanjkanja napredka se strokovni delavec vse bolj poslužuje 
standardnih postopkov, ob tem pa je zasenčeno njegovo zavedanje o tem, da ga 
prav takšen način dela ukaluplja in omejuje. Težava ni v tem, da strokovni delavec ne 
bi naredil tistega, kar se v procesu pomoči od njega pričakuje, temveč v tem, da ne 
naredi nič več od tega. Prav pri delu z ranljivimi družinami je včasih treba narediti še 
kaj več in predvsem kako drugače. Avtorja poudarjata, da je največkrat namesto 
smernic in postopkov pravi pristop pristnost in osebna kreativnost strokovnega 
delavca. Madsen (2007) opozarja, da prav takšni primeri, ko se proces pomoči zaradi 
različnih razlogov zaustavi, strokovnega delavca običajno popeljejo do občutij 
nekompetentnosti. Lahko jih je strah, da proces pomoči ne bo stekel dalje, za kar 
sami prevzemajo odgovornost. S takimi občutji se morajo naučiti ravnati, pri čemer 
jim pomaga samorefleksija opravljenega dela. 
 
Na tem mestu bi poudarila koncept procesa in strukture, ki ga omenjam v 
raziskovalnem problemu magistrskega dela. Če želimo, da celoten proces steče, da 
se strokovni delavec in klient ujameta, da najdeta neko skupno pot sodelovanja, sta v 
prvi vrsti potrebni pristnost in kreativnost strokovnega delavca, kot navajata 
Bouwkamp in Bouwkamp (2014). To je tisto, kar žene proces naprej, v prvi vrsti pa 
sam proces pride bolj do izraza. Smernice in postopki, ki so v določeni meri prav tako 
pomembni pri procesu dela z družino, pa lahko proces včasih tudi omejujejo. Zato je 
zopet na strokovnem delavcu, kako bo skrbel za to ravnovesje. 
 
Strokovni delavec je namreč tisti, ki je odgovoren za svoje delovanje, in ne klienti. Če 
se proces podpore in pomoči ustavi, razlog ne tiči v težavnosti klientovega problema, 
temveč je odgovornost na strokovnem delavcu, saj očitno nima tistega znanja, ki bi 
klientu pomagalo, da prebrodi krizo (de Vries in Bouwkamp, 2002). Če strokovni 
delavec želi, da se klienti pri iskanju rešitev opirajo na svoje vire moči, mora najprej 
sam delovati iz svojih virov moči, da se bo tega potem naučil tudi klient. Moč pa ima 
strokovni delavec v pozitivni viziji, odprti, iskreni in jasni poziciji ter v zmožnosti, da se 
odziva osebno. Šele nato nastane pozitivna interakcija med strokovnim delavcem in 
družino. Potemtakem strokovni delavec, ki si ne upa imeti avtoritete, tudi ne bo 
staršev učinkovito pripravil do tega, da bi zavzeli svojo pozicijo starša in imeli 
kontrolo nad dogajanjem v družini. Če želi, da bodo imeli starši avtoriteto nad svojimi 
otroki, si mora tudi sam upati imeti avtoriteto v njihovem skupnem odnosu, kar 
pomeni, da mora tudi sebe obravnavati s spoštovanjem, v tem odnosu mora biti 
prostor tudi za njegove želje, meje. Če za to poskrbi, ga družina bolj ceni, odnos pa 
postane bolj odprt (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). 
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De Vries (1995, str. 37) strne nekaj učinkovitih sestavin procesa pomoči oziroma 
ravnanja strokovnega delavca, ki delujejo: 

  nujno potreben je pozitiven odnos, sicer strokovni delavec ne more nič storiti; 
  strokovni delavec deluje empatično, z razumevanjem in posreduje različne 

informacije; 
  v fazi reševanja problemov stimulira; 
  spodbuja sogovornike, da zares nekaj naredijo s svojim problemom; 
  razčlenjuje položaj, da postane preglednejši in razumljivejši; 
  daje razne naloge, da člani družine preizkušajo možne načine reševanja; 
  psihološko razloži problem in ga interpretira (člani družine potrebujejo veliko 

razlage in pojasnjevanja, kako se stvari razvijajo); 
  v fazi iskanja rešitev delujejo resnično osebne reakcije strokovnega delavca. 

 
Bouwkamp in Bouwkamp (2014, str. 333) razmišljata, kdaj kot strokovni delavci 
delujemo najbolje: »Kadar dosledno izpolnjujemo to, da najbolj učinkovito 
nagovorimo moč družine takrat, ko sami dajemo dober zgled, in ne pričakujemo od 
drugega tega, česar sami ne delamo, potem to preprosto pomeni, da bi vse 
opredeljene postavke, h katerim stremimo, da bi družina lahko delovala najbolje 
možno, morale veljati tudi za najboljšega možnega strokovnega delavca.« 
 

2.5 UPORABA JEZIKA V PROCESIH POMOČI 
 

Anderson in Gehart (2007) kot uvod v postmoderni koncept sodelovalnega dela z 
ljudmi poudarjata pomen in namen, ki ga ima jezik. O jeziku menita, da je primarno 
sredstvo, skozi katerega konstruiramo in občutimo naš svet, jezik pa ne odraža 
resnice. Jezik ni zunanji opis notranjega procesa in tudi ne opisuje natančno, kar se 
dejansko zgodi. Omogoča pa opis in dodelitev pomena temu, kar se zgodi. Jezik 
namreč pridobi svoj pomen in vrednost s svojo uporabo; pomen besede je v njegovi 
uporabi. V kontekstu jezika neke osebe se vedno trudimo razumeti in poiskati smisel. 
Proces in iskanje samo ustvarjata pomen. Jezik je v tem pogledu sredstvo procesa in 
iskanje, skozi katerega poskušamo razumeti in ustvariti pomen oziroma znanje o 
našem svetu in nas samih. Jezik tako omejuje in oblikuje naše izražanje. Resničnost, 
ki jo pripisujemo dogodkom, izkušnjam in ljudem v našem življenju, ne obstaja v 
stvari ali osebi. Namesto tega je socialno ustvarjena v določeni kulturi in se nenehno 
oblikuje in preoblikuje v jezi. Kar je ustvarjeno, je torej le ena od mnogih in morda 
neskončnih možnosti. Zato je jezik »tekoč« in ustvarjalen, kot navajata avtorja. 
 
Pogovor ni le sredstvo, s katerim se terapija posreduje, temveč se prek pogovora 
lahko doseže najboljše razumevanje in okrepi povezanost. Še več: skozi jezik in 
izgovorjene besede se človek spreminja. Ne prinesejo pa vsi pogovori ugodnih 
sprememb. Terapevtski pogovori so pogovori, ki naj bi prispevali k intimnosti in ki naj 
bi odprli možnosti osebnega razvoja. Besede sogovornika nas lahko vodijo, nam 
omogočijo boljše razumevanje, odpirajo nove poglede, nas navdihujejo ali tudi 
odvračajo, a na koncu so besede tiste, ki ostajajo. Že samo z njihovim izgovarjanjem 
se človek spreminja (Kempler, 1994, str. 69). 
 
Več avtorjev poudarja, da imajo besede in jezik, ki ga uporabljamo pri delu z 
uporabniki, v sodobnem času posebno vrednost. Mešl (2008) pojasnjuje, da s 
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pomočjo jezika sporočamo drugim vse, kar vemo. Strokovni delavci si moramo 
prizadevati za komunikacijske kompetence, ki jih avtorica opiše kot usposobljenost 
strokovnih delavcev za vodenje procesa pomoči, za vodenje pogovora na način, ki 
odpira prostor za raznolike interpretacije, ki jih lahko s sogovorniki raziskujemo, 
dopolnjujemo ali na novo oblikujemo. 
 
Tudi Parton in Marshall (1998, v Mešl, 2008) poudarita osrednji pomen jezika, in sicer 
sta mnenja, da je resnica produkt jezika. Ni mogoče predpostaviti, da realnost čaka, 
da bo odkrita, temveč gre za oblikovanje in konstruiranje znotraj jezika. 
 
Shazer (1994, v Mešl, 2008) piše o temeljni vlogi jezika za razumevanje sveta in za 
razumevanje procesov pomoči. Mešl (2008, str. 41) ob tem citira tudi Freuda, ki je že 
ob svojih začetkih definiranja terapije kot konverzacije oziroma pogovora pozitivno 
vrednotil pomen besed: »Besede so bile sprva čarovnija in beseda je še danes 
ohranila veliko svoje stare čarovne moči. Z besedami lahko človek svojega bližnjega 
osreči ali pa ga požene v obup, z besedami prenaša učitelj svoje znanje na učenca, z 
besedami pritegne govornik zbor poslušalcev in usmerja njihove sodbe in odločitve. 
Besede izzivajo afekte in so splošno znano sredstvo za medsebojno vplivanje. Zato 
uporabe besed v psihoterapiji ne bomo podcenjevali.«  
 
Mešl (2008) omenja Saleebeyja (1997), ki podobno kot drugi avtorji poudarja, da 
imajo besede moč. Avtor meni, da lahko z besedami moč dodajamo, navdihnemo ali 
pa demoraliziramo in uničimo. Strokovni delavci morajo biti pozorni na to, da skrbno 
ravnajo z besedami, da v dialogu s sogovorniki soustvarjajo nove pomene. 
Pomembno pri tem je, da besede ljudem dajo moč in ne razvrednotijo človeka. 
Podobno Parton in O´Byrne (1998, v Mešl, 2008) navajata, da so besede vse, kar 
imamo, in vse, kar potrebujemo. Da bi proizvedli več besed in sooblikovali 
spremembe, moramo dodajati svoje besede in vprašanja, kar pa podkrepi moč jezika 
in pripovedi. Avtorja opozorita, da govorjenje o problemih ustvari še večje probleme, 
medtem ko govorjenje o močeh prinaša več moči. Temu se pridružuje tudi Wise 
(2005, v Mešl, 2008), ki pojasnjuje, da se sprememba od jezika, ki temelji na 
primanjkljajih, k jeziku, ki temelji na močeh, najizraziteje pokaže, če se družini 
pridružimo v njenem jeziku in njeni uporabi terminov. Takšen jezik poimenuje 
priložnosti in možnosti ter ustvari okolje, ki krepi moč in ustvari kontekst varnosti in 
spoštovanja. 
 
Osrednji prostor, v katerem se dogaja proces pomoči, je pogovor. Čačinovič 
Vogrinčič (2003, 2006a, 2010) v svojih delih opisuje svoj velik prispevek raziskovanja 
in poudarjanja pomena jezika v poklicih pomoči. Sicer je avtorica usmerjena 
predvsem na socialnodelovno področje, vendar pa lahko to znanje in koncept 
prenesemo tudi v socialnopedagoško delo. Poudarja pomen govora, jezika in 
odprtega prostora za pogovor, kjer sta strokovni delavec in uporabnik sogovornika in 
soustvarjalca. Na tem mestu pa Čačinovič Vogrinčič in sodelavci (2009) pišejo tudi o 
poimenovanju ljudi, s katerimi delamo, in sicer pravijo, da klient ali stranka dobita 
alternativo v besedah, kot so udeleženi v problemu in rešitvi, sogovornik, uporabnik 
ali ekspert iz izkušenj. Prav tako navajajo spremembe v poimenovanju tretmaja, ki ga 
zamenjajo pogovor, dialog, soustvarjanje, sodelovanje, dodajanje moči, delovni 
odnos. Te besede označijo kot pozitivne, kot tiste, ki opogumljajo, dodajajo moč in 
vključujejo. Nove besede oziroma poimenovanja prihajajo z namenom ukinitve 
negativnih besed, ki ljudi v že tako težkem položaju le še dodatno izključujejo. 
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Čačinovič Vogrinčič strokovnim delavcem sporoča, da se lahko opremo na ta novi 
jezik in nova poimenovanja pri prevajanju iz teorije v prakso, ter kot 
najpomembnejše, od strokovnjaka k uporabniku v dialogu. S tem je hotela poudariti, 
da se lahko s pravilno uporabo govora v dialogu bolj približamo uporabnikom, s čimer 
zmanjšamo distanco med strokovnim delavcem in sogovornikom. 
 
Čačinovič Vogrinčič (2006a) vidi posebnost v jeziku dela z ljudmi in navaja, da mora 
ostati razumljiv, vsakdanji tudi v konceptih posamezne stroke prav zato, da je 
dostopen uporabnikom kot enakopravnim sogovornikom strokovnim delavcem. Zato 
je jezik strokovnega delavca vedno tudi jezik uporabnika, je delovni, raziskovalni 
jezik, ki zmore biti tudi zelo oseben, na način, da ubesedi izkušnje vsakega 
uporabnika in njegov delež pri rešitvah. Prav zato je naloga strokovnega delavca, da 
sogovorniku naredi prostor, da ta pove, kaj si želi. S takšnim načinom dela postane 
pomoč učinkovita za uporabnika, saj jo ta razume, ima zanj smisel in jo ne nazadnje 
lahko sprejme, kar pa je ključna točka procesa pomoči človeku. 
 
Če želimo doseči spoštljiv in sodelovalen odnos z našimi uporabniki, potrebujemo 
znanje in besede, s katerimi poimenujemo svoje delo. Sogovornikom torej 
ubesedimo, kaj delamo in v katero smer smo namenjeni, da lahko nato skupaj 
raziskujemo možne korake. To je eden izmed načinov, s katerim lahko zagotovimo 
soudeleženost v procesu dela, ki vodi k ugodnim razpletom, ki smo jih soustvarili z 
ljudmi, ki so eksperti iz izkušenj (Mešl, 2008). Z ljudmi torej strokovni delavci 
vzpostavimo delovni odnos in osebni stik. Besedi sogovornik in sogovornica pa 
poudarita ključne elemente v našem odnosu: soustvarjanje delovnega odnosa, 
soustvarjanje razgovora, soraziskovanje za sooblikovanje procesa pomoči. Na tak 
način se v pogovoru soustvarjajo spremembe in premiki proti zastavljeni ciljem. 
Takšen pogovor omogoča stikanje ljudi z različnimi osebnimi izkušnjami in 
kompetencami, ki soustvarjajo svojo udeleženost v rešitvah (Čačinovič Vogrinčič, 
2006a). 
 
Čačinovič Vogrinčič (2010) navaja več argumentov v prid pomembnosti uporabe 
pravega jezika pri delu z ljudmi: je pomemben, ker ubesedi posebnosti procesov 
pomoči tako, da opiše ravnanje; jezik strokovnih delavcev je jezik za opisovanje 
sprememb, saj ubesedi, kar je uresničljivo, predvsem pa najmanjši možni korak v 
smeri želenih izidov; takšen jezik je jezik spoštljivih in odgovornih zaveznikov 
uporabnikov, ki so eksperti iz izkušenj v procesih pomoči; s spoštljivim jezikom lahko 
dosledno upoštevamo perspektivo moči. V nadaljevanju te argumente na kratko 
povzemam. 
 
Jezik strokovnega delavca je pomemben, ker ubesedi proces pomoči in opiše, 
kako delamo. Za stroko, ki potrebuje teorijo ravnanja, je vprašanje »kako« ključnega 
pomena. Pogovor ustvarja delovni odnos, kjer se ubesedi proces pomoči. Elementi 
delovnega odnosa v jeziku stroke so opora ravnanju strokovnega delavca v 
sodelovanju z uporabniki. Jezik stroke ima še to posebnost, da ga je mogoče 
uporabljati oziroma souporabljati z uporabnikom v procesih sodelovanja (Čačinovič 
Vogrinčič, 2010). 
 
Jezik stroke je jezik za opisovanje sprememb, ki nas usmerja v raziskovanje 
sedanjosti in soustvarjanje prihodnosti. Pozornost preusmerja s starih problemov na 
nove rešitve, pri čemer raziskuje želene izide. Jezik strokovnega dela je občutljiv za 



35 
 

zaznavanje sprememb in omogoča spoštljivo ravnanje za dosego določene 
spremembe. Bass, Dosser in Powell (2001, v Čačinovič Vogrinčič, 2010) opozarjajo 
na moč, ki jo imajo besede. Procese podpore in pomoči opišejo kot pridruževanje, 
odkrivanje oziroma raziskovanje in spreminjanje, hkrati pa dodajo praznovanje vsake 
najmanjše možne spremembe. Pravijo, da so spremembe očitne in da se človeku 
pridružimo, da bi skupaj z njim raziskovali možne rešitve in opredelili spremembe. 
 
Jezik strokovnega dela je jezik spoštljivih in odgovornih zaveznikov v procesih 
pomoči. Jezik, ki ga uporablja strokovni delavec, mora biti spoštljiv, pozitiven, hkrati 
pa mora varovati enkratnost in dostojanstvo človeka. Spoštljiv jezik ne ocenjuje, ne 
stigmatizira, ne obsoja, ne poučuje, niti ne razvrednoti. Strokovni delavec mora biti 
pazljiv in skrbno izbirati besede, da ne bi ranil ali ponižal sogovornika, kajti v jeziku, ki 
omogoči in varuje soustvarjanje, je uporabnik ekspert iz izkušenj, udeležen v 
problemu in rešitvi, je sopotnik in sodelavec. Strokovni delavci se »pridružimo 
uporabniku, da bi uporabili njegov jezik in soustvarili skupnega v vsakokratnem 
izvirnem delovnem projektu pomoči. Pridružimo se uporabniku tudi tako, da 
uporabljamo skupen jezik naše znanosti in stroke, da ga bo uporabnik uporabljal z 
nami, kompetenten v procesih soustvarjanja.« (Čačinovič Vogrinčič, 2010, str. 243) 
 
Jezik strokovnih delavcev upošteva perspektivo moči in omogoči, da nihče ne 
ostane brez besed, ko raziskuje lastno kompetentnost, vire moči, pogum, darove in 
lastni delež v procesu soustvarjanja. Na podlagi perspektive moči strokovni delavci 
sprašujemo po zaželenih razpletih, dobrih izidih, sanjah in upanju; raziskujemo vire in 
oporo v družini, pri prijateljih, na delu ter izkušnje iz preteklosti (Čačinovič Vogrinčič, 
2010). 
 
Lussi (1991, v Čačinovič Vogrinčič, 2010) je prvi, ki je razvil in v svojih delih uporabil 
jezik, ki zajame bistvo in posebnost stroke socialnega dela. Kot že ves čas 
poudarjam, je veliko načel in smernic, ki so bile razvite za stroko socialnega dela, 
lahko prenosljivih za uporabo na področju socialne pedagogike, ki kot stroka prav 
tako potrebuje spoštljiv in uporabnikom prijazen jezik. Lussi poudarja, da se mora 
strokovni delavec potruditi razumeti raznovrstne pripovedi ljudi z raznovrstnimi 
usodami in v zelo raznovrstnih okoliščinah. To pa se zgodi v skrbnem dialogu z 
udeleženim v problemu. Druga naloga strokovnega delavca na področju spoštljive 
uporabe jezika je, da tudi sam skrbno ravna z besedami ter skrbi za jasnost in 
razumljivost povedanega. Lussi piše o jezikovni prilagodljivosti, ki jo potrebuje 
strokovni delavec, da bi bil razumljiv in prilagodljiv raznovrstnosti uporabnikov, in 
opisuje za uporabnika prijazno komuniciranje. Jezikovna prilagodljivost pa je prvi 
pogoj za to, da uporabimo spoštljiv jezik kot jezik koncepta, ki omogoča strokovno 
ravnanje. 
 
Čačinovič Vogrinčič (2003) o uporabi jezika v procesih pomoči prav tako piše, da ima 
to posebnost, da mora ostati razumljiv in vsakdanji tudi v konceptih stroke, zato da je 
dosegljiv uporabnikom kot enakopravnim sogovornikom v kontekstu soustvarjanja 
procesa pomoči. Besede, uporabljene v procesih pomoči, predstavljajo sporazum, 
razumevanje, lokalni jezik, soustvarjanje realnosti, odkrivanje sveta drugega in 
soustvarjanje življenjske zgodbe. Pozornost strokovnega delavca pri pravilni uporabi 
jezika se popolnoma usmeri na proces razgovora v sedanjosti, saj je pomembna 
sedanjost »tukaj in zdaj« – v njej se soustvarjajo zgodbe za prihodnost. Gre za 
drugačno odgovornost, za odgovornost soustvarjanja pomenov in soustvarjanja 
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sporazuma. Za ustvarjanje novih razumevanj, interpretacij in odgovorov so potrebni 
spoštljiva radovednost, odprtost in sodelovanje, predvsem s strani strokovnega 
delavca, pa tudi uporabnikova odprtost do sodelovanja je zelo pomembna pri 
ustvarjanju želenih izidov. 
 

2.5.1 KO BESEDE SPRAVIMO NA PAPIR 
 

Z uporabo spoštljivega jezika, jezika, ki ne izključuje, takšnega, ki spodbuja 
uporabnika k sodelovanju in soustvarjanju, imamo pripravljeno osnovo za dobro 
zapisovanje. Ko strokovni delavec dela z uporabniki, mora navadno vsebino srečanj 
prenesti tudi na papir z uporabo ustreznih besed. To je potrebno bodisi v 
raziskovalne namene ali zgolj kot vsakdanje zapisovanje srečanj, na primer v šolski 
svetovalni službi ali na centrih za socialno delo kot zapisovanje, poročanje ali 
dokumentiranje dela. V mojem primeru sem zapisovala vsebine posameznih srečanj 
za namen raziskovalnega dela magistrskega dela.  
 
Urednika knjige Zapisovati socialno delo, Poštrak in Urek (2008), v svojem 
predgovoru navajata, da je zapis tisto, kar je na voljo na papirju, osnova zapisu pa je 
pogovor. Lahko ga vzamemo v roke in je dejstvo. Je razsežnost strokovnega dela, pri 
katerem moramo imeti neko vednost z določenega področja, da lahko to potem tudi 
ustrezno prenesemo v pisno obliko. Skratka osrednja misel zapisovanja je, da smo 
strokovni delavci tisti, ki imamo znanje s svojega področja, torej da vemo, kaj delamo 
in da bomo tako tudi znali zapisati to, kar delamo. 
 
Zapiski srečanj v nekem procesu pomoči so lahko vir dobrih informacij za vse 
udeležene. Zagotavljajo pomembne podatke o posameznih srečanjih, kot na primer 
število srečanj, pomembne naslove, korake, ki jih je strokovni delavec opravil skupaj 
z uporabnikom. Prav tako ti zapisi vsebujejo podatke o potrebah in željah 
sogovornikov ter tudi zastavljenih ciljih. Strokovni delavci te podatke zapišejo na 
zgoščen, a jasen način. Vse zapisane informacije so zelo dragocene, ki pa hitro 
zbledijo, če niso zapisane v nekaj dneh po pogovorih s sogovorniki (Urek, 2008). S 
kakovostnimi zapisi lahko prispevamo k spremembam, ki stremijo k boljši praksi 
strokovnega dela, pri tem pa nam pomaga predvsem refleksija metod našega dela 
(Healy in Mulholland, 2007, v Urek, 2008). 
 
Poštrak (2008) opozarja, da so zapisi, ki jih dokumentira strokovni delavec, zapisi o 
realnosti obeh soustvarjalcev procesa pomoči, strokovnega delavca in uporabnika. 
Zapisovanje oziroma beleženje je na nek način soustvarjanje strokovnega delavca in 
uporabnika, zapis je njuna last in je del dokumentacije obeh. Uporabnik ves čas 
procesa sodeluje pri nastajanju zapisov s tem, da vnaša lastne predloge, razlage, 
pripombe. Tako je vsak zapis skupno delo in dobra osnova za nadaljnje delo. 
 
Čačinovič Vogrinčič (2008) poudarja, kako je pomembno, da skrbno zapisujemo 
naloge v delovnem odnosu in vsako najmanjšo spremembo v smeri proti zastavljenim 
ciljem. Vsakič znova moramo zapisati premike, ki so se zgodili na določenem 
srečanju z našimi sogovorniki – tudi tiste minimalne spremembe so pomembne v 
procesu napredovanja proti rešitvam. Treba pa je beležiti tudi neuspehe, slepe poti in 
odstopanja od rešitev, ki so se pokazale kot neuresničljive. Zapisi o neuspehih nam 
omogočijo, da se usmerimo k novim premislekom, novim iskanjem in usmeritvam k 
morebitnemu novemu načinu delovanja. 
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2.6 UPORABA GESTALT PRINCIPOV PRI DELU Z DRUŽINO 
 

Gestalt pomeni celoto, konfiguracijo ali vzorec. Pomeni integracijo delov v nasprotju s 
seštevanjem delov (Lamovec, 1995). 
 
Izmed vseh opisov in povzetkov principa gestalt terapije sem izbrala Žorževo 
predstavitev. Po mojem mnenju zelo dobro povzame in opiše bistvo te terapije, tako 
da je lahko razumljiva tudi za bralce, ki še niso seznanjeni z njeno vsebino. 
 
Sam pojem »gestalt« označuje celovitost, obliko, popolnost oblike. »Gestalt 
psihologija je proučevala zaznave, pomembno spoznanje te psihologije je težnja 
posameznika, da v procesu zaznave nepopolno informacijo na nek način sam 
dopolni, izpopolni.« (Žorž, 1997, str. 18) Ta spoznanja je gestalt terapija prenesla na 
področje motivacije in osebnosti. Gestalt terapija pripada humanistični smeri v 
psihologiji in gleda na življenjske probleme predvsem kot na probleme v odnosih in 
komuniciranju. Humanistična psihologija je namreč postavila v ospredje človeka kot 
posameznika, ki je sam odgovoren za samega sebe, za svoj obstoj (Žorž, 1997). 
Nekateri avtorji gestalt terapijo definirajo tudi kot terapijo »tu in zdaj«. Žorž (2005) na 
tem mestu poudarja načelo Perlsa, začetnika gestalt terapije, da preteklosti ni 
mogoče spreminjati, da lahko spreminjamo samo sedanjost. Vse, kar lahko 
spremenimo, spremenimo le v sedanjosti, tu in zdaj. Ne zanemarja sicer 
pomembnosti preteklih in prihodnjih dogodkov, ampak pravi, da so pomembni le 
toliko, kolikor nam kot nezaključene celote še v sedanjosti stabilizirajo energijo in nas 
odvračajo od življenja tu in zdaj. »V gestaltističnem tu in zdaj sta pomembni tako 
preteklost kot prihodnost: iz preteklosti nosimo v sedanjost izkušnje, nezaključene 
gestalte, preteklost torej pomembno vpliva na vse naše sedanje doživljanje, pogledi v 
prihodnost pa nam omogočajo postavljanje ciljev, načrtovanje, planiranje – in torej 
tudi prihodnost pomembno vpliva na naše sedanje doživljanje.« (Žorž, 2005, str. 37) 
 
Gestalt psihologi so odkrili, da človek pri opazovanju, zaznavanju teži k temu, da 
nepopolno sliko zaključi, dokonča in jo spremeni v popolno. Perls je psihološko 
zakonitost o zaključevanju stvari prenesel na širši pomen človekovega življenja. 
»Vse, kar človek doživi, vsaka njegova potreba, želja, zaznava, vse je neke vrste 
'odprt gestalt' ali 'nezaključen gestalt', ki teži k temu, da ga človek zaključi, zapre. 
Dokler človek svoje izkušnje ne zaključi, zapre, ostaja odprta in ga bremeni.« (Žorž, 
2005, str. 35) Vse te nezaključene izkušnje nosi človek kot breme, in več kot je teh, 
težje človek nosi to breme. Namen gestalt terapije pri tem je, da s svojimi metodami 
poskuša pomagati posamezniku, da te nezaključene gestalte zaključi in se s tem 
razbremeni. 
 
Perls je razvil svoj princip odgovornosti, pri katerem je poudaril, da je vsak človek 
sam odgovoren zase in za svoj obstoj. Tako prenese ta princip tudi v odnos 
strokovnega delavca z uporabnikom in poudarja, da človek ni pasivno prepuščen 
strokovnemu delavcu, temveč ohranja svojo odgovornost zase. Temo zaključi z 
mislijo, da je strokovni delavec odgovoren za svoje ravnanje, za ustrezno izbiro 
načina vodenja pomoči, medtem ko je za spremembe odgovoren človek sam (Žorž, 
1997). 
 
Žorž (1997) ugotavlja, da so v celotni gestalt terapiji manj pomembne vsebine, 
pomembnejši pa je način dela. Pozornost se usmerja na procese in ne toliko na 
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vsebine teh procesov. Ko govorimo na primer o tehnikah dela z družino, torej ni toliko 
pomembno, kaj počnemo, temveč kako to počnemo. Ko avtor (2005) opisuje prvi 
princip gestalt terapije, navaja tudi, da nas prav tako ne zanima, zakaj je nekaj tako, 
kot je, temveč kako je. Zanima nas torej proces, ki se dogaja v človeku samem, v 
odnosu z drugim človekom ali z okoljem v določenem trenutku, vključno s socialnimi, 
kulturnimi, fizičnimi in drugimi okoliščinami. O tem razpravlja tudi Klemenčič Rozman 
(2017) ter izpostavi pomembno razliko med strukturnim in procesnim pristopom dela 
z ljudmi kot spremembo vprašanja »kaj« v vprašanje »kako«. Ko govorimo o tem, 
kako bomo nekaj napravili, ne dajemo prednosti nekim tehnikam, temveč se 
usmerimo na sledenje procesu. Žorž (2005) navaja tudi drugi princip, ki trdi, da 
gestalt terapija temelji na odnosni terapiji, v kateri je pomemben odnos strokovni 
delavec – klient. Ta odnos je odprt, dialoški, je odnos JAZ – TI. Tretji princip pa pravi, 
da je gestalt terapija celostna, na kar nakazuje dejstvo, da je človek vedno celovito, 
celostno bitje, ki vedno, torej v vsaki situaciji, deluje kot celota. 
 
Gestalt terapija spada v skupino humanistične psihologije, kar pomeni, da se ne 
ukvarja z boleznimi ali motnjami, temveč s človekom. Kot že omenjeno, je človek tisti, 
ki je edini lahko odgovoren zase in za svoja dejanja. Zato ni naloga strokovnega 
delavca, da bo človeka spreminjal, popravljal, niti ne, da bi »zdravil« njegove bolezni. 
To pa ne pomeni, da moramo človeka, ki ima problem, pustiti, naj se znajde sam. 
Uporaba gestalt terapije prinese veliko spoštovanje človeka v njegovi stiski, 
brezpogojno sprejemanje človeka kot samostojne, svobodne osebnosti s polno 
odgovornostjo. Strokovni delavec mu lahko le pomaga, da najde rešitve iz stiske tudi 
tam, kjer jih sam ne vidi, pri čemer se lahko bolj zaveda vseh okoliščin problema, 
lahko tudi bolj kritično ovrednoti posledice svojih dejanj ali odločitev. Odloči pa se 
posameznik vedno sam (Žorž, 2005). 
 
Tudi Enright (1970) poudarja, da je naloga strokovnega delavca pomoč posamezniku 
pri premagovanju ovir, ki blokirajo njegovo zavedanje, da lahko deluje z vsemi svojimi 
sposobnostmi. Strokovni delavec v tem pogledu ne pomaga neposredno rešiti 
težave, temveč je tam le, da pomaga posamezniku ponovno vzpostaviti pogoje, pod 
katerimi lahko izkoristi svoje sposobnosti za iskanje rešitve. Avtor ponazori na 
primeru, kdaj začne strokovni delavec nuditi pomoč družini. Problemi družine so zgolj 
njeni problemi, o katerih razpravljajo člani družine, ki so v danem obdobju v dobrem 
stiku, komunikacija med njimi dobro teče in tako učinkovito rešujejo medosebne 
težave. Naloga strokovnega delavca se začne, ko se neke druge nezavedne 
dejavnosti začnejo izkazovati v njihovem celotnem gestaltu in se ujemati z vsebino 
njihovih izrečenih besed. Na tej točki strokovni delavec spodbudi člane družine, naj 
nekaj pozornosti posvetijo tudi tem drugim, nezavednim dejavnostim, ki jih prej sami 
niso videli. 
 
Kempler (1994) pa gestalt psihologijo opiše kot teleskopsko steklo med človekom in 
svetom okrog njega, le da je celoten sistem obrnjen: namesto da bi človek gledal 
skozi teleskop ven, zunanji svet, gestalt psihologija gleda skozi steklo človeka v 
notranjost. S tem hoče povedati, da je značilnost gestalta ta, da je človekova zavest 
obrnjena nanj samega – na samega sebe. 
 
Zakaj sem torej vključila pojmovanje gestalt terapije v ta zapis? Ker menim, da ima 
dobro izhodišče za delo z družino. Ključno je, da je človek usmerjen vase, s tem 
lahko namreč damo poudarek na izkustveno raziskovanje njegovih problemov. Bolj 
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kot se usmerimo na izkušnje človeka, družine, več lahko člani družine dobijo v 
procesu pomoči uvida vase, v svoje doživljanje, dojemanje sveta in problemov, ki jih 
imajo. Na ta način bodo miselno bolj vključeni v iskanje rešitev, ki so zanje 
najustreznejše in ki jim prinesejo najboljše rezultate do zastavljenih ciljev. 
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3  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Za raziskavo v obliki študije primera družine sem se odločila, ko sem v času 
magistrskega študija v okviru predmeta Delo z družino vzpostavila podporni proces z 
družino, ki je potrebovala pomoč na več področjih. Veliko avtorjev se strinja, da je 
vsaka družina edinstvena, kar pomeni, da prav vsaka potrebuje in zahteva svojstven 
pristop. Da se družini lahko kar najbolj približamo, jo moramo spoznati in na podlagi 
tega tudi pripraviti skupen načrt in cilje, ki jim bomo sledili. 
 
Največkrat se pri pomoči družini daje preveč pozornosti strukturi vsakega srečanja 
posebej, pozablja pa se na pomembnost vzpostavljanja procesnega dela z družino, 
pri čemer prideta do izraza bolj sistemski pogled in kontekstualno razumevanje 
družine. Proces pri delu z družino je torej tisti, na katerega se moramo opreti, ko 
želimo celostno spremljati družino, kar pa ne pomeni, da pri tem zanemarimo 
načrtovanje sprotnih srečanj. To je pomembno tako za strokovnega delavca kot za 
družino. Za usmeritev pozornosti na proces je pomembno imeti dobro utemeljen 
pripomoček, s katerim si strokovni delavec pomaga beležiti sprotna opažanja in 
rezultate. V magistrskem delu bom zato dala poudarek na raziskovanje procesa pri 
delu z družino, hkrati pa me bo zanimalo, kako načrtovati pripomoček, ki bo 
strokovnemu delavcu v oporo pri izvedbi celotnega procesa pomoči družini. 
 

4  CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

4.1 CILJI RAZISKAVE 
 

  Analizirati in opredeliti sodelovanje z družino, pri čemer bomo posebej pozorni 
na proces in ne le na strukturo. 

  V procesu podpore in pomoči načrtovati pripomoček, ki bo strokovnemu 
delavcu osnova za osredotočanje na proces dela z družino. 

  Raziskati, kateri načini dela strokovne delavke so pripeljali do sprememb v 
družini. 

 

4.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

  Kateri so pokazatelji procesnega pristopa k sodelovanju z družino? 
  Kako načrtovati pripomoček, ki spremlja delo, na način, da bo podprl procesni 

pristop sodelovanja z družino? 
  Kakšna je uporabna vrednost začetnega protokola na vsakem srečanju z 

družino, ki zajema dogovor o sodelovanju, preverjanje doseženih ciljev ter 
opredelitev problema in želenih izidov, z vidika družinskih članov in z vidika 
strokovnega delavca? 

  Na kakšen način je v pripomočku za beleženje razvidno, da je proces 
soustvarjen skupaj z družino, in kako se to kaže v odzivih posameznika in 
družine? 

  Kako so se odzivali na način dela strokovne delavke posamezni člani in kako 
družina kot celota? Kateri načini dela so bili učinkovitejši? 
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5  METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

Metoda, ki sem jo uporabila v raziskavi, je deskriptivna, raziskovalni pristop pa je 
kvalitativna raziskava. Raziskava bo izvedena v obliki študije primera. 
 

5.1 VZOREC 
 

Vzorec vključenih v raziskavo zajema eno družino. Družina je iz Ljubljane, sestavljajo 
pa jo štirje člani: mama, oče, enajstletna hči in triletni sin. V stik s to družino sem 
prišla prek ene izmed ljubljanskih osnovnih šol, ki jo je predlagala profesorica na 
fakulteti. Na šoli mi je socialna pedagoginja ponudila družino, ki je potrebovala 
pomoč. Družino je vprašala za sodelovanje in ji predstavila moje delo. Ko so potrdili 
pripravljenost na sodelovanje, sem stik z družino vzpostavila tudi sama in dogovorili 
smo se za prvo srečanje. 
 

5.2 RAZISKOVALNI INSTRUMENT IN POSTOPEK ZBIRANJA 
PODATKOV 

 

Podatke sem zbirala prek dnevniškega pripomočka (z naslovom Udeležba v izvirnem 
delovnem projektu pomoči), ki sem ga že sestavljenega pridobila iz raziskave z 
naslovom Učenci z učnimi težavami – izvirni delovni projekt pomoči urednice 
Šugman Bohinc (2011). Vzela sem ga kot osnovo pripomočka za pridobivanje 
podatkov in ga v nekaterih točkah prilagodila potrebam svoje raziskave. Vzorec 
prirejene različice pripomočka je v prilogi 1. 
  
Podatki so zbrani na podlagi srečanj z družino na njenem domu, ki so potekala 
enkrat tedensko po 90 minut. Vnaprej smo se dogovorili za dan v tednu in uro, ko 
sem prihajala k njim, razen če smo se sproti dogovorili drugače. Komunikacija glede 
naših srečanj je potekala po telefonu. Z družino sem sodelovala v šolskem letu 
2016/2017, natančneje od oktobra 2016 do junija 2017. Vsako srečanje ima svoj 
dnevniški zapis, tako da je analiziranih 31 srečanj, kar znese 31 poročil. 
 
Pred srečanji sem se nanje pripravila tako, da sem preletela dnevniški zapis 
predhodnega srečanja. S tem sem osvežila spomin in ozavestila pomembne teme, 
kar mi je pomagalo držati rdečo nit. Po potrebi sem si zapisala oporne točke 
aktualnih tem za pogovor naslednjega srečanja, nisem pa natančno strukturirala 
poteka in vsebine srečanj. Srečanja z družino so potekala pogovorno, kar pomeni, da 
nisem opravljala strukturiranih intervjujev, temveč je bila osnova pogovor z družino. 
Srečanja tudi niso bila snemana. Po opravljenem posameznem srečanju sem še isti 
ali naslednji dan po spominu zapisala poročilo in dogajanje iz srečanj tako razčlenila 
po pripadajočih točkah.  
 

5.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
 
Kvalitativno analizo podatkov bom v nadaljevanju nazorno opisala po korakih – 
primer postopka analize je v prilogah. Pri analizi podatkov sem sledila korakom 
kvalitativne analize Mesca (1998). 
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Pridobljeni podatki dela z družino so bili najprej sproti zapisani v za to pripravljen 
obrazec in urejeni po datumih. Po zaključku sodelovanja z družino sta sledila 
podrobno večkratno prebiranje in pregled celotnega zbranega gradiva. 
 
V naslednjem koraku sem vse posamezne zapisane dnevnike zaradi boljše 
preglednosti združila v en dokument. Določila in podčrtovala sem enote kodiranja 
oziroma izjave, ki so bile pomembne za mojo raziskavo, ter jih oštevilčila po vrstnem 
redu. Postopek številčenja je prikazan v prilogi 2, ki je hkrati prikaz zapisa enega 
srečanja z družino. V postopku kodiranja sem uporabila le izjave, ki so bile 
relevantne za mojo raziskavo. Tiste izjave, ki niso oštevilčene, so izpuščene iz 
analize. 
 
Ko sem oštevilčila vse relevantne izjave, sem jih prikazala v tabeli in jim pripisala 
kode prvega reda, kot je razvidno iz priloge 3. Kode drugega reda so se pokazale le 
pri eni izmed kategorij, ki sem jo poimenovala »način dela strokovne delavke«. Ko 
sem določila tako kode prvega reda kot kode drugega reda, sem jih začela združevati 
v širše kategorije. Določila in poimenovala sem jih sama, in sicer glede na zaznane 
širše teme, ki so se pojavile med analizo podatkov. 
 
Na tej točki postopka analize sem imela pred seboj tabelo vseh izbranih in 
oštevilčenih izjav, njim pripadajočih kod prvega in drugega reda ter izbranih kategorij. 
Zaradi boljše preglednosti in lažje nadaljnje analize sem v naslednjem koraku 
pripravila zapis, v katerem sem pod vsako kategorijo nanizala vse pripadajoče kode 
prvega reda in kode drugega reda, kjer so se te pokazale. Nastala je obsežna 
osnova za strnjeno pisanje rezultatov, zato v prilogi 4 prikazujem le en del zapisa 
kategorij in pripadajočih kod prvega in drugega reda. Zaradi lažje predstave sem 
uporabila kategorije in njim pripadajoče kode prvega in drugega reda, ki so prikazane 
v prilogi 3. Na koncu sem na podlagi celotne analize zapisala ugotovitve in rezultate 
raziskave. 
 
V nadaljevanju predstavljam poglavje Rezultati, kjer sem podrobno predstavila vsako 
kategorijo posebej. V poglavju, ki sledi, pa sem še strnjeno odgovorila na zastavljena 
raziskovalna vprašanja. 
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6  REZULTATI 
 
Poglavje je namenjeno predstavitvi rezultatov, ki sem jih pridobila z analizo 
dnevnikov. Predstavljeni so na podlagi kategorij, ki so se porajale med analizo, in 
elementov zastavljenega pripomočka za beleženje. V poševnem tisku so za boljšo 
ponazoritev dodani tudi dobesedni izseki iz dnevnikov. Z odebeljenim tiskom želim v 
tem (šestem) in naslednjem (sedmem) poglavju še dodatno poudariti 
najpomembnejše teme, ki so se porajale med analizo podatkov. V spodnji tabeli 
predstavljam tudi vse kategorije s kratkimi opisi vsebine in jih v nadaljevanju po 
poglavjih ločeno podrobneje opišem. 
 

Tabela 1: Opis kategorij 

KATEGORIJA OPIS 

1. NAČIN DELA STROKOVNE DELAVKE Našteta in opisana so vsa glavna 
ravnanja mene kot strokovne 
delavke v odnosu do članov družine. 
Opisujem, na kakšen način sem 
sodelovala z družino in katere 
tehnike sem pri tem uporabljala.  

2. UPORABNA VREDNOST ZAČETNEGA 
DOGOVORA 

Ugotovitve glede potrebe po 
dogovoru o sodelovanju, preverjanju 
doseženih ciljev ter opredelitvi 
problema in želenih izidov na 
začetku vsakega srečanja. 

3. SOUSTVARJANJE PROCESA POMOČI Prikaz soustvarjanja procesa 
pomoči strokovne delavke z vsemi 
družinskimi člani ter soodločanja o 
načinu dela, ciljih in vseh za družino 
pomembnih temah. 

4. ETIKA UDELEŽENOSTI Gre za sodelovanje strokovnega 
delavca z družino na način, da ta ne 
uveljavlja svoje moči, temveč se 
pridruži družini tam, kjer je, tukaj in 
zdaj. 

5. STABILIZACIJA NOVIH VZORCEV Prikaz spremljanja, krepitve in 
utrjevanja novih vzorcev ravnanja 
družine. 

 
 

6.1 NAČIN DELA STROKOVNE DELAVKE 
 
Ta točka zajema moje delo, torej kako, na kakšen način sem sodelovala z družino. V 
nadaljevanju predstavljam nekaj podtočk, naslavljajo pa jih najpogostejši elementi, 
načini ali tehnike mojega dela, ki sem jih uporabila v procesu pomoči družini. 
Pripadajoče kode drugega reda kategoriji »način dela strokovne delavke« so: 

  vzpostavljanje dogovora o sodelovanju; 
  uporaba mirnega pristopa in pozitivnosti; 
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  znanje za ravnanje; 
  raziskovanje in preverjanje razumevanja; 
  uporaba dogovorov; 
  delitev svojih opažanj z družino; 
  empatično delovanje; 
  učenje z zgledom; 
  delo na izjemah; 
  pohvale (komplimenti); 
  krepitev moči; 
  refleksija; 
  zabavne aktivnosti. 

 

6.1.1 Vzpostavljanje dogovora o sodelovanju 
 
Na prvem srečanju je bil moj cilj vzpostaviti dogovor o sodelovanju, kar sem 
tudi uspešno izpeljala. Vsebino dogovora so sestavljali definicija našega skupnega 
dela, čas srečevanja, kraj, način dela in vloge vseh udeleženih v procesu pomoči 
(govorili smo o tem, kdaj se bomo srečevali, koliko časa bodo trajala naša srečanja in 
kje (2); dogovorili smo se, da bodo naša srečanja potekala na domu družine, vsak 
četrtek ob 16.30 (3); skupaj smo razmišljali, kdaj bi se srečevali, da bi bilo prav za 
vse, torej da bi bili oni brez obveznosti in sproščeni ter da tudi sama ne bi imela tisti 
dan drugih aktivnosti (4)). Moja naloga na tej točki je bila, da ubesedim elemente 
delovnega odnosa na njim razumljiv način. Uporabila sem preproste besede in 
vmes preverjala njihovo razumevanje. Zagotovila sem jim varen prostor 
pogovora, v katerem bo imel vsak besedo in ne bo ene same resnice, temveč bodo 
videna in upoštevana vsa mnenja (dogovorili in strinjali smo se, da ima v tem našem 
procesu vsak besedo, vsak lahko pove svoje mnenje (6)). Prav tako sem jim 
povedala, da sem z njimi z namenom, da mi zaupajo in da jaz zaupam njim – kar si 
povemo in se zgodi v našem procesu sodelovanja, tam tudi ostane. S tem sem jim še 
dodatno hotela poudariti, da bodo teme in pogovori ostali naši in da je moj namen 
pomagati celotni družini priti do zastavljenih ciljev, jim slediti v njihovih potrebah in 
željah ter delati v njihovo najboljše dobro. 
 
S to temo pogovora smo se v procesu srečali pogosto. Vsakič znova sem ji namenila 
pozornost, saj se mi je zdelo pomembno, da pridobijo zaupanje vame in se ob tem 
počutijo sproščeno. S tem sem jim tudi zagotovila, da ta naš dogovor še velja, kar 
sem jim tudi ubesedila za lažje razumevanje. Prav tako sem želela in jih prosila, da si 
delimo svoja pričakovanja, morebitne spremembe v želenih ciljih in povratne 
informacije tako za situacije, ko se v nečem dobro počutimo, kot za tiste, ko nam 
nekaj ne odgovarja in lahko to s pogovorom spremenimo. Ob tem sem članom 
družine na več srečanjih povedala, običajno takrat, ko smo obnavljali dogovore o 
ciljih, da trenutni dogovori niso nujno končni, saj lahko kadarkoli cilje 
redefiniramo, dodamo ali zgolj obnovimo. 
 

6.1.2 Uporaba mirnega pristopa in pozitivnosti 
 
Od samega začetka procesa pomoči je bilo moje vodilo uporabiti miren pristop do 
dela z družinskimi člani. Za to sem se zavestno odločila na podlagi opažanja in 
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besed staršev, da vse prevečkrat povzdigujejo glas, k težavam pa pristopajo burno in 
nepremišljeno: oče takoj izrazi strinjanje, da oni doma mogoče res prevečkrat 
komunicirajo s povzdignjenim glasom (149). Miren pristop se je na vseh srečanjih 
izkazal za nek moj najmanjši prispevek družini, ki je vsem članom pomenil veliko. 
H kakovostni uporabi tega elementa je pripomogla moja osebnost, ki je že po naravi 
mirna, umirjena, tako da s tem nisem imela težav. 
 
Mirnemu odnosu sem dodala še pozitiven pogled na svet, kar se je prav tako 
pokazalo kot velik prispevek k celotni družini, saj so dobili neko novo izkušnjo 
spoprijemanja z vsakdanjimi dogodki. To se je pokazalo predvsem pri negativni 
naravnanosti staršev do hčerinega uspeha v šoli. Skupaj smo v nekaj srečanjih prišli 
do uvida, da hči zmore in bo uspešno obvladovala vse šolske obveznosti, le pokazati 
ji moramo, da lahko šolske naloge spremenimo v nekaj pozitivnega, tudi zabavnega, 
ter da ima podporo in nekoga, ki verjame vanjo in v njene sposobnosti. Tisti trenutek 
je bila pozitivna naravnanost vse, kar smo potrebovali, da smo naredili prvi korak 
proti zastavljenemu cilju. 
 

6.1.3 Znanje za ravnanje 
 
V pogovoru z družino sem uporabljala koncept »znanje za ravnanje«, tako da sem se 
družini pridruževala v njim znanem jeziku – s preprostimi, nestrokovnimi 
besedami in načinom pogovora. Svoje znanje in strokovnost sem ubesedila na 
način, da so me družinski člani razumeli. Pri tem sem se še dodatno prilagajala vsaki 
generaciji posebej, tako staršema kot otrokoma.  
 
S staršema smo navadno brez težav vzpostavili tekoč pogovor odraslih, v nekaj 
primerih, ko je bila tema kompleksnejša, na primer o odnosih, komunikaciji ali načinih 
učenja hčerke, sem uporabila še preprostejše, »domače« besede, s katerimi sem 
pojasnila svoj pogled. 
 
Z enajstletno hčerko, ki je že najstnica, sem govor in besednjak prilagodila njeni 
starosti, postavljala sem ji zelo poenostavljena vprašanja, hkrati pa ji tudi zagotovila, 
da me lahko vpraša karkoli in kadarkoli, če česa ne razume. To je na šestih srečanjih 
tudi storila. Medtem ko smo se na primer s staršema pogovarjali o odgovornosti 
hčerke do šolskih obveznosti, sva s hčerko skupaj iskali različne možnosti, ki jih 
sama vidi kot najboljše za učenje. 
 
Tudi s triletnikom sva imela drugačno komunikacijo, saj je bil prisoten popolnoma 
otroški jezik, ki mu so bile prilagojene tudi teme. Največkrat sva skupen jezik našla 
pri branju knjig in igri, vedno pa sta bila v igri prisotna tudi učenje novih besed in 
njihovo pravilno izgovarjanje. 
 

6.1.4 Raziskovanje in preverjanje razumevanja 
 
Na skoraj vseh srečanjih, izjema so tista, na katerih smo imeli zabavne aktivnosti, 
sem veliko raziskovala in preverjala razumevanje. Raziskovanje teme s sogovorniki 
je temeljilo na vprašanjih in podvprašanjih, za katera sem se trudila, da so bila več 
ali manj odprta (kako se navadno odzoveta, ko sin ne reagira na postavljanje meja 
(65); na kakšen način si se v preteklosti učila in kaj ti je pomagalo, da si se naučila 
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dobro (87); kakšna pričakovanja imata glede hčerinih ocen v šoli (30); raziskujem 
globlje – kaj deklica vidi dobrega v večkratnem ponavljanju snovi (99); kako se starša 
odzivata na hčerino večkratno slabo voljo, kaj se takrat dogaja, kako situacijo 
pomirijo, kaj deluje (71) itd.). S tem sem sogovornike želela spodbuditi k 
samostojnemu odgovarjanju, saj nisem želela, da bi odgovorili na način, ki bi ugajal 
meni, temveč da bi sami razmislili ter odgovorili pristno in iskreno. S podvprašanji 
sem tudi pridobivala različne podrobnosti raznolikih situacij, mnenj, mišljenj ali 
občutij, na podlagi katerih sem nato lažje razumela situacijo in kasneje s člani družine 
tudi bolj konstruktivno iskala rešitve.  
 
Raziskovanje situacij ni potekalo načrtovano, temveč je bilo pristno v trenutku, ko 
sem zaznala, da to pri delu potrebujem. Raziskovala sem tako s posameznimi člani 
družine kot s celotno družino, odvisno od teme pogovora in od vključenih 
sogovornikov. 
 
Na četrtem srečanju, ko se je naše delo začelo premikati v želeni smeri in ko se je 
moja vloga začela razvijati, sem družini pojasnila namen tolikšnega spraševanja in 
tako sem tudi v prihodnje ubesedila in pojasnjevala svoje delo. Želela sem, da drug 
drugega razumemo, kar pa je pomenilo, da se moramo naučiti ubesediti naša 
dejanja. Na treh srečanjih smo bili v situacijah, ki so bile nove za vse in posledično 
tudi zahtevnejše od tistih vsakdanjih. V teh primerih sem pri starših še dodatno 
preverila, ali želijo, da se v dogodek bolj poglobimo, raziščemo, zakaj je do nečesa 
prišlo, in se naučimo, kako lahko ravnamo v nadaljnjih podobnih situacijah. 
 
 
Naj naštejem nekaj najpogostejših tem pogovora, ki sem jih raziskovala:  

  raziskovanje ciljev (zastavljenih, spremenjenih, doseženih);  
  raziskovanje občutkov, predvsem hčerinih in maminih, saj jih ti na začetku 

nista izražali v veliki meri; 
  raziskovanje časa, ki ga starši navadno namenjajo učenju; 
  preverjanje mojega razumevanja pri starših in hčerki; 
  raziskovanje odzivov staršev na hčerino pogosto slabo voljo (kaj se takrat 

dogaja, kako situacijo stabilizirajo, kaj deluje, ali obstajajo izjeme); 
  raziskovanje in preverjanje šolskih obveznosti s hčerko (kako je od zadnjega 

srečanja napredovala z učenjem, kaj ji je že uspelo narediti sami, v čem je bila 
dobra, kaj se ji je zdelo težko, na kakšen način se je lotila učenja in nalog, 
kateri način dela ji je najbolj ustrezal, kaj vidi dobrega v večkratnem 
ponavljanju naučene šolske snovi); 

  raziskovanje, kako starši shajajo s toliko hčerinimi obveznostmi (šola, verouk, 
pevske vaje, krožki), kako jim uspeva, kje potrebujejo podporo; 

  preverjanje hčerinega držanja najinih dogovorov in nalog iz srečanja v 
srečanje; 

  raziskovanje maminega doživljanja, počutja in čustev v različnih situacijah, ki ji 
niso znane in ko je ravnala tako, kot ni še nikoli; 

  raziskovanje želja, pričakovanj in predstav staršev o hčerini uspešnosti v šoli. 

 

Med raziskovanjem in poglabljanjem v teme, ki so se porajale med delom z družino, 
sem tudi sama pridobila neko svoje mnenje, možnosti za izboljšave in rešitve, ki sem 
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jih želela deliti s člani družine. Pred tem sem pri njih vedno preverila, ali lahko svoje 
mnenje delim z njimi – želela sem biti prepričana, da so odprti do novih mnenj, idej in 
rešitev. Moje prepričanje je bilo, da je družina tista, ki najbolj pozna svoje delovanje, 
hkrati pa tudi, kaj bi najbolj delovalo pri uresničevanju želja, zato sem bila še toliko 
bolj previdna in vljudna pri podajanju svojega lastnega mnenja glede njihovih 
izoblikovanih stališč. Pri tem se mi zdi prav preveriti, kje so njihove meje, do kod 
pustijo vnašanje novih mnenj nekoga drugega in kaj je zanje že nesprejemljivo. 

 

6.1.5 Uporaba dogovorov 
 
Med srečanji sem dala velik poudarek tudi raznim dogovorom s člani družine. Nekaj 
dogovorov smo sprejeli s celotno družino, veliko pa je bilo tudi dogovarjanja s 
posameznimi člani družine. 
 
Med našim procesom pomoči sem namreč opazila, da ta družina potrebuje neko 
jasnejšo strukturo od tiste, ki so si jo zastavili sami. Opazila sem, da jim primanjkuje 
jasnosti v komunikaciji, ob tem pa tudi jasnosti pri dogovorih in njihovem 
uresničevanju. Zato sem velik poudarek dala različnim dogovorom glede različnih 
tem in vključenih akterjev. S tem sem jim želela z zgledom pokazati, da je 
komunikacija pomembna, da si z dogovori lahko olajšamo marsikatero dilemo, 
naučimo pa se tudi, kako se držati teh dogovorov, pa naj bodo ti majhni ali tisti bolj 
pomembni. 
 
Najpogosteje smo s celotno družino sklepali dogovore, ko smo govorili o načinu 
sodelovanja, o temah naših vsebin, o tem, kako bomo iskali rešitve in katere bodo 
relevantne za vse člane družine. Veliko je bilo tudi dogovorov, ko smo imeli neke 
skupne aktivnosti. Ugotovila sem, da je družina potrebovala predvsem skupne 
trenutke, doživetja in hkrati še vedno upoštevanje pravil in meja, kar pa člani družine 
lahko dosežejo s skupnimi dogovori. Najboljši primer je bil naš skupni sprehod. Res 
je, da je to najosnovnejši primer, ampak prav na osnovi takšnih smo se začeli učiti in 
nato izkušnje prenašali na zahtevnejše primere. Pred odhodi od doma smo se 
natančno dogovorili, kam gremo, koliko časa imamo na voljo za sprehod, da bomo ob 
glavni cesti hodili po pločniku in pazili na avte, da ne bomo skakali na cesto ter da 
bomo hodili skupaj, da se ne bomo razgubili. Ob takšnih in podobnih dogodkih ta 
dogovor ni bil vse, kar smo naredili, na poti je namreč sledilo še veliko opominjanja in 
obnavljanja dogovora, sploh za otroka. 
 
Na ravni posameznika sem največ dogovorov sklenila s hčerko. Večina se jih je 
nanašala na šolsko delo (zelo natančno sva se dogovorili, koliko časa bova namenili 
učenju in nalogam ter kdaj se bova igrali (47)), pa tudi na odnose z drugimi 
družinskimi člani in na komunikacijo z mamo. Želela sem, da hčerka v teh najinih 
dogovorih vidi nekaj pozitivnega in ne nujo, torej neko pozitivno strukturo dela, ki jo 
potrebuje za uspešno učenje. Začeli sva z dogovori o njenem delu, in sicer je v večini 
primerov sama izbrala samostojno učenje ali reševanje nalog s končnim skupnim 
pregledom celotnega dela. Vsakič znova sva se točno dogovorili, koliko časa bo 
potekalo šolsko delo, kaj bo delala in kaj sledi po učenju. Del tega je bil tudi dogovor, 
da med učenjem na mizi ne bova imeli motečih stvari, ki so jih predstavljale vse njene 
ljube stvari (revije s slaščicami, knjige za prosti čas itd.). Te njej ljube stvari niso bile 
prepovedane, le prestavili sva jih na čas, ko bodo šolske obveznosti opravljene. Pri 
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tem je bilo pomembno, da sem se obljube tudi držala, torej da je po dogovorjenem 
učenju sledila sprostitev s poljubnimi aktivnostmi. S tem sem želela biti dober zgled 
staršema, kako ravnati v primerih postavljanja meja pri šolskih obveznostih. Po nekaj 
srečanjih je deklica že znala razločiti, kaj spada v čas za šolo in katerih motečih 
dejavnikov ni dobro imeti zraven sebe. 
 
Med delom sem deklici dala vedeti, da lahko naloge reši v popolnem miru in da je ne 
bo nihče preganjal, da sem poleg nje in da me lahko karkoli vpraša, če se ji kje 
zatakne in ne zna naprej. Večkrat sem bila na srečanjih tudi v vlogi motivatorja, ko se 
je deklici zataknilo pri motivaciji za šolske naloge. Med delom sem jo spodbujala in ji 
na ta način poskušala vliti motivacijo, da zaključi vse potrebne obveznosti. Prav tako 
sem med delom preverjala, ali ji gre dobro ali mogoče potrebuje pomoč. Ko je 
zaključila, sva skupaj preverili rezultate ali ponovili snov in se o tem tudi pogovorili – 
reflektirali sva celoten proces učenja. S tem smo se skupaj učili, kako pri deklici 
prepoznati načine šolskega dela, ki ji ustrezajo, predvsem pa sva z deklico na glas 
ozavestili njene misli in občutke, ki zadevajo šolsko življenje. 
 
S hčerko sva si skoraj na vsakem srečanju zadali neko nalogo, ki jo je morala opraviti 
do naslednjič. Na vsakem naslednjem srečanju sva preverili najin dogovor, saj sem 
želela, da deklica to jemlje resno in hkrati pridobiva na odgovornosti do obveznosti. 
Prav tako sva z deklico največkrat sprejeli dogovor o odhodu v knjižnico, v enem 
primeru tudi na šolski novoletni sejem. V obeh primerih sva se že doma dogovorili, 
katere in koliko knjig bova vzeli v knjižnici oziroma katere izdelke bova kupili na 
sejmu. Na petem srečanju sva namreč prvič odšli skupaj v knjižnico, kjer se je 
pokazalo, da je deklica želela vzeti nekaj knjig za domače branje, poleg tega pa še 
veliko knjig za prosti čas. Ker se prej nisva dogovorili po kaj točno greva v knjižnico, 
je bila tam malo slabe volje, ker sem jo opomnila, po kaj sva prišli, in ji hkrati 
predlagala, da bo tiste druge, zabavne knjige vzela, ko bo imela več časa, in da naj 
tokrat vzame le eno. Od takrat naprej sem glede na to izkušnjo prakticirala natančne 
predhodne dogovore v takšnih in podobnih situacijah.  
 
Dogovori s staršema so večino srečanj temeljili na ravnanju v različnih situacijah z 
otrokoma, nekajkrat pa smo tudi sprejeli dogovore o njunem odnosu. Naj naštejem 
nekaj primerov: dogovor z mamo, da hčerko izjemoma pustiva, da sama najde 
delovne zvezke, ki jih potrebuje za šolo; dogovor o natančni strukturi učenja; dogovor 
o uporabi novih metod učenja hčerke, na primer učenje govorne vaje na hodniku, kjer 
je tišje; dogovor o vztrajanju pri postavljanju meja sinu; dogovor o ponovitvah in 
stabilizaciji novih delujočih vzorcev ravnanja z otroki; dogovor o medsebojnem 
starševskem sodelovanju in skupnih pogovorih; dogovor s staršema, da o določenih 
težjih temah ne razglabljata pred otroki; dogovor, da bosta poskušala biti enotna v 
izrečenih besedah. 
 

6.1.6 Delitev svojih opažanj z družino 
 
Pri svojem delu sem opazila veliko ubeseditev oziroma delitev svojih opažanj s 
člani družine (z deklico sem podelila ugotovitev, da opažam že pripravljene šolske 
stvari na mizi (58); hčerki povem, da vidim, da nekaj ni v redu, da vidim, da je slabe 
volje, zato jo vprašam, ali želi pogovor in ali bi rada kaj delila z mano (105); z mamo 
sem podelila svoje misli, rekla sem ji, da skozi pogovor vidim, da razmišlja o delu na 
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otrocih, in da vidim, da ji to veliko pomeni (91)). Kar se je v določeni situaciji zgodilo 
in sem tako čutila, sem še ubesedila in tako bolj osvetlila pomembne dogodke. 
 
Nekajkrat, ko sem prišla k družini na dom, je bila hčerka vidno žalostna in slabe volje, 
zato sem ji rekla, da opažam, da je drugačna kot navadno, mogoče žalostna, in da 
imam občutek, da nekaj ni v redu. Vprašala sem jo, ali prav opažam, in jo prosila za 
odgovor. Enako sem ravnala tudi pri drugih družinskih članih. Tudi pri mami sem 
na primer večkrat opazila, da je utrujena, zato sem ji to tudi povedala (tako sem 
raziskala, kaj se ji dogaja, kaj jo teži, in s tem poskušala vse skupaj naučiti, da je 
lažje, če damo slabo voljo, žalost, jezo ali veselje iz sebe, torej če to delimo z drugimi 
(215)). Tako sem ravnala vsakič, ko sem zaznala drugačno vzdušje kot navadno ali 
spremembe razpoloženja. 
 
V več situacijah, v katerih smo bili vsi udeleženi in smo na primer vsi videli odziv 
nekoga na nek dražljaj, sem takšne odzive tudi točno v tistem trenutku še na glas 
podelila z vsemi udeleženimi. Največkrat se je to zgodilo pri ravnanju s sinom, ko 
smo iskali načine vztrajanja pri določenih mejah. Posebej sem na glas poudarila 
dejanja, izjeme, ko je sinu uspelo upoštevati besede staršev ali mene, ko sta se s 
sestro lepo igrala, ko je bil pozoren do mame. Velik dosežek, ki se je pokazal in sem 
ga večkrat ubesedila s staršema, je bila sinova strpnost. V veliki večini primerov je 
namreč dobil pozornost od staršev in drugih takoj, ko je to želel. Starši niso imeli več 
idej, kako to omiliti, saj jima ni bilo ravno prijetno, da ga ne zmoreta obvladati, ko sta 
na primer s kom sredi pogovora. Počasi smo delali na tem, da smo popolnoma 
enostavno, z besedami reševali ta njihov problem. Tako smo mu hkrati postavili 
mejo, torej da se mu starša ali jaz ne moremo posvetiti takoj tisti trenutek, ko zahteva 
pozornost (na primer med pogovorom), in se z njim dogovorili, da bo počakal minuto 
ali dve, potem pa bo na vrsti on. Najpomembneje je bilo to, da smo se obljube držali, 
saj je otrok dobil zaupanje v to, da dogovor, ki ga sklenemo, tudi drži. To sem namreč 
vsakič znova ubesedila, poudarila, kaj se je zgodilo, tako da sta tudi starša imela 
jasen pregled nad napredkom in sta ga tudi lažje zaznala. 
 

6.1.7 Empatično delovanje 
 
Empatično delovanje je bilo tisto, ki me je pri delu z družino spremljalo skozi vsa 
srečanja. Delala sem na način, da sem se v različnih situacijah poskušala vživeti 
v čustva in doživljanja članov družine. 
 
Pri delu z mamo je moja empatična naravnanost najbolj izstopala, saj je bila prav 
ona tista, ki je najbolj potrebovala razumevajoč pristop (izrazila sem empatijo do 
mame, z njo podelila misel, da verjamem, da ji je težko, hkrati pa jo spodbujala, naj 
poskuša zdržati – vedno sem ji tudi ponudila prostor za pogovor (86)). Večkrat je 
potarnala, da ji postaja težko pri vzgoji živahnih otrok, da težko usklajuje službo kot 
edina s stalnim prihodkom s hišnimi opravili in vzgojo otrok, zaradi česar opaža, da je 
zelo utrujena, razdražena, živčna in brez volje. V takšnih trenutkih, ko je bila brez 
moči, sem na njeno situacijo poskušala gledati z razumevanjem, dala sem ji vedeti, 
da si poskušam predstavljati, kaj vse doživlja, prav tako sem z njo podelila 
ugotovitev, da verjamem, da ji je težko. Zaznala sem, da je po nekaj srečanjih sama 
pristopila do mene in načela temo njenih stisk, obremenitev. To mi je dalo vedeti, da 
ji veliko pomeni, da se pogovarjava, da ima tudi ona občutek, da jo nekdo posluša in 
razume ter da v njenih težavah ni sama. 
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Tudi oče je potreboval čas in razumevanje za pogovor o svoji bolezni, ki pa ni znana. 
Prav tako kot mama je potreboval le pogovor. Kot je sam rekel, se o tej temi nihče 
noče pogovarjati in na koncu ostaneš sam s seboj. Moja pripravljenost za pogovor ter 
izkazovanje zanimanja, spoštovanja in razumevanja je bila glavni dejavnik 
izkazovanja empatije tudi očetu. 
 
Izkazovanja empatije do otrok je bilo manj oziroma je bilo izraženo na drugačen 
način kot do staršev. Pri sinu, ki je imel tri leta, sem se lahko empatično odzivala, ko 
je bil zelo slabe volje, je jokal ali je bil samo razdražen, ker ni dobil, kar si je zamislil. 
Popolnoma sem se postavila na njegovo stran in pomislila, kaj za otroka pomeni, ko 
mu ne uspe dobiti stvari, ki si jo zaželi. Seveda bi bila tudi sama jezna in razdražena. 
Ker je fantek zelo bister, sem se v takšnih situacijah z njim pogovorila. Najprej sem 
mu vsakič rekla, da vidim, da je slabe volje, in da razumem, zakaj je take volje – ker 
na primer ni česa dobil. V nadaljevanju sem ga spodbujala k pogovoru, da sva 
razjasnila, zakaj določene stvari ne sme imeti. Sva pa potem vsakič našla alternativo, 
torej igračo, zaposlitev, ki jo lahko ima, tako da ni bil popolnoma zatrt pri svojih 
željah, temveč se je zadovoljil z nečim, kar je bilo zanj po mnenju staršev 
primernejše. 
 
S hčerko pa sva bili večkrat vključeni v pogovore o različnih temah: šolskih 
obveznostih, odnosih s sošolci, odnosih z družinskimi člani. Tudi njej sem se 
poskušala približati z razumevanjem in empatijo, a na njen način. Najbolj se je moj 
namen empatičnega odnosa pokazal, ko sem se pri določeni temi pogovora 
poistovetila z deklico, torej ko sem navajala primer lastnih izkušenj, podobnih njenim 
(takrat sem dobila občutek, da mi je začela še bolj zaupati, saj je dobila izkušnjo, da 
tudi sama delim z njo svoje zgodbe in jo na ta način poskušam razumeti (263)). 
 

6.1.8 Učenje z zgledom 
 
Namen mojega delovanja v odnosu do družine je bil tudi podajanje zgleda za 
določena dejanja, torej sprotno učenje z zgledom. Vsako moje dejanje na srečanjih je 
bilo družini posredovano na način, da bi bilo ob večkratnih ponovitvah zgled članom 
družine, kako ravnati v določenih situacijah, v katerih sami ne znajo ali ne zmorejo 
tako ravnati (pri svojem delu sem bila pozorna na to, da bom s svojo reakcijo zgled 
članom družine in da bom tudi dovolj zanimiva, da bodo ti moj zgled zaznali in ga 
poskušali tudi sami uporabiti v vsakdanjem življenju (76)). 
 
Največji napredek in konstruktivna uporaba zgleda se je pokazala pri delu s sinom, 
ko smo s staršema postavljali meje in pravila vedenja v različnih kontekstih. 
Največkrat sem bila v stiku s sinom, ko se je želel igrati z menoj prav med 
pogovorom s starši ali učenjem s hčerko. V takšnih situacijah sem morala najino 
igranje preložiti na način, da sva se dogovorila, da malo počaka, nato pa se posvetim 
samo njemu. Predvsem sem staršema na ta način želela sporočiti, da je otroka 
možno naučiti tudi drugačnega ravnanja in predvsem poslušnosti. Primer ravnanja z 
zgledom je tudi, ko je deček skakal po kavču in bi pri tem lahko padel. Rekla sem mu, 
da ni dobro, da skače po kavču, ker lahko pade in se udari ob rob mize, torej da 
skakanje ni dovoljeno (šlo je za postavljanje pravil dečku – prepoved skakanja po 
kavču in navedba razloga – ker lahko pade, a je pri tem počel ravno nasprotno od 
tega, kar mu je bilo rečeno – prenehal je skakati, ko je videl, da je moj izraz na 
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obrazu resen (37)). Takoj sem mu tudi ponudila alternativo, kaj lahko počne namesto 
skakanja – kot vedno v podobnih primerih. 
 
Tudi to, da sta starša dobila izkušnjo ponujanja alternativ otroku, se mi je zdel 
pomemben korak, saj s tem otroka ne zatremo v njegovih navihanih željah, temveč 
mu razložimo, katero vedenje ni zaželeno in katero je tisto, ki je zaželeno, primerno 
in dovoljeno. 
 
Zdelo se mi je pomembno, da hčerki pomagam ustvariti primeren odnos do mlajšega 
bratca, za kar sem prav tako uporabila učenje z zgledom. S tem ko sem imela sama 
določen prijeten odnos do fantka, takšen, da se je tudi on čutil sprejetega, sem z 
deklico reflektirala tudi njeno mnenje in odnos do bratca. Čeprav ima deklica enajst 
let, ji še ni uspelo popolnoma razumeti kar velike razlike v letih z bratcem in 
posledično ni znala temu primerno ravnati z njim. Sčasoma, nekje proti sredini 
našega skupnega procesa, se je tudi sama poslužila podobnih reakcij kot jaz v 
odnosu z bratcem.  
 
Moje delovanje, s katerim sem želela doseči učinek zgleda, je bilo namenjeno vsem 
članom družine, predvsem v odnosu drug do drugega – kako lahko starša ravnata z 
otrokoma, da se bodo vsi skupaj boljše počutili, kako naj hčerka ravna z bratcem in 
kako v odnosu do staršev, pa tudi kaj lahko starša izboljšata v odnosu drug do 
drugega. 
 

6.1.9 Delo na izjemah 
 
Moje delo je temeljilo tudi na iskanju izjem, trenutkov, ko so člani družine ravnali 
drugače, kot so naučeni v dosedanjih vzorcih vedenja. Izjeme sem iskala in videla 
popolnoma spontano med delom z družino. Bila sem pozorna na njihove cilje in 
hkrati ravnanja v njihovem okviru. Z družino sem delila svoja opažanja na naslednjih 
področjih: 

  hčerinem šolskem delu (raziskujem izjeme pri hčerinem pristopu do učenja in 
njene motivirajoče dejavnike – kdaj je bilo drugače (24)) oziroma trenutkih, ko 
je sama videla motivatorje za učenje, torej kdaj je bilo drugače, kdaj se je tudi 
sama začela učiti ali pisati naloge, kaj jo je takrat dvignilo, da je uspela; 

  kdaj staršema uspe motivirati hčerko za šolsko delo ali vsakdanja opravila, kaj 
je takrat drugače, kaj jima pomaga; 

  kdaj je hči uporabila prijetnejši odnos do mame in nanjo ni bila jezna ali ji 
odgovarjala vzkipljivo; 

  kaj je pripomoglo k sinovemu upoštevanju pravil staršev; 
  mamini vztrajnosti pri izrečenih pravilih otrokoma – kdaj ji je uspelo vztrajati in 

kaj ji je takrat pomagalo; 
  kaj pripomore k boljšemu počutju očeta, kdaj ga bolezen ne ovira, v katerih 

trenutkih, kaj se takrat dogaja. 

 

6.1.10 Pohvale (komplimenti) 
 
Pohvale družinskim članom in celotni družini sem uporabljala takrat, ko so nekaj res 
dobro naredili, kar je bilo drugače od starih navad. To so bili že majhni koraki in 
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napredki na poti proti ciljem. Pohvala za minimalne napredke je prinesla pozitiven 
odnos vseh udeleženih do skupnega dela, nadaljnjega truda pri učenju novih ravnanj 
in do bolj povezanega odnosa med nami vsemi. S pohvalami sem osvetlila njihov 
pozitivni prispevek na poti proti ciljem in željo po spremembah. Veliko pohval sem 
izrekla pri hčerinem odnosu do šole in nalog, in sicer ko je vse matematične naloge 
rešila brez napak, ko je govorno vajo povedala tekoče do konca, ko je našla v 
predalniku in torbi vse potrebne zvezke za učenje, ko me je nekajkrat zaporedoma 
pričakala z zvezki na mizi, ko je pomagala mami obešati perilo, ko je peljala kužka na 
sprehod ali ko je bratca povabila k skupni igri. 
 
Na pohvale sem morala biti prav posebno pozorna pri sinu, saj sem opazila, da mu 
je bilo pogosto rečeno, da je priden, tudi ko je na primer razbijal po stanovanju z 
igračami in kričal, saj so ga starši na ta način želeli umiriti. Z moje strani je bil pohval 
deležen, ko je nekaj res dobro storil. Naj se navežem na že zgoraj zapisano: tudi na 
tem mestu je bil zgled pomemben dejavnik bolj konstruktivnega ravnanja z otroki. 
Dečka sem pohvalila, ko si je sam obul copate, ko je pospravil svoj krožnik z mize, ko 
je pospravil igrače v škatlo, ko je z vsemi nami delil slane ribice in čokolado (kako si 
priden, ker deliš ribice, bravo, odlično si to storil, zdaj ne bo nihče lačen (182)), ko mu 
je uspelo pravilno izgovoriti besede s črko r, ko je s sestro delil svoje igrače in ko je 
lepo vprašal za določeno stvar, ki jo je želel imeti. 
 
Tudi očetu, ki je bil bolj tih člen udeleženih v procesu, sem vsakič znova delila 
pohvale. Včasih sem dala celo še več pozornosti ozaveščanju pozitivnih in dobrih 
stvari pri očetu, tako da je imel kljub rahli odmaknjenosti še vedno občutek 
vključenosti in sprejetosti. Oče ima dobro razvite ročne spretnosti, zato sem večkrat 
pohvalila njegova ročna dela (pohvalila sem ga za njegov izdelek in mu povedala, da 
se vidi, da ima razvite ročne spretnosti, da je zelo natančen in da je odličen zgled 
otrokoma (115)), prav tako sem mu namenila veliko pohvalo, ko je hčerki pomagal pri 
plakatih, ko je z otrokoma ustvarjal tematske figurice ob različnih praznikih in ko mu 
je zelo pogosto uspelo umiriti sina, kadar mu nekaj ni uspelo in je želel izsiliti drugo 
stvar.  
 
Med srečanji, ko sem že bolj spoznala družinsko delovanje, sem dobila občutek, da 
je mama tista, ki najbolj potrebuje podporo in potrditev, da to, kar dela, dela v 
pravi smeri. Mami sem večkrat namenila pohvalo, ko ji je uspelo vztrajati in določiti 
meje sinu. Najranljivejša je bila namreč prav pri tej temi, zato sem ji večkrat namenila 
pozornost. Zelo dobro se je na več srečanjih odzvala, ko je sin želel pojesti prevelike 
količine sladkarij, zato sem ji namenila kar nekaj komplimentov, tudi že med samim 
dogajanjem, tako da je imela zagon zdržati do konca. Prav tako sem jo pohvalila, ko 
je sama uspela zaznati, kdaj je za hčerko strnjenega učenja preveč, torej koliko časa 
je lahko zbrana in kdaj ji z možem naložita preveč vaj za utrjevanje (tokrat sem veliko 
pohvalo in pogovor o tem namenila mami, ko je uspela videti, kdaj je za hčerko 
učenja preveč in koliko časa je lahko zbrana (144)). Mama si je pohvalo zaslužila 
tudi, ko je zbrala pogum in se v službi pogovorila z vodjo glede dela in dopusta; vodja 
namreč ni ravno lepo ravnala s svojimi podrejenimi, zato je bilo mami toliko težje 
prositi za dopust (pohvalila sem jo, da je to odlično izpeljala in jo hkrati spodbudila, 
da se večkrat posluži tega, glede na to pozitivno izkušnjo (319)). Veliko pohval in 
potrditev pa sem mami podala prek nebesedne komunikacije v točno določeni 
situaciji. Ko sem želela že med delom z otrokoma dati mami potrditev, da dela dobro, 
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v pravi smeri, sem z njo najprej vzpostavila očesni stik in ji nato pokimala ali se 
nasmehnila. Kasneje sva to še reflektirali. 
 

6.1.11 Krepitev moči 
 
V odnos z družino sem pristopala s perspektive moči, kar ni bila lahka naloga, saj 
nisem želela izpustiti česa pomembnega. Zelo pomembno mi je bilo poudarjati 
močne točke, vire in dobre izkušnje družine, saj sem opazila, da teh ne uspejo videti 
sami. Ko sem delala s perspektive moči, sem v družini raziskovala njihove močne 
točke, dobre izkušnje iz preteklosti, vire, oporo v družini, njihovo upanje in sanje. 
Svoja opažanja sem vsakič znova podelila z družinskimi člani in jim na ta način 
prikazala nov pogled na pozitivne vire v življenju. 
 
Veliko pozornosti sem posvetila razumevanju in pogledu staršev na uspeh svojih 
otrok, saj je bil to za starša najpomembnejši element našega sodelovanja. 
Opazovala in spremljala sem njune reakcije, odzive, delovanje in sodelovanje v 
različnih situacijah. Pri njima sem raziskovala izjeme, torej dogodke in dejanja, ki so 
bili drugačni od vsakdanjih odzivov, in osvetlila pozitivnost v njih. 
 
Najpomembnejša ugotovitev v odnosu staršev je bila, da nista obupala. To sem jima 
večkrat ponovila, da sta se zavedala, da sta še vedno skupaj, da kljub zahtevnim 
nalogam starševstva in partnerstva ostajata združena in se borita za dobrobit družine 
(staršema sem osvetlila nekaj njunih moči, najpomembneje pa se mi je zdelo 
poudariti, da sta skupaj, torej da še vedno vztrajata in se trudita kljub vsem 
preizkušnjam (250)). To je osnova in začetek nadaljnjega družinskega življenja, zato 
sem jima to njuno vrlino še posebej poudarila in z njima reflektirala, kaj jima to 
pomeni. Veliko sem ju nagovarjala k temu, da sama povesta, kakšne so njune želje 
oziroma zaželeni razpleti, kakšne so njune sanje in kakšno upanje gojita. Iz tega sem 
potem izhajala, ko sem delala na njihovem boljšem samozaupanju in razvidnosti 
močnih področij. Ne samo da sem dobro dejanje pohvalila, temveč sem vsak 
minimalni premik osvetlila tudi z refleksijo, torej kako je do nečesa prišlo, kaj sta 
starša naredila za to, kako sta se ob tem počutila, kaj jima je pomagalo, da sta prišla 
do določene točke, ali jima je kdo pri tem pomagal. Povedala sem tudi, kaj točno 
sama vidim kot pozitivno, ob tem pa še enkrat obnovila njuna dejanja, da je bilo 
jasno, o čem govorim. 
 
Največkrat sem želela dvigniti njuno zaupanje vase s tem, ko sem načela temo o 
njunem odnosu. Vsakič, ko sem zaznala, da sta dobro sodelovala, sem jima to 
povedala (opazila sem kar nekaj iskric in trenutkov sodelovanja staršev, o katerih 
sem se tudi pogovorila z njima (247)). To je bilo opaziti pri postavljanju meja 
otrokoma (bila sta enotna), pri postavljanju pravil v družini, v pogovoru sta bila drug 
do drugega razumevajoča. Na začetku naših srečanj je bilo teh pokazateljev manj, a 
so se te močne točke v drugi polovici našega sodelovanja okrepile in razširile. Takrat 
se je pokazala potrditev mojega dela, hkrati pa potrditev staršema in zopet element 
za krepitev moči družine – pokazalo se je, da starša lahko dosežeta, kar si želita, v 
kar polagata upanje. Ta dosežek jima je vlil novih moči za nadaljevanje zastavljene 
poti.  
 
Pri mami sem vire moči našla v njeni neskončni ljubezni in skrbi za otroke. Čeprav v 
veliko primerih ni zmogla konstruktivno ravnati, je bilo čutiti, da je v določeni situaciji, 
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ko je otroka nista ubogala, še vseeno iskala načine, da bi jo stabilizirala. Tu je bilo 
izhodišče, prva točka, na katero sem se lahko oprla, da je mama dobila nov zagon za 
začetek našega sodelovanja. Tudi z njo sem soustvarjala na način, da sem jo 
spodbujala k samostojnemu razmišljanju o dobrih, pozitivnih izkušnjah, ki jih je 
doživela v zvezi z določeno temo. 
 
Pri tem sem raziskovala izjeme in predvsem ljudi, ki so bili vključeni in so pripomogli 
k uspehu. Pomembno je bilo, da sva raziskali njeno socialno mrežo, saj sva tako 
prišli do tistih, na katere se lahko zanese, ki jo podpirajo in ji pomagajo, ko to 
potrebuje. Ker njena socialna mreža ni široka, sva sprva našli le moža kot tistega, ki ji 
daje moč. Med kasnejšimi srečanji pa sva ugotovili, da lahko kljub majhni socialni 
mreži še vseeno v vsakem človeku, ki je okrog nje, najde nekaj dobrega in 
pozitivnega, kar pripomore k maminim dobrim odnosom z ljudmi. Sama je rekla, da je 
zdaj, v tem življenjskem obdobju, začela drugače gledati na ljudi. Zase ve, da se 
vsakič znova potrudi imeti dobre odnose z ljudmi, ki jo obkrožajo, kar pomeni, da jih 
vzame takšne, kot so, s svojimi dobrimi in manj dobrimi lastnostmi. Zaradi tega 
spoznanja se danes počuti bolje, ne obremenjuje se z ljudmi, ki niso po njenih 
merilih, temveč jih sprejme takšne, kot so. S pogovori o njenih bližnjih, ki ji stojijo ob 
strani, sem želela mami pokazati, da ni sama, da ima nekaj ljudi, ki jo imajo radi in se 
lahko obrne nanje.  
 
Ker je mama večkrat rekla, da ne najde več načina, kako obvladati otroka, sem 
posvetila pozornost tudi temu področju. Pozorna sem bila na situacije, ko ji je uspelo 
vztrajati in je umirila otroka ali jasno postavila meje, ter to vsakič podelila z njo. 
Mamina močna točka je bila vztrajnost, da je vsakič znova poskušala najti način, 
da bi hčerko spodbudila, naj se trudi pri šolskih obveznostih. Nikoli ni odnehala. 
Četudi je kdaj izbrala povzdignjen glas, ni dvignila rok, temveč je nekaj naredila. V 
takšnih situacijah sva skupaj pogledali na celotni dogodek in raziskali možnosti, kako 
bi lahko v določenem trenutku ravnala drugače. Po prvih sedmih srečanjih je mami 
uspelo sami videti, koliko časa je hčerka zbrana pri strnjenem učenju in kaj je zanjo 
preveč, kar mi je tudi sama povedala. To je bil velik korak zanjo. Tudi v prihodnje sva 
se večkrat pogovarjali o tem trenutku in spodbujala sem jo k nadaljnjemu 
prepoznavanju hčerinih potreb. Ponovno sva raziskali, zakaj je zdaj prišla do tega 
zaključka, kaj se je spremenilo, kaj ji je pomagalo, da bolj zaznava hčerine potrebe in 
se jih poskuša držati.  
 
Tudi v maminem ravnanju s sinom sva iskali možnosti za nove načine delovanja. 
Iskali sva situacije, ko ji je uspelo vztrajati in mu ni popustila pri prekomerni količini 
sladkarij ali pri izsiljevanju za določene predmete doma ali v trgovini. Med srečanji 
sem v vsaki situaciji, ko ji je uspelo s sinom vzpostaviti stik in se uspešno dogovoriti o 
pravilih, uporabila tudi nebesedno komunikacijo. Neposredno v situaciji sem ji 
prikimala, se nasmejala ali namignila, da dela dobro, tudi zašepetala, naj vztraja, saj 
je celotno nadaljevanje situacije odvisno od nje (ker jo sin spremlja in čaka na njeno 
reakcijo). Čeprav je nisem pustila same v odzivih, temveč sem ji tudi pomagala, ko 
sem zaznala, da njena vztrajnost šibi oziroma je negotova, ali bo ravnala prav. Njen 
zelo dober odziv na sinove prošnje po predmetih, ki jih ne sme imeti za igrače, je bil 
ta, da je s sinom sklenila kompromis. Razložila mu je, zakaj določenega predmeta ne 
more dobiti, hkrati pa mu je ponudila alternativo, torej kaj lahko ima in s čim se lahko 
igra. V tem primeru sem jo seznanila s svojim opažanjem njene odločnosti. 
Opazovala pa sem tudi odziv sina na mamino ravnanje, kar sem ji kasneje prav tako 
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povedala, da je s tem imela popolno sliko o tem, da so njena ravnanja zelo dobra in 
da lahko s takšnim vztrajanjem in odločnostjo spremeni navade, ki ne prinašajo 
napredka. Na desetem srečanju sem z mamo reflektirala spremembe, ki so se 
zgodile od začetka našega sodelovanja. Pri tem sem poudarila vse njene dobre 
lastnosti, ki sem jih zaznala: natančnost pri delu, vztrajnost, skrb za družino in dom, 
prilagodljivost, pripravljenost se učiti, odprtost za spremembe, odgovornost do 
materinske vloge (mami opišem, katere dobre lastnosti imam v mislih: delavna, 
natančna pri delu, skrbna pri ustvarjanju klime za topel in prijeten dom, skrbna in 
odgovorna mama (64)). 
 
Očeta sta otroka večkrat bolj poslušala kot mamo, zato sem pri njem preverila, kako 
mu to uspe, kaj je tisto, kar dela drugače kot mama. Očitno je, da je to njegova 
močna lastnost. V tem sem videla možnost, da lahko pomaga mami pri spopadanju z 
vztrajnostjo in negotovostjo. Z očetom sva večkrat govorila o njegovih zmožnostih v 
okviru njegove bolezni, ki pa ni natančno znana. Iskala sva možnosti, ki bi bile 
izvedljive, da se še bolj pridruži ženi in ji pomaga, jo podpre pri delu z otrokoma. 
Tako mama kot oče povesta, da sam veliko pripomore k skupnemu gospodinjstvu, 
saj je bil zaradi bolezni primoran ostati doma, tako da mamo že na ta način močno 
razbremeni. Z očetom sva iskala tudi možnosti, na kakšen način še lahko pripomore 
k skupni dobrobiti družine. Strinjal se je z mojim predlogom, da bi v situacijah, ko je 
žena nemočna pri delu z otroki, stopil na njeno stran in ji pomagal, da bi postala 
močnejša in bolj suverena. Skupaj smo načrtovali, kako bi to sploh izgledalo, kaj je 
njegova naloga in kaj mamina. Oče je bil takoj za to, da skupaj izpeljemo te odločitve. 
Očetu sem večkrat med srečanji namenila pozornost s tem, da sem preverjala 
njegovo počutje, telesno stanje, zmogljivost, hkrati pa tudi z njim podelila opažanja, 
ko se mi je zdelo, da izgleda zelo dobro. Večkrat sem tudi poudarila njegov prispevek 
k družini – pomoč pri gospodinjskih opravilih (kuhanje, pranje perila, pospravljanje in 
urejanje stanovanja, nakupovanje živil). Zagotovila sem mu, da pri zastavljenih ciljih 
nihče pri delu ne bo sam, hkrati pa sem vse skupaj opomnila, da sem z njimi zato, da 
sem jim opora pri dejanjih, ki jih sami ne zmorejo realizirati. 
 
S hčerko sva večkrat govorili o njenih željah in sanjah, ki jih je bilo veliko. Kot 
enajstletna deklica je imela veliko idej o različnih temah, prav tako tudi veliko željo po 
uspehu pri šolskih obveznostih. Pogosto mi je rekla, da si želi dobro oceno pri 
določenem predmetu. Skupaj sva večkrat raziskovali, kaj je treba storiti za to, da bo 
ocena dobra. Njena močna točka v teh primerih je bila, da ji je uspelo ugotoviti, česa 
si želi, torej dobrih ocen v šoli. Malo manj pa se je zavedala truda, trme in časa, ki ga 
je treba vložiti v to, da bodo ocene dobre. 
 
Eden izmed naših zastavljenih ciljev je bil tudi ta, da bi hčerka dobila več 
odgovornosti za svoje šolske obveznosti in domača opravila. Prav zato sem precej 
časa in truda namenila pogovorom in delu s hčerko, ki pa so zajemali raziskovanje 
različnih dogodkov in situacij, ki so se zgodile, pot, ki je bila prehojena do teh 
dogodkov, stvari, ki so se vmes zgodile, možnosti za drugačno ravnanje. Pri delu z 
deklico je šlo za minimalne korake, napredke, do katerih nama je uspelo priti. Krepila 
sem že najmanjše premike, kot so bili: 

  zdržala je 45 minut strnjenega dela za šolo; 
  sama je poiskala zvezke za učenje; 
  držala se je najinega dogovora o nalogah do naslednjega srečanja; 
  nahranila je kužka; 
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  skupaj z mamo je obesila perilo. 

 
Ko sem čas namenila hčerki, sem jo z zanimanjem poslušala, da je dobila občutek, 
da je slišana, upoštevana. Za krepitev njenih sposobnosti in odgovornosti sem ji 
večkrat dala besedo, da se je sama odločala, kakšen način učenja si želi, kako bi 
določeno stvar sama naredila, kaj bi spremenila (100). Kot pri drugih članih družine 
sem tudi hčerki jasno povedala, kaj dela dobro, kako sama vidim njeno delo, 
vztrajnost, poleg tega pa tudi, kje vidim možnosti za spremembe. Vedno je bila 
vključena v pogovore o spremembah, da je dobila občutek, da njen glas šteje. Njene 
sposobnosti sem potrjevala tudi z nebesedno komunikacijo (kimanje, očesni stik) na 
nekaj srečanjih, ko sem ji pomagala pri učenju govorne vaje. Takrat sem zaznala, da 
ji potrditev dobrega dela pomeni več kot kaj drugega. 
 
Za krepitev dekličine odgovornosti smo začeli z lažjimi aktivnostmi, na primer 
ustvarjanjem, kjer je imela na voljo več možnosti in je sama odločala, kako bo 
izgledal adventni venček. Nato sva prešli na izdelovanje šolskega koledarja, ki je 
zabavna aktivnost in hkrati ustvarjanje odgovornosti na način, da je v narejen 
mesečni koledar vpisovala datume testov in spraševanj v šoli. Namen tega je bil 
pregled nad vsemi obveznostmi, ki jih je imela v šoli. Večkrat, ko sem prišla k družini, 
mi je deklica pokazala, kaj vse je že zapisala po datumih. Ob takšnih in podobnih 
situacijah sem ji povedala, kako sama vidim njen uspeh ter kakšne vrline in 
sposobnosti ima. Natančno sem ji povedala, katere pozitivne točke vidim in kje dobro 
uporablja svoje sposobnosti.  
 
Deklica mi je povedala, da nima veliko prijateljic, bi pa si jih želela imeti, zato sva 
raziskovali tudi njeno socialno mrežo, torej ali ima prijatelje, ali so ti le šolski ali tudi 
zunanji. Večkrat je omenila, da ima neko prijateljico le določen čas, nato pa se 
skregata ali oddaljita in spet nima nobene. Ker je to večkrat omenila, sva to temo 
odprli kar pogosto. Sama sem tudi večkrat preverila, kako je s prijateljicami, kaj se 
dogaja in ali potrebuje kakšno pomoč (raziskali sva, na kakšen način se ona sama 
odziva na takšne in podobne dogodke v življenju, ali se s kom pogovori, kaj ji 
pomaga, da se situacija uredi (121)). 
 
Pri delu z družino je pri krepitvi moči družine izstopal odnos med mamo in hčerko. 
Da bi jima ga pomagala izboljšati, sem najprej raziskala, v čem se ujameta, kaj je 
tisto, kar jima je skupno, kaj radi počneta skupaj (150). Ponovno je bilo to izhodišče 
za nadaljnje delo. Skupaj smo ugotovili, da so jima blizu ustvarjalne dejavnosti 
oziroma dejavnosti, ki so jima ljube, saj se v njih obe sprostita in sodelujeta pri delu 
(151). To se je pokazalo pri izdelovanju adventnega venčka, peki palačink, 
pripravljanju sladice za vse nas in pri družabnih igrah. Ozavestila sem in se z njima 
pogovorila o naštetih izkušnjah, ko se jima je uspelo dopolnjevati in med njima ni bilo 
čutiti napetosti. Kasneje sem se tudi s staršema pogovorila o načinu dela na tej temi, 
in sicer sem predlagala, da bi na začetku njun odnos krepili predvsem v zunajšolskih 
dejavnostih, saj se je največ nesoglasij pokazalo okrog šolske tematike. Šele takrat, 
ko je odnos v omenjenih situacijah stabilnejši, je smiselno preiti na krepitev odnosa in 
izjem v težjih situacijah, predvsem v tistih, ki so povezane s šolo. Starša sta se 
strinjala, zato smo delali postopoma. Nekje na polovici naših srečanj smo uspeli preiti 
na krepitev odnosa med mamo in hčerko tudi v vseh drugih skupnih situacijah. 
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6.1.12 Refleksija 
 
Refleksija je bila ena izmed tehnik mojega dela z družino. Že na začetku našega 
sodelovanja sem opazila, da družina ni vajena podrobnejših pogovorov o 
nastalih situacijah in dogodkih, zaradi česar je večkrat prihajalo do nesporazumov. 
Refleksijo sem uporabljala za obnovitev in temeljit pogovor o določenih dogodkih, ki 
so se zgodili med srečanji. Še enkrat smo pogledali, kaj se je dogajalo, kakšno je bilo 
njihovo mnenje, kakšna čustva so doživljali in kako je vsak izmed članov videl 
situacijo.  
 
Predvsem se mi je zdelo pomembno, da s staršema reflektiramo delo z otrokoma – 
pomemben je bil vsak majhen korak, zato sem se o vsakem novem ali 
nepričakovanem vedenju pri otrocih pogovorila s staršema. S staršema sem 
reflektirala: 

  njune odzive na dejanja otrok (refleksija s staršema glede ravnanj med 
učenjem govorne vaje, hkrati pohvala, da sta uspela zamotiti sina (114)); 

  svoja opažanja delujočega pristopa dela s hčerko (deluje miren pristop s 
ciljem, da je vse mogoče narediti (116)); 

  obnašanje članov družine med hčerinim učenjem (potrebuje več miru kot drugi 
otroci, vsak moteč element jo iztiri, potrebuje veliko spodbud in vzdrževanja 
motivacije (117)); 

  svoja opažanja delujočega pristopa dela s sinom (postavljanje in držanje meja, 
večkratna obnovitev pravil, spodbujanje (118)). 

 
S hčerko sva reflektirali skoraj vsako učenje ali opravljanje šolskih obveznosti, in 
sicer sva skupaj preverili, koliko se je držala dogovorjenega načrta, kaj ji je uspelo v 
določenem času narediti za učenje, kako ji je šlo, ali se ji je kje zataknilo, kaj bi še 
potrebovala, da bi ji šlo boljše, kako bi sama ocenila svoje delo. Prav tako sva se 
pogovorili, ko je v šoli dobila kakšno oceno – ne le za slabšo, spodbujala sem jo tudi, 
naj pomisli, kaj je pripomoglo k temu, da je dobila dobro oceno, kaj ji je pomagalo, ali 
je imela drugačen način učenja kot navadno, ali je bila bolj zbrana. Z deklico sem 
reflektirala tudi vse trenutke, ko je nenadno postala slabe volje, večkrat je tudi jokala. 
Takrat sem ji najprej dala čas, da se umiri in si obriše solze, hkrati pa sem ji dala 
vedeti, da sem z njo in bi se rada z njo pogovorila takoj, ko bo pripravljena. Ko se je 
umirila, je prišla sama do mene in začeli sva raziskovati okoliščine njene slabe volje, 
jeze ali joka. Raziskala sem, zakaj je prišlo do slabe volje, kaj jo je pripeljalo do tega, 
kako se je počutila, kaj lahko naslednjič ob podobnih občutkih stori drugače. 
 
Z mamo sva imeli največkrat poglobljeno refleksijo na temo postavljanja meja sinu. 
Med posameznimi srečanji je bilo veliko truda in dela vloženega v to, da smo iskali 
način pristopa staršev, ki bo pri sinu deloval, torej da ju bo ta bolj upošteval. 
Največkrat je bila v samo dogajanje vključena prav mama, saj se je pogosto zgodilo, 
da mame za razliko od očeta, ki je imel več avtoritete, ni upošteval. Z mamo sva torej 
reflektirali vse dogodke, ko je šlo za sinovo upoštevanje ali neupoštevanje njenih 
besed.  
 
Med delom sem mami največkrat namenila le nebesedni signal o njenem uspešnem 
delu, ko je bila situacija težja in je sama ni uspela obvladati, pa sem ji pomagala z 
namigi in spodbudami. Navadno sva omenjeno ob koncu srečanj še podrobno 
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reflektirali na način, da je imela besedo predvsem mama, saj sem želela slišati njeno 
videnje izkušnje, misli, občutja. Predvsem pa mi je bilo pomembno, da sva se 
pogovorili, ko ji na primer pri svojih besedah ni uspelo vztrajati in jo je sin prepričal o 
nasprotnem. Raziskovali sva okoliščine, ko ni šlo vse po načrtu in je mama obupala, 
torej kaj je bilo drugače kot takrat, ko ji je uspelo. To se je največkrat zgodilo, ko je 
sin izsiljeval določen predmet ali sladkarije, zaradi česar je potem začel tudi jokati in 
kričati. Ker je mama želela, da se čim prej umiri, mu je ustregla. 
 
Ko sva reflektirali določeno dogajanje, sem ji navedla, kdaj je uspešno ravnala, kdaj 
je bila odločna, katero dejanje sem sama zaznala kot uspešno in ji zanj podala tudi 
pohvalo. Večkrat pa sva se po določenih situacijah pogovorili tudi o njunem odnosu s 
hčerko, o njunih prepirih in o njenem odnosu do hčerinih šolskih obveznosti. 
Raziskovali in razpravljali sva, kako se odzivati v različnih situacijah s hčerko: kaj 
deluje v njunem odnosu, v odnosu do obeh staršev, kako se odzivajo na pridobljene 
ocene hčerke, v katerih primerih povzdignejo glas, kakšne načine motiviranja 
uporablja pri hčerinem učenju. 
 
Ko sva z mamo vzpostavljali poglobljene pogovore, sem bila z njo vedno odkrita in 
iskrena. Ko sem zaznala, da je situacija težka in da bo tudi v nadaljnje tako, sem ji 
svoje mnenje tudi povedala. V takšnih primerih sem ji pojasnila, da je to normalno v 
tem obdobju, ko želimo spremeniti neke vzorce vedenja. S tem sem ji večkrat tudi 
želela izkazati razumevanje in podporo. 
 

6.1.13 Zabavne aktivnosti 
 
Opazila sem, da si družina premalokrat vzame čas za krajše izlete, skupne zabavne 
aktivnosti, skratka čas, v katerem bi se skupaj sproščali. Večkrat sem v ta namen 
dala pobudo za iskanje skupnih trenutkov, neobremenjujoč skupni čas in igro. Moj 
predlog o vnašanju skupnih trenutkov v njihovo družinsko življenje so člani družine 
sprejeli z zadovoljstvom (sploh otroka sta bila navdušena, da bi karkoli počeli skupaj, 
a bolj me je zanimalo mnenje staršev, s katerima sem govorila o njihovih preteklih 
izkušnjah s skupnimi aktivnostmi – teh je bilo, kot sta sama rekla, bolj malo (101)). 
 
Oče je prav posebej poudaril, da jim res manjka več sprostitve in da si za to ne 
vzamejo časa, poleg tega pa na stvari gledajo precej ozko in negativno. Povedala 
sem jim, da se tudi iz zabavnih in sproščujočih izkušenj veliko naučimo. V našem 
procesu pomoči smo se med igro učili dobre volje, mirnega pogovora, krepili smo 
različne spretnosti in, kar je najpomembnejše, učili smo se komunicirati drug z 
drugim, kot celota, kot družina. Ko smo se dogovorili, da se bomo igrali oziroma da 
bomo počeli nekaj sproščujočega, sem bila pozorna na to, da so naši pogovori tekli 
popolnoma sproščeno, neobremenjujoče, da so bile teme pogovora lahke, 
vsakdanje, ne pa kot navadno v primeru težav. 
 
Včasih smo tudi celo srečanje namenili zgolj igranju in sproščenemu pogovoru. 
Z otrokoma smo se večkrat igrali z njunimi igračami, brali knjige, listali albume s 
slikami, se igrali družabne igre. Hčerka je izrazila željo po listanju pekarskih revij 
skupaj z mano, tako da sva temu namenili čas po učenju ali nalogah. 
 
Pred božičnim časom smo z mamo in hčerko naredile adventni venček, pri čemer 
sem odgovornost za idejo prepustila deklici. Ker je bil sin takrat še premajhen za to 
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delo, sem mu prinesla pobarvanke, nad katerimi je bil zelo navdušen. To srečanje je 
bilo posebno, saj je bilo prvič opaziti, na čem lahko krepimo odnos mame in hčerke, 
saj se je pokazalo, da sta med ustvarjanjem obe zelo sproščeni, njuna komunikacija 
pa je bila mirna. 
 
Na treh srečanjih smo po vseh opravljenih šolskih in drugih obveznostih skupaj pekli 
palačinke, kar je bila za otroka prava zabava (tega si je najbolj želela hči, saj je že 
dolgo časa imela željo, da bi se izkazala v pripravi neke sladice – to je bilo opaziti že 

od daleč, saj je želela mešati maso in peči palačinke (185); tudi tu sta sodelovali z 
mamo, saj ji je ta morala pokazati, kako se palačinke sploh pečejo (186); v tem času 
sem jaz z dečkom pripravila mizo in pribor, kasneje pa sva palačinke mazala z 
marmelado in čokolado – tudi zanj je bila to prav posebna izkušnja, saj navadno tega 
ne počne (187)).  
 
Na sedmih srečanjih smo se dogovorili za sprehod. Na dveh srečanjih smo šli ven 
vsi, kar je bila pozitivna izkušnja. Zopet smo se vsakič že vnaprej dogovorili za 
pravila hoje po pločniku, saj smo se sprehajali ob glavni cesti. Naši pogovori so se na 
sprehodih nanašali na teme, ki so jih izbrali člani družine, moja naloga pa je bila, da 
se jim v tem pridružim. 
 
Praznovali smo tudi naše deseto skupno srečanje, zato sem prinesla različne 
male tortice, ki so si jih navadno bolj redko privoščili. Takrat smo imeli popolnoma 
sproščen pogovor, saj je bilo to praznovanje, proslavljanje dosedanjih dosežkov. 
 
Vedno sem članom družine dala besedo, da sami izberejo aktivnost, pri kateri smo 
vsi sodelovali, tako da so bile vključene njihove želje. Nekje na zadnji tretjini naših 
srečanj se je pokazalo, da so začeli tudi sami člani družine iskati in izbirati kraje za 
male popoldanske izlete, ki so si jih privoščili ob nedeljah. Moj trud o ozaveščanju 
skupaj preživetega časa se je izplačal, poleg tega so bili kot družina boljše volje, to 
pa jim je bila dodatna pozitivna točka pri premagovanju vsakdanjih ovir. 
 

6.2 UPORABNA VREDNOST ZAČETNEGA DOGOVORA 
 
Začetni dogovor, kot sem ga poimenovala sama, je zajemal dogovor o 
sodelovanju, preverjanje doseganja ciljev ter opredelitev problema in želenih 
izidov. Predvsem na prvih dveh srečanjih so bili ti elementi v polnosti uporabljeni in 
potrebni razprave, saj smo z družino sklenili dogovor, kako bomo sodelovali, ter 
dogovor o poteku naših srečanj, načinu našega sodelovanja na domu in obveščanju 
glede sprememb. Dogovorili in strinjali smo se, da bomo v našem procesu imeli vsi 
besedo in da bo vsak lahko svobodno izrazil svoje mnenje. Na prvem srečanju se 
nam še ni uspelo dotakniti definicije želenih izidov, temveč smo le zastavili okvirne 
cilje. Ker je bila s strani družinskih članov izražena želja po podrobnejšem pogovoru 
o njihovi življenjski situaciji in napredkih, sem se jim pri tem pridružila. Dogovorili smo 
se, da natančne cilje in želene izide definiramo na drugem srečanju. Sklenili smo, da 
bomo vedno odprti do sprememb in dopolnitev naših prvotnih dogovorov, tako da jih 
bomo lahko kadarkoli spremenili. 
 
Kot že omenjeno, sem na drugem srečanju ponovno odprla temo definicije problema, 
ciljev in želenih izidov. Ponovno sem preverila njihove želje in obnovila naše skupne 
dogovore izpred enega tedna. Zavestno sem za raziskovanje uporabila vse elemente 
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začetnega dogovora, tako da smo dorekli cilje, želene rešitve in vsebino dela, ter še 
enkrat poudarila, da bo to naše vodilo, vseeno pa bodo dobrodošle nove ideje in 
morebitne spremembe ali nadgradnje zastavljenih ciljev. 
 
V času naših srečanj se preverjanja elementov začetnega dogovora nisem 
posluževala vsakič znova, ko smo se srečali, temveč le takrat, ko sem sama ali ko 
je kateri izmed družinskih članov zaznal, da bi bilo to potrebno. Največkrat sem 
obnovila zastavljene cilje ali preverjala morebitne spremembe, ko se dlje časa 
nismo videli. Nekajkrat v času našega procesa se je namreč zgodilo, da smo proces 
za dva ali redkeje za tri tedne zaradi bolezni prekinili. Ko smo se zopet srečali, sem 
navadno najprej ponovno vzpostavila delovni odnos, nato pa preverila njihovo 
delovanje v tem času – kaj so počeli in ali se je zgodilo kaj novega. Ob tem sem 
obnovila naše dosedanje dogovore in opravljeno delo, preverila sem tudi, ali naši 
zastavljeni cilji še veljajo ali bi mogoče želeli karkoli spremeniti oziroma dodati. 
 
Začetni dogovor sem obnavljala na štiri ali pet srečanj, da smo se tako ponovno 
spomnili na naše dogovore in osvetlili rdečo nit procesa. Ko smo delali na težjih, 
odnosnih temah, sem večkrat preverila stanje družine – ali sledijo procesu in ali 
čutijo, da gremo v pravo smer, v smer zastavljenih ciljev. Prav tako sem obnovila 
delovni odnos in opredelitev problema, ko sem na neki točki procesa zaznala, da se 
nikamor ne premaknemo. Takrat sem imela občutek, da se nič ne dogaja, da na nek 
način naše delo stagnira in da se le srečujemo, naredimo pa nič. Sicer smo na 
vsakem srečanju delali na doseganju ciljev, le včasih je prišlo do neke točke, ko 
mogoče tudi sama pri sebi nisem dovolj jasno preverila situacije. Takrat sem se z 
vsemi člani družine natančno pogovorila o problemu, ciljih, točki, na kateri smo bili 
tisti trenutek, in o tem, kaj smo že naredili za dosego ciljev, kakšni so rezultati in kaj 
nam še manjka za dosego ciljev. 
 
Na vsakih deset srečanj, torej na desetem, dvajsetem in tridesetem srečanju, smo 
imeli prav posebno podrobno refleksijo dosedanjega dela. Vsi smo se zbrali in na 
nek način praznovali naše dosedanje dosežke. Najprej smo vedno obnovili 
dogovore o sodelovanju, da smo tako imeli pregled nad celotnim dogajanjem, potem 
pa smo preverili, kaj nam je v tem času uspelo doseči. Preverila sem, ali še vedno 
stojijo za prvotnimi dogovori in načinom dela, ki ga imamo, ali bi želeli kakršnekoli 
spremembe želenih rešitev. S tem ko smo praznovali, smo se tudi učili, da moramo v 
življenju proslavljati ne le velike dogodke, temveč tudi male korake, dosežke, ki so 
prav tako pomembni. Na teh srečanjih smo vedno ob pogovoru počeli nekaj, v čemer 
družina uživa. Na deseto srečanje sem za proslavljanje prinesla različne tortice, na 
dvajsetem smo pekli palačinke, na tridesetem srečanju, ki je bilo pravzaprav že naše 
predzadnje in poslavljajoče se srečanje, pa smo šli na sprehod in sladoled. 
 
Večkrat smo tudi preverili, kako družinski člani dosegajo cilje. Največkrat se je to 
pokazalo pri delu s hčerko, ko sva se pogovorili o preteklih srečanjih. Še posebej 
sva pozornost namenili pogovoru na začetku srečanj, sploh ko sva se na prejšnjem 
nekaj dogovorili in sem potem preverila, kako se je najinega dogovora držala, hkrati 
pa tudi, kako to pripomore k dogovorjenim ciljem. Prav tako sem doseganje ciljev 
preverjala s celotno družino. Ker se je pogosto zgodilo, da ni bilo doma celotne 
družine, sem za preverjanje veljavnosti naših začetnih dogovorov izkoristila srečanja, 
ko sta bila prisotna oba starša. Z njima sem takrat reflektirala naše dosedanje delo in 
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njuno videnje celotnega procesa. Njuno mnenje mi je bilo zelo pomembno, saj sem s 
tem dobila potrditev mojega dela in zagon za nadaljevanje procesa. 
 
Dogovor o sodelovanju, preverjanje doseganja ciljev ali opredelitev problema in 
želenih ciljev smo obnavljali tudi takrat, ko smo nekje na sredini procesa pomoči na 
podlagi potreb družine dodajali nove cilje. To je bilo predvsem za starša novo 
dejanje, kar se je pokazalo z njunim večkratnim preverjanjem dogovorov in 
razumevanja na novo zastavljenega cilja. V takih in podobnih primerih smo zopet 
pogledali nazaj in se spomnili naših zastavljenih opornih točk. 
 

6.3 SOUSTVARJANJE PROCESA POMOČI 
 
Ustvarjanje nove zgodbe družine in soustvarjanje procesa pomoči sta bila namenjena 
družini in njenim članom, saj so oni tisti, katerim sta prilagojena delo in celoten 
proces. Zato je bilo sodelovanje z družino prilagojeno predvsem tudi v jeziku. Iz 
analize je jasno razvidno, da sem z družino uporabljala njim prilagojen jezik, takšen, 
ki so ga razumeli, brez strokovnih izrazov in njim nerazumljivih fraz. To je bil jezik, ki 
sem ga iz svojega strokovnega jezika prevedla v družini prilagojen jezik in nato pri 
pisanju dnevnikov ponovno nazaj v jezik stroke. 
 
Ko sem načrtovala celoten proces soustvarjanja z družino, sem imela v mislih eno 
izmed pomembnejših prioritet: proces, ki bo nastal v sodelovanju z družino, bo 
naš proces, soustvarjen skupaj s člani družine in ga ne bom ustvarjala sama. 
Zato sem že na prvem srečanju vse člane povabila k sodelovanju in kot prvo k 
načrtovanju osnovnih informacij o naravi naših srečanj (povedala sem jim, da je to 
naš skupni projekt, v katerem nihče ne bo močnejši od drugega, da se bomo lahko o 
vsem pogovorili in s skupnimi močmi prišli do ciljev, pri tem pa se bomo drug 
drugemu prilagajali in vsak bo lahko pripomogel k rešitvam (11)). Skupaj smo 
razmišljali o dnevu srečanj v tednu, ki bi bil ustrezen in najugodnejši za vse. Povabila 
sem jih, naj sami povedo, kakšne dejavnosti imajo z otrokoma čez teden, da naša 
srečanja ne bodo ovirala šolskih ali drugih obveznosti. Skupaj smo se dogovorili, 
kako bomo sodelovali. Sama sem definirala svojo vlogo, kot jo vidim sama, druge 
člane pa sem nagovorila k razmišljanju o pričakovanjih, ki jih imajo tako do mene,kot 
do celotnega procesa pomoči. S tem sem jim dala možnost, da že takoj na začetku 
dajo del sebe v načrtovanje procesa, in s tem možnost, da pripomorejo h kreiranju 
procesa pomoči po njihovi meri. 
 
Ko smo z družino govorili o tem, kaj si od procesa pomoči želijo, sem dala besedo 
vsakemu članu družine, nato pa smo te želje le še skupaj preoblikovali v cilje (tudi 
enajstletna hči je podala svoje želje, in sicer pomoč pri nalogah in skupno početje 
zabavnih aktivnosti (21)). Ko smo zastavili cilje, ki smo jim potem sledili, sem jim 
zagotovila, da imajo kadarkoli odprte možnosti za dopolnitev, spremembo ali 
dodajanje novih ciljev. Tudi pri iskanju želja staršev sem jima pustila, da sama 
razmišljata in potem odgovorita oziroma izhajata izključno iz sebe. Prav tako sem 
vnesla svoje mnenje, a sem bila pozorna, da bo nevtralno in da ne bo namenjeno 
vsebini srečanj. Tako sem izrazila mnenje, da bi želela, da je osnova celotnega 
našega sodelovanja pogovor, in sem tudi pojasnila, zakaj sem takšnega mnenja. 
Starša sta se strinjala, poleg tega pa smo se strinjali tudi, da je pomembno, da smo v 
procesu pomoči enotni, kar pa seveda ne pomeni, da ne smemo imeti različnih 
pogledov na svet in različnih mnenj. 
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Ugotovila sem, da sta bila skupno soustvarjanje in možnost soodločanja v veliko 
pomoč hčerki pri ravnanju z odgovornostjo, prav ona pa je bila tista, ki je od vseh 
članov družine to tudi najbolj potrebovala. Ker so imeli v družini naučene drugačne 
vzorce ravnanja, kot sem jih vnašala sama, sem ugotovila, da ji ugaja, da lahko tudi 
sama pripomore k odločanju o različnih temah (pomembno ji je bilo odločanje o tem, 
kaj bo jedla, kako in kam bo pospravila svoje stvari, kaj se bo igrala, do soodločanja 
o tem, na kakšen način se bo učila, kakšne metode učenja bo uporabila, kakšen 
način učenja ji bolj ustreza (153)). Vsakič znova, ko sva imeli na sporedu učenje ali 
pisanje nalog, sem ji dala najprej možnost, da se sama odloči, kako se želi učiti – 
bodisi skupaj z mano, torej da ji pomagam, ali želi najprej sama predelati snov, 
potem skupaj le preveriva naučeno ali rezultate nalog. Veliko sva raziskovali njene 
pretekle izkušnje, in sicer kakšen način opravljanja šolskih obveznosti se je najbolje 
izkazal, kaj je že poskusila, kako bi še želela delati. Pri tem je sama povedala svoje 
želje glede učenja, največkrat pa je izbrala samostojno delo s končnim skupnim 
pregledom rezultatov nalog ali preverjanjem znanja. S tem smo krepili dekličino 
odgovornost, da se sama odloči za stvari, ki jo zadevajo, ob hkratnem nadzoru in 
spremstvu staršev ali mene. S tem ko smo se odločili, da bo hči imela besedo pri 
izbiri načina učenja, je bila njena potreba po strukturi in jasnih dogovorih še vedno 
prisotna. To je potrebovala, da je bila mirnejša pri delu in hkrati na nek način še 
vedno usmerjena v delo, saj sta starša ugotovila, da v nasprotnem primeru hitro 
popusti pri vztrajnosti in motivaciji. Na podlagi pozitivnih izkušenj z učenjem sva se s 
hčerko dogovorili, da bova delali na podoben način kot do sedaj, saj ji je ta prinesel 
dobre rezultate. Poleg teme šole pa se je rada udejstvovala tudi v drugih odločitvah 
glede našega dela. Ko smo govorili o potrebi po več skupaj preživetega časa, je bila 
tudi deklica posebej povabljena v pogovor, da je povedala svoje videnje situacije 
(sama si je želela, da bi kot družina večkrat bili skupaj in nekaj počeli (95)). Ko je šlo 
za odločanje o sprostitvenih dejavnostih, je bila prva, ki je izrazila željo in podala 
idejo za igro ali lokacijo izleta. 
 
Vse teme, ki smo jih načeli v družini in delali na njih, so bile vedno soustvarjene z vso 
družino, pomemben člen v odločanju in raziskovanju preteklih izkušenj pa sta 
bila starša. Onadva sta namreč tista, ki imata največ izkušenj z delovanjem družine, 
torej z vzorci ravnanja, ki delujejo, in tistimi, ki niso najugodnejši za njihovo družino 
(mi je bilo pomembno, da sta pri pomembnih odločitvah glede družine prisotna in 
sodelujeta oba starša (218)). Njune izkušnje in mnenje so mi bili zelo pomembni in 
potrebni za popolno razumevanje njihove situacije, prav tako pa tudi za kreiranje 
novih možnih načinov delovanja družine. 
 
Ko sem sama kot opazovalka našla področja, na katerih bi lahko delali, sem vedno 
najprej dala besedo staršema. Pri njima sem raziskovala njune želje glede dela, 
pretekle izkušnje in točke, ki jih želita spremeniti, pa ne znata. V nadaljevanju 
navajam nekaj primerov soustvarjanja procesa s staršema. 
 
Največkrat se je skupno sodelovanje pokazalo pri iskanju rešitev na poti proti 
hčerini večji odgovornosti do opravil. Vsakič znova sem ju nagovorila, da sta 
najprej sama povedala, kako sploh gledata na delo s hčerko, kaj lahko iz preteklih 
izkušenj označita kot dobro in pozitivno. Iz tega smo izhajali pri iskanju najboljših 
ravnanj v odnosu do hčerke. Pri njima sem raziskala njune ideje, kaj naj še 
poskusimo, kakšna ravnanja naj izberemo v določenem trenutku oziroma v določeni 
specifični situaciji, ki se bo zgodila. Nato smo te ideje skupaj reflektirali in jih tudi 
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preizkusili. Takrat se je v praksi realizirala začetna ideja o soustvarjanju. Starša sta 
kot eno izmed rešitev hčerinega produktivnejšega dela predlagala krajše in večkratno 
učenje, saj sta opažala, da hči ne zmore biti popolnoma zbrana pri dolgotrajnem 
učenju. Tako smo potem tudi storili, in sicer smo se skupaj s hčerko pogovorili in 
dogovorili, da se bo poskušala učiti že en teden pred testom in da bo nato vsak dan 
namenila določen čas učenju. 
 
Ob tem smo večkrat naleteli tudi na temo zelo potrebnega odmora med učenjem 
oziroma sproščanja po učenju. To opažanje sem za razliko od drugih situacij sama 
predstavila staršema (povedala sem jima tudi za izkušnjo učenja pri sebi, ko sem bila 
veliko bolj produktivna, če sem imela med učenjem odmore, po učenju pa počela 
nekaj, v čemer sem se sprostila (317)). Temo sem torej odprla z deljenjem svoje 
lastne izkušnje, s čimer sem večkrat poskušala uvodoma sprostiti ozračje. Starša se 
sicer strinjata s tem, da otrok potrebuje igro in zabavo, a je oče skeptičen glede 
hčerinega prevelikega interesa za igro in risanke, saj opaža, da tudi med učenjem kar 
odtava v nek svoj svet. Skupaj smo preverili celotno situacijo in zaključili, da otroci 
potrebujejo igro in morajo izživeti svoje otroštvo po otroško, k čemur spada tudi to, da 
včasih vendarle živijo v nekem svojem svetu. 
 
Na podoben način sem ravnala, ko sem s staršema govorila o novih metodah 
učenja in z njima na enak način kot predhodno proučila situacijo. Primer tega je bilo 
učenje govorne vaje na hodniku, saj je deklica večkrat izrazila željo in potrebo po več 
miru pri učenju. V takšnih primerih, ko smo imeli na dlani nove ideje o različnih 
pristopih do učenja, sem poskušala delovati kot zgled staršema. Sama sta namreč 
potožila, da nimata več veliko idej, kako motivirati hčerko in kako najti nove metode 
učenja. Opazila sta, da sploh v zadnjem času ni pomagalo nič drugega kot 
povzdignjen glas, česar pa bi se rada znebila, saj se zavedata, da to ni najboljši 
način reševanja težav. Prav zato je bila tu moja naloga, da jima pomagam videti v 
tem tudi dobre stvari in ju podprem tam, kjer sama ne zmoreta. Staršema sem iz 
svojih opažanj opisala nekaj konkretnih situacij dobre prakse pri delu s hčerko. 
Trudila pa sem se tudi, da sem jima bila zgled pri delu s hčerko na način 
predstavljanja novih metod učenja, tako da sta lahko moje prijeme vzela na znanje in 
jih uporabila, če sta želela. Skupaj smo razmišljali tudi o naslednjih korakih pri našem 
delu, torej kaj želimo, da je naslednji korak in kako priti do tega. Pri tem je vsak izmed 
nas z idejami pripomogel, da smo nato sestavili zaključek in se poskušali držati 
dogovorov. Držali smo se zmožnosti staršev, ki sta podala svoj delež, ki ga zmoreta 
vključiti v iskanje rešitev. 
 
Starša sta večkrat izpostavila tudi problem s sinovim izsiljevanjem, kot sta to sama 
poimenovala, za določene predmete, sladkarije ali zgolj zaradi pozornosti. Tudi to 
temo smo obdelali na podoben način. Starša sta pojasnila svoj dosedanji prispevek 
pri tem, ravnanja, s katerimi sta bila zadovoljna, odzive sina, kaj si še želita 
nadgraditi, kaj še lahko pri tem prispevata, kje še vidita možnost pomoči, ali vidita v 
tem kje mojo vlogo, torej ali jima lahko pri tem kako pomagam. Ko smo bili vsi 
udeleženi v situaciji, ko je sin postal slabe volje in začel kričati, smo se pogovorili, kaj 
točno bi onadva kot starša v tistem trenutku storila. Na ta način smo izločali ravnanja, 
ki pri sinu nikakor niso delovala, in krepili tista, ki so bila uspešna in se je sin nanje 
pozitivno odzval. 
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Več primerov soustvarjanja je bilo tudi v odnosu mame in hčerke. Bilo je veliko 
iskanja kompromisov, da je mama našla primeren način odnosa s hčerko, in s tem 
usklajevanja njunih različnih pogledov in prioritet glede šole. Šlo je za pravo 
soustvarjanje, hkrati tudi zelo težko, saj je bilo pomembno upoštevati tako mamine 
skrbi in želje glede hčerine prihodnosti kot želje deklice po izbiri načina učenja in 
reševanja šolskih obveznosti. Mama je včasih popustila pri izbiri strukture in dolžine 
učenja, da to ni bilo prenaporno, hčer pa smo šele učili, kako je treba pogledati 
včasih tudi na starša in njune skrbi. Sicer je to za enajstletno deklico lahko že težko 
razumljivo, a sta starša želela, da ji počasi poskušamo priučiti tudi to zavedanje. 
Skupaj smo vsi iskali načine, kako bi lahko mama in hči skupaj boljše delovali. Začeli 
smo s skupnim pripravljanjem šolske torbe, tako da je ni pripravila samo mama, ki je 
to navadno počela, temveč smo to njeno početje zmanjšali in povečali hčerin 
prispevek in trud k vsakodnevnim obveznostim, ki jih zahteva šola. Pri tem sem z 
mamo raziskovala, katere motivatorje uporabljajo, da hčer spodbujajo k delu. 
 
Skupaj s celo družino smo soustvarjali tudi naše skupne aktivnosti. Predvsem 
otroka sta navadno imela besedo, ko smo se dogovarjali za sprehode, igre ali 
zabavni program. Naše zabavne aktivnosti niso bile zgolj aktivnosti, temveč jim je 
včasih sledil tudi pogovor. Pogovor o tem, kaj smo delali, kaj smo se lahko naučili iz 
tega, kaj je vsak izmed udeleženih prispeval in kaj od doživetega lahko uporabimo 
tudi za nadaljnje delovanje družine. Imeli smo namreč nekakšno refleksijo, pri kateri 
je vsak imel besedo, med seboj pa smo se poslušali in slišali mnenje vsakega. S tem 
smo se učili, da tudi sprehod ni nujno, da je le hoja po pločniku ali travniku, temveč 
da se lahko iz različnih dogajanj na sprehodu učimo uporabnih življenjskih prijemov. 
 

6.4 ETIKA UDELEŽENOSTI 
 
Ko opisujem soustvarjanje z družino, se moram na tem mestu dotakniti tudi etike 
udeleženosti, ki pomeni prav to: sodelovanje strokovnega delavca s člani družine, 
skupno soustvarjanje, kjer nihče nima zadnje besede in kjer nobena resnica ni 
napačna. Gre za sodelovanje strokovnega delavca z družino na način, da ta ne 
obeležuje svoje moči, temveč se pridruži družini tam, kjer so, tukaj in zdaj 
(družinskim članom je bilo vedno na voljo, da povedo svoje mnenje, da torej govorijo 
iz sebe (172)). Sama sem s svojim mnenjem vedno počakala, saj sem želela, da so 
njihove besede tiste, ki štejejo in so najpomembnejše. Na veliko srečanjih se je 
zgodilo, da smo morali tekoče delo v nekem trenutku opustiti in začeti pogovor o 
nepričakovani situaciji, ki se je zgodila. V takšnih primerih sem se jim pridružila v 
tistem, kar so tisti trenutek potrebovali, čeprav smo mogoče bili sredi dela na zelo 
pomembnih temah za dobro družine. Takrat sem pokazala razumevanje ter z njimi 
raziskovala in odkrivala nove situacije, torej njihov svet. 
 
Večkrat sem se na opisan način pridružila mami, ki se je z mano želela pogovoriti o 
različnih stvareh, ko je za to občutila potrebo. To je lahko bilo na začetku srečanj, ko 
še nismo imeli organiziranega srečanja, ali pa nekje med srečanji, ko smo že delali 
na čem drugem. Občasno se je hotela pogovoriti o službi, večkrat pa je do mene 
pristopila tudi, ko je bila v stiski zaradi otrok in se je želela z mano pogovoriti ali ko je 
potrebovala moje mnenje. 
 
Včasih sem morala odstopiti od svojega prvotnega načrta za določeno srečanje, a 
sem potem to speljala tako, da sem svoje načrte prestavila na drugo srečanje, 
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članom družine pa sem se potem vedno pridružila pri tistem, pri čemer so me 
potrebovali. Ves čas našega procesa sem na celotno zgodbo družine gledala malo 
drugače kot sami družinski člani. Iz vsake njihove dogodivščine sem poskušala 
ustvariti novo zgodbo in iz nje izluščiti delce, ki so nam kasneje pomagali, da smo se 
iz njih učili. Pogosto sem bila tudi vpeta med različne želje in prioritete družinskih 
članov, kar mi je bilo včasih težko predelati in sem v nekaj trenutkih »zaplavala«, a 
sem to podelila z družino (ker smo imeli na današnjem srečanju več popolnoma 
različnih tem, ki pa so se hkrati nekako povezovale in dopolnjevale, sem se 
poskušala pridružiti hčerki, ki je bila na tem srečanju najbolj v ospredju, in hkrati tudi 
staršema, saj se je večina tem, ki jih je hči načela, navezovala tudi in predvsem na 
starša (89)). S tem sem jim želela sporočiti, da sem tudi jaz včasih v takem položaju, 
da potrebujem trenutek ali dva, da informacije predelam in grem potem naprej. Zato 
smo v takšnih primerih stopili skupaj, še enkrat obnovili dogodek ali situacijo in nato 
delali naprej. Nisem imela težave s tem, ko sem jim iskreno povedala, da sem se 
zmedla ali da mi kakšna stvar ni bilo popolnoma jasna. Imam občutek, da sem se v 
tistem trenutku le še bolj pridružila družini, saj sem na nek način pokazala svojo 
šibkost in to, da sem tudi jaz zgolj človek in ne nekaj več od njih. 
 

6.5 STABILIZACIJA NOVIH VZORCEV 
 
V tem podpoglavju bom opisala nekaj odstopanj od vedenj, ki so jih bili sicer vajeni 
člani družine. Celo leto smo namreč delali na nekaj temah in med srečanji sem 
spremljala, koliko so se novi vzorci vedenj uspeli utrditi in kateri so se na podlagi 
večkratnega udejanjanja tudi stabilizirali. 
 
Celotno šolsko leto, ko je trajal naš proces pomoči, smo spremljali in učili hčerko 
novih vzorcev vedenja, vezanih na šolo. Ko smo začeli s sodelovanjem, deklica ni 
bila motivirana za šolsko delo, potrebovala je veliko spodbud in pozornosti, da ji je 
uspelo napisati vse naloge ali se učiti za test, predvsem za tiste predmete, ki niso bili 
po njenem okusu. Tako sama kot starša smo se trudili in iskali načine, ki bi ji ustrezali 
za učenje, ter pristope staršev, da bi v odnosu do nje ravnala čim bolj strpno in 
konstruktivno. 
 
Začetek naše poti je bil lažje narave, zato smo najprej začeli delati na tem, da deklica 
osvoji skrb za pripravljanje šolskih stvari za vsak dan sproti (katere zvezke mora 
vzeti s seboj glede na urnik, na kakšne naloge se mora pripraviti naslednji dan, ali 
mora kaj posebnega prinesti v šolo ali iz šole (52)). Na začetku je to počela mama, a 
smo želeli, da se to vsaj v večji meri konča in da je mama le kot pomoč in podpora 
hčerki. S hčerko sva se dogovorili, da bova vedno že na začetku naših srečanj skupaj 
pogledali in opravili šolske obveznosti, da imamo potem skupni čas za druge stvari. 
Najin dogovor je bil, da ko pridem k njim, ona že sama pripravi zvezke in me pričaka 
z njimi. Do devetega srečanja nam je to uspelo lepo stabilizirati, saj je deklica vedno 
razen enkrat sama pripravila potrebne zvezke za učenje ali naloge na mizo in me 
počakala, da pridem k njim. Temu so sledile tudi pohvale z moje strani, da je tako 
izvedela, da to zelo dobro dela. Stabilizacija tega vedenja se je nato pokazala tudi, 
ko je hčerka sama želela pokazati svoje šolske obveznosti, torej brez mamine 
pomoči in razlage, kot se je v preteklosti tudi že dogajalo. Tak dogovor smo nato 
prakticirali ves čas srečanj. 
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Učili pa smo se tudi držanja raznih drugih dogovorov, na primer, katere vaje bo 
naredila do naslednjič, katere zvezke in učbenike mora do naslednjič prinesti iz šole 
za učenje, kolikokrat bo peljala kužka na sprehod v enem tednu itd. Sprva ji ti naši 
dogovori niso šli najboljše od rok, saj je vmes večkrat pozabila, kaj sva se dogovorili 
(nismo odnehali, vztrajali in ponavljali smo te odločitve še naprej (414)). Dogovore, ki 
sva jih sprejeli z deklico, sva nato začeli tudi zapisovati, tako da ni bilo dvoma, da bi 
lahko pozabila. Po tem se je počasi začel kazati napredek, saj se je hčerka bolj 
držala najinih ali naših skupnih dogovorov. Smo pa za stabilizacijo tega ravnanja 
potrebovali več kot pol srečanj, da smo prišli do točke, zakaj je držanje dogovora 
pomembno in kako nam lahko služi. 
 
Hčerino odgovornost do različnih dejavnosti smo začeli krepiti z lažjimi aktivnostmi. 
To je bil prvi korak proti cilju krepitve njene odgovornosti pri ustvarjanju. Ko smo 
skupaj počeli nekaj ustvarjalnega, smo se s starši dogovorili, da ji prepustimo 
odločitve o raznih malih stvareh, na primer, kako bo opremila šolski koledar, kakšne 
okraske bo dala na venček, na kakšen način bi obesila venček na vrata. Tako smo ji 
dali možnost odločanja in začeli na lahkem nivoju, kasneje pa ta nivo stopnjevali, kar 
pomeni, da smo se učili ravnati z večjimi odgovornostmi. Delali smo na tem, da bi 
hčerka bila bolj motivirana in samoiniciativna pri obveznostih, ki jih je imela za šolo. 
To pomeni, da bi se sama usedla za mizo, ko pride iz šole, in napisala nalogo ali 
ponovila govorno vajo, ki jo je imela čez nekaj dni. Te odgovornosti sta starša želela 
priučiti hčerki, a do tam je bila pot še dolga. Tako smo na tej temi delali skozi celoten 
proces srečanj. 
 
Z usvajanjem zgoraj omenjenih veščin sem začela počasi. Najprej sem se s hčerko 
veliko pogovarjala o šolskih obveznostih: kaj ima za storiti, do kdaj, kaj ji je najtežje, 
kaj že obvlada, kakšno pomoč še potrebuje, kako želi delati, kako se počuti, ko ji 
nekaj ne gre od rok, kako pa takrat, ko ji gre vse gladko. S temi vprašanji sem 
večkrat nastopila pri učenju. Želela sem, da se sama zaveda in opazi pri sebi svoje 
kompetence in veščine ter da tudi zna reflektirati svoja občutja ob nečem. Ta moj 
način dela je pri deklici deloval, saj je čez čas tudi sama začela razmišljati v smeri 
mojih navedenih vprašanj, znala je sama povedati, na primer, kaj ji je pomagalo k 
dobremu rezultati pri govorni vaji. Tudi ko sva jo le skupaj ponavljali in ko se ji je kdaj 
zataknilo, je imela samokontrolo nad svojim govorom, vedela je, zaradi česa se ji je 
zataknilo, in je to tudi podelila z mano. K temu so najverjetneje pripomogle pretekle 
izkušnje, saj sva predhodno že delali na ta način, da sva reflektirali dobre rezultate, 
pa tudi odklone od tega. Da se je to vedenje stabiliziralo, je bilo vidno, ko je deklica 
znala reflektirati in pojasniti svoja občutja in razlog jeze v nekem trenutku, ko sem jo 
po tem vprašala. Znala je torej s šolskega področja najino delo prenesti na področje 
čustev in je tudi razmišljala o njih, da je potem lahko pojasnila njihov izvor. 
 
S staršema smo prav tako čez celoten proces pomoči družini delali na stabilizaciji 
novih vzorcev vedenja sina. Kot sem že omenila, smo s staršema ugotovili, da otrok 
potrebuje več postavljenih meja in pravil ter predvsem vodenje v želeni smeri. Že po 
treh srečanjih je sin bolj upošteval moje prošnje, da mora počakati, ko se pogovarjam 
z mamo ali očetom, saj je prav takrat želel pozornost. Presenečena sem bila, da me 
je začel tako hitro upoštevati. Mogoče je bil razlog v tem, da sem bila nekaj novega v 
njihovi družini in da sem imela malo drugačen pristop, kot ga je bil navajen od 
staršev. Ugotovila sem, da je zelo doumljiv za to, kar sva se dogovorila, saj so bile 
spremembe vidne iz srečanja v srečanje. Postal je strpnejši in je dobil izkušnjo, da 
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sem se držala dogovora, če sem mu rekla, da mora dve minuti počakati, potem pa se 
mu posvetim. Vidno je kazal tudi zadovoljstvo ob moji pozornosti. Seveda v tako 
hitrem času ta novi vzorec vedenja še ni bil utrjen, se je pa začel kazati napredek. 
 
Pokazal se je tudi napredek v tem, da je sin upošteval starša pri določenih 
prepovedih. Uporabili smo popolnoma pogovorni način dela – vse, kar smo želeli 
doseči, smo poskušali doseči s pogovorom in pojasnjevanjem sinu. Izbrali smo miren 
pristop, tako da smo že z zgledom poskušali sina usmeriti v drugačno ravnanje. Ker 
je imel sin tri leta, smo vse skupaj izvajali zelo preprosto, s preprostimi besedami, da 
je vse razumel. 
 
Nekje na polovici naših srečanj, ko smo lahko opazili že velik napredek pri sinu, sem 
ugotovila, da do sedaj naučenega vedenja še ne zmore prenesti na težje, 
kompleksnejše situacije. Eden izmed takih primerov je bil nagajanje sestri pri učenju 
(čeprav smo ga tako jaz kot starša pozvali k temu, da sestre ne sme motiti, ker se 
uči, se ni uspel usmeriti v nobeno drugo igro (333)). V tej situaciji ni pomagal enak 
pristop kot do sedaj. Pri refleksiji smo ugotovili, da se je to zgodilo zato, ker še ni 
vajen takšnih ravnanj v težjih situacijah. V podobnih situacijah sta mu starša namreč 
popustila z namenom, da se je prej pomiril in da ni začel kričati. Skratka ustregla sta 
mu v tistem, kar je želel, kot sta sama povedala. Strinjali smo se, da z našim načinom 
dela nadaljujemo in ga le še krepimo v novih situacijah, da bo sin dobil izkušnjo z 
novim vedenjem s čim več zornih kotov. Proti koncu srečanj se je to vedenje uspelo 
utrditi, tako da smo dobili potrditve dobrega dela in vztrajnosti v vedno več različnih 
situacijah. Sin je postal strpnejši, bolj se je zavedal, kaj lahko počne in katero vedenje 
ni zaželeno. Zaključek tega je bil, da je v odnosu do sina treba vztrajati in ne 
popustiti. Starša sta se s tem strinjala, saj sta med srečanji lahko videla, kdaj je prišlo 
do napredka. 
 
Z mamo nama je uspelo utrditi nekaj ravnanj v odnosu do hčerke, prav tako do 
sina ter tudi pri izkazovanju in reflektiranju čustev, torej zavedanju, kakšna čustva 
doživlja v kateri situaciji. 
 
Predvsem mami sem želela biti s svojim odnosom do hčerke zgled, saj je že na 
začetku rekla, da nima več idej, kako ravnati z njo, da jo bo kaj upoštevala. Tako sva 
delali na tem, da malo rekonstruirava njeno vedenje do hčerke. Ko sem sama uspela 
videti, da hčerki na primer ugajajo miren pristop, podroben pogovor o različnih 
stvareh, organizirano delo, sem to mami tudi pojasnila. Bila sem ji v oporo v 
konkretnih situacijah in sem ji včasih tudi pomagala poiskati način, kako v tistem 
trenutku odreagirati. S takšnim načinom je postala bolj suverena in je stala za svojimi 
besedami in dejanji. Kot je sama povedala, je v večini primerov pri hčerki nekaj 
dosegla le s povzdignjenim glasom in ne toliko s pogovorom. Med delom se je zelo 
trudila, da bi ravnala kar se da mirno, a je vmes prišlo nekaj situacij, ko je hčerina 
jeza pripomogla k mamini slabi volji in posledično razburjenju nad hčerko. 
 
Med nadaljnjim delom je bilo takih dogodkov vedno manj in nekje v drugi polovici 
našega procesa je bilo vidno, da ves trud ni bil zaman. Tudi mama sama je pri sebi 
opazila, da lažje vztraja in je bolj samozavestna pri svojih besedah. Uspelo ji je 
namreč usvojiti drugačen način ravnanja s hčerko, in sicer bolj miren, nevzkipljiv, 
pogovorni. Pokazalo se je tudi, da se je veliko ravnanj naučila iz mojega vedenja, saj 
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me je pogosto posnemala. S tem sem tudi sama dobila potrditev, da je moje delo 
potekalo v pravi smeri, mami pa so bile moje ideje očitno všeč in koristne. 
 
Še več truda je mama morala vložiti v delo s sinom. Njena ravnanja so se uspela 
stabilizirati proti koncu procesa (potrebovala je več časa kot pri delu s hčerko (420)). 
Pogosteje je bilo opaziti, da je hotela obupati in je kljub utrjenim zastavljenim mejam 
sinu začela popuščati. Rekla je, da je to tudi zato, ker ji je bilo težko, ko je sina videla, 
da joka in se ne pomiri. V nekaj primerih, ko naju ni hotel poslušati med jokom, niti 
govoriti, sva se odločili, da ga za nekaj trenutkov pustiva, in tako se je pomiril sam. V 
teh primerih je namreč že skoraj obupala in mu hotela ugoditi v neki želji, ki mu 
drugače ni dovoljena.  
 
Proti koncu srečanj je bila mama vidno srečnejša, kot je sama rekla, je bila bolj 
vesela, ker je videla, da zastavljen koncept deluje. Tudi sama je pri sebi opazila, da 
je bolj suverena v besedah, saj jo je tudi mož podprl v tem. Njeno novo vedenje se je 
stabiliziralo do te mere, da je sina ob vztrajnosti uspela usmerjati pri določanju meja 
in pravil. Na koncu našega procesa se je pokazal še en zanimiv napredek, in sicer je 
hčerka večkrat posnemala mamino ravnanje do sina (deklica je ravnala podobno do 
bratca kot mama (542)). Torej je bilo na tej točki narejeno dvojno delo, saj sem 
ugotovila, da je hčerka ves čas spremljala tudi mamino učenje novih ravnanj. Deklica 
je bratca večkrat lepo povabila v igro, ponudila mu je alternativo hrane in ne sladkarij, 
z njim je sklepala kompromise – na primer, koliko časa bo kateri izmed njiju imel 
določeno igračo, lepo ga je prosila za mir, ko se je učila. Sicer je bilo tudi še veliko 
odklonov od tega vedenja, a se je pokazal začetek in doumljivost hčerke za novo 
vedenje. 
 
Odnos med mamo in hčerko je edini, ki ni bil v polnosti stabiliziran ob koncu 
našega projekta (ugotovili smo, da se dobro ujameta in dopolnjujeta med zabavnimi 
dejavnostmi, zato smo se dogovorili, da lahko njun odnos zelo dobro krepimo ravno 
takrat (239)). Med igro in ustvarjanjem sta se obe sprostili, kar je bilo vidno skozi 
miren pogovor med njima, dopolnjevanje, upoštevanje mnenja druga druge, brez 
napetosti in nastrojenih besed. Ko smo se igrali ali ustvarjali, so bile prav tako 
sproščene tudi naše teme pogovora. Namenoma nisem želela usmeriti pogovora na 
šolo ali druge težje teme, da tudi družina dobi izkušnjo, da je treba včasih popolnoma 
odklopiti vsakdanje težave in vsakdanjo rutino. Med omenjenimi dejavnostmi sta bili 
mama in hči vidno sproščeni, tudi lepo sta sodelovali, česar pa še jima ni uspelo v 
kratkem času prenesti na drugačne situacije. Najprej smo njun odnos krepili skozi 
igro, potem pa ga počasi poskušali prenesti na težje situacije in teme, kot je šola ali 
pomoč mami pri lažjih hišnih opravilih (zlaganje posode v pomivalni stroj, pomoč 
mami pri obešanju perila). Do zaključka naših srečanj nam je uspelo nekako razbiti 
oziroma odstopiti od nastrojenega načina pogovora med njima, ni pa nam še uspelo 
stabilizirati novega vedenja, saj bi za to potrebovali še več časa. Te teme ob koncu 
nismo pustili obviseti v zraku, temveč smo se natančno, na podlagi naših preteklih 
izkušenj dela, dogovorili, kako bodo s tem shajali sami, na čem morajo delati, kako, 
kaj bo vsak prispeval k temu. Oče se je tudi ponudil, da bo pri tem opora ženi ter 
hkrati motivator in usmerjevalec hčerki do drugačnega, boljšega ravnanja. 
 
Spremenili in utrdili so se tudi novi vzorci vedenja med staršema. Zaradi življenjske 
situacije, v kateri so se znašli na začetku našega procesa, je bilo med njima čutiti 
napetost (sama sta povedala, da si vzameta premalo časa drug za drugega, večkrat 
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se med njima povzdigne glas in vname prepir (128)). Celoten način mojega dela in 
učenja družine o novih ravnanjih jima je pomagal, da sta na odnose začela gledati 
malo drugače. Sama sem v naših pogovorih pogosto postavljala veliko vprašanj za 
potrebe raziskovanja različnih situacij, da sem jih sama bolje razumela, pa tudi, da 
sta jih starša ponovno slišala in bolj ozavestila. Ugotovila sem, da jima takšen način 
zelo pomaga pri medsebojnem poslušanju, saj je bilo opaziti, da drug drugega 
poslušata, si ne skačeta v besedo in se dopolnjujeta, pri tem pa sta večkrat ubesedila 
tudi svoja pričakovanja in mnenja. Utrjevali smo medsebojni pogovor med njima, 
preverjali razumevanje drug drugega in se učili zavedanja, da lahko ima vsak izmed 
nas različen pogled na določeno temo in da ga moramo zato poslušati ter na to 
pogledati s perspektive razumevanja. Prav zato naši pogovori niso bili zgolj pogovori, 
temveč je bilo v teh pogovorih prisotno tudi učenje različnih pogovornih tehnik. 
 
Od sredine srečanj proti koncu našega sodelovanja sem že lahko opazila prispevek 
staršev k mirnemu pogovoru: potrudila sta se in se med pogovori poslušala – lahko 
trdim, da sta se tudi slišala, saj sta se dopolnjevala in komunicirala na način, ki je 
prijazen do otrok in se lahko otroka tudi iz tega učita komunikacije. Menim, da je v 
prvi vrsti pomembno, da sta starša tista, ki se potrudita za ravnanje, ki ga kasneje 
želita naučiti otrok. Otroci so namreč kot »spužve«, če uporabim prispodobo, ki 
ravnanja staršev črpajo vase in se potem tudi sami vedejo na tak način.  
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7  RAZPRAVA 
 
Rezultati so bili zapisani na način povzetkov pridobljenih kategorij med kvalitativno 
analizo, na tem mestu pa se bom posvetila strnjenim odgovorom na zastavljena 
raziskovalna vprašanja. 
 

7.1 Prvo raziskovalno vprašanje: »Kateri so pokazatelji procesnega pristopa 
k sodelovanju z družino?« 

 
Med analizo podatkov, pridobljenih z zapisanimi dnevniki, sem ugotovila, da je bilo 
teh pokazateljev kar nekaj. Pred vstopom v družino si še nisem znala predstavljati, 
kaj je tisto, kar bo dejansko nakazalo procesnost. Ko sem stopila v stik z družino in 
začela delati, še posebej pa med prebiranjem dnevnikov in analizo, se je ta proces 
pokazal in hkrati se je povezalo med seboj veliko odprtih vprašanj. 
 
Na začetku želim pojasniti, kako sem postopala v odnosu z družino skozi celoten 
proces. Pojasniti torej želim, kaj me je pri delu ves čas spremljalo in sem na ta način 
vključevala družino, da mi je potem uspelo uvideti dejavnike procesnega pristopa. 
 
Partnerski pristop v sodelovanju z družino je bil vodilo procesa, brez tega 
najverjetneje ne bi zmogla slediti procesu kot takemu. Sodelovanje z družino je 
pomenilo sodelovanje in soustvarjanje z vsakim članom družine posebej in s celotno 
družino. Kot navajata de Vries in Bouwkamp (2002), gre za ustvarjanje odnosa 
sodelovanja in za to, kako člani te sestavljene skupine ravnajo drug z drugim. 
Sodelovanje naj bi temeljilo na zaupanju. Tako smo skupaj z družino ustvarjali nove 
zgodbe, nove rešitve in zbirali ideje, kako naše partnerstvo še dodatno okrepiti. 
Sodelovanje nam je pomagalo, da smo se veselili in ustvarjali v pozitivnih, prijetnih in 
proslavljajočih trenutkih, pomagalo pa nam je tudi, ko je bilo treba stopiti skupaj in 
malo manj prijetne situacije omiliti, rešiti ali utrditi. Ugotovila sem, da brez 
upoštevanja principa soustvarjanja o procesnem pristopu ne moremo govoriti. Pri 
sodelovanju sem vedno poskrbela, da je naša komunikacija tekla dvosmerno, da 
nisem bila jaz tista, ki narekuje proces in ga usmerja. Vsak član našega tima je imel 
besedo, pri čemer tudi otroka nista bila izključena. Preden sem sama podala mnenje 
ali predlog, sem vedno prej upoštevala starša in otroka. Pomembne so bile njihove 
izkušnje, izjeme, njihove življenjske zgodbe, saj so bili oni subjekti sodelovanja. 
Družina si je želela sprememb, boljših ravnanj in pozitivnega pogleda na svet. 
Slednje jim je veliko pomenilo prav zato, ker takega pristopa niso bili vajeni ali deležni 
od ljudi iz njihove socialne mreže. 
 
Kot omenjam, v procesu nismo bili osredotočeni zgolj na probleme, ki jih je družina 
izpostavila, temveč na njihove življenjske zgodbe. To je bilo njihovo in nihče jim 
tega ne more vzeti, pa naj gre za težje zgodbe ali tiste navdihujoče – vsako izmed 
njih je bilo vedno možno preokviriti in pogledati z drugega zornega kota. Na tej točki 
sta bila pomembna moja vloga in način pristopa do teh življenjskih vlog. V procesu 
nam je bilo pomembno, kako, na kakšen način se bomo določene teme lotili, 
kako bomo nekaj izpeljali, kako se bomo pogovarjali, in ne toliko, kaj bomo storili. 
Vse, kar je pri reakcijah, vstopih v pogovore štelo, je bil način, kako bomo nekaj 
naredili. Zavedanje tega »kako« je mene kot strokovno delavko pripeljalo do 
zavedanja pomembnosti pridruževanja družini v jeziku, torej z besedami, ki so 
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družinskim članom blizu ter jim ne povzročajo dodatnih skrbi in negotovosti, ker jih ne 
bi razumeli. 
 
Naj se od vseh tem procesnega pristopa najprej lotim dogovora o sodelovanju, ki 
smo ga v osnovi sklenili na prvih dveh srečanjih z družino. Kje se je torej kazal 
proces? Na prvih dveh srečanjih smo se jasno in nekako strukturirano dogovorili, na 
kakšen način bomo delali. Strukturirala in načrtno sem predlagala pogovor o tem, saj 
smo vsaj okvirno morali zastaviti naše celoletno delo. Natančno sem jim opisala 
elemente delovnega odnosa in pri tem preverjala njihovo razumevanje, saj sem 
želela, da se razumemo, o čem govorim. V pripomočku za beleženje srečanj sem kot 
prvo točko zapisala prav dogovor o sodelovanju, a sem že takrat predvidela, da ga 
najverjetneje ne bom uporabila na vsakem srečanju. Od drugega srečanja dalje 
nisem več vnaprej načrtovala vzpostavljanja dogovora o sodelovanju, temveč sem se 
popolnoma prepustila potrebam in željam, ki jih je sproti narekovala družina. 
 
Ugotavljam, da sem v začetnem obdobju vzpostavila in obnavljala začetne dogovore 
še zelo strukturirano in iz te strukture nekako nisem mogla izstopiti. Tudi ko sem jih 
samo obnavljala na vsakih pet ali šest srečanj, je zaznati, da se še držim zelo 
natančnih opisov elementov te točke. Kasneje pa že zaznavam, da sem k temu 
pristopila drugače. Obnovitev dogovorov in preverjanje doseganja ciljev sem z 
družino uporabila le, ko se dlje časa nismo videli, ko smo obtičali na eni točki in se 
nismo premaknili naprej, ali ko je bil kateri izmed članov v dvomih zaradi novih tem ali 
ciljev. 
 
Videti je, da sem v drugi polovici procesa naše dogovore obnavljala na način, da sem 
družinske člane pozvala k temu, da so s svojimi besedami obnovili naše zadnje 
dogovore. S tem sem preverjala njihovo razumevanje, hkrati pa sem jim dala besedo, 
da se izrazijo po svoje, kot sami znajo, in da pri tem drug drugega poslušajo. Analiza 
podatkov kaže, da sem v drugi polovici procesa, ob obnavljanju skupnih dogovorov, 
preverjala naše pretekle dogovore, da smo lahko ves čas sledili procesu. Tako smo 
imeli boljši uvid v to, kar se je že zgodilo in kar se dogaja tukaj in zdaj. Kot navajajo 
Čačinovič Vogrinčič in sodelavci (2009), je bila moja naloga, da sem opisala svojo 
vlogo v procesu pomoči, drugim članom pa dala možnost, da opišejo svojo. Strokovni 
delavec je pri tem tisti, ki poskrbi tudi za varen prostor za delo v procesu pomoči. 
 
Procesni pristop sem spremljala tudi pri delovanju s perspektive moči. Pri analizi 
podatkov sem bila pozorna, kako sem med procesom krepila moč družinskih članov, 
torej kako v začetnih fazah našega sodelovanja in kako proti koncu. Kot poudarja 
Saleebey (1997, v Čačinovič Vogrinčič idr., 2009), sem se tudi sama držala dejstva, 
da je treba vire in moči družine iskati in odkrivati spoštljivo. V celotnem procesu sem 
spraševala po zaželenih razpletih, po dobrih izidih, po sanjah in upanju. V prvih 
devetih srečanjih sem zaznala predvsem krepitev moči družinskih članov prek 
pohval, ko so družinski člani nekaj dobrega storili zase ali v odnosu do drugih. 
 
Deseto srečanje je bilo nekako prelomno, saj smo skupaj z vso družino imeli 
refleksijo dosedanjega dela. Na to refleksijo sem se pripravila tako, da sem 
pregledala naše dosedanje delo in namenoma iskala močne točke posameznih 
članov družine. Tu nisem več gledala zgolj na pohvale, temveč na tiste točke moči pri 
članih, ki so njihovi pravi viri pri premagovanju vsakodnevnih in življenjskih ovir: 
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  pri hčerki so to bili njena ustvarjalnost, sposobnost risanja in unikatnih idej, 
želja po uspehu, dobro in jasno definiranje želja; 

  pri sinu je bilo opaziti, da je njegova največja močna točka hitra dojemljivost za 
učenje novih vedenj; 

  mama je do desetega srečanja uspela biti vztrajnejša v odnosu do otrok, lažje 
je postavljala meje, kot močno točko pa sem zaznala tudi zagnanost za 
dobrobit družine, kar pomeni, da je poleg službe in nenehnih misli, povezanih 
s težko življenjsko situacijo, še vseeno uspela družino peljati naprej, poskrbela 
je tudi za gospodinjska opravila in obroke, velik vir moči pri njej pa je bila tudi 
neznosna želja po uspehu hčerke v šoli, po njeni večji motivaciji in 
samoiniciativnosti; 

  očetova močna točka je bila to, da je kljub svoji bolezni ostal strpen in 
vzdržljiv, da je pripomogel h gospodinjskim opravilom v stanovanju in pri kuhi, 
s čimer je razbremenil ženo v popoldanskem času, prav tako pa je bila 
njegova pozitivna točka, da je pri otrocih znal najti način, da sta ga upoštevala. 

 

V nadaljevanju sem našla vire moči v družini predvsem na odnosni ravni, in sicer v 
različnih odnosih med družinskimi člani. Constable in Lee (2004) navajata, da smo 
strokovni delavci v pomoč družinam tudi pri reševanju težav, ki izvirajo v odnosih, 
povezanosti in pripadnosti. Sama sem dobila izkušnjo tega odnosnega dela, kot ga 
poimenujeta avtorja, v tem pa se jima pridružuje tudi Čačinovič Vogrinčič (2006b), ki 
odnosnemu delu pripisuje tudi soustvarjanje rešitev in vzdrževanje določene mere 
stabilnosti, da so te lahko rešene. 
 
Vedno bolj je postalo vidno, da se mama in hči dopolnjujeta pri igri ali ustvarjanju, 
zato sem tu videla priložnost za krepitev povezanosti med njima. Tako sem to v 
različnih igrah poskušala tudi doseči. Sprva sem krepila moč v sproščenih situacijah, 
ko sta skupaj počeli nekaj, kar ju je povezovalo, kasneje pa sem to njuno povezanost 
prenesla na druge, zahtevnejše situacije. Naslednja so bila gospodinjska opravila, pri 
katerih sta še vedno lahko sproščeni in se zabavata, a je šlo hkrati tudi za učenje 
hčerke gospodinjskih opravil. Tu ni šlo za kakršenkoli pritisk nad hčerko, da bi se 
morala pri enajstih letih naučiti vseh gospodinjskih opravil, temveč da kdaj mami 
pomaga ter se s tem počasi uči in krepi tudi v takšnih spretnostih. 
 
Na odnosnem področju sem krepila in poudarjala vse izjeme vedenja deklice do 
bratca. Med njima je kar velika razlika v starosti, zato smo s starši imeli kar težko 
nalogo, da smo res dobro obeležili trenutke, ko je deklica znala in zmogla biti v 
dobrem odnosu z bratcem. Takrat smo se skupaj z njo pogovorili in ji osvetlili njena 
dobra ravnanja, ko sta na primer skupaj jedla prigrizke, se skupaj igrala ali brala 
knjigo. 
 
Tudi odnos med staršema sem poskušala krepiti, saj se mi je ta vez med njima 
zdela še najpomembnejša v družini. Tu sem izhajala predvsem iz njunih večkrat 
izraženih želja in sanj (Saleebey, 1997, v Čačinovič Vogrinčič idr., 2009) po dobrem 
medsebojnem razumevanju, po spoštljivem odnosu in podpori drug drugega. Prva 
stvar, ki mi je takrat rojila po glavi, je bila, da sta kljub vsem težavam in življenjski 
situaciji v tistem trenutku uspela ostati skupaj, nista se razšla, temveč sta vedno 
znova iskala načine, da ostaneta skupaj. To sem jima večkrat povedala, kajti veliko je 
parov, ki tega niso zmožni, za katere je to preveč in se v takšnih situacijah razidejo. 
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Nekje proti koncu srečanj pa sem lahko vir moči pri njima zaznala tudi v njuni vidno 
boljši povezanosti in dopolnjevanju. To je bilo znova izhodišče za nadaljevanje dela z 
družino. Največji napredek je bil v tem, da je oče večkrat pomagal ženi pri vzgoji 
otrok, večkrat je stopil na njeno stran, če sta jo otroka v čem zatrla ali se do nje 
neprimerno obnašala. 
 
Proti koncu našega procesa sem vire moči videla s popolnoma druge perspektive. 
Najboljši primer je učenje hčerke iz maminih ravnanj. Pokazalo se je, da je hčerka 
celoten proces spremljala mamine reakcije do sina, ki sem jih jaz pohvalila ali kako 
drugače krepila. Hči jih je zaznala kot uporabne in je do bratca ravnala podobno kot 
mama. To učenje je bil posredno, zato sem ga toliko bolj obeležila, ko sem jo 
nagradila s pohvalami. V analizi sem tudi ugotovila, da je bila hčerka proti koncu 
naših srečanj veliko bolj samokritična, saj je že sama znala povedati, kaj je naredila 
dobro in kdaj ji njeno vedenje ni bilo všeč in bi si želela boljšega. 
 
V tem zadnjem stadiju procesa smo se lahko večkrat ozrli na dobre izkušnje iz 
preteklosti, saj smo jih veliko doživeli tudi skupaj. Dobre izkušnje smo obeležili pri 
sinovem vedenju, saj smo lahko na vsakem srečanju posebej še dodatno krepili 
njegovo strpnost, upoštevanje pravil in meja, pri tem pa je postal tudi dovzetnejši za 
pravilno izgovorjavo besed. V preteklosti namreč še ni znal pravilno izgovarjati črke r, 
kar mu je kasneje ob bolj umirjenem vzdušju v družini uspelo doseči s pomočjo 
staršev. Zelo je bil vesel, ko sem mu rekla, da slišim njegove lepe besede, ki jih 
izgovarja. Zanalašč je nato sam od sebe izgovarjal besede z vsebovano črko r, ker je 
bila pohvala zanj motivacijska. 
 
Kot sem že predhodno omenila, sem pomemben del procesa pomoči namenila tudi 
pogovoru o napredku: o različnih dogodkih, situacijah, novih vzorcih vedenja, 
spremembah v družini, napredkih ali še potrebnem delu. Ob začetnih srečanjih in 
skoraj do polovice teh srečanj so refleksije temeljile na osnovnem pogovoru o 
določenem dogodku – na primer, kaj se je zgodilo in kakšna so mnenja udeleženih. 
Na posameznem srečanju sem vprašala po dogajanju v preteklem tednu, nisem pa 
šla v podrobnosti, kot na primer, kaj je bilo pozitivnega, na kaj so ponosni, kaj bi 
spremenili, kako in kaj jim je pomagalo, da so na mestu, kjer so tisti trenutek. Ko sem 
reflektirala neko dobro ravnanje določenega člana družine, sem v prvi vrsti to zgolj 
pohvalila in zdelo se je, da je refleksija v bistvu pohvala. Tako sem reflektirala tudi 
nebesedne pohvale, ki so se zgodile med pogovorom ali med delom, ter nato le še 
besedno obnovila, kaj dobrega je bilo med neko aktivnostjo. Podobno sem 
reflektirala čustva in doživljanja družinskih članov v različnih kontekstih. Pogovor je v 
teh primerih tekel o opisih doživetih čustev, ne pa še tako poglobljeno o izvoru 
čustev, ki so v nekem trenutku prišla na dan, niti ne o možnosti drugačnega ravnanja. 
 
Če pogledam na refleksijo, ki je bila izvedena od druge tretjine srečanj naprej, vidim 
veliko sprememb in napredkov v načinu reflektiranja. Ko sem zgoraj opisovala 
refleksijo dobro izpeljanih situacij družinskih članov, sem opazila, da sem to 
nadgradila. Dobrih stvari nisem zgolj pohvalila, temveč sem začela te pohvale 
razčlenjevati. Članom družine sem jasno povedala, kaj dobrega ali pozitivnega so 
storili, ter izrazila svoje opažanje, kako so to izpeljali. To sem povezala še s 
prihajajočimi podobnimi ali drugačnimi situacijami, na katere bi lahko njihovo vedenje 
prenesli. Refleksija se je razvila tudi do te mere, da sva se s hčerko vsakič znova 
podrobno pogovorili o njenih uspehih in neuspehih: kaj je naredila za to, da je v šoli 
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dobila dobro oceno, kaj ji gre najbolje, kje potrebuje dodatno pomoč, kdo ji lahko 
pomaga, kaj se je dogajalo, ko je bil njen uspeh slabši, kaj je pripomoglo k temu, kaj 
sama vidi kot svoj prispevek k boljšemu uspehu, kaj bi lahko naredila drugače. 
 
Tudi ko se je v družini zgodil dogodek, ki ni bil ravno pozitiven (na primer hčerkin 
napad jeze), smo se po umiritvi situacije pogovorili in skupaj še enkrat od daleč 
pogledali na situacijo. Vprašali smo se, kako je prišlo do določenega dogodka, kaj je 
povod zanj, kaj lahko iz tega pozitivnega potegnemo, kaj smo se naučili, kako bi si 
želeli naslednjič ravnati v podobni situaciji. Večkrat sem z mamo reflektirala njena 
neuspela vztrajanja v zvezi s sinom, ko sva se vprašali, kaj je bilo danes drugače kot 
na primer zadnjič, ko je sinu postavila mejo in ji je uspelo vztrajati, kako to, da se je 
danes zgodilo to, kaj bi ji v tem trenutku pomagalo, da bi uspela stati za svojimi 
besedami. 
 
Proti koncu naših srečanj sem v refleksijo vedno bolj vnašala tudi svoje mnenje, 
svoje videnje situacije, seveda s predhodno privolitvijo staršev. Želela sem, da je 
njuno mnenje in mnenje otrok na prvem mestu, zato sem takrat, ko sem začutila, da 
bi neko svoje opažanje morala deliti z njimi, vprašala za dovoljenje. Starša sta se 
vedno strinjala, rekla sta tudi, da je deljenje misli z mojega zornega kota dobrodošlo. 
Kot procesni razvoj odnosa podajam primer svojega odnosa z očetom. Oče je bil 
ob začetku našega sodelovanja bolj zaprte narave, bil je previden in se je držal zase, 
v svojem varnem kotičku stanovanja. To sem zaznala že po prvih nekaj srečanjih, a 
ga nisem imela namena siliti, čeprav sem si po tiho želela, da bi bolj samoiniciativno 
sodeloval. Na začetku sem se odločila, da bom delala povsem nevsiljivo, tako da 
sem mu dala prostor, da se kot prvo navadi name, na skupno delo in predvsem na 
način dela. Med celotnim procesom sem ga vabila k skupnim pogovorom in 
dejavnostim, ga spodbujala, da pove svoje mnenje, da izrazi svoj pogled na vedenje 
otrok, da pomisli in izrazi ideje, kako ravnati v določeni situaciji, vključevala sem ga v 
odločitve o načinu dela, se mu pridruževala v pogovorih o njegovi bolezni in ga, kar 
se mi je zdelo najpomembnejše, poslušala. Predvsem pa sem se ves čas obračala 
nanj, torej kako bi on ravnal, kaj bi on nekaj spremenil. Dobila sem občutek, da mu 
veliko pomeni to, da ga nekdo posluša in ga upošteva. Kot je sam večkrat povedal, 
se prijatelji in drugi znanci niso preveč zmenili za njegovo zdravstveno stanje, kar ga 
je prizadelo. Tako sem le sledila njemu, njegovim potrebam in njegovi pripravljenosti 
na sodelovanje in proces se je nekako sam od sebe razvijal v pravi smeri. Z 
večkratnim ponavljanjem zgoraj opisanega načina pristopanja do njega se je začel 
tudi sam bolj vključevati v pogovore. Sam je pristopil k pogovoru z mano in mamo ter 
podal svoje mnenje. Prišli smo tudi do točke, ko je samoiniciativno želel slišati moje 
mnenje, mojo izkušnjo z določenim ravnanjem ali temo. Takšne trenutke sem krepila 
na način, da sem mu takrat namenila več pozornosti, mu ubesedila, da opažam 
pozitivne spremembe pri njem. Na koncu mu je že uspelo izraziti mnenje brez mojih 
poglobljenih vprašanj.  
 
Iz analize podatkov izhaja, da je za procesni pristop potrebno sledenje trenutnim 
potrebam tako strokovnega delavca kot predvsem družinskih članov. Vsebina 
strokovnega dela z družino torej ni le nudenje pomoči, temveč pomoč pri reševanju 
kompleksnih socialnih problemov skupaj z družino (Čačinovič Vogrinčič, 2006a). 
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7.2 Drugo raziskovalno vprašanje: »Kako načrtovati pripomoček, ki spremlja 
delo, na način, da bo podprl procesni pristop sodelovanja z družino?« 

 
Že med zapisovanjem dnevnikov sem ugotovila, da je težko zastaviti pripomoček 
tako, da bo ponujal jasen pregled nad procesnim pristopom. To se je nato potrdilo 
tudi prek analize podatkov. 
 
Točke, ki sem jih v pripomočku za beleženje zastavila kot pomoč pri zapisovanju 
dnevnika, so bile v večini primerov uporabne. V enajstih primerih točke o 
uporabnosti pripomočka (zadnja, osma točka dnevnika) pri pisanju dnevnikov 
nisem izpolnila, ker nisem imela potrebe. V nekaj primerih sem zapolnila vse druge 
točke in nisem imela posebnega komentarja v prid izboljšanju ali prerazporeditvi točk 
pripomočka. V nekaj primerih pa se na določenih srečanjih ni zgodilo nič vsebinsko 
prelomnega ali pomembnega, zato tudi nisem imela komentarja o naravi pripomočka. 
 
Prva točka, ki zajema dogovor o sodelovanju, preverjanje doseganja ciljev, 
opredelitev problema in želenih izidov, je bila izpolnjena dvanajstkrat, od tega 
pogosteje v začetnih srečanjih. Ta točka je bila dobra za beleženje naših dogovorov 
dela in s tem za pregled, kdaj smo ga obnovili, spremenili ali nekaj dodali. Problem 
smo konkretno sicer opredelili na prvih dveh srečanjih, a smo se na kratko z njim 
soočili še dvakrat. Smo pa večkrat med delom preverjali, kako dosegamo zastavljene 
cilje, tako da je ta prva točka v dnevniku dosegla svoj namen. Čeprav ni bila 
uporabljena niti na polovici srečanj, brez nje namembnost te točke ne bi bila izražena 
v nobeni izmed drugih točk. Točka ponuja pregled nad doseganjem ciljev in odklonov 
od tega, zato je primerna za spremljanje procesnega pristopa. 
 
Preverjanje zaključka predhodnega srečanja in seznanitev z delom tekočega 
srečanja je bila druga točka, ki je bila izpolnjena na vseh enaintridesetih srečanjih. 
Pomagala mi je, da sem bila ves čas na tekočem, kaj se dogaja, natančneje, da je 
bila rdeča nit ves čas jasno izražena. Bila je tudi povzetek dela, da sem si lahko 
sproti hitro osvežila spomin, preden sem pisala dnevnik za tekoče srečanje. 
 
Naslednja, tretja točka je bila namenjena delu s perspektive moči – osredotočenost 
na možnosti, uresničljivo, dobre prakse, močna področja in spodbude. Uporabila sem 
jo na vseh srečanjih, kar se mi zdi zelo logično, saj sem ves čas poskušala delovati 
tako, da sem na različne načine krepila moč družinskih članov. Ob zaključku analize 
se je lepo pokazalo, kako sem močne točke družine krepila v času vseh 
enaintridesetih srečanj. Hkrati pa bi znova postavila to točko v dnevnik, ker se mi zdi 
pomembno pri procesnem pristopu spremljati delo s perspektive moči, saj je krepitev 
moči temeljno orodje strokovnega dela z ljudmi (Videmšek, 2008). To so namreč 
motivirajoči elementi za družinske člane, so tisto, česar sami mogoče ne vidijo, pa je 
vseeno del njih. To lepo ponazori Saleebey (1992, v De Jong in Berg, 2002), ki 
navaja, da imajo kljub življenjskim težavam vsi ljudje moči, ki jih je na različne načine 
mogoče videti za izboljšanje kakovosti življenja. Strokovni delavci pa morajo te 
močne točke spoštovati in se usmeriti na posameznikove želje po njihovi uporabi.  
 
Etika udeleženosti, na katero sem bila prav tako pozorna, je bila kot točka zapisana 
v devetnajstih dnevnikih. Največkrat sem opisovala udeleženost oziroma prispevek 
posameznega člana v procesu pomoči. Navadno je bilo to moje pridruževanje 
članom družine v njihovih situacijah v trenutku, ko so to potrebovali. Ugotovila sem, 
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da sem to točko kar velikokrat uporabila, Čeprav je ne bi pogrešala, če si je prej v 
dnevniku ne bi zastavila. Še vedno jo namreč dojemam kot osnovo procesa pomoči 
družini, a ne potrebuje svoje točke v pripomočku za beleženje, ker sem jo zaznavala 
tudi in predvsem v drugih točkah dnevnika. 
 
Peta točka se je nanašala na vsebine, ki so pripadale prvi ravni dela, torej vsebini 
dela. Uporabljena je bila za vsa srečanja. Bila je zelo uporabna pri navajanju tega, 
kar smo delali na posameznih srečanjih, kar smo komunicirali, raziskovali, skratka 
kar se je na srečanjih pomembnega dogajalo. Čačinovič Vogrinčič (2006a) opisuje, 
da je prva raven, raven dela oziroma raven oblikovanja rešitev, znotraj koncepta 
definicije problema. Zapiski v okviru te točke so bili ključni za poglobljeno analizo 
rezultatov. V vseh dnevniških zapisih je bila točka zapisana zgoščeno, podrobno, z 
veliko informacijami. Prispevala je tudi k veliko elementom spremljanega procesnega 
pristopa, saj je bil ta najlažje razviden prav tu. Ugotovila sem, da brez te točke tudi v 
prihodnje ne bi delala tako kakovostno kot do sedaj. Torej je točka, povezana z 
vsebino dela, obvezno dopolnilo pripomočka za beleženje in je ključna pri 
načrtovanju sodelovanja z družino. 
 
V šesti točki se teme nanašajo na drugo raven. Razčlenila sem jo še na dve 
podtočki, in sicer na tisto, kar se je zgodilo novega, nepričakovanega ali 
izstopajočega, ter na podtočko porajanja in stabilizacije novih vzorcev vedenja. 
Šesta točka je bila po vsebini zahtevnejša kot vsebina prejšnje točke. Tu se je tudi 
kompleksneje pokazal proces. Mojo ugotovitev potrdita Constable in Lee (2004), ki 
pravita, da se prav pri delu z družino na dveh ravneh jasno pokaže kompleksnost 
celotnega projekta pomoči družini. To šesto točko sem uporabila na vseh srečanjih, 
bilo pa je vsebinsko manj zapisanega, saj sem uporabila tiste glavne in 
najpomembnejše ugotovljene elemente druge ravni dela. Sem sem uvrstila družinsko 
dinamiko oziroma spremembe, ki jih je družina potrebovala na poti soustvarjanja 
rešitev. Veliko smo raziskovali notranjost družine, kar poudarja tudi Čačinovič 
Vogrinčič (2016), in značilnosti razreševanja konfliktov ter s tem soustvarjali 
spremembe, ki so jih družinski člani potrebovali. Zdi se mi pomembno, da ta točka 
dobi mesto v pripomočku za beleženje med prvimi, saj zaobjame tisti del družinske 
dinamike, ki ni viden navzven. Strokovni delavec, ki sodeluje z družino, tega dela 
družine tudi ne bo dodobra spoznal, če ne bo z družino tesno sodeloval, jo spoznaval 
in z njo poglobljeno iskal rešitve. Podtočka novega in nepričakovanega ni bila vedno 
zapisana, le po potrebi. Kljub temu sem ugotovila, da je pomemben del dnevnika, saj 
zaobjame prav tisto, kar je izjemno, kar je drugačno od naučenega in stalnega. S to 
točko dobimo priložnost boljše videti izjeme in jih krepiti. Enako velja za podtočko 
porajanja in stabilizacije novih vzorcev vedenja, ki je bila vsekakor tudi zelo 
uporabna. Rezultati so pokazali, da sem dobro zapisovala porajanje novih vzorcev in 
morebitno stabilizacijo, saj so se pokazali jasen napredek na poti proti zastavljenim 
ciljem ter neka nova vedenja in spremembe, ki jih nismo načrtovali. Lahko trdim, da 
je bila tudi ta točka postavljena z razlogom, saj je prinesla dobre rezultate. Kot 
zatrjuje Čačinovič Vogrinčič (2003–2004, v Mešl, 2008), sem tudi sama v vlogi 
strokovne delavke poskušala družini ponuditi kar najboljšo pomoč na način, da sem 
bila pozorna na tematiko nalog, družinsko dinamiko, pravila, vloge, ravnanje s 
konflikti ipd. 
 
V sedmi točki je bil prostor za vse drugo, česar ne bi mogla umestiti v katero izmed 
preteklih omenjenih točk. Mogoče bi bila v katerem drugem kontekstu ali z drugimi 
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uporabniki ta točka uporabnejša, ampak zame pri delu s točno to družino ni prišla v 
poštev. Zgolj v dveh dnevnikih sem zasledila kratka zapisa, za katera sem kasneje 
ugotovila, da sta se prekrivala tudi z drugimi točkami, tako da mi ju niti ne bi bilo treba 
pisati v ta razdelek. 
 
Kot zaključek podajam ugotovitev, da je bila moja različica pripomočka za moje delo 
popolnoma korektna in uporabna. Pripomoček bi potreboval le male spremembe, ki 
pa me med delom in zapisovanjem niso ovirale. Med večkratnim pregledovanjem 
dnevnikov sem ugotovila, da lahko procesni pristop spremljamo tudi neodvisno od 
vsebine zastavljenih točk pripomočka za beleženje. Menim, da dnevnik, ki nam je v 
pomoč pri zapisovanju našega dela, lahko sestavimo na podlagi svojih prioritet, s 
katerimi pristopamo k svojemu delu, odvisno tudi od namena raziskovanja. V mojem 
primeru so bila vodilo raziskovalna vprašanja, ki sem jih le okvirno sestavila že pred 
prihodom k družini, tako da sem v skladu z njimi prilagajala pripomoček za beleženje. 
Urek (2008) prav tako zagovarja zapisovanje dnevnikov srečanj, saj meni, da ti 
zagotavljajo pomembne podatke, ki izvirajo iz sodelovanja strokovnega delavca in 
družine. Healy in Mulholland (2007, v Urek, 2008) pa dodajata, da lahko z dobrimi 
zapisi prispevamo k spremembam, ki lahko pripomorejo k boljši praksi strokovnega 
dela. Čačinovič Vogrinčič (2008) meni, da je pomembno zapisati vsako najmanjšo 
spremembo na poti proti ciljem, tako premike kot neuspehe in odstopanja od rešitev, 
kar pa nam omogoči razmišljanje v novi smeri. 
 

7.3 Tretje raziskovalno vprašanje: »Kakšna je uporabna vrednost 
začetnega protokola na vsakem srečanju z družino, ki zajema dogovor 
o sodelovanju, preverjanje doseženih ciljev ter opredelitev problema in 
želenih izidov, z vidika družinskih članov in z vidika strokovnega 
delavca?« 

 
Ugotovitve glede splošne uporabne vrednosti začetnega dogovora sem zapisala že v 
prejšnjem poglavju, tako da se bom na tem mestu osredotočila zgolj na vidik 
družinskih članov in vidik strokovne delavke. 
 
Ko sem vstopala v družino, sem pričakovala, da bodo družinski člani redko 
pobudniki obnovitve ali dopolnitve začetnih dogovorov o sodelovanju. Rezultati so 
potrdili moja pričakovanja. Pobuda o pogovoru glede dogovora sodelovanja, o 
doseženih ciljih ali opredelitvi želenih izidov je bila s strani družinskih članov izražena 
samo dvakrat. Enkrat s strani mame, ko smo bili v dogovorih o postavitvi novega cilja 
– dela na postavljanju pravil sinu. Na enem izmed srečanj smo s strinjanjem sprejeli 
odločitev, da si zadamo nov cilj, na katerem bomo delali do konca srečanj. Tega smo 
opredelili, definirali točen problem, želene izide, starša pa sta podala tudi svoja 
pričakovanja, strahove ali dileme pri tem delu. Kot vedno pa sem staršema 
zagotovila, da je kadarkoli čas in možnost za spremembe, dopolnitve ali zgolj 
obnovitev dogovorjenega. Mama mi je že na naslednjem srečanju pristopila in 
preverila, ali res veljajo naši dogovori glede na novo definiranega cilja. Ker je šlo za 
spremembo, s katero je bila razbita rutina, je bil ta korak za starša nov. Ugotovila 
sem, da je bil to razlog mamine potrebe po obnovitvi dogovora. Seveda sem njeno 
potrebo sprejela in v najin pogovor povabila še očeta. Še enkrat smo obnovili naše 
dogovore iz prejšnjega srečanja, ob tem pa sem tudi preverila, ali to še velja ali sta 
mogoče po premisleku drugačnega mnenja. Oba sta se strinjala, da smo zelo dobro 
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zastavili delo, mama pa je še dodala, da je le želela ponovno preveriti dogovore in 
njihovo veljavnost.  
 
Drugi primer potrebe po obnovitvi dogovorov je bil postavljen s strani hčerke, ko je 
želela preveriti, kako bo potekalo najino nadaljnje skupno delo. To je izrazila nekje 
proti sredini našega procesa, ko je bilo najino delo že utečeno. Približno takrat pa je 
prišla tudi do točke, da sama zase pove svoja občutja, reflektira delo in zna videti 
svoje napredke in potrebo po večjem trudu. Zdi se mi, da je bila to zanjo neka 
prelomna točka na področju zaznavanja svojih potreb. Zanimalo jo je, kakšen način 
dela bova uporabili v prihodnje, ali bova tudi skupaj pregledovali naloge, ali bova 
lahko še kdaj uporabili učenje na hodniku in ali sem ji še naprej pripravljena 
pomagati. Zazdelo se mi je, kot da bi jo bilo strah, da bi jo v nekem trenutku pustila 
samo in ji ne bi več pomagala pri šolskih obveznostih. Najprej me je zanimalo, kako 
vidi najino dosedanje delo, ali ji je takšen način ustrezal, kaj ji je najboljše, ali si želi 
kakšnih sprememb. Potem sem ji dala jasno vedeti, da ne grem nikamor in da bova 
še naprej sodelovali tako, kot sva do sedaj, oziroma z morebitnimi spremembami, če 
si jih želi. Rekla je, da ji je zelo všeč, da ji pomagam in da si želi še naprej takšno 
pomoč. Je pa tudi izrazila željo, da bi se večkrat skupaj igrali, šli ven ali pekli 
palačinke. Najin končni dogovor je bil, da še naprej enako sodelujeva, da pa se bova 
tudi potrudili večkrat iti ven, če bodo vse obveznosti opravljene. 
 
Druge pobude po obnovitvi dogovorov o sodelovanju ali preverjanju doseženih ciljev 
sem dala sama v vlogi strokovne delavke. Kot nekakšna moderatorka našega 
procesa sem preverjala veljavnost dogovorov, vendar ne na vsakem srečanju 
posebej. To se mi ni zdelo smiselno, saj se je včasih zgodilo, da od enega do 
drugega srečanja ni bilo nič novega, oprijemljivega, po čemer bi morala spraševati. 
Zdelo se mi je tudi, da bi vsakokratno preverjanje razvrednotilo pomen dela, postalo 
bi zelo strukturirano in »avtomatizirano«. Dogovor o sodelovanju, preverjanje 
doseganja ciljev in opredelitev želenih izidov sem preverjala po potrebi, kakor sem 
glede na potek procesa sproti presodila. Največkrat se je to zgodilo, če je med enim 
in drugim srečanjem minilo več časa. To mi je pomagalo, da sem si osvežila spomin 
in rdečo nit postavila na svoje mesto, pa tudi da sem se hitreje vključila nazaj v delo. 
Pridružujem se mnenju Constabla in Leeja (2004), ki vidita vlogo strokovnega 
delavca kot vlogo mentorja ali trenerja. Opisujeta jo kot oporo ljudem pri shajanju s 
sabo in drugimi. 
 
Iz opisanih rezultatov lahko sklenem, da imata obnavljanje začetnih dogovorov o 
sodelovanju in preverjanje doseženih ciljev za strokovnega delavca večjo uporabno 
vrednost kot za družino. Pokazalo pa se je, da je s tem, ko sem večkrat preverjala 
veljavnost naših začetnih dogovorov, tudi družina imela boljši pregled tako nad 
celotnim dogajanjem kot nad odločitvami vseh družinskih članov. Ta ritual ni pomagal 
le meni kot strokovni delavki, temveč tudi družinskim članom, iz česar lahko 
zaključim, da je bilo posredno, torej prek mene, obnavljanje začetnih dogovorov v 
korist in pomoč tudi družinskim članom. Razlika je le v tem, da sem kot strokovna 
delavka čutila pri sebi potrebo po preverjanju njihovega razumevanja in zadovoljstva 
z delom z namenom nadaljnjega načrtovanja srečanj, medtem ko sami niso čutili te 
potrebe, ker jim je bilo to delo novo. 
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7.4 Četrto raziskovalno vprašanje: »Na kakšen način je v pripomočku za 
beleženje razvidno, da je proces soustvarjen skupaj z družino, in kako 
se to kaže v odzivih posameznika in družine?« 

 
Vse točke pripomočka so bile relevantne za zapisovanje in kasneje za odkrivanje 
soustvarjanja z družinskimi člani, saj smo soustvarjali na različnih področjih dela, 
tako kot so različne tudi točke pripomočka. 
 
Da sem znala izbrati in hkrati na novo razviti primeren način dela z družino, sem 
potrebovala v prvi vrsti nekaj znanja, takoj zatem pa sodelovanje in vključenost 
družinskih članov v proces. Odstopila sem od vloge tistega opazovalca, ki vidi in zna. 
Pri soustvarjanju sem na svoje sogovornike ves čas gledala kot na tiste, ki so 
eksperti iz svojih izkušenj, sama pa sem se po najboljših močeh trudila biti 
spoštljiva in odgovorna zaveznica. V procesu namreč ni šlo za to, da bi želela le 
opazovati in na podlagi tega določiti neko dejstvo, temveč je bil proces živ, šlo je za 
ustvarjanje novih znanj skupaj z udeleženimi. Iz pripomočka za beleženje dnevnika je 
jasno razvidno, da je sodelovanje temeljilo na odnosnem delu. V pogovorih, 
dogovorih in iskanju rešitev je bil zelo pomemben prispevek vsakega udeleženega v 
procesu, vsako mnenje je bilo slišano in je štelo pri pomembnih odločitvah za 
družino. 
 
De Vries (1995) strokovnega delavca v delovnem odnosu poimenuje tudi udeleženi 
opazovalec, kar se po mojem mnenju sklada z zgornjim opisom sebe kot strokovne 
delavke v procesu pomoči. Pomembno je namreč, kako ljudje ravnajo drug z drugim, 
zato je tudi toliko bolj pomembno, da strokovni delavec da vsem vključenim članom 
občutek, da so pomembni. Hkrati pa strokovni delavec za kakovostno delo potrebuje 
neko znanje in poznavanje teorij, ki mu pomagajo pri iskanju pravega pristopa do 
vsakega uporabnika posebej, kot to opisuje Sternad (2012). 
 
V praksi se je opisano kazalo že od prvega srečanja dalje, ko smo skupaj načrtovali 
približen okvir naših srečanj in nasploh našega dela. Ne le starša, tudi otroka sta 
na svoj način in po zmožnostih sodelovala v pogovorih o pričakovanjih, temah in 
načinu dela, ki nas je čakal v procesu pomoči. Sami družinski člani so namreč 
povedali, kako so na želenih obravnavanih temah delali do sedaj, tako da smo lahko 
že iz tega povzeli, česa si želijo v prihodnje in kaj v tem procesu pričakujejo od mene, 
kako torej vidijo moj prispevek v procesu, kje so tiste točke, kjer bi potrebovali mojo 
pomoč in podporo. To je bil tako rekoč nek uvod v soustvarjanje procesa. V prihodnje 
so imeli družinski člani vedno besedo pri ustvarjanju dogovorov glede dela na novih 
temah, kar je zgledalo tako, da so povedali svoje želje, pričakovanja glede nove 
teme, delili pa so tudi morebitne izkušnje iz preteklosti. Ponavljam, da je imel pri tem 
besedo vsak, držali pa smo se začetnega dogovora, da se med seboj poslušamo, ko 
izražamo svoja mnenja. 
 
Čeprav me je ves čas vodila misel, da je beseda družine na prvem mestu, sem ob 
pravem času tudi sama podala svoje mnenje, idejo ali predlog o rešitvi, načinu ali 
tehniki dela. Večkrat sem se vključila takrat, ko družinski člani v določeni situaciji niso 
znali ali niso zmogli ravnati tako, kot bi si želeli. Ob tem Young (2005, v Bouwkamp in 
Bouwkamp, 2014) poudari in zagovarja meni zelo pomembno zavedanje strokovnih 
delavcev, in sicer navaja, da je odnos med strokovnim delavcem in uporabnikom zelo 
pomemben, a mora strokovni delavec pri tem zavzeti vlogo običajnega človeka s 
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prijetnimi in manj prijetnimi lastnostmi. Avtor je želel s tem sporočiti strokovnim 
delavcem, da svojih življenjskih izkušenj v procesu pomoči ne smemo kar pustiti za 
seboj in jih potlačiti. V tem se mu pridružujeta De Vries in Bouwkamp (2002), ki 
navajata, da mora strokovni delavec ostati zvest samemu sebi in hkrati pozornost 
usmerjati tudi na svoj lastni proces. 
 
Kot sem že omenila, sem ves čas procesa že s svojo prisotnostjo na nek način 
soustvarjala, saj sem se trudila vnašati pozitivnost v družino, prav tako pa tudi 
mirnost, dobro vzdušje in novo znanje. Svojega dela nisem načrtovala le kot 
raziskovanje in spoznavanje trenutnega stanja družine, temveč sem z družino 
poskušala ustvariti tisto, kar je bilo za njene člane novo. Na ta način smo preizkušali 
nova ravnanja in se poskušali odzivati na določene dražljaje popolnoma drugače, kot 
so bili člani tega vajeni. To so bile nove izkušnje za vse udeležene. 
 
Na kakšen način smo še soustvarjali? Tako da smo rešitve njihovih dilem in težav 
iskali skupaj. Med nami ni obstajala ena sama resnica ali dejstvo, temveč je že iz 
zapisov razvidno, da se brez mnenja udeleženih v določeni situaciji nismo premaknili 
na višji nivo dela, ampak smo si najprej zagotovili, da rešitve iščemo in najdemo 
skupaj. Večkrat smo prediskutirali nova zaznana ravnanja in jih tudi primerjali z 
njihovimi ravnanji v preteklosti. Tako so lahko člani družine sami videli razlike in 
pozitivne učinke nekaterih novih vedenj, prav tako pa tudi možnosti za spremembe v 
prihodnje. Želela sem doseči to, kar poudarjata tudi Franklin in Jordan (1999, v 
Čačinovič Vogrinčič, 2006a), in sicer sem s svojimi veščinami želela soustvariti odprt 
prostor, v katerem so lahko družinski člani odprto izražali svoje misli in čustva. 
 
Da smo prišli do rešitev, ki so bile najboljše za celotno družino, smo iskali izjeme. Bili 
smo namreč pozorni na njihova vedenja, trenutke, čustva, skratka na situacije, ki so 
bile drugačne, bolj pozitivne kot običajno. Tako so družinski člani s pomočjo mojih 
vprašanj in raziskovanja dobili odgovore na to, kaj si želijo doseči, kako želijo takrat 
delovati in kako bomo prišli do zastavljenih ciljev. Pomemben element pri tem je bilo 
vnašanje lastnih izkušenj v soustvarjanje. Dobila sem občutek, da družini veliko 
pomeni, da z njimi delim kakšno svojo zgodbo, ki se je vsebinsko nanašala na 
njihovo življenjsko situacijo. S tem sem jim na primerih ponazorila, da niso sami in 
edini v takšni situaciji, hkrati pa sem se jim na ta način tudi približala, na nek način 
osebno odprla. Taki primeri tudi nakazujejo, da sem skušala biti le človek in da sem 
se postavila na njihovo raven.  
 
Soustvarjanje je bilo jasno razvidno takrat, ko sem delala individualno z določenim 
posameznikom in tudi s celotno družino. Da sem razumela odzivanje družine na 
določene dražljaje, sem različne teme raziskovala tudi s posameznim članom 
posebej. V tem je bil naš proces poseben, saj je moja predstava o procesu dela z 
družino definirana kot delo s posameznikom in delo s celotno družino. Prav tako ne bi 
dobila edinstvenih in pravih rezultatov, če bi delo usmerila zgolj v delo s posameznimi 
družinskimi člani, ne pa tudi z družino kot celoto. Bouwkamp in Bouwkamp (2014) 
navajata nekaj prednosti in slabosti individualnega in k družini usmerjenega dela. 
Kljub temu pa tudi avtorja poudarjata, da pri delu z družino ne sme manjkati dela niti 
s posameznim članom družine niti z družino kot celoto. Vse to skupaj definirata kot 
delo z družino. 
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Soustvarjanje procesa je nakazovalo tudi uporabo družini prilagojenega jezika. To 
pomeni, da sem v prvi vrsti uporabljala njim prilagojen jezik, preprost in nestrokoven, 
tako da smo se med seboj dobro razumeli. To pa je bil tudi jezik, v katerem smo se 
vsi našli, v katerem smo soustvarjali in ki je na nek način definiral naše delo, nova 
znanja in izkušnje. Kot sem že omenila, iz jezika stroke, ki mi je blizu, sem način 
dela, elemente in tehnike »prevedla« v jezik družine in jih kasneje pri zapisovanju 
dnevnikov zopet »prevedla« v strokovni jezik. Pomen jezika v teoriji podrobno opisuje 
Čačinovič Vogrinčič (2006a), ki navaja, da mora ostati razumljiv, kar pomeni, da mora 
biti jezik v procesu pomoči vsakdanji, tako da je dostopen vsem uporabnikom kot 
enakovrednim sogovornikom. Parton in O´Byrne (1998, v Mešl, 2008) pa opozarjata, 
da moramo biti pozorni na to, na kakšen način govorimo o problemih, saj govor o 
problemih ustvarja še večje probleme, medtem ko govor o močeh prinaša več moči.  
 
Ko sem na začetku družini predstavila svojo idejo dela kot soustvarjanja, torej 
našega skupnega dela, skupnega iskanja rešitev, so me družinski člani gledali malo 
zmedeno. To sem sprejela popolnoma z razumevanjem, saj jim je bil tak način dela 
popolnoma nov. Drugače so na to gledali, ko sem začela s pojasnjevanji, večkratnimi 
refleksijami, podrobnimi pogovori in ko so v praksi spoznali, kaj pomeni 
soustvarjanje. 
 
Oče je bil na začetku in tudi še nekaj časa kasneje v procesu precej zadržan, 
previden, kar se je pokazalo tudi pri skupnem sodelovanju. Pustila sem mu prostor, 
da se odpre, ko bo na to sam pripravljen, ves ta čas pa sem ga vabila k skupnemu 
sodelovanju, soustvarjanju za družino najboljših odgovorov na zastavljene cilje. Prav 
delo v smeri soustvarjanja je bilo tisto, ki je pripomoglo k temu, da se je oče čez čas 
postopoma odprl in vidno tudi samostojno vključeval v skupinsko delo. Postopoma se 
je vedno večkrat odzval mojemu vabilu k sodelovanju in iskanju predlogov za 
konstruktivne rešitve. Proti koncu procesa se je vidno sprostil in aktivno sodeloval v 
vseh naših pogovorih. To je bilo jasno razvidno predvsem iz njegovega zanimanja za 
mnenja drugih, tudi za moje mnenje. 
 
Prav tako je bila na začetku zadržana mama, a se je kasneje pokazalo, da zgolj za 
kratek čas in zaradi nepoznavanja področja. Skupno delo, razmišljanje in nasploh 
sodelovanje so ji zelo ustrezali. Večkrat je rekla, da se iz tega veliko nauči in da želi 
slišati moj glas oziroma moje mnenje glede določenih tem. Pri mami se je izrazito 
pokazal vpliv soustvarjanja, in sicer je bila na začetku precej negotova, dvomila je o 
svojih določenih mnenjih, bila je neodločna in ni verjela vase. Na podlagi dnevnikov 
sem lahko jasno videla rast njene samozavesti, iz česar sem takoj sklenila, da je bil 
ta vpliv skupnega dela, soustvarjanja, pozitiven. Odzivala se je vidno bolj 
samozavestno, podala je svoje mnenje glede vseh tematik, ki smo jih načeli. 
Pomagalo ji je to, kar je na koncu tudi sama potrdila, da sem jo pri njenih idejah 
upoštevala in ji dala priložnost, da je vsakič znova lahko izrazila sebe, svoje mnenje 
in čustva. Rekla je tudi, da je dobila nek nov zagon ob celotnem procesu, novo 
znanje in pozitivnost. 
 
Zelo dober in pozitiven je bil tudi odziv hčerke na soustvarjanje procesa. Ker je takrat 
imela enajst let, je o marsikateri temi že lahko jasno izoblikovala svoje mnenje. Tudi 
zanjo je bilo veliko stvari novih, a se je najhitreje od vseh našla v najinem načinu 
dela. Veliko sva soustvarjali načine šolskega dela, v kar sta bila vključena tudi starša. 
Njen odziv na najino skupno delo je bil zelo pozitiven, prav hrepenela je po tem, da 
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skupaj delava karkoli – da sva sami in da na najin način delava šolske stvari ali pa 
riševa, pečeva palačinke ali listava revijo. To so bili najini trenutki soustvarjanja, ko 
sva imeli svoj posebni mirni pristop in način komunikacije, ko sva se vse lahko 
besedno dogovorili, sklepali kompromise ali reflektirali njeno jezo. Skratka vse je bilo 
rešljivo in je teklo gladko, dokler sva delali sami. 
 
Ko je šlo za naše skupinsko soustvarjanje, ko smo bili vključeni vsi udeleženci 
procesa, je hči imela več težav s prilagajanjem na vsa različna mnenja. To je bil prav 
poseben izziv, saj smo se v takšnih situacijah učili še sprejemanja mnenj vseh ljudi in 
tudi strpnosti. Sicer se je proti koncu procesa pokazalo, da je hči vedno raje delala in 
sodelovala tudi v skupinskih pogovorih. Rezultati so pokazali, da ji je pomagalo, ko 
sem vsakič znova upoštevala mnenja vseh udeleženih v tistem trenutku, torej da je 
bilo tudi njeno mnenje enakovredno mnenju staršev. Dobila sem občutek, da je 
morala pridobiti izkušnjo pozitivnega vrednotenja njenega mnenja, pri čemer ji je 
dodatno pomagalo moje zavzemanje za njen glas. 
 
Tudi triletni sin je bil na svoj način vključen v soustvarjanje, in sicer v zelo lahke 
tematike in izbire odločanja. Navadno je sam pripomogel k odločitvam o večerji, o 
igri, ki jo je zvečer dobil za igranje, o smeri sprehoda, o risanki, ki jo je želel gledati. 
Na to, da je imel besedo pri določenih odločitvah, se je odzval z otroškim veseljem. A 
ker se otroci hitro naučijo, da bi morala biti edina veljavna le njihova beseda, smo se 
učili postavljati tudi meje in sprejemati kompromise. 
 
Upam si trditi, da je soustvarjanje na družino kot celoto, kot skupino, delovalo 
pozitivno, navdihujoče in je bilo zanje pomemben element celotnega procesa. Kot 
navajata Bouwkamp in Bouwkamp (2014), so se pokazali pozitivni rezultati 
skupnega, k družini usmerjenega dela, in sicer je bil tak način dela priložnost za 
celotno družino, da ugotovijo, so bili drug drugemu pomembni in da so na ta način 
krepili svoj odnos. Če pogledam celotno sliko procesa, lahko trdim, da je tesno 
sodelovanje družinskih članov med seboj okrepilo njihove odnose in jih bolj povezalo 
kot družino. Pokazalo se je točno to, kar narekujeta avtorja (Bouwkamp in 
Bouwkamp, 2014). Naučili so se poslušati med seboj in upoštevati različna mnenja, 
kar pomeni, da so se ne le poslušali, temveč tudi slišali. Soustvarjanje jih je pripeljalo 
do točke, da so o družinskih zadevah drug drugega vprašali celo za mnenje. S tem 
so se učili, kako lahko ravnajo, ko ima kdo kak problem, ki ga sam ne zna rešiti – s 
soustvarjanjem. Opazila sem, da so delovali bolj mirno, kar je bilo najbolj jasno videti 
v konfliktnih situacijah. Presenetil je predvsem oče, ki se je izkazal v spodbudah 
drugih družinskih članov k skupnemu pogovoru, podajanju mnenja ali razpravi o neki 
skupni temi. Želel je na nek način še dodatno povezati družino. 
 

7.5 Peto raziskovalno vprašanje: »Kako so se odzivali na način dela 
strokovne delavke posamezni člani in kako družina kot celota? Kateri 
načini dela so bili učinkovitejši?« 

 
Najučinkovitejša osnova dela, ki sem se je držala čez celoten proces, je bila mirnost. 
Miren pristop v pogovoru, pri reševanju konfliktov in nesporazumov, pri postavljanju 
meja ter pri odzivanju na različna čustva družinskih članov se je izkazal kot ena 
izmed največjih potreb družine. Predstavljala sem si, da bo ta element potreben, 
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nisem si pa na začetku še uspela zamisliti, da jim bo toliko pomenil in prinesel tako 
pozitivne rezultate. 
 
Vsekakor se lahko temu elementu pridruži vključevanje vseh članov družine v 
pomembne odločitve o delu, njihovih potrebah, načinu sodelovanja ipd. Največ nam 
je skupaj uspelo doseči, ko so vsi člani imeli možnost, da izrazijo svoje mnenje, in 
predvsem takrat, ko so bili ob tem še slišani in upoštevani. 
 
Zelo učinkovite so bile tudi pohvale za dobro opravljena dela, saj kot sta starša rekla, 
tega prej niso bili prav pogosto navajeni. Pohvale so pripomogle, da so se dobra 
dejanja ponovila večkrat, tudi v različnih situacijah, z vključenimi različnimi 
družinskimi člani. Ta element sem uporabila le v trenutkih, ko sem zaznala, da je 
pohvala na mestu. Tako sem jih na nek način učila uporabe pohval v pravih 
kontekstih. Na moje pohvale so se najprej odzivali sramežljivo, na način, kot da si je 
niso zaslužili. Svoje opažanje sem delila z njimi in jih v takšnih primerih tudi opozorila 
na močne točke, ki jih opažam v njihovi družini. A hkrati je bilo opaziti, da so bili 
nasmejani in jim je bilo všeč, da sem govorila o pozitivnih, dobrih stvareh, ki jih vidim 
pri njih. To dobro voljo so kazali vedno bolj intenzivno, ko sem z njimi delila tisto, kar 
sem sama opazila kot pozitivno, dobro, kjer sem videla njihov potencial in moč. 
Kasneje niso bili več sramežljivi, temveč so z nasmehom in zahvalo sprejeli vsak moj 
kompliment. 
 
Moje delo v smeri krepitve moči je prineslo družinskim članom več odločnosti in 
suverenosti v različnih odločitvah. Družina kot celota ni uspela zaznati pozitivnih točk, 
ki so jih kot povezana skupina imeli. Zaznala sem to, kar sta trdila Bouwkamp in 
Bouwkamp (2014), in sicer da so družinski člani, vključeni v proces pomoči, pogosto 
negativno naravnani, njihova situacija se jim zdi brezizhodna in vse okrog njih se jim 
zdi negativno. Na tej točki je strokovni delavec tisti, ki naj bi družini znova pomagal 
videti njihove skrite vire moči. Zato sem se sama trudila, da sem vire moči družine 
iskala ves čas našega sodelovanja. Na vsakem srečanju sem se trudila poiskati 
najmanj en element, točko, sposobnost, na katero bi lahko bili ponosni. Zaradi 
pozitivnega odziva družine sem večkrat izbrala kakšno interaktivno učenje, da je bilo 
hkrati zanimivo in zabavno ter na drugi strani poučno. Ugotovila sem, da se sploh 
otroka veliko več socialnih veščin naučita skozi takšno učenje. 
 
Pokazalo se je, da družini niso odgovarjali hitri premiki v procesu. Ko se mi je 
zazdelo, da bi lahko proces pospešila, so se odzvali zmedeno, pojavila so se 
ponovna vprašanja o že rešenih temah, saj niso bili prepričani o veljavnosti naših 
dogovorov in sklepov, ker smo šli čeznje prehitro. To je bil opomnik meni, da si je 
vredno vzeti več časa in kakovostno podajati zaključke s podrobnimi refleksijami, da 
ne bi več prihajalo do negotovosti članov družine, kar bi bilo daleč od namena 
procesnega sodelovanja. 
 
Družinski člani so se na moje delo odzivali različno. S tem je prišlo na dan zavedanje, 
da je za vsakega družinskega člana potreben nek prilagojen pristop. 
 
Hčerka je na moj pristop takoj odreagirala s sprejemanjem. Na začetku, ko še nisva 
imeli izoblikovanega načrta dela, me je zelo upoštevala, najbrž tudi zato, ker sem bila 
nekaj novega v njihovi družini, imela sem nove ideje in miren pristop do dela. Ta se je 
kmalu izkazal za izhodišče vseh najinih nadaljnjih ravnanj. 
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Na tem mestu strnjeno navajam hčerine odzive na moj način dela: 

  vedno, ko sem prišla na srečanje, me je pričakala na vhodnih vratih in z 
nasmehom stekla k meni za dobrodošlico; 

  upoštevala je moj predlog in me večkrat pričakala z že pripravljenimi zvezki za 
delo; 

  želela je sama pokazati in povedati, kaj so delali v šoli in kakšne naloge ima, 
brez mamine pomoči; 

  hčerina motivacija za šolsko delo se je po vseh najinih pogovorih vidno 
izboljšala; 

  ko sva govorili o čustvih, mi je toliko zaupala, da je tudi sama že znala 
ubesediti povod za različna čustva, ki jih je doživljala; 

  ko sem vztrajala ob večkratnem ponavljanju snovi za teste in spraševanja, se 
je to pokazalo kot uspešno, saj je bila deklica po uspešnem učenju bolj 
sproščena in zadovoljna; 

  glede na najin odnos mi je zaupala nekatere stvari, ki jih ni želela deliti z 
drugimi; 

  pred menoj se je sprostila in ni skrivala niti svojih šibkih točk; 
  ko je imela trenutek slabe volje med učenjem ali je obupala, se je po mirnem 

pogovoru in zagotovitvi, da bo zmogla, hitro pomirila in je lahko nadaljevala; 
  večkrat je upoštevala moje besede, ko sem z njo delila svojo lastno zgodbo o 

šoli, ki je bila podobna njeni. 

 

Da sem to dosegla, po mojem mnenju nisem uporabila nobenega posebnega 
pristopa. Z njo sem bila sproščena, postavila sem se na njeno raven in se z njo veliko 
pogovarjala. Vključila sem jo v vse dogovore glede najinega dela, torej da je sama 
povedala, kakšen način učenja si želi, kaj ji bolj ustreza, kaj ji ni všeč in kje si želi 
sprememb. Če na kratko strnem, je k njenim novim odzivom na različne dražljaje 
pripomogel miren pristop dela, ki ga je spremljal slogan, da je vse rešljivo in 
uresničljivo. 
 
Tudi triletni sin me je takoj vzljubil, hkrati pa tudi moj pristop do vseh članov družine. 
Skupaj s sestro je tudi on vedno pritekel na hodnik, ko sem prišla k njim, in mi z roko 
udaril v dlan. Vsakič znova mi je hitel pripovedovati nove zgodbe, ki so se mu zgodile 
v času, ko se nismo videli. Za to sem si vedno zavestno vzela čas in ga poslušala. 
Imela sem občutek, da se mu je, ko je tako hitel govoriti, da česa ne bi pozabil, govor 
začel zatikati in je besede pogosto popačil. Vsakič znova sem mu rekla, da imava 
čas, naj govori lepo počasi, da se nama nikamor ne mudi. Čez čas se je na te moje 
besede začel odzivati pozitivno, saj je dobil zaupanje, da se mu posvetim, ko to 
potrebuje. Začel je govoriti počasneje, sčasoma pa je z mamino pomočjo in vajami 
začel tudi pravilno izgovarjati črko r. Niso pa vse najine interakcije temeljile na igri in 
zabavi. Čeprav je bil še majhen otrok, smo s starši delali na njegovi poslušnosti. Na 
moj način dela se je najprej odzival z nezaupanjem, saj v preteklosti ni imel pogostih 
izkušenj s prepovedmi, postavljanjem meja in določitvijo pravil. Na začetku našega 
procesa se je ob postavljanju pravil večkrat umaknil k enemu izmed staršev, kar sem 
zaznala kot umik v neko varno zavetje, k staremu načinu vedenja, ki ni vsebovalo 
meja. A ker sem učenje pravil obrnila na njemu prijazen način, je začel zaznavati, da 
meje morajo obstajati, hkrati pa zaradi tega ni bil prikrajšan za zabavo in igro. Ker 
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sem mu hkrati nudila neko učenje in krepitev veščin ter zabavo, mi je začel 
popolnoma zaupati in je moja beseda pri njem štela. 
Kot sem že omenila, se je oče na začetku procesa na moje delo odzival s 
previdnostjo. Celoten proces je opazoval z neke varne razdalje, varnega mesta, od 
koder je zbiral izkušnje o poteku sodelovanja. Zaradi tega ga nisem nič manj 
vključevala v vsakokratne pogovore, le dala sem mu na voljo čas in prostor, ki ga je 
potreboval, da je procesu začel zaupati in se kasneje vanj tudi aktivno vključil. 
  
Zanimivo je, da kljub temu nikoli nisem dobila občutka, da nisem zaželena ali da oče 
dvomi o mojem delu. Moj način dela je bil tako rekoč sproščen, miren in pozitiven. 
Očitno je bilo to na začetku dovolj, da se je oče sprostil in se nato tudi sam vključil v 
skupne pogovore in iskanje rešitev. 
 
Presenetilo me je, da je oče hčerko vedno spodbujal k poslušanju mojih besed med 
učenjem, ko ji je motivacija pošla. Takrat sem dobila veliko potrditev, da s hčerko 
delam dobro, torej dovolj dobro in kakovostno, da je to všeč tudi staršem. Prelomno 
je bilo deseto srečanje, ko je oče na skupni refleksiji povedal svoje mnenje o 
uporabni vrednosti našega sodelovanja. Rekel je, da sem v njihovo družino prinesla 
dobro voljo, upanje in predvsem pozitivno energijo, ki so je bili še kako potrebni. 
Opazil je, da ko pridem k njim tako pozitivno naravnana, da se tudi oni »nalezejo« te 
moje pozitivne energije in so takoj boljše volje. To je bila zame pohvala, potrditev 
dela v pravi smeri, kot bi si jo želel vsak strokovni delavec. 
 
Takrat sem dobila tisti občutek, da v prvi vrsti potrebujejo dobro voljo, spremembo 
vzdušja, novo pozitivno energijo, kar mi je nevede uspelo doseči. Sicer je oče do 
konca procesa ostajal bolj miren in tih, saj je tak po naravi, a se je v skupne in 
individualne pogovore želel vključevati in je sodeloval po najboljših močeh. Kot sem 
tudi že omenila, se je bolj odprl v najinem individualnem pogovoru, tako da sem ga v 
takšen način dela povabila večkrat. 
 
Mama mi je že od začetka procesa pomoči zelo sledila mojemu pristopu in načinu 
dela z njimi. Kratkotrajna začetna zmedenost ob moji predstavitvi ene izmed 
možnosti sodelovanja je postala kmalu popolnoma zanemarljiva, saj so bile to očitno 
reakcije na popolnoma novo, neznano področje dela z družino. Mama je bila željna 
novega znanja, poglobljenih pogovorov ter predvsem potrditve, da z družino dela 
dobro, v pravi smeri. 
 
Mojemu načinu dela se je mama pridružila, kar pomeni, da sem jo pogosto videla 
delovati po mojem zgledu. Uporabila je podobne odzive mojim in se trudila izbrati nek 
nov način vedenja, ki si ga je tako zelo želela. Bouwkamp in Bouwkamp (2014) 
navajata, da je zelo pomembno, da strokovni delavec uporabniku omogoči izkušnjo, 
kaj zajema neko vedenje, ki se ga mora naučiti, saj se človek nekega vedenja nauči 
predvsem z zgledom in izkušnjami. Glede na moje delo in odzive družinskih članov 
lahko trdim, da mi je moje delovanje z namenom podajanja zgleda družinskim 
članom uspelo. 
 
V odnosu z mamo sva si bili zelo blizu, ko sva se ujeli v nebesedni komunikaciji med 
dogajanjem na srečanjih. Šlo je za moj zavestni očesni stik z mamo in prikimavanje 
ali nasmeh, ko je v določeni situaciji z otrokoma dobro ravnala in sem jo neposredno 
v akciji želela opozoriti na to. Na začetku me je skrbelo, da mojih namigov in pohval 
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na takšen način ne bo razumela, a se je že po prvi refleksiji odzvala zelo pozitivno in 
je bila takemu načinu dela naklonjena. 
 
Tudi v nadaljevanju procesa se je vedno bolj kazalo mamino zaupanje v moje delo. 
To je pokazala z interesom po najinem individualnem pogovoru. V takšnih pogovorih 
je odprla temo o službi in odnosih v njej, o odnosih z drugimi družinskimi člani ali o 
možnih načinih ravnanja, pa tudi, ko me je želela vprašati za nasvet oziroma mnenje 
o določeni dilemi. 
 
Z mamo sva v procesu brez večjih težav vzpostavili zaupljiv odnos. Večkrat je tudi 
sama poudarila, da je zelo zadovoljna, da sem prišla v njihovo družino, in se mi za to 
tudi zahvalila. Njen pozitivni odziv na moje celotno delo se je prav tako kazal v 
njenem povabilu k pogovoru ob kavi. Iz tega sem lahko razbrala, da potrebuje tudi 
sproščen pogovor o vsakdanjih temah in to možnost je videla v meni. Ko so na 
določenem srečanju z družino uredili vse potrebne dogovore, sem se ji res pridružila 
ob kavi in klepetu. 
 
Celotna družina me je presenetljivo hitro sprejela medse. Nisem pričakovala, da jim 
bom tako zelo všeč in da se bom takoj po začetku procesa pri njih počutila domače. 
Ko sem na začetku predstavila okvirno idejo dela in kakšen način dela imam v mislih, 
sem dobila občutek, da moje besede kar srkajo vase. Poslušali so me z odprtimi 
očmi, a si na začetku nisem znala predstavljati, kako naj to vrednotim. Ker so jim bile 
moje besede nove, so bili hkrati presenečeni, pa tudi navdušeni in sprejemajoči. Kot 
družina so mi zaupali in me sprejeli kot del njihove skupine, da sem potem lahko na 
nek način posegala v njihova vsakodnevna opravila, pogovore, reakcije in vzorce 
vedenja ter skupaj z njimi preoblikovala. 
 
S svojo osebnostjo, načinom dela, tehnikami in elementi delovnega odnosa mi je 
uspelo doseči pričakovanja družine, kar je bilo razbrati iz njihovih odzivov. Njihove 
odzive na moje delo sem lahko opazovala, ko so bili vsi člani družine doma, kar pa ni 
bilo na vsakem srečanju. Kar pogosto se je dogajalo, da je kateri izmed članov izostal 
iz srečanja – bodisi hči zaradi šolskih obveznosti, oče zaradi opravkov ali mama 
zaradi popoldanske službe. 
 
Kot njihov odziv na moje delo lahko štejem to, da sta se proti koncu procesa opažali 
njihova boljša medsebojna komunikacija in povezanost. S tem ko sem sama mirno 
delovala in res pogosto poudarjala pomembnost dobre komunikacije, se je to 
odražalo na njihovem vedenju drug do drugega. Komunikacija je stekla in vse 
redkeje so povzdigovali glas. Ko sta starša po mojem predlogu o spremembi 
nekaterih vedenj začela ravnati drugače, kot sta bila prej navajena, sta jima v tem 
sledila tudi otroka. Večkrat se je zgodilo, da sta otroka posnemala nova vedenja 
staršev, kar tudi lahko štejem kot odziv družine na moje delo. 
 
Ko smo že bili globoko v sodelovalnem odnosu in smo si med seboj že res dobro 
zaupali, so mi zaupali tudi svoje šibke točke. Povedali so mi, da preveč pogosto 
povzdigujejo glas drug nad drugim in se prepirajo, česar v nekaj primerih tudi niso 
skrivali pred mano. Sama verjamem, da brez dobro vzpostavljenega odnosa in 
odprtega, vključevalnega dela do tega najverjetneje ne bi prišlo. 
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Podobno je bilo s predlogom o skupaj preživetem času družine, o skupnih sprehodih 
ali izletih, ki sem jih predlagala. Bili so negotovi glede tega, koliko časa si vzamejo za 
skupno sprostitev. Skupaj smo ugotovili, da občutno premalo. Tudi ko sem 
raziskovala njihov pretekli skupaj preživet čas, torej kaj so počeli, kako so se počutili, 
kakšno izkušnjo imajo s tem, niso znali veliko povedati, ker so imeli premalo takšnih 
izkušenj. Na moj predlog, da bi lahko skupaj našli nek način zabavnih aktivnosti, so 
se kot družina odzvali precej nesložno. Otroka sta bila takoj za to, hči je celo že v 
tistem trenutku začela zbirati ideje, medtem ko sta bila starša še vedno v dvomih. 
Sicer sta rekla, da si tega želita, a nista dala prepričljivega vtisa. Dogovorili smo se, 
da bomo o tem govorili sproti, ko bodo čutili potrebo po tem. Čez čas smo res 
načrtovali več vrst sprostitev: sprehode, igranje družabnih iger, peko palačink, pa tudi 
sami so se odpravili na manjše izlete. 
 
Ugotovila sem, da se je v splošnem pomenu družina na moj način dela odzivala zelo 
pozitivno, s sprejemanjem in odprtostjo do novosti. Ob vsakem novem premiku, 
novem vedenju ali novi tehniki dela pa so potrebovali svoj čas, da so tudi sami 
razmislili in prespali ter si uredili misli. Ko sem jih toliko spoznala, da sem to uspela 
videti, sem jim ta čas dala na voljo – kolikor so ga potrebovali. Skupaj smo se drug 
od drugega učili novih veščin ali stare zgolj osvežili in okrepili. 
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8  SKLEP 
 
Ugotovitve raziskave kažejo, da delo z družino prinese bolj poglobljene končne 
spremembe, če je usmerjeno na proces in ne toliko na strukturo posameznega 
srečanja. To se je potrdilo pri mojem sodelovanju z družino, ko sem sledila 
družinskim članom v njihovih potrebah in željah. Ugotovila sem, da daje vključevanje 
uporabnikov v iskanje rešitev njihovih težav njim samim večjo moč in jih s tem 
opolnomoči tudi za nadaljnje soočanje z ovirami na življenjski poti. Soustvarjanje 
rešitev privede za družino do bolj osebnih in njim prilagojenih sprememb, hkrati pa 
prinese v družino boljše razpoloženje in pozitivno naravnanost. 
 
Rezultati so potrdili domneve, da usmerjenost na proces pri delu z družino ponuja 
celosten pogled na pomoč družini. Osnova temu sta soustvarjanje in nenehna 
komunikacija med družinskimi člani in strokovnim delavcem. Dogovor o sodelovanju 
je tisti, ki nam ponuja uvod v nadaljnje skupno delo. Uporaba perspektive moči na 
odnosni ravni s posameznimi člani družine in s celotno družino se je izkazala za zelo 
uspešno. Hkrati sem se poskušala posvetiti željam vsakega člana družine posebej in 
zadovoljiti celotno družino v skupnih potrebah za dobro delovanje družinske skupine. 
 
Strokovni delavec je v procesu pomoči tisti, ki usmerja in vodi člane njegovega tima 
proti zastavljenim ciljem, kjer so pomembne življenjske zgodbe družinskih članov. 
Vloga strokovnega delavca je tudi usmeriti proces na pravo pot, ko se pojavijo ovire. 
V mojem primeru se je izkazalo za najbolj uspešno, da sem ob začasni ustavitvi 
procesa to delila z družinskimi člani. S pregledom dela in skupnim razmišljanjem o 
možnostih smo se usmerili na pravo pot in nadaljevali še učinkoviteje. Na tej poti 
soustvarjanja so tako svetli in uspešni dnevi kot tudi obdobja, ko se delo ne 
premakne in proces za kratek čas obtiči na mestu. Strokovni delavec, ki je spoštljiv 
zaveznik družinskih članov, bo v sodelovanju z njimi, ki so eksperti iz svojih izkušenj, 
raziskoval in našel način, kako se iz takšnih situacij premakniti naprej. Ugotovila sem, 
da so v praksi zelo pomembni majhni koraki, majhni napredki, ki pomagajo in so 
odskočna deska proti želenim spremembam, kar je skladno z usmeritvami v teoriji. 
Brez malih korakov tudi proces ne bi zaživel v vsej svoji polnosti. V mojem primeru je 
družini veliko pomenil in pripomogel k zagonu procesa že moj pristop, ki je bil umirjen 
in pozitiven. Tega sami niso imeli in je bila to odskočna deska. Štejejo male 
pozornosti, včasih celo tiste, ki se jih v nekem trenutku ne zavedamo. 
 
Na podlagi analize rezultatov ugotavljam, da je procesno delo lahko razvidno šele ob 
večkratnem prebiranju in analizi poročil o delu ter da ni nujno, da te premike 
zaznamo neposredno v aktualni situaciji. Vsak proces pomoči je edinstven in menim, 
da točke razvidnosti procesa, ki so se izkazale v primeru moje družine, niso nujno 
prenosljive tudi na procese pomoči z drugimi uporabniki. Menim, da vsake oči vidijo 
drugače in da vsak strokovni delavec tudi drugače definira, kateri elementi so mu v 
procesu pomoči pomembni. Dragoceni so kakovostno zapisani povzetki srečanj 
oziroma dnevniki dela, ki predstavljajo osnovo za iskanje rešitev oziroma smeri dela 
za v prihodnje. Pomembno je, da te zapise sproti in večkrat pregledujemo, saj nam v 
procesu dela lahko šele naknadno pomagajo uvideti koristne smernice za nadaljnje 
delo. Pri sestavljanju pripomočka za beleženje, ki podpira procesni pristop, 
predlagam, da ga vsak strokovni delavec sestavi glede na svoje prioritete dela in 
naravo raziskovanja. Menim, da ne moremo sestaviti nekega univerzalnega 
pripomočka, ki bi bil primeren za spremljanje procesa pri vseh uporabnikih. 
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Raziskovanje uporabne vrednosti začetnega dogovora med družino in strokovnim 
delavcem je bilo zanimivo, a hkrati tudi že nekako predvidljivo ob začetku procesa. 
Ugotovila sem namreč, da imata obnavljanje začetnih dogovorov o sodelovanju in 
preverjanje doseženih ciljev za strokovnega delavca večjo uporabno vrednost kot za 
družino. Kot strokovna delavka sem večkrat načela temo obnovitve ali zgolj 
preverjanja veljavnosti naših dosedanjih dogovorov kot pa družinski člani sami. V 
procesu se je jasno pokazalo, da so bila ta obnavljanja v pomoč in korist tudi družini, 
saj se je iz tega vedno razvil povezan in poglobljen pogovor. 
 
Pri delu z družino sem bila ves čas pozorna tudi na svoje delo, na tehnike in veščine, 
ki sem jih uporabljala. Ponovno lahko trdim, da sem način dela prilagajala potrebam 
in odzivom družine glede na sprotno dogajanje. Tak pristop je procesno zastavljen. 
Tudi če bi želela vnaprej strukturirati, kako bom delala, kakšno temo bom izbrala za 
naslednje srečanje, to ni v polnosti mogoče, saj so v prvi vrsti pomembne potrebe 
družine, ki pa se lahko iz srečanja v srečanje spremenijo. Pomembno pri procesnem 
pristopu je izhodišče, da smo odprti in da verjamemo, da je vse mogoče in vse 
rešljivo. V to mora verjeti družina in predvsem tudi strokovni delavec. Če v nekem 
trenutku nisem znala narediti pravega premika naprej, sem to podelila z družino. 
Ugotovila sem, da sem se jim s tem še dodatno približala, saj smo stopili še bolj 
skupaj in iskali načine, rešitve, pretekle dobre izkušnje, ki so nam pomagale naprej. 
Pri tem pa je v osnovi pomembno znanje, ki ga ima strokovni delavec na voljo in na 
katerega se pri delu z družino lahko opre. 
 
Z vključevanjem članov družine v soustvarjanje procesa so ti postali bolj gotovi, 
odločni in pozitivni. Znali so opredeliti, kako si želijo delati in kaj želijo doseči, ter 
navedli tudi ideje, na kakšen način bi lahko to dosegli. Drug drugega so začeli 
poslušati in tudi med seboj so začeli vidno več komunicirati kot na začetku. 
 
Strokovni delavec lahko veliko pripomore pri iskanju rešitev za določeno družino, a 
tega po mojem mnenju ne zmore sam, temveč v sodelovanju z družinskimi člani. 
Sodelovanje je za strokovnega delavca pomembno tudi v timu zunaj družine. Zato 
menim, da sta potrebna večja povezanost in sodelovanje strokovnega delavca z 
drugo socialno mrežo družine, na primer s šolo, vrtcem, centrom za socialno delo, da 
bi lahko dosegli in se dotaknili čim več življenjskih področij družine. Strokovni delavci, 
ki sodelujejo z družino, pa po mojem mnenju potrebujejo tudi podporo in pomoč zase 
ter za ovire, na katere naletijo pri svojem delu. Supervizija predstavlja možnost, da se 
strokovni delavci razbremenijo negotovosti in si pomagajo ter hkrati razvijajo izkušnje 
na podlagi slišanih zgodb drugih. 
 
Pri sodelovanju z družino sem se naučila, da je vsak strokovni delavec, ki vstopi v 
družino, zanjo pomemben. Največ šteje to, da je strokovni delavec v prvi vrsti človek, 
ki nudi oporo uporabnikom in jih usmerja do pomembnih rešitev. 
 
Če bi še enkrat vstopala v to isto družino z istim namenom, bi se najverjetneje 
odločila za podoben ali enak pristop dela. Ponosna sem na svoj pristop dela in odnos 
do družinskih članov, saj je ta prinesel pozitivne rezultate. Glede samega 
raziskovalnega dela bi spremenila to, da bi se med procesom večkrat ustavila in bolj 
poglobila v analizo svojega dela. S tem bi si dala možnost, da bi bila še pozornejša 
na proces, hkrati pa bi preprečila morebitne zaustavitve ali prekinitve gladkega 
delovanja procesa dela z družino. Ko pogledam nazaj, vidim, da bi dobro tudi več 
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sodelovati s profesorico, s katero sva zastavili delo. Na začetku svojega dela mi je to 
zelo pomagalo, saj sem izrazila dileme, do katerih sem prišla pri delu z družino. 
Kasneje v procesu se mi je zdelo, da pomoči ne potrebujem, čeprav zdaj vidim, da bi 
mi koristila in s tem pojasnila marsikatero dilemo. Kot izboljšavo vidim tudi tesnejše 
sodelovanje s šolsko svetovalno delavko, torej s šolsko socialno pedagoginjo, ki jo je 
obiskovala deklica. Socialna pedagoginja je tista, ki mi je pomagala dobiti stik z 
družino in s katero sva se v procesu raziskovanja tudi nekajkrat dobili in reflektirali 
napredek. Razmišljam, da bi lahko to počela pogosteje, hkrati pa bi ta del 
sodelovanja s šolo prav tako vključila kot del raziskave. 
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10  PRILOGE 

 

10.1 Priloga 1: Pripomoček za beleženje srečanj 
 
SREČANJE ŠT.: 
DATUM: 
 
1. DOGOVOR O SODELOVANJU, PREVERJANJE DOSEGANJA CILJEV, 
OPREDELITEV PROBLEMA IN ŽELENIH IZIDOV (ne na vsakem srečanju, po 
občutku, ko bo potrebno) 
 
Refleksija: 
 
2. KJE SMO ZADNJIČ KONČALI IN KJE DANES ZAČENJAMO 
 
 
3. PERSPEKTIVA MOČI (osredotočenost na možnosti, uresničljivo, dobre prakse, 
močna področja in komplimente) 
 
 
4. ETIKA UDELEŽENOSTI (prispevek, udeleženost posameznika) 
 
 
5. VSEBINA (teme, ki se nanašajo na 1. raven) 
 
 
6. PROCES (teme, ki se nanašajo na 2. raven) 
 
 
6.a NOVO, NEPRIČAKOVANO, IZJEMNO OČITNO 
 
 
6.b PORAJANJE IN STABILIZACIJA NOVIH VZORCEV INTERAKCIJ V DRUŽINI 
 
 
7. OSTALO – KARKOLI, ČESAR NI MOGOČE UMESTITI V NOBENO IZMED 
NAŠTETIH TOČK 
 
 
8. UPORABNA VREDNOST PRIPOMOČKA 
 
Refleksija:  
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10.2 Priloga 2: Prikaz zapisa dnevnika s številčenjem 
 
2. SREČANJE – 27. 10. 2016 
 
1. DOGOVOR O SODELOVANJU, PREVERJANJE DOSEGANJA CILJEV, 
OPREDELITEV PROBLEMA IN ŽELENIH IZIDOV (ne na vsakem srečanju, po 
občutku, ko bo potrebno) 
S starši imamo priložnost, da se sami pogovarjamo, zato zopet načnemo temo 
njihovih želja, če bi imeli mogoče še kaj dodatnega izpostaviti, česar zadnjič niso 
(50). Kot problem starša navedeta »vtikanje« ženine mame v njihovo družino. 
Opišeta jo kot zelo vsiljivo za njihovo družino, saj bi rada imela nadzor nad vsemi 
stvarmi, ki se v njihovi družini zgodijo in dogajajo. Člani družine to vidijo kot problem 
(51), saj imajo občutek, da jih hoče nadvladati in s tem narediti med njimi razdor. Tudi 
ko gospa pride na obisk, staršev ne upošteva pri ravnanju z otroki in pri pravilih, ki jih 
imajo v družini, kot na primer, da pred kosilom ne jedo sladkarij. Ob vsem tem sta 
rekla, da je edina in največja stvar, ki si jo želita, da bi se oni kot družina dobro 
razumeli in bi držali skupaj. Vprašala sem ju, kaj jima pomeni dobro se razumeti (52), 
na kar sta odgovorila, da bi se manj prepirali in povzdigovali glas, da bi se imeli radi 
in bi večkrat skupaj kam šli ali skupaj kaj počeli. V tem dotičnem primeru pa si želijo 
držati skupaj, kar za starša pomeni, da sta pri mejah ženini mami enotna, da se 
strinjata glede vzgoje otrok in da se podpirata, ko hoče gospa poseči in se »vtikati«, 
kot sama pravita, v njuna dejanja glede otrok. Zanimalo me je, ali vidijo na tem mestu 
kje tudi mojo vlogo, torej ali jim lahko pri tem kako pomagam oziroma ali si želijo, da 
jim pomagam. V odgovoru sta bila složna, in sicer nimata želje po tem, da bi v okviru 
naših srečanj razreševali to temo, saj pravita, da bi se raje usmerila na njihovo 
družino. Zavedata se, da bi v tem primeru, da bi delali tudi na temi odnosa z ženino 
mamo, bilo priporočljivo, da bi tudi z njo vzpostavili stik in jo povabili v pogovore. 
Opažam, da jima je moje raziskovanje določene teme s podvprašanji novo, saj ob 
mojem vprašanju najprej malo obstaneta, verjetno zato, da razmislita, in šele nato 
odgovorita (53). Z njima podelim svoje opažanje in jima pojasnim, da so vsa 
vprašanja namenjena temu, da sama bolje razumem situacijo, pa tudi zato, da tudi 
onadva razmislita v smeri, v kateri prej mogoče nista (54). 
 
Ko obnavljamo naše dogovore izpred enega tedna (55) (delo na hčerini odgovornosti 
do vsakdanjih obveznosti), starša povprašam, kakšne so njune želje oziroma kako si 
predstavljata končni izid teh zastavljenih ciljev, torej kako bo vse skupaj izgledalo na 
koncu, ko bomo zaključili z našimi srečanji in bodo rešitve že na dlani (56). Kot sta že 
rekla, si želita, da bi hči sama imela več zavedanja, da mora opraviti domače naloge 
in vse šolske obveznosti, s tem pa bi rada dosegla, da v času delanja nalog in učenja 
ne razmišlja o igranju in drugih nešolskih stvareh, saj jo to zelo zmede in se 
velikokrat zasanja, motivacija pa ji tako pade.  
 
Še enkrat obnovimo dogovore od zadnjič (57). Sama predlagam in jima zagotovim, 
da ti naši trenutni dogovori niso nujno edini in končni. Lahko kadarkoli ponovno 
definiramo in določimo cilje, če se bo komu zazdelo, da bi želel delati še na kateri 
temi (58). 
 
Refleksija: 
Tudi na drugem srečanju smo še zelo zavestno uporabili in raziskovali elemente prve 
točke, saj smo morali vsaj okvirno dogovoriti vsebino naših srečanj (59). Sicer je bila 
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pobuda za dogovore za zdaj še na moji strani, a na drugem srečanju niti nisem 
pričakovala, da bi recimo sami obnovili naše dogovore iz prejšnjega srečanja (60). 
Začetni protokol je bil koristen in potreben zato, da smo dorekli, kako in kaj bomo 
delali, predvsem smo se pogovorili o ciljih, jih določili in sprejeli dogovor, da se bomo 
na temo ciljev vračali in jih na novo definirali, če se bo za to pokazala potreba (61). 
 
2. KJE SMO ZADNJIČ KONČALI IN KJE DANES ZAČENJAMO 
Vzpostavili smo delovni odnos, preverili njihove potrebe, želje (62). Ker je imela 
deklica tokrat na obisku prijateljico, sem se pogovarjala najprej samo z mamo, nato 
pa se nama je v pogovoru pridružil še oče (63).  
 
3. PERSPEKTIVA MOČI (osredotočenost na možnosti, uresničljivo, dobre prakse, 
močna področja in komplimente) 
Pogovor z mamo: mama sama opazi pritisk s strani njiju s partnerjem nad hčerko za 
učenje matematike (64). Prvič, odkar se poznamo, je uspela mama sama videti to, da 
je bil celoten proces učenja matematike za hčer, kot sta si ga zamislila starša, malo 
prenaporen in preobširen glede na njene zmožnosti (65). Deklici namreč matematika 
v zadnjem času ne gre preveč dobro, zato tudi pri učenju porabi veliko časa, truda in 
motivacije, da jo usvoji. Skupaj z mamo sva raziskovali, kako to, da se ji to zdi, zakaj 
ima takšen občutek, po čem je to prepoznala (66). Pri tem sem jo pohvalila, da je 
uspela videti, kdaj je nekaj za hčerko preveč (67) – s tem sem ji poskušala dati tudi 
za vnaprej več moči, da bo lahko sama prepoznavala, kdaj je za hčerko 
najprimernejše učenje in koliko časa (68). Kot kompliment sem dodala, da vidim, da 
je zelo odgovorna kot mama (69), s tem ko išče različne možnosti, in da opazim to 
njeno vdanost, da res hoče, da se otrok trudi (70). Ob pohvali se je mama 
nasmehnila in iz tega sem razbrala, da je bila pohvale vesela (71). 
 
4. ETIKA UDELEŽENOSTI (prispevek, udeleženost posameznika) 
V pogovoru in hkrati »brainstormingu« smo bili vključeni mi trije s starši, saj je imela 
hči na obisku prijateljico. Velikokrat je svojo pozornost želel od mene izvabiti tudi sin 
(72), saj mi je imel veliko povedati. Seveda pogovora s starši nisem prekinila kar na 
sredini, temveč sem dala Galu vedeti, da potrebujem še minutko, potem pa se mu 
posvetim (73). Tako sem v miru dokončala še stavek ali dva v pogovoru s starši, nato 
pa se osredotočila na dečka (74). Prvič ni bil ravno zadovoljen in je še naprej kričal, 
tretjič in četrtič, ko se je to zgodilo v uri in pol, pa je počakal, ko sem mu rekla, da 
samo dokončam stavek (75). Brez kričanja je počakal pri meni, in ko sem se začela 
pogovarjati z njim, je bil vesel (76). Sem mu pa namenila pozornost vsakič, ko se je 
tudi on hotel igrati z mano (77). Hotela sem pokazati, da ko sem sredi pogovora, ne 
morem kar prenehati in vse pustiti ter se začeti ukvarjati z njim, ampak se mora 
počasi nauči biti strpen do drugih (78). To pa seveda ne pomeni, da ga ignoriram 
(79). Opazila sem namreč, da hoče sin vedno imeti pozornost takoj, ko si jo zaželi, in 
ni pripravljen počakati in dati prednosti drugemu. Iz tega sem sklepala, da mu starša 
skoraj vedno takoj ugodita, kar se je kasneje tudi pokazalo za resnično. Predvsem je 
točno vedel, da lahko od mame dobi več pozornosti, saj se je največkrat zatekel k 
njej, in če ni takoj dobil, kar je želel, je začel jokati. 
 
5. VSEBINA (teme, ki se nanašajo na prvo raven) 
Staršema ni všeč, da ženina mama njunima otrokoma daje preveč sladkarij, saj jima 
sama poskušata dajati čim manj tega, ker se zavedata, da ni zdravo. Zelo rada pa bi, 
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da jima sladkarij ne bi dajala pred kosilom, kar se zgodi vsakič, ko jo povabijo k sebi 
na kosilo.  
 
6. PROCES (teme, ki se nanašajo na drugo raven) 
Odnosi v družini, tako med člani družine kot z drugimi člani ožje družine – z ženino 
mamo – pogovor je tekel o tem, da bi se radi dobro razumeli med seboj oziroma 
boljše kot zdaj. Kot so povedali, so se še nedolgo nazaj precej prepirali, drug do 
drugega so bili nestrpni, zaradi česar sta v družini velikokrat vladala kričanje in 
povzdigovanje glasu enega nad drugim. Predvsem oče si zelo želi tudi, da bi bilo 
manj obrekovanja s strani drugih ljudi, predvsem sosedov, o njihovi družini. Torej bi 
rad s takšnimi ljudmi prekinil stike, saj pravi, da je zaradi tega veliko bolj pod stresom, 
kar še bolj negativno pripomore k njegovi bolezni. 
 
Poskušala sem tudi vzpostaviti nek zgled staršema za ravnanje v situacijah, ko hoče 
sin v določenem trenutku vso pozornost preusmeriti nase (80). Torej se je porodila 
tema ravnanja z mejami (81). 
 
6.a NOVO, NEPRIČAKOVANO, IZJEMNO OČITNO 
Mama sama reče in hkrati prizna, da so na hčerko mogoče malo preveč pritiskali z 
učenjem matematike, ki jo je pisala 2. Oče sam pristopi k nama z mamo in se priključi 
pogovoru (82), ki traja kar precej časa. Nato odide in se spet vrne z namenom, da bi 
me vprašal za nasvet (83). To se je zgodilo prvič, odkar hodim k tej družini – vedno je 
bil bolj zadržan, držal se je bolj zase v svojem kotičku. 
 
6.b PORAJANJE IN STABILIZACIJA NOVIH VZORCEV INTERAKCIJ V DRUŽINI 
Od takrat, ko smo zaključili naš prvi sklop srečanj spomladi, pa do danes, je opaziti, 
da starša bolj sodelujeta med seboj. Oče ne obsoja mame za določene stvari, ne 
povzdiguje glasu nad njo. Videti sta složnejša, tudi že samo v pogovoru, se 
dopolnjujeta, strinjata o določenih stvareh. 
 
7. OSTALO – KARKOLI, ČESAR NI MOGOČE UMESTITI V NOBENO IZMED 
NAŠTETIH TOČK 
 
8. UPORABNA VREDNOST PRIPOMOČKA (ki podpre procesni pristop sodelovanja 
z družino) 
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10.3 Priloga 3: Izsek tabele kodiranja 
 

Tabela 2: Izsek tabele kodiranja 

ŠT. 
IZJA
VE 

IZJAVA KODA 1. REDA  KODA 2. 
REDA 

KATEGORIJA 

75 Tretjič in četrtič, ko se 
je to zgodilo v uri in 
pol, pa je počakal, ko 
sem mu rekla, da 
samo dokončam 
stavek 

Fantkova strpnost  STABILIZACIJA 
NOVIH 
VZORCEV 

76 Brez kričanja je 
počakal pri meni, in 
ko sem se začela 
pogovarjati z njim, je 
bil vesel 

Fantkova strpnost 
in veselje ob 
pozornosti 

 STABILIZACIJA 
NOVIH 
VZORCEV 

77 Sem mu pa namenila 
pozornost vsakič, ko 
se je tudi on hotel 
igrati z mano 

Pozornost fantku 
ob dogovoru 

Uporaba 
dogovorov 

NAČIN DELA 
STROKOVNE 
DELAVKE 
 

78 Hotela sem pokazati, 
da ko sem sredi 
pogovora, ne morem 
kar prenehati in vse 
pustiti ter se začeti 
ukvarjati z njim, 
ampak se mora 
počasi naučiti biti 
strpen do drugih 

Učenje fantkove 
strpnosti z 
zgledom 

Učenje z 
zgledom 

NAČIN DELA 
STROKOVNE 
DELAVKE 
 

79 Kar pa seveda ne 
pomeni, da ga 
ignoriram 

Fantka ne 
ignoriram 

Uporaba 
dogovorov 

NAČIN DELA 
STROKOVNE 
DELAVKE 

80 Poskušala sem tudi 
vzpostaviti nek zgled 
staršema za ravnanje 
v situacijah, ko hoče 
sin v določenem 
trenutku vso 
pozornost preusmeriti 
nase 

Prikaz ravnanja s 
sinom staršem 

Učenje z 
zgledom 

NAČIN DELA 
STROKOVNE 
DELAVKE 
 

81 Tema ravnanja z 
mejami 

Tema ravnanja z 
mejami 

Delo na 
izjemah 

NAČIN DELA 
STROKOVNE 
DELAVKE 

82 Oče sam pristopi k 
nama z mamo in se 
priključi pogovoru 

Samoiniciativna 
vključitev očeta 

Krepitev moči NAČIN DELA 
STROKOVNE 
DELAVKE 

83 Potem odide in se Ponovna Krepitev moči NAČIN DELA 
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spet vrne z 
namenom, da bi me 
vprašal za nasvet 

vključitev očeta v 
pogovor in 
vprašanje po 
nasvetu 

STROKOVNE 
DELAVKE 
 

84 Oblikovali smo 
dogovor, da se jima 
najpomembnejše v 
tem trenutku zdi delo 
na hčerki 

Oblikovanje 
skupnega 
dogovora o delu 

 SOUSTVARJA
NJE PROCESA 
POMOČI Z 
DRUŽINO 
 

 
 

10.4 Priloga 4: Primer razvrščanja kod prvega in drugega reda po 
pripadajočih kategorijah 

 

V odebeljenem tisku so z velikimi črkami navedene kategorije in pod njimi z malimi 
črkami morebitne kode drugega reda, po alinejah pa so razvrščene pripadajoče kode 
prvega reda. 
 
NAČIN DELA STROKOVNE DELAVKE: 
 
Uporaba dogovorov: 

  pozornost fantku ob dogovoru 
  fantka ne ignoriram 

Učenje z zgledom: 

  učenje fantkove strpnosti z zgledom 
  prikaz ravnanja s sinom staršem 

Delo na izjemah: 

  tema ravnanja z mejami 

Krepitev moči: 

  samoiniciativna priključitev očeta 
  ponovna vključitev očeta v pogovor in vprašanje po nasvetu 

 

STABILIZACIJA NOVIH VZORCEV: 

  fantkova strpnost 
  fantkova strpnost in veselje ob pozornosti 

 

SOUSTVARJANJE PROCESA POMOČI Z DRUŽINO: 

  oblikovanje skupnega dogovora o delu 


